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Název bakalářské práce: 

Metody hodnocení pohybu těla drobných živočichů pro studium nervového systému 

Abstrakt: 

Práce se zabývá metodami hodnocení pohybů segmentů drobných obratlovců, na základě 

zkušeností s měřením kinematických dat pohybu, zejména v rehabilitačním inženýrství, 

pomocí MoCap kamerového systému. Cílem bylo popsání pohybů hlavy pro další 

studium evoluce nervového systému drobných obojživelníků a plazů. Výsledkem práce 

je studie navrhující metody hodnocení nepodmíněného chování drobných živočichů 

v závislosti na prostředí, kde žijí (ve vodě, na keřích a stromech nebo na zemi). Cílem je 

návrh metod pro hodnocení evoluční vyspělosti v rámci jednotlivých vývojových větví 

žab. V práci je konkrétně řešena část technického zpracování výzkumu. Měření 

jednotlivých zástupců bylo prováděno na pohyblivé mechanické plošině vyvinuté na 

FBMI ČVUT. Videokamerou byla snímán pohyb v sagitální rovině žáby. Pohybem, který 

se primárně mezidruhově porovnává, je kompenzace vychýlení podložky z vodorovné 

roviny hlavou. Kamera je přitom fixována na pohyblivou část plošiny a rovina plošiny je 

referencí pro měření úhlu hlavy. V práci bylo řešeno jak vlastní měření živočicha, tak 

především algoritmizace vyhodnocování ukazatelů, které byly vytvořeny na základě 

požadavků výzkumu na Přírodovědecké fakultě UK a Neurologické kliniky 2. LF UK. 

Základními metodami jsou metody popisu pohybu v časové oblasti. V každé periodě 

pohybu plošiny se hodnotí v biomechanice hojně používaný parametr – rozsah pohybů 

(ROM). V časové závislosti úhlu hlavy ke stabilně měnícímu se úhlu plošiny se sledují 

maximální výchylky pohybu, časová zpoždění či předstih změny flexe nebo extenze 

hlavy za pohybem, tj. maximální či minimální úvratí plošiny. Dále se určují korelace 

signálů plošiny a pohybu zvířete, rozptyl regresních přímek signálu, či úhel, který svírá 

regresní přímka signálu zvířete se signálem plošiny. Též byl určován úhel sklonu grafu 

2-D diagramu, kde je vynášen v jedné periodě na jednu osu úhel zvířete a na druhou úhel 

plošiny. Parametry byly měřeny na souboru devadesáti jedinců. Vytrácení 

kompenzačních pohybů, které jsou znakem vývojové úrovně, bylo pozorováno u poměrně 

moderní skupiny Ranoidea.  

 

Klíčová slova: 

hodnocení pohybu, MoCap systém, pohyby zvířat, nervová soustava obratlovců, evoluce 

nervové soustavy, kinematická data 
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Title of the bachelor thesis: 

Methods of evaluation of movement of small animals for the study of the nervous system 

Abstract: 

The thesis deals with methods of evaluation of movements of small vertebrate segments, 

based on experience with measurement of kinematic data of movement, especially in 

rehabilitation engineering, using the motion capture system (MoCap). The aim was an 

accurate description of the movements of the head for further study of the evolution of 

the nervous system of amphibians and reptiles. The result should be a study evaluating 

the unconditional behavior of these animals depending on the environment they live in 

(water, shrubs and trees or on the ground). The subject of interest is evolutionary maturity 

within individual evolutionary branches of frogs. In this thesis is solved a specific part of 

the technical processing of the research. Measurements of individual representatives were 

carried out on a moving mechanical platform developer at CTU FBMI. The sagittal plane 

of the frog was captured by a camcorder. The movement, which is primarily monitored, 

is the head compensation movement which is a reaction to deviation of the pad from the 

horizontal plane. The camera is fixed to the moving part of the platform and the plane of 

the platform is therefore the reference for measuring the angle of the head. In the thesis 

were solved animal measurements and digitization of motion, especially the algorithm of 

evaluation of indicators, which were created on the basis of research requirements at the 

Faculty of Science and the Department of Neurology, 2nd Faculty of Medicine, at Charles 

University in Prague. Description of motion is in the time domain. Parameters are 

evaluated in each period of movement of the platform. Widely used parameter in 

biomechanice is the range of movements (ROM). There is a chart over time how the head 

angle changes compared to periodically changing platform angle. Maximum motion 

deviations, time delays and overturning of the head are another important parameters 

monitored. It also determines the correlation between the platform signal and the animal 

movement signal, the scattering of the regression lines of the signal, or the angle formed 

by the regression line of the animal signal with the platform signal. Also, the angle of the 

2D diagram where the animal data and the platform data were plotted on two own axis is 

evaluated. Data were measured on a set of 90 individuals. Significant compensatory 

movements, have not been observed especially in the Ranoidea family.  

 

Keywords: 

MoCap system, animal movements, vertebrate nervous system, nervous system 

evolution, kinematic data 
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Seznam symbolů a zkratek 

CNS      Centrální nervová soustava 

PNS      Periferní nervový systém 

ROM      Rozsah pohybu 

VA      Vestibulární aparát 

SW      Software 

IR      Infračervený paprsek 

MoCap     Motion capture systém 

NS      Nervová soustava 

GUI      Grafické uživatelské rozhraní 

RGB      Barevné spektrum (ve výpočetní technice) 
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1 Úvod 

Nejen v lékařství, ale též v zoologii dochází k rozvoji poznatků týkajících se vlastností 

nervového systému. V lékařství se je cílem výzkumu především léčba neurologických 

nemocí a odhalení příčin vzniku nemocí. Diagnostika různorodých patologických stavů 

nervové soustavy bývá založena na studiu pohybů vyšetřovaného, u kterých se hodnotí 

odchylky od normy. Přesná znalost fyziologických pohybů zdravého člověka má ovšem 

uplatnění i v rehabilitačním inženýrství, kde je hlavním cílem dlouhodobé zlepšování 

zdravotního stavu pacienta postiženého právě například onemocněním nervové soustavy. 

Metody, které byly vytvořeny ke kvantifikaci pohybu lidí, tj. vyšších obratlovců, 

využívající elektronické snímání činnosti nervové soustavy, pohybu a digitalizaci 

naměřených dat, se ale do určité mohou sekundárně využít v oblasti studia nervové 

soustavy dalších zástupců celé třídy obratlovců, na základě toho, že se tito živočichové 

mají stejný systém nervové soustavy, jen na rozdílném stupni vývoje. (1) Díky těmto 

metodám se otevírají možnosti zkoumat právě evoluční vyspělost a specifika jednotlivých 

druhů. Tato práce si klade za cíl využít metod existující, z pochopitelných důvodů 

v medicíně člověka, a pomocí metod studovat evoluci nervové soustavy drobných 

obratlovců, což nebylo do současnosti systematicky realizováno komplexnějšími 

metodami. 

1.1. Cíle práce 

Cílem práce je návrh metod, kterými lze co nejpřesněji, a v souladu s požadavky 

výzkumu na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK hodnotit pohyb hlavy 

drobných obratlovců, který je reakcí CNS na stimul vestibulárního aparátu. Získání 

kinematických dat sjednoceným testováním vzorku jedinců různých druhů, tedy 

experimentální měření a vypracování metodiky pro něj je nutnou součástí práce, neboť 

na tomto vzorku bude možné metody upravit a ověřit. Aby nové metody byly případně 

vhodné i pro podporu výzkumu v dalších oblastech, budou navrženy ve spolupráci 

s Neurologickou klinikou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Kinematická data 

budou získána z kamerového systému, který k tomu byl uzpůsoben a na FBMI ČVUT v r. 

2015 navržen. Významnou součástí práce by měl být návrh a realizace programu, který 

bude kinematická data hodnotit a přehledně poskytovat k dalšímu zpracování. Tato data 

by měla nést nové informace o vlastnostech nervové soustavy obratlovců, o jejím 

evolučním vývoji a stupni vývoje různých taxonomických jednotek. Cílem práce je návrh 
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metod komplexního popsání kompenzačního pohybu hlavy, včetně metodiky měření, a 

implementace metod do programu na jejich vyhodnocování a kvantifikování. 

1.2. Současný stav problematiky měření pohybu živočichů 

Motivací ke studiu pohybů lidí i zvířat byla již po několik staletí snaha porozumět 

fyziologii pohybového aparátu. Rozvoj takových poznatků, s využitím moderních 

měřících systémů, se postupně stával součástí běžné klinické praxe zejména v diagnostice 

onemocnění pohybového aparátu a v rehabilitaci. Odchylky v chování a důvody volních 

a mimovolných pohybů jsou i předmětem zájmu v psychologii, kdy se mohou zkoumat 

například pohyby ve spánku, při sportu, během duševního napětí  atd. (2) V etologii se 

studují rozličné typy pohybů zvířat s ohledem na ontogenetický a fylogenetický vývoj, 

který se týká vzorců chování důležitých k přežívání druhů. Znalost fyziologie pohybů je 

důležitá v biomechanice a robotice např. při návrhu protetických pomůcek. (3) Určení, 

kvantifikace a porozumění pohybům těla je důležité v diagnostice neuropsychiatrických 

poruch, kdy může být postižen CNS i PNS důsledkem např. autoimunitního onemocnění 

nebo kvůli cévním uzávěrům (4) nebo z jiných důvodů, včetně poranění. 

V rehabilitačním inženýrství se pak přistupuje ke sledování pohybů pacientů kvůli 

kvalifikaci úspěšnosti léčby a zajištění korektních postupů. V neposlední řadě se pohyby 

studují laboratorně za účelem porozumění evolučním mechanismům, a to u všech 

živočichů. Velký význam má studování pohybů, které souvisejí se schopností udržení 

rovnováhy, a tedy funkcí vestibulárního aparátu ve vnitřním uchu obratlovců, jehož 

vláskové buňky v ampulách registrují úhlové zrychlení hlavy, a smyslové buňky makuly 

a sakulu registrují lineární zrychlení. (5) 

S rozvojem elektrotechniky a počítačových technologií vznikají možnosti lepšího 

snímání pohybů celého těla nebo jeho segmentů, jako je použití akcelerometrů. Ty mohou 

být, nejčastěji nalepeny, na těle v klinickém i domácím prostředí, kde je jejich signál 

v čase zaznamenáván počítačem. Signál potom dává informace o tom, jak pacient zvládá 

činnosti, kterých se sledovaný (léčený) segment těla účastní; rozměr hodnot je v m·s-2 

nebo g. Jestliže například pacient podstoupil artroplastiku kolenního kloubu na pravé 

dolní končetině, potom levá dolní končetina, je-li zdravá, je schopna vyvinout větší 

zrychlení a dosahuje většího ROM (ovšem i hypermobilita kloubu, tj. patologicky velký 

ROM je nežádoucí (6)); akcelerometry umístěnými při rehabilitaci na pravou i levou 

dolní končetinu (na stehno, pod koleny) je možné sledovat a porovnávat vůči sobě stav 
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obou dolních končetin a to v průběhu celé léčby. (7) Podobně je možné postupovat i 

v jiných případech. Alternativně jsou akcelerometry využívány také ke studiu pohybu 

jiných živočichů. 

 

Obrázek 1. Příklad naměřených dat z akcelerometru. Celkové dynamické zrychlení těla 

pro skákající a neskákající ropuchu (8) 

Na Obrázku 1 je příklad naměřených dat z akcelerometru umístěného na žábě druhu Bufo 

marinus při experimentu, který se zabýval časovým rozpočtem na různé typy chování 

suchozemského obojživelníka, kvůli studii energetického výdeje. (8) Akcelerometry je 

možné v různém uspořádání na těle (na zátylku, na hrudi, mezi lopatkami) použít i pro 

sledování vlastností (a poruch) stoje na vodorovné podložce, čehož může využít 

diagnostika v medicíně. (9) 

V rámci hodnocení pohybu těla z pohledu neurověd, zejména pokud jde o hodnocení 

reflexů ve vztahu k VA, je využíváno sledování očních pohybů, jako reakcí na vnější 

podnět, často na změnu polohy podložky, typicky vestibulookulomotorického reflexu. 

Ten na rozdíl od jiných měření nepřepokládá fixování určitého bodu (obrazu) 

zrakem. (10) Taktéž oční ROM, společně se zorným úhlem, rychlostí pohybů a rychlostí 

reakcí (akomodace, rozšíření a zúžení zornic) mohou vypovídat o stupni evoluční 

vyspělosti taxonu nebo ontogenetickém vývoji jedince. (11) Pohyb očí bývá snímán 

kamerovým systémem, který je umístěn na hlavě vyšetřovaného, a je realizován 

snímáním odraženého IR paprsku, nebo zvolených referenčních bodů na bulvě. (12) 

Videookulografie je jako součást elektronystagmografie využívána k diagnostice 

vestibulárních poruch. (13) 
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Obrázek 2. Příklad měření vestibulookulárního reflexu obojživelníka na otáčivé plošině 

(14) 

Na Obrázku 2 je graf studující vestibulo-okulární reflex obojživelníka (rodu Xaenopus) 

s určitou amplitudou A (°) vyvolaný stojem na otáčející se platformě, vynesený jako 

závislost na úhlu, který plošina zaujímá. Vlevo je na kamerovém záznamu patrná změna 

polohy očí při přetočení živočicha o 90°. (14) 

Alternativně k akcelerometrickým systémům se využívají systémy digitálního zachycení 

pohybu (motion capture systém, MoCap) stacionární, a ty se dají obecně rozdělit na 

nejrozšířenější optické systémy využívající značky, snímány IR nebo červenou kamerou, 

magnetické a mechanické systémy, případně kombinované. Systémy pracují většinou 

v reálném čase, latence mají řádově v ms, a čím větší je obnovovací frekvence, tím je 

zachycený pohyb plynulejší. (15) (16) Pro přirozenější pohyby vyšetřovaného subjektu 

je vhodné, aby nebyl omezován např. přítomností kabelů, s rostoucím počtem snímaných 

bodů a obnovovací frekvence narůstají požadavky na schopnosti výpočetní techniky, 

pokud jde o zpracování signálů a objem ukládaných dat. (17) V tomto ohledu 

zaznamenaly MoCap systémy v zábavním odvětví (film, hry), kde bývá často snímáno 

specializovanými kamerovými senzory až několik desítek aktivních (za použití LED) 

nebo pasivních (odraz) markerů, a SW signály zpracovává tak, že se vytváří počítačový 

proporcionální model těla. (18) 

1.3. Současný stav metod hodnocení pohybu na dynamických 

plošinách 

V současnosti se v lékařské praxi, a také v oblasti zoologického výzkumu, používají 

tzv. posturografické techniky. Užívají se k hodnocení míry a posouzení charakteru 

rovnováhy během stoje živočicha (i člověka) za statických a dynamických podmínek za 

použití pohyblivé, nebo samočinně se pohybující plošiny. (19) Aplikují se i při 

rehabilitaci při narušených schopnostech rovnováhy. Podložka může být opatřena maticí 
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(minimálně tří, obvykle čtveřicí) siloměrných senzorů a poloha těla bývá snímána 

kamerou. Senzory na bázi např. piezoelektrického jevu (20) hodnotí složky reakční síly a 

silové momenty. Informaci o aktivním držení tělesných segmentů proti působení vnějších 

sil určují COP (centrum tlaku) a COM (těžiště, kde je hypoteticky soustředěna tělesná 

hmotnost). (21) Tělesným orgánem dávající CNS živočicha informaci o aktuální poloze 

těla je vestibulární aparát (VA). (22) Ten je umístěn v labyrintu vnitřního ucha obratlovců, 

a v jednotlivých jeho částech se nacházejí senzuální neuromastové buňky. (23) Na 

vychýlení polohy těla z rovnováhy reaguje fyziologicky CNS vysláním signálu do části 

PNS ovládající svaly příslušného segmentu těla, které mají svojí součinností uvést tělo 

zpět do stabilní polohy. (24) Posturografie statická se využívá k hodnocení rovnováhy 

na základě výkyvů souřadnic centra opěrných sil nebo polohy a úhlů segmentů těla 

měřeného subjektu během stoje (se zavřenýma očima) na podložce, jako je to např. u 

Rombergova testu (25) (26). Ke kvantifikaci adaptivních mechanismů CNS, které mají 

přímý vliv na rovnováhu těla za přirozených i nefyziologických podmínek se používá 

posturografie dynamická. To se týká hmatu a hluboké citlivosti (propriorecepce), zraku, 

centrálního zpracování těchto vjemů, motorické odpovědi  na podněty a vestibulárního 

aparátu obratlovců. (27) 

Je pochopitelně možné měřit i chování související s vnímáním polohy pomocí VA u 

jiných obratlovců, než člověka. Metodologie výzkumu využívajícího pohyblivou 

platformu obecně předpokládá, že živočich není před měřením nijak vycvičen, aby jeho 

reakce byly co nejpřirozenější. Výcvik mohl být použit pouze pro to, aby živočich vydržel 

stát nespoutaný na plošině, například při pokusech s kočkou na otáčivé plošině. (28) (29) 

(30) Podle potřeby se tělo živočicha poutá k plošině, která je schopná vykonávat kývavé 

pohyby svých částí (desek) nebo pohyby rotační. (30) Tělo živočicha je opatřeno markery 

– přilepenými papírovými nebo namalovanými barevnými značkami, které jsou umístěny 

na měřené (pokud je to nezbytné, oholené) segmenty živočicha. Část těla se značkami 

barevně snímá videokamera. (28) Bývá zvolen určitý bod v oblasti měření (např. na stěně 

či podlaze laboratoře), který je středem souřadné soustavy, k jejíž osám se určuje 

výchylka – úhel ve stupních. (31) 

1.3.1. Metody hodnocení v časové oblasti 

Pohyby je praktické sledovat a zaznamenávat tak, jak se postupně vyvíjely, měnily a 

nastávaly v časovém sledu, neboť záznam, kde čas je vynášen jako nezávislá veličina, 
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poskytuje informace o možné změně chování na počátku a na konci terapie nebo 

experimentu, a o rychlosti, s jakou nastala. 

V případě měření pohybu živočichů, platforma pro měřeného živočicha bývá umístěna 

na mechanickém rameni, které umožňuje její pohyb, tedy platforma je sklopná, schopná 

výkyvů s určitou požadovanou frekvencí a amplitudou. Takovéto uspořádání 

umožňujeme měřit kompenzační pohyby živočichů. První takové experimenty byly 

prováděny v 60. letech 20. století, v té době ovšem byl živočich umístěn na dlani 

experimentátora, která se přibližně pravidelně pohybovala, a v přesně stanovených 

časových intervalech bylo prováděno snímkování fotoaparátem. (32) Dnes se 

samozřejmě používají robotické součástky ovládané počítačem a digitální snímání, které 

markantně zvyšují přesnost, jak tomu je na FBMI ČVUT. Plošina může být opatřena 

aparaturou pro uchycení zvířete pro různé typy experimentů. V rehabilitačním inženýrství 

je běžnou praxí připoutání pacienta (člověka) k terapeutickému nebo diagnostickému 

přístroji popruhy. (33) V různých experimentech se zvířaty byla měřena motorická 

odpověď 

 Celého těla při naklonění o určitý úhel celého těla (30) (24) 

 Segmentů živočicha (trup, hlava) při naklonění těla o určitý úhel (30) 

Uvedené bylo využito k určení schopnosti udržování rovnováhy (34), dále ke studiu 

reflexů horních nebo dolních končetin při pohybu sklopné platformy. (30) V některých 

výzkumech se předpokládal pohyb nejen rotací, ale také translaci platformy s cílem 

měření změny stoje živočicha. (14) (28) Využilo se uvedeného výzkumu také pro studium 

živočicha při poranění – například míšní léze u králíka (35), při působení (dalších) 

vnějších sil a současně sledovali reakci očí na zrakové vjemy v různých polohách plošiny 

(8) (13) (14) 

 

Předmětem zkoumání může být systém koordinace, silové momenty v kloubech a 

kinematické definice při popisu prostorové orientace při testování schopnosti udržení 

rovnováhy. (30) V dříve prováděných experimentech se zjišťovala schopnost svalového 

učení, tedy přivykání si na podněty pravidelně se opakující. (35) Naklonění (změna 

polohy) přicházelo i náhodně. Při některých experimentech byly použity i elektrody 

voperované do svalů kvůli souběžnému měření EMG signálu. (36) Zvíře může být 

umístěno na plošinu, jejíž povrch je tvořen např. brusným papírem, aby se zabránilo 
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klouzání zvířete při naklápění. Tělo musí být ukotveno tak, aby nebylo pro zvíře 

bolestivé, a aby neomezovalo stupně volnosti segmentu těla, který má být pro měření 

volný, jiná část těla pak může být pevně připoutána. (37) 

1.3.2. Metody hodnocení ve frekvenční oblasti 

Může být též zkoumána schopnost organismu na základě senzoriky VA přivykat si na 

periodický pohyb, resp. hledání frekvence pohyblivé plošiny, kdy pohyb segmentu těla 

kompenzující pohyb plošiny již není schopen kompenzovat rychlost časové změny 

pohybu, nebo naopak kdy VA přestává registrovat zrychlení. (38) 

1.3.3. Metody hodnocení vzájemných závislostí měřených veličin 

Aby bylo možné srovnávat pohyby například dvou končetin nebo závislosti polohy části 

těla na poloze posturografické plošiny, vynáší se 2D diagramy, kde je každá ze dvou 

zjištěných hodnot vynášena na jedné ose; z uvedeného zobrazení se pro hodnocení 

využívá např. tzv. konfidenční elipsa. Budeme-li uvažovat periodický pohyb plošiny, 

v rámci každé periody je možné měřit délku trajektorie (39) nebo plochu konfidenční 

elipsy, (40) často používané ve stabilografii. Pokud úhel tělesného segmentu zůstává 

konstantní pro každý úhel pohybující se plošiny - konfidenční elipsa je úzká a podélná 

k jedné z os, potom to značí, že segment na pohyb plošiny nereagoval motorickou 

odpovědí, což platí i v opačném případě. (41) Sklon takového diagramu může vypovídat 

o reakčních schopnostech živočicha. (38) Na Obrázku 3 je příklad hodnocení vzájemného 

vztahu veličin a porovnávání diagramů ze studie léčby bradykineze pacientů 

s Parkinsonovou chorobou. (42) 

 

Obrázek 3. Konfidenční elipsa ze studie hodnotící léčbu Parkinsonovy choroby (42) 



16 
 

1.4. Závěr kapitoly 

Hodnocení pohybu lidí je běžně prováděno kvůli diagnostice onemocnění pohybového 

aparátu nebo nervové soustavy, nebo kvůli hodnocení postupu rehabilitace klinickými 

postupy, jež využívají akcelerometrů, kamer a pohyblivých plošin společně se SW, který 

převádí signál do běžně uchopitelných veličin a tím hodnotí dosažené výsledky. 

Vlastnosti tělesných pohybů mohou vypovídat o stavu CNS a schopnostech 

vestibulárního aparátu, který hodnotí polohu těla. Na stejném základě jsou hodnoceny i 

pohyby ostatních obratlovců. Tato práce si klade za cíl navrhnout, popřípadě vylepšit či 

rozšířit technické metody pro hodnocení pohybu segmentů drobných obratlovců, 

konkrétně prací s obojživelníky řádu Anura (žáby). Výstupem této práce by tedy měla být 

co nejkomplexnější metodika k měření a popisu kompenzačního pohybu hlavy vůči 

v čase proměnné poloze pohyblivé posturografické plošiny, který vypovídá o 

vlastnostech VA a CNS. 
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2 Návrh metod hodnocení pohybu 

Jestliže je předmětem zájmu fylogenetický vývoj a evoluční vyspělost NS obratlovců, 

je třeba zvolit takovou metodu, která bude využívat hodnocení pohybů, kterých jsou 

potencionálně schopni všichni, alespoň suchozemští zástupci tohoto podkmene. 

Hodnocení pohybů segmentů obratlovců bude v této práci konkretizováno 

na kompenzační pohyb hlavy žab, neboť se jedná o velmi významný, a pravděpodobně 

pro jednotlivé taxony signifikantní, projev reflexů jako odezvy na dráždění VA, které 

mohou být jedním ze znaků úrovně evolučního vývoje, přičemž, s ohledem na fylogenezi 

podobný orgán, registrující polohu hlavy, mají všichni obratlovci. (43) Lze usuzovat, že 

rychlejších a účinnějších pohybů vedoucích k návratu těla do stabilní polohy jsou schopni 

taxony s evolučně pokročilejší CNS. (44) Je žádoucí nalézt metodiku, kterou bude možno 

za stejných podmínek změřit velké množství jedinců různých druhů. Jednotlivá měření 

musí dodržovat jednotnou metodiku, aby bylo možno srovnávat chování mezi 

jednotlivými druhy pomocí statistických ukazatelů. Předmětem objektivního zhodnocení 

je tedy otázka, jak tito živočichové pohybem hlavy kompenzují pohyb podložky na které 

je živočich umístěn, a to nejen v závislosti na příslušnost k vývojové větvi, ale i na 

prostředí, kde žijí (např. ve větvích stromů a keřů, na zemi, pod zemí, ve vodě, pouze ve 

tmě atp.). Stejně tak je ale potřeba zajistit i možnost jednoznačného srovnání s jinými 

(přibližně stejně velkými) obratlovci, především s plazy. Žáby jsou vůči plazům evolučně 

starší třída obratlovců, a jejich mozeček, který zajišťuje vyhodnocení a zajištění tělesné 

rovnováhy je ve srovnání s plazi vůči celé CNS menší a méně členitý, (3) je tedy možné 

předpokládat, že zástupci některých taxonů vůbec hledaný pohyb nebudou vykonávat. 

2.1. Návrh hodnocení pohybu v časové oblasti 

Metody měření pohybu můžeme založit na podobných principech, jakých užívá 

např. neurologie k hodnocení posturální stability pacienta. Pro snímání pohybu a 

vytvoření jeho digitálního záznamu se jeví jako nejvhodnější použití kamer, které snímají 

určité body na těle živočicha, tzn. optický MoCap. Výhodou je, že na měřenou část těla 

živočicha se nalepí nebo nakreslí barevná značka, a živočich tak nebude nijak omezen 

v pohybu, není třeba hledat specializované senzory a připevňovat je, případně od nich 

vést svody. Příklad umístění markerů na hlavě, které mohou být pro různé účely umístěny 

kdekoli, je na Obrázku 4. Značky odrážející barvy ve viditelném spektru umožňují 

zpracování videozáznamu přímo experimentátorem, který může i v průběhu měření 
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jednoduše kontrolovat, zda nedošlo k problému s jejich viditelností, a získaný signál 

mající vypovídat o pohybu bude korektní. 

 

Obrázek 4. Příklad umístění barevných značek na hlavě živočicha vlevo pro snímání 

frontální roviny - 1 a sagitální roviny - 2, vpravo pro snímání transverzální roviny 

shora (37) 

Na Obrázku 5 je znázorněno, jak při spojení dvou markerů vzniká přímka, která při 

vzájemném posunutí markerů určí úhel, který v aktuálním okamžiku zaujímá segment 

živočicha, vůči zvolené referenci. 

 

Obrázek 5. Princip výpočtu úhlu α udávaného markery. Svislice a horizontály udávají 

osy rovinné kartézské soustavy v rámci rastru (rámeček) (45) 

Jestliže opatříme měřeného živočicha takovými dvěma značkami v sagitální rovině podél 

čelistí, a tyto značky budeme snímat kamerou, společně s časovým záznamem videa, 

získáme informaci o průběhu flexe a extenze hlavy. Pohyb hlavy, jež je kompenzační 

odpovědí CNS na podráždění VA způsobené předozadním vychýlením podstavy je 

vhodné měřit na pohybující se posturografické plošině, která koná pravidelný periodický 

rotační pohyb kolem osy kolmé na sagitální rovinu měřeného subjektu. U studií hodnotící 

pohyb za použití MoCap bývá použita statická kamera, pro účely tohoto výzkumu se 

ovšem nabízí použití kamery, která se bude pohybovat s naklápějící se rovinou. 

Snímáním markerů bude tak možné přímo zjistit úhel, který zaujímá hlava živočicha 
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(případně jiný segment) vůči rovině plošiny, která ve stanoveném časovém okamžiku 

zaujímá určitý úhel vůči vodorovné rovině. 

Na Obrázku 6 je na FBMI ČVUT navržená pohyblivá plošina, která byla navržena, 

zkonstruována a opatřena ovládacím SW v rámci diplomové práce Ing. Davidem Škodou 

(ČVUT, 2016) k experimentům s drobnými živočichy. Plošina je opatřena krokovými 

motory, které jsou schopny stimulovat VA subjektu rotačním pohybem plošiny ve třech 

základních anatomických rovinách a kamerami, které tyto roviny kolmo snímají. (45) 

 

Obrázek 6. Specializovaná pohyblivá plošina zvolená pro měření 

Plošina vychyluje svůj úhel vůči horizontální rovině (tj. 0°) s amplitudou 21,6° - celkový 

rozsah je 43,6°. Optimální je, aby plošina konala otáčivý pohyb plynule, včetně 

zpomalení a opětovného zrychlení v úvrati, aby subjekt nebyl drážděn prudkými rychlými 

změnami. Mít k dispozici časový údaj o poloze plošiny je pro vyhodnocení úhlu hlavy 

klíčové. Optimální rychlost otáčení pro měření je potom možno nalézt experimentálně 

součinností možností motoru a empirickým pozorováním flexe a extenze hlavy živočicha 

při naklápění, je při tom mít na paměti, že příliš nízká rychlost rotace nemusí být VA 

živočicha (průběžně) registrována.  

Ovládací SW plošiny zaznamenává signál o poloze hlavy v čase ve stupních a k němu 

náležící záznam polohy plošiny v čase ve stupních. Na Obrázku 7 je schematicky 

znázorněn grafický výstup takového měření. 
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Obrázek 7. Úhel plošiny a k ní náležící úhel hlavy v čase, s časy t, kdy plošina stojí v 

úvrati, okamžiky startu a zastavení plošiny Ω a k nim příslušným hodnotám úhlu hlavy δ 

v rámci jedné periody. (45) 

Na grafu je znázorněn předpoklad, že živočich může dosahovat maximálního rozsahu 

pohybu, ale též v rámci periody pohybu plošiny k tomu dojít nemusí. Živočich bude 

reagovat na změny zrychlení plošiny. Že subjekt během měření bude vykonávat i jiné 

pohyby, než flexi a extenzi hlavy je očekávatelné, jestliže se ovšem nejedná o 

kompenzační pohyb, potom to můžeme považovat za nežádoucí artefakt signálu. Měření 

navrženým způsobem má výhodu v tom, že není třeba subjekt a markery při každém 

opakování mít postavené ve stejné pozici. Rozsah pohybů (ROM) je normalizován, 

základní výstupní parametry jsou stanoveny jako (45) 

𝛿1𝐴 = 100
𝛥1𝐴

𝛺1𝐴
 [%]                                                           [1] 

𝛿2𝐴 = 100
𝛥2𝐴
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 [%]                                                           [2] 

𝑅𝑂𝑀𝐴 = 100 
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𝛺2𝐴 −  𝛺1𝐵
 [%]                                            [3] 

𝑅𝑂𝑀𝐵 = 100 
𝛥1𝐴 − 𝛥2𝐵

𝛺1𝐴 − 𝛺2𝐵
 [%]                                            [4] 

kde ROM je range of movement (rozsah pohybu), v čitateli je rozsah pohybu zvířete od 

začátku pohybu plošiny po dojezd na druhý konec, a ve jmenovateli je trajektorie ve 

stupních, kterou plošina urazila, δ je normalizovaný úhel hlavy v úvraťové (maximální) 
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poloze plošiny. 

Rozsah pohybů 

Podle vzorců [3] a [4] se počítá ukazatel např. v kineziologii typický – ROM, zde je 

normalizovaný k pohybu plošiny. ROM charakterizuje maximální velikost úhlu, který 

může být vykonán v kloubním spojení. (24) Spíše, než studium fyziologie či hodnocení 

patologie kloubu, je v našem případě předmětem zájmu zhodnocení vlastní hodnoty 

rozsahu pohybu v závislosti na vyspělosti mechanismů centrální nervové soustavy 

různých taxonů. Hodnotí se v rámci pohybu plošiny v jednom směru jako ROMA a ROMB 

v opačném směru (Obrázek 7) a je udáván poměrným číslem vůči plošině. Určit též 

skutečnou změřeno hodnotu maximálního dosaženého úhlu maxA a maxB je nasnadě, 

nicméně pokud se při umisťují subjekty před kameru v podstatě náhodně (jediným 

kritériem je snímání sagitální roviny), potom velikost dosaženého úhlu může mít 

vypovídací hodnotu jen v rámci jednoho experimentu, na rozdíl od normalizované 

hodnoty. Budeme-li uvažovat, že kývavý kompenzační pohyb hlavy má určitou nulovou 

hodnotu, tj. úhel, který hlava zaujímá při stabilním stoji na vodorovné podložce, potom 

kompenzační odpověď CNS je tím větší, čím větší je absolutní hodnota rozdílu mezi 

maximálním dosaženým úhlem a touto nulovou hodnotou. Při hodnocení je ovšem třeba 

přihlédnout na fyziologii a anatomická specifika (omezení) studovaného druhu. (43)  

 Úhel hlavy v extrémech plošiny 

Předpokládáme-li periodický a plynulý rotační pohyb plošiny v mezích stanovené úhlové 

výseče, potom v okamžiku změny směru pohybu plošiny, kdy dojde k zastavení a změně 

zrychlení, lze očekávat okamžik dosažení maximálního úhlu hlavy živočicha v rámci 

větve pohybu plošiny. Jestliže živočich v úvraťové poloze zaujímá hlavou postavení 

kompenzující naklonění, potom by jí měl zaujímat až do okamžiku, kdy nastane opačný 

pohyb plošiny, čili po celou dobu stání plošiny mimo v poloze odlišné od vodorovné. 

Změna flexe za extenzi hlavy ovšem nemusí nutně nastat až po dosažení anatomicky 

možné maximální polohy hlavy. Je zřejmé, že hodnota normalizovaného úhlu v (%) 

nemusí dosahovat jen hodnot v intervalu od nuly do sta včetně. Jestliže (normalizovaný) 

úhel hlavy je v čase totožný s úhlem plošiny, tj. nemění se rozdíl úhlů mezi plošinou a 

hlavou zvířete, potom hlava kompenzační pohyb nekoná. 
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Časové zpoždění pohybu živočicha 

V časové oblasti hodnocení je možné očekávat určité zpoždění odezvy CNS, tudíž 

zpoždění pohybu živočicha, nastává-li, za pohybem plošiny a změnou vektoru zrychlení 

plošiny. Živočich pohybem hlavy následuje pohyb plošiny, a kvalifikace a kvantifikace 

reakce na změnu pohybu plošiny může být významným ukazatelem vypovídajícím 

například o mechanismech adaptace CNS, obecně chování souvisejícím se stimulací VA, 

anebo typu učení. (46) Může být otázkou, zda se například změna směru pohybu hlavy 

s dalším opakováním pohybu plošiny nepřibližuje k pravidelně se opakujícímu okamžiku 

změny směru plošiny. Jestliže živočich při opakovaném průchodu cyklu plošiny dosáhl 

maxA nebo maxB vždy před změnou směru pohybu plošiny, potom lze usuzovat, že dosáhl 

limitu flexe nebo extenze. Naproti tomu pokud pohyb hlavy dosáhl maxA nebo maxB po 

změně směru pohybu plošiny, pak je možné díky zpoždění reakce předpokládat, že flexe, 

resp. extenze hlavy nedosáhla limitů a hlava má tak větší ROM, než je metodou měřeno. 

 

Obrázek 8. Určení zpoždění reakce při změně pohybu plošiny t. Červené body na 

(modrém) signálu zvířete značí nejbližší první nulovou derivaci funkce k počátku větve. 

Větví se rozumí např. zvýrazněná žlutá oblast od startu plošiny po zastavení. 

Časovým zpožděním zde rozumíme dobu, která uplynula mezi zastavením, resp. startem 

pohybu plošiny a nejbližším diskrétní hodnotou času, při které je hodnota první derivace 

funkce pohybu zvířete nulová, přičemž odlišujeme, zda tento okamžik nastal před 

zastavením nebo po něm. To je však závislé na tom, že extrém funkce pohybu subjektu 

nenastal z jiných příčin, než prosté změny flexe za extenzi, resp. opačně v rámci 

kompenzačního pohybu, a v tomto ohledu může být též předmětem diskuse vliv 

setrvačných sil na subjekt. 
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 Korelace hodnot úhlů pohybu plošiny a segmentu těla zvířete 

Ve statistice standardně používaným parametrem je Spearmanův koeficient pořadové 

korelace ρ, který nabývá v absolutní hodnotě od nuly včetně do jedné včetně. (47). 

V časovém průběhu se pro popsání pohybu hodnotí korelace mezi funkcí pohybu plošiny 

a funkcí pohybu hlavy v rámci času pohybu plošiny mezi úvraťovými polohami. 

Předností tohoto ukazatele je jeho jednoznačnost a rozsah hodnot. Čím více se blíží 

hodnota ρ hodnotě 1, tím lépe kompenzuje živočich pohyb platformy. Naopak hodnoty 

odpovídající nekorelujícím funkcím vypovídají o tom, že zkoumaný pohyb hlavy 

v sagitální rovině nenastal. Záporné hodnoty ρ blížící se 1 vypovídají o tom, že živočich 

se pohyboval na daném časovém úseku v protifázi. Z tohoto důvodu bylo navrženo, aby 

se ρ hodnotila též v kratších intervalech signálu plošiny, než je celá větev od startu do 

zastavení. Bylo zvoleno hodnocení korelace v každé třetině signálu pohybu plošiny 

s odpovídajícím signálem pohybu zvířete. 

Rozptyl a rozdíl úhlů 

VAR v tomto případě popisuje rozložení naměřených hodnot v každé třetině 

úseku pohybu plošiny (větve), přičemž se hodnotí okolo regresní přímky, kterou je 

nahrazen signál zvířete. (48) V každé třetině větve plošiny je možné počítat rozdíl úhlu, 

který zaujímá plošina a hlava, resp. jeho průměrnou hodnotu. Ukazatele mohou ukazovat 

na specifické vlastnosti flexe, resp. extenze.  

 Grafický úhel  

Pro popis pohybu v krajních polohách (na základě doporučení Neurologické kliniky FN 

v Motole) byl navržen parametr, který opět hodnotí úhel ve stupních (°), nicméně se jedná 

o jinou veličinu, než v předchozích případech. Máme-li v grafu časové závislosti úhlů 

větev průběhu pohybu plošiny od startu po zastavení, a náleží-li k nim v tomto úseku 

relevantní data o pohybu hlavy, pak data o pohybu hlavy v tomto úseku nahradíme 

regresní přímkou, a hodnotíme úhel, který tato přímka svírá s přímkou větve pohybu 

(úhlů) plošiny. Hledaný úhel γ je 

𝛾 = 𝛼 − 𝛽 

kde α je úhel, který svírá s vodorovnou osou grafu větev pohybu (úhlu) plošiny (v čase), 

a β je úhel, který svírá s vodorovnou osou grafu přímka lineární regrese signálu 

[5] 
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zvířete. (49) Porovnání s korelačními koeficienty je možné, neboť bylo navrženo, aby se 

každá větev pohybu plošiny rozdělila na třetiny a v těchto úsecích byly ukazatele 

hodnoceny. 

Tabulka 1.1. Přehled zvolených a navržených parametrů pohybů hlavy 

Ukazatel Označení   Jednotka Zdroj 

Maximální dosažený úhel 

pohybu hlavy v rámci jedné 

periody 

maxA 

 

° Škoda, 2016 (45) 

Minimální dosažený úhel 

pohybu hlavy v rámci jedné 

periody 

maxB ° Škoda, 2016 (45) 

Normalizovaný rozsah 

pohybu hlavy vzhledem 

k plošině během extenze 

ROMA % Dylevský, 2007 

(24) 

Normalizovaný rozsah 

pohybu hlavy vzhledem 

k plošině během flexe 

ROMB % Dylevský, 2007 

(24) 

Normalizovaná hodnota úhlu 

pohybu hlavy vzhledem 

k plošině v okamžiku 

zastavení plošiny při extenzi 

extSTOP ° Vlastní návrh 

Normalizovaná hodnota úhlu 

pohybu hlavy vzhledem 

k plošině v okamžiku 

zastavení plošiny při flexi 

flexSTOP ° Vlastní návrh 

Normalizovaná hodnota úhlu 

pohybu hlavy vzhledem 

k plošině v okamžiku startu 

pohybu plošiny při extenzi 

 

extSTART ° Vlastní návrh 

Normalizovaná hodnota úhlu 

pohybu hlavy vzhledem 

k plošině v okamžiku startu 

pohybu při flexi 

 

flexSTART ° Vlastní návrh 
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Časové zpoždění dosažení 

maximálního úhlu pohybu 

hlavy vůči maximálnímu 

úhlu pohybu plošiny 

tmax s (ms) Linzey, 2003 (46) 

Časové zpoždění dosažení 

minimálního úhlu pohybu 

hlavy vůči minimálního úhlu 

pohybu plošiny 

tmin s (ms) Linzey, 2003 (46) 

Korelace hodnot úhlu 

pohybu plošiny a úhlu 

pohybu hlavy v rámci 

počáteční fáze pohybu 

plošiny (I) a extenze hlavy  

corexI 

(corr) 

- Daniel, 1990 (47) 

Korelace hodnot úhlu 

pohybu plošiny a úhlu 

pohybu hlavy v rámci 

střední fáze pohybu plošiny 

(II) a extenze hlavy  

corexII 

(corr) 

- Daniel, 1990 (47) 

Korelace hodnot úhlu 

pohybu plošiny a úhlu 

pohybu hlavy v rámci 

konečné fáze pohybu 

plošiny (III) a extenze hlavy  

corexIII 

(corr) 

- Daniel, 1990 (47) 

Korelace hodnot úhlu 

pohybu plošiny a úhlů 

pohybu hlavy v rámci 

počáteční fáze pohybu 

plošiny (I) a flexe hlavy  

corflexI 

(corr) 

- Daniel, 1990 (47) 

Korelace hodnot úhlu 

pohybu plošiny a úhlů 

pohybu hlavy v rámci 

střední fáze pohybu plošiny 

(II) a flexe hlavy  

corflexII 

(corr) 

- Daniel, 1990 (47) 

Korelace hodnot úhlu 

pohybu plošiny a úhlů 

pohybu hlavy v rámci 

konečné fáze pohybu 

plošiny (III) a flexe hlavy 

 

 

corflexIII 

(corr) 

- Daniel, 1990 (47) 
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Rozptyl hodnot úhlu pohybu 

hlavy během pohybu plošiny 

do okamžiku dosažení 

maximálního úhlu pohybu 

hlavy 

varA - Daniel, 1990 (47) 

Rozptyl hodnot úhlu pohybu 

hlavy během pohybu plošiny 

do okamžiku dosažení 

minimálního úhlu pohybu 

hlavy 

varB - Daniel, 1990 (47) 

Úhel mezi směrnicí hodnot 

úhlu pohybu hlavy a 

směrnicí hodnot úhlu 

pohybu plošiny během 

extenze  

γ (ex) ° Doporučení NK FN 

Motol 

Úhel mezi směrnicí hodnot 

úhlu pohybu hlavy a 

směrnicí hodnot úhlu 

pohybu plošiny během flexe 

α (flex) ° Doporučení NK FN 

Motol 

Průměrná hodnota rozdílu 

úhlů hlavy a plošiny během 

flexe 

A(flex) ° Vlastní návrh 

Průměrná hodnota rozdílu 

úhlů hlavy a plošiny během 

extenze 

 

A(ex) 

 

° 

 

Vlastní návrh 

 

Obrázek 9. Schematicky znázorněné ukazatele v časové oblasti 
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2.2. Návrh hodnocení vzájemných závislostí veličin a ukazatelů pohybu 

Živočich kompenzovat pohyb hlavou nutně nemusí. Živočich může hlavou pohybovat 

také plynule s pohybem plošiny. Jinou možností je, že v průběhu naklápění živočich 

udržuje hlavu v jedné poloze, a až pokud je náklon plošiny dostatečně velký (velký úhel 

oproti vodorovné rovině), skokově náklon vykompenzuje. Aby byla zajištěna dostatečná 

přesnost a vypovídací hodnota experimentu, uvažujeme pohyb hlavy živočicha v rámci 

dvou celých po sobě následujících větvích pohybu plošiny (mezi koncovými body 

pohybu), tedy v rámci alespoň jedné celé periody (z jedné úvraťové polohy do protější a 

zpět). Pro účely kvalitního vyhodnocení je žádoucí, aby měření proběhlo v rámci více 

period. Díky tomu se může vysledovat například schopnost CNS přivykat si na pravidelně 

opakující se podnět, případně vymizení kompenzačního pohybu, změny v délce 

trajektorie pohybu a což může být přehledně popsáno 2D diagramem vzájemné závislosti 

úhlů (též konfidenční elipsou), který můžeme též nazvat hysterezní smyčkou, 

vypovídající o pohybu při pohybu plošiny vpřed a o případném zpoždění pohybu při 

pohybu zpět. V následujícím přehledu jsou uvedeny parametry, které si v práci použité 

metody kladou za cíl zjistit a zhodnotit. 

 

Tabulka 1.2. Přehled zvolených a navržených parametrů pohybů hlavy 2D diagramu 

Ukazatel Označení   Jednotka Zdroj 

Sklon diagramu trajektorie 

úhel hlavy vs. úhel plošiny 

φ ° Doporučení PřF 

Délka trajektorie úhel hlavy 

vs. úhel plošiny 

l ° Škoda, 2016 (45) 

Sklon diagramu trajektorie 

úhlu hlavy k rozdílu úhlu 

plošiny a úhlu hlavy 

φdif ° Doporučení PřF 

Sklon diagramu trajektorie 

normalizovaného úhlu hlavy 

k normalizovaného úhlu 

plošiny 

 

 

Φ  ° Doporučení PřF 
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Sklon diagramu trajektorie 

normalizovaného úhlu hlavy 

k rozdílu normalizovaného 

úhlu plošiny a 

normalizovaného úhlu hlavy 

Φdif ° Doporučení PřF 

Délka diagramu trajektorie 

normalizovaného úhlu hlavy 

k rozdílu normalizovaného 

úhlu plošiny a 

normalizovaného úhlu hlavy 

ldif ° Škoda, 2016 (45) 

 

Délka trajektorie diagramu  

Uvažujeme-li vzájemnou 2D závislost úhlu zvířete na úhlu plošiny, v rámci jedné periody 

plošiny (jejího otočení v sagitální rovině vzestupně a zpět sestupně) je pro určení pohybu 

hlavy živočicha dána trajektorie, kterou hlava vykonala ve stupních. Může být též 

sledována teoretická trajektorie, kdy do 2D diagramu je vynášena závislost úhlu zvířete 

na jednu osu, a na druhou je vynášena hodnota, která je nazvána jako diference, 

odpovídající odečtení hodnoty úhlu hlavy zvířete od hodnoty úhlu plošiny. 

 Sklon diagramu zvíře vs. plošina a diagramu zvíře vs. diference  

Dalším případem, kdy se nehodnotí úhel, který zaujímá zvíře, ale hodnotí se až úhly přímo 

v grafu, je sklon konfidenční elipsy (diagramu úhlu zvířete na jedné ose a plošiny na 

druhé, zde svislé ose). Neřeší se tak čas, ani absolutní úhel, ale v podstatě poměr úhlu 

plošiny a úhlu hlavy. Počítá se s normalizovaným úhlem hlavy τ, podle úhlu hlavy δ (viz 

Obrázek 7, kap. 2. 1.). 

𝜏 = 100 (
𝛿

𝑅𝑂𝑀𝑃𝐿𝑂Š𝐼𝑁𝑌

2

) 

V tomto případě se tedy nemusí řešit, jaký ve skutečnosti zaujímala hlava úhel a neřeší 

se ani čas, ve kterém bylo dosaženo daného úhlu, o kompenzačním pohybu hlavy ale 

vypovídá úhel φ, který zaujímá konfidenční elipsa vůči x-ové souřadnici. Jde-li φ 

k hodnotě 90°, potom to svědčí pro chybějící pohyb v sagitální rovině, pro dokonalý 

kompenzační pohyb potom svědčí hodnota φ= 45°. Opět bude analogicky pracováno i se 

[6] 
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sklonem konfidenční elipsy vzniklé vynesením úhlu zvířete a diference (hodnota úhlu 

zvířete odečtená od hodnoty úhlu plošiny). 

Měření zmiňovaných parametrů předpokládá, že živočich nebude vykonávat jiné pohyby, 

než studované kompenzační (vyjma projevů dýchání apod.). Vypovídající a vzájemně 

porovnatelné výsledky je možné počítat pro periody v čase, kdy byl živočich v klidu. 

2.3. Výstupní protokol měření 

Parametry v předchozí podkapitole se řeší v rámci časových period pohybu plošiny. 

Tabulka 2 ukazuje příklad výstupu z reálného měření, v jakém navrženém formátu jsou 

data z programu řízení plošiny (45) exportována do tabulkového procesoru (MS Excel, 

formát .xlsx) 

 

Tabulka 2. Příklad výstupu z reálného měření parametrů měření druhu Bufo bufo 

ID 4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Δ1A (%)  -161,69 -194,57 -189 -126,54 -172,09 

Δ2A (%)  -161,5 -194,61 -188,89 -126,5 -171,97 

ROMA (%)  3,44 -12,42 -18,52 23,18 97,33 

Δ1B (%) 176,18 168,38 169,76 151,85 172,87 366,63 

Δ2B (%) 175,89 167,91 169,75 151,68 172,97 367,42 

ROMB (%) 7,1 -13,33 -9,63 12,57 0,44 99,78 

Max A (%)  -161,5 -194,57 -188,89 -126,5 -171,97 

Max B (%) 176,18 168,38 169,76 151,85 172,97 367,42 

Čas tA (s)  0,07 0,03 0,03 0,04 0,04 

Čas tB (s) 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,06 
Délka Trajektorie 

Zvíře-Plošina (°)  94,43709 105,5099 87,84549 91,48349 167,6712 
Délka Trajektorie 

Zvíře-Diference (°)  97,27811 116,1206 90,43855 85,73367 191,8591 

V Tabulce 2 vidíme normalizovaný úhel a ROM, dále pak trajektorii pohybu, a dobu 

(čas t), po kterou plošina stála v úvraťové poloze. Návrh výpisu do tabulkového 

procesoru rozšiřujících a zpřesňujících určovaných parametrů se odvíjel od faktu, že ne 

všechna měření budou zdařilá, ale přitom je potřeba zachovat systém třídění dat, jak je to 

v Tabulce 3, kde je reflektován počet period nebo větví, na kterých bylo možno data 

hodnotit. 
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Tabulka 3. Ukázka návrhu výstupu reflektující možnost chybějících dat v celém měření 

nebo v rámci jednotlivých period. K hodnocení pohybu jsou využity jen ty periody, které 

splňují kritéria měření (živočich je v klidu, kamera snímá markery kolmo atp.)  

Název měřené veličiny, směr pohybu plošiny, definovaný úsek větve 

Číslo 

měření 

Příznak 

použitelnosti 

dat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 

ID 17 ANO 7 7 -0,474 -0,923 0,934 0,998 -0,159 

ID 18 NE          

ID 19 ANO 3 3 0,017 0,958 -0,753   

ID 20 ANO 3 3 0,990 0,990 0,994   

ID 21 NE          

ID 22 NE          

ID 23 ANO 6 6 0,467 -0,078 0,899 0,777 -0,542 

Úplný výčet těchto tabulek s výsledky měření je prezentován s grafy v Příloze 2. 

Na Obrázku 10 je výstupní graf z reálného měření ukazující pohyb hlavy při pohybu 

plošiny v čase. 

 

Obrázek 10. Výstupní graf z měření, ze kterého se dále určují parametry pohybu těla. 

Modře označený signál je úhel zvířete, červený "pilovitý" signál je úhel plošiny v čase a 

hnědě označený signál je rozdíl úhlů, který svírá zvíře a plošina 

Na Obrázku 11 je znázorněn příklad výstupního 2D diagramu vzájemné závislosti úhlu 

zvířete a diference ve 3. periodě předcházejícího grafu. Obdobně je vynesen na svislou 

osu přímo úhel plošiny ve (°). 



31 
 

 

Obrázek 11. Výstupní graf vzájemné závislosti úhlu hlavy, a diference (hodnota úhlu 

plošiny bez úhlu hlavy) 

 

2.4. Závěr kapitoly 

Pro hodnocení pohybů kompenzačního pohybu hlavy drobných živočichů na měřící 

periodicky se pohybující plošině byly zvoleny ukazatele vycházejícího z časové závislosti 

úhlu plošiny a náležící funkci úhlu hlavy. Ukazatel hodnotící reakční rychlost na změny 

polohy podložky je časové zpoždění pohybu hlavy za změnou vektoru zrychlení plošiny. 

V časové závislosti se hodnotí korelace signálů plošiny a zvířete, rozptyl, rozdíly úhlů, a 

úhel, který svírá regresní přímka signálu zvířete se signálem plošiny, a to v rámci 

jednotlivých period pohybu plošiny. Čím vyšší je hodnota korelace, tím lépe živočich 

kompenzuje pohyb plošiny. O tom vypovídá naopak malý úhel mezi regresní přímkou 

signálu zvířete a signálem plošiny. Ukazatele zohledňují široké možnosti vlastností, které 

mohou měření živočichové s ohledem na náležitost k taxonu vykazovat, pokud jde o 

jejich fyziologii a anatomická omezení. Ukazatele poskytují možnost porovnat úhel hlavy 

v okamžiku změn směru pohybu plošiny, ale je nanejvýš vhodné je hodnotit i ve střední 

části pohybu plošiny (větev plošiny je rozdělena na třetiny), stejně tak, jako rychlost flexe, 

resp. extenze. Základní metoda hodnocení pohybu vycházející z kineziologie je určení 

ROM v kloubu. O vlastnostech pohybů živočicha na pohyblivé plošině mohou přehledně 

vypovídat konfidenční elipsy, jakožto vzájemné závislosti úhlů. Hodnoty těchto 

ukazatelů je jeví jako nejvhodnější uspořádat podle jednotlivých period pro každé měření 

do tabulkového procesoru k dalšímu (statistickému) zpracování. Pokud jde o metody 



32 
 

hodnocení dat ve frekvenční oblasti, tyto nejsou použity, neboť nebylo cílem hodnotit 

např. třes zvířete, ale kompenzační pohyb. Po dohodě s PřF UK jsem tedy jako druhou 

skupinu metod použil pouze metody hodnocení vzájemných závislostí pohybu plošiny a 

segmentu těla zvířete, a to pomocí 2-D diagramů pohybů a jejich charakteristik. 
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3 Aplikace metod pro hodnocení pohybu živočichů 

Navržené metody hodnocení pohybu byly aplikovány do výpočetního programu 

v prostředí MATLAB R2012a firmy MathWorks, který byl designován tak, aby byl 

použitelný pro používání i při případných dalších experimentech na pohyblivé plošině 

jakýmkoli jiným uživatelem a zároveň aby byl kompatibilní s programem na ovládání 

plošiny a extrakci úhlů hlavy. Práce v SW je prováděna, kvůli zajištění kompatibility, ve 

stejném programovacím prostředí, jako použitý program ovládání plošiny (45) a jeho 

možnosti volitelné v jednoduchém GUI zahrnují kromě vlastního hodnocení i volbu 

možnosti ukládání a informace o uložení a použitelnosti výsledků. 

Měření je prováděno na samočinně se pohybující posturografické plošině a živočich je 

snímán kamerou sledující přímo naklápějící se rovinu plošiny (kap. 2. 1.). Aplikace 

metod tak zahrnuje experimentální měření souboru subjektů, poloautomatické zpracování 

videozáznamů (sagitální roviny) v SW příslušenství plošiny a implementování záznamu 

o měření do nově vytvářeného programu, který vyhodnotí a uloží hledaná data 

v tabulkovém procesoru k posouzení.  

3.1. Předzpracování měřených dat 

Aby bylo možné pracovat s časovým průběhem pohybu hlavy, jakož i s informacemi o 

rozsahu flexe a extenze a s 2D diagramy vzájemných závislostí, je třeba za pomoci značek 

určujících úhel hlavy (markerů), které jsou snímány kamerou, vlastní data získat 

v digitální podobě. Systém pohyblivé plošiny nezahrnuje používání aktivních markerů, 

ani specializované videokamery, ale značky jsou detekovány ve speciálním SW 

vytvořeném na FBMI ČVUT, (45) jenž byl využit i zde. Z měření jednotlivých 

exemplářů, pakliže bylo dle kritérií (kap. 4. 3.) úspěšné, byl získán unikátní videozáznam, 

k němuž náleží (textový) soubor se záznamem o čase videozáznamu, a k němu příslušící 

záznam o poloze pohyblivé plošiny v čase. Ve videozáznamu sagitální roviny živočicha 

musí být zřetelné (červené) markery, dávající úhel hlavy v každém časovém okamžiku. 

Úhel plošiny je pak udáván v relaci k vodorovné rovině. 

3.1.1. Extrakce úhlu hlavy 

V navrženém programu (45) zpracovaném v prostředí MATLAB R2012a firmy 

MathWorks se provádí zpracování videa se záznamem pohybu sagitální roviny, opatřené 

markery. Program registruje barvu dvou markerů na každém obrázku videa. Hlavní 
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výhodou takového postupu je, že experimentátor má přímou kontrolu nad měřením v tom, 

smyslu, že data je možné extrahovat až po vlastním měření, a experimentátor může podle 

videozáznamu zvážit, který úsek je vhodný ke zpracování, a který je nutné vyloučit. Což 

se ukázalo jako nutnost, neboť se během měření ukázalo přesné zajištění klidové polohy 

zvířete jako velmi náročné. 

Body určující ve výsledku polohu hlavy se nacházejí v ploše barevných markerů. Při 

zpracování každého snímku je možno ručně nebo kliknutím do skutečného snímku zvolit 

barvu, kterou má program registrovat kliknutím do snímku. Každý takový snímek 

s informací o hodnotě barvy z oblasti RGB je ukládán do vektoru klíčových snímků, od 

kterého se odvíjí automatické zpracování následujících snímků s podobnou barevností. 

Program umožňuje nastavit míru tolerance barvy, tj. rozsah spektra barev v okolí vybrané 

barvy. Toleranci je nutné nastavovat kvůli změnám barevné skladby po sobě následujících 

snímků. Čím větší je kontrast obrázku, tím je třeba nastavit nižší míru tolerance a detekce 

markeru je přesnější. Poloměr oříznutí udává, na jak velké ploše snímku má program 

vyhledávat zvolenou barvu. Pro ozřejmění je na následujícím obrázku náhled 

uživatelského prostředí, se kterým bylo pracováno. 

 

Obrázek 12. GUI použitého programu pro detekci markerů 

Při stabilních podmínkách, tj. pokud je měřený živočich v klidu v záběru a pokud se 

nemění osvětlení, program přenáší zvolené vlastnosti ze snímku na snímek a při plynulém 

pohybu značek je oříznutí videa automatické. Je nutné kontrolovat maximálně po deseti 

snímcích, jestli program detekuje barvu markerů, a nikoli jinou barvu nacházející se ve 

snímku. Vhodným ovládáním popsaných funkcí se korigují barevné změny ve videu a 
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náhodný pohyb živočicha. Každý náhled detekce musí obsahovat dva od sebe jasně 

oddělené body detekce – na Obrázku 12 křížky v pravém poli. Pokud markery na 

originálních snímcích nejsou vidět, je možné tyto sekvence přeskočit, neboť program 

chybějící úseky vyhodnotí a výsledný graf interpoluje (50) (45) – spolu s úplným 

vektorem záznamu pohybu plošiny a časovým záznamem. Interpolace může být 

programem provedena volitelně až lineární, kvadratická nebo kubickým 

polynomem. (50) Úseky zcela chybějící v důsledku vzniku nežádoucích událostí 

(kap. 4. 3.), je možné pro závěrečné vyhodnocení výsledků zcela vypustit – výstupní graf 

je pak zobrazí jen záznam o pohybu plošiny. Na Obrázku 13 je vlevo ukázán snímek 

z jednoho ze zpracovávaných videí a vpravo příklad toho, jak program může detekovat 

barvu. V praxi je často nutné projít úseky videozáznamu po jednotlivých snímcích, což 

klade vyšší požadavky na práci uživatele.  

 

Obrázek 13. Příklad špatně detekované barvy zpracovávaném snímku. 

Je třeba detekovat pixely, které obsahují červenou barvu namalovanou na lících žáby 

(vlevo), ale program, jak znázorňuje Obrázek 13, po náhlé změně barevnosti a postavení 

živočicha oproti předchozím snímkům, může začít detekovat zcela jinou oblast. 

Detekované body jsou označeny na černobílém snímku náhledu detekce (vpravo) 

červenými křížky.  

Máme-li vyexportovaný úhel hlavy živočicha s plošinou v čase – toto ukládá program 

primárně jako matici do textového souboru, je možné určit hledané ukazatele. V tomto 

bodě měření postupuje posloupností: Vyhodnocení polohy markerů – výpočet ROM, δ a 

délka trajektorie – uložení pro každou periodu do tabulkového procesoru – uložení 

časového záznamu úhlu plošiny a úhlu živočicha do výstupní matice (complete data). 
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3.2. Metody hodnocení v časové oblasti 

Výstupní soubor základního programu plošiny je dále využit k výpočtům ukazatelů 

pohybu. Na tomto místě je bezpodmínečně nutné zdůraznit, že pohyb plošiny je pro 

experiment nastaven tak, aby v okamžiku příchodu do nastavené krajní polohy 21,6° vůči 

horizontále (37) došlo k okamžitému startu opačným směrem, a úsek se stáním byl téměř 

zanedbatelný. Počet řádků vstupní matice je dán délkou videozáznamu po 0.01 s. Pro 

vyhodnocení korelačních koeficientů, rozptylu, grafického úhlu a časového zpoždění 

pohybu hlavy vůči pohybu plošiny byl vytvořen samostatný program v jazyce MATLAB 

R2012a firmy MathWorks, aby byla v rámci programovacího prostředí zachována 

stejnorodost a kompatibilita s programem ovládajícím plošinu. Program pracuje 

s datovým souborem, který má čtyři nebo pět sloupců: 

1. čas v sekundách,  

2. úhel živočicha ve stupních,  

3. interpolovaný úhel živočicha ve stupních,  

4. záznam o úhlu plošiny v daném časovém okamžiku ve stupních a  

5. diference ve stupních. 

Základní podoba výstupních dat je v Tabulce 4.  

Tabulka 4. Výstup z programu v rámci prostředí MATLAB R2012a Hodnocení druhu 

Rana dalmatina při rychlosti 5°/s. 

Pořadové číslo souboru = 1 
-------------------------------------------------- 
  
     číslo      směr      data    korel.    zpozd. 
     úseku    pohybu   použití     koef.   reakce. 
            roste=+1     ano=1       [-]       [s] 
            klesá=-1      ne=0    (-999)    (-999) 
  
    1.0000   -1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
    2.0000    1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
    3.0000   -1.0000    1.0000    0.9553    0.1000 
    4.0000    1.0000    1.0000    0.3551         0 
    5.0000   -1.0000    1.0000    0.6187    0.1100 
    6.0000    1.0000    1.0000    0.9593    0.7300 
    7.0000   -1.0000    1.0000    0.9380    0.3900 
    8.0000    1.0000    1.0000    0.9965    0.2400 
    9.0000   -1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
   10.0000    1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
   11.0000   -1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
   12.0000    1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
   13.0000   -1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
   14.0000    1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
   15.0000   -1.0000         0 -999.0000 -999.0000 
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Takový formát již obsahuje informace parametrech v rámci jednotlivých větví pohybu 

plošiny, ovšem zvolených ukazatelů je více, a hodnot v rámci jednotlivých větví též 

(např. korelace v každé třetině), takže při exportování do tabulkového procesoru by se 

stávala data nepřehlednými. Proto je třeba jednotlivým ukazatelům vytvořit vlastní 

tabulku. Pro hodnocení je významné, kolik procent z videozáznamu obsahuje skutečně 

záznam sagitální roviny živočicha. Program tedy identifikuje hodnotou 1, že data 

v hodnocené větvi jsou kompletní. Ostatní větve neobsahují žádané informace. 

Hodnocené parametry mohou nabývat i nulové hodnoty, proto program formálně 

dosazuje za chybějící hodnoty hodnotu -999 (nebo 777), které žádná měřená veličina 

nemůže nabývat. Dále se při návrhu programu vychází z představy, že hodnotit 

kompenzační pohyb je nejvhodnější od okamžiku postavení živočicha na platformu až po 

okamžik, kdy živočich zneklidní, v kterémžto okamžiku se již pojem o reakcích CNS na 

dráždění VA v tomto pojetí experimentu vytrácí. (19) (24) (28) 

3.2.1. Realizace programu 

Výše uvedené metody popsané v kap. 2. 1. jsem implementoval do mnou navrženého 

SW, přičemž tento SW umožňuje předzpracování a zpracování měřených pohybových 

dat získaných zpracováním videa pohybu hlavy zvířete z kamer dynamické plošiny. 

Navržený SW byl navržen tak, aby postupně umožňoval níže popsané body funkce 

zpracování dat, a získali jsme požadované hodnoty parametrů pohybu. 

I. Jako brána pro uživatele byla v první fázi zvolena a navržena jednoduchá 

tabulka tlačítek s čísly, které by měly příslušet jednotlivým jedinečnému 

identifikačnímu číslu měřených živočichů, pro systematičnost studie. 

Uživatelem přiřazené ID má pak soubor (subjekt) přiřazené až do finálního 

zhodnocení ukazatelů. Vstupní menu je pro názornost vyobrazeno na 

následujícím obrázku.  

 



38 
 

 

Obrázek 14. Náhled úvodní obrazovky programu 

 

Textovému souboru s daty je třeba přiřadit ono jednoznačné ID, které určuje, 

o které měření se jedná. Na úvodní obrazovce si pak uživatel může zvolit, 

s jakým souborem chce právě pracovat. 

Program sestaví jméno souboru a celý soubor se načte do jednoho vektoru A 

o délce n.  

II. Je možno teoreticky programu předat ke zpracování libovolně dlouhý soubor, 

zde však pro zjednodušení byla maximální délka dimenzována na 100 period 

pohybu plošiny. Program pracuje s časovými okamžiky s frekvencí 100 Hz, 

tj. se setinami sekundy. K těmto diskrétním časům se pak přiřazují jednotlivé 

další informace o úhlech. Každý soubor je jednotně upraven na 5 sloupců. 

Chybějící data se formálně nahradí číslem 0.000.  

III. Neboť drobné fluktuace z měření, vznikající při detekci barev markerů, 

mohou působit problém při počítání derivací a určování znaménka směrnice 

funkce, (51) je signál filtrován. Postupným testováním různých typů filtru byl 

pro tento problém zvolen Butterworthův filtr (52) na 4 Hz, jehož parametry 

umožňuje použitý programovací jazyk implementovanou funkcí (butter) 

nastavit. Uvedený filtr byl zvolen na základě předcházejících experimentů. 

IV. V dalším kroku je třeba najít úseky rostoucí funkce plošiny a odlišit je od 

úseků klesajících. V jednom každém rostoucím nebo klesajícím úseku pohybu 

plošiny pak budou určovány korelace a další zmiňované parametry. Na 

Obrázku 15 je grafické zobrazení najitých rostoucích úseků, příslušná data 

jsou tučně zvýrazněna. Obdobně jsou vyhledány klesající větve. 
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Obrázek 15. Hledání rostoucích úseků a k nim náležících dat o pohybu zvířete 

V. V každé větvi se ve for-cyklu postupně hodnotí pro zajištění správného 

vyhodnocení  

a) Počáteční a konečný index času větve 

b) Délka větve 

c) Zda jsou ve větvi kompletní data o pohybu zvířete. 

VI. Pokud jsou data na větvi kompletní, proběhne vyhodnocení požadovaných 

parametrů, ale budou se ignorovat úseky s rozdílným znaménkem směrnice. 

Kompletní úsek jedné rostoucí větve je na Obrázku 16. Vyloučí se úsek, kde 

jsou měřená data nulová – souvisle, nikoli jen při průchodu nulovou. 
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Obrázek 16. Ukázka grafického výstupu ze SW u rostoucí větve s kompletními 

naměřenými, resp. interpolovanými daty 

VII. Pokud jsou data o pohybu živočicha v dané větvi nekompletní nebo zcela 

chybí, úsek se zahodí. Uživatel je o tom informován oknem programu, viz 

Obrázek 17. 

 

Obrázek 17. Ukázka grafického výstupu z navrženého SW s vyloučením větve s 

nekompletními daty. 
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Navržené ukazatele se počítají, jen když jsou naměřená data kompletní. Výsledky se 

načtou do matice parametrů. Kvůli zjednodušení procesu byl v první verzi pro čtení 

výsledků vytvořen další program. Po ukončení hodnocení jednoho příslušného souboru 

program uživatele vrátí na úvodní obrazovku a uživatel může libovolně zvolit další 

soubor k hodnocení s příslušným číslem (ID objektu). Program na procházení výsledků 

má stejnou úvodní obrazovku jako program na hodnocení, viz Obrázek 14. Na panelu si 

uživatel zvolí číslo, které před tím přiřadil hodnocenému souboru (pokud zvolí číslo 

souboru, které dosud nebylo použito, program nebude dělat nic) a program vypíše 

výsledné hodnoty, jak je to zaznamenáno v Tabulce 4. 

Jestliže program funguje v obecné rovině zpracování všech dostupných signálů, je 

žádoucí, aby byly zhodnoceny všechny parametry v jednom běhu programu, uloženy do 

výstupní matice a to tak, aby experimentátor měl vizuální informaci o běhu programu.  

Úvodní GUI bylo obohaceno o možnosti zvolit si, zda chce uživatel projít celé hodnocení 

s komentářem a grafy, které problematiku osvětlí přímo při průchodu programu, nebo zda 

chce jen vybrat ID živočicha a hodnotit. Dále si filozofie programu klade za cíl, aby měl 

uživatel stále přehled o aktuálním stavu zpracovaných, nezpracovaných a nepoužitelných 

souborů k hodnocení a mohl libovolně data jednotlivých ID v náležícím tabulkovém 

souboru mazat nebo přidávat nová ID k hodnocení.  

 

Obrázek 18. Ukázka okna volby možností funkcí programu 

Vstupní soubory se ovšem musí upravit, aby signál pohybu zvířete byl sjednocen na 

nulovou hladinu, dále se ořízne signál plošiny o krajní úseky před zahájením a po 

skončení měření, kdy stála. Ze záznamu z měření jsou též vypuštěny krátké náhodné 
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impulzy s amplitudou několikanásobně převyšující skutečný ROM živočicha, které byly 

pravděpodobně způsobeny vzájemným prohozením označených barevných oblastí při 

manuální extrakci úhlů hlavy v programu na detekci markerů po dobu trvání několika 

snímků. Na Obrázku 19 je zobrazeno srovnání signálů před a po normalizaci signálu 

zvířete na nulovou hladinu a aplikaci filtru, který vyhladí zde téměř nepatrné fluktuace 

vzniklé při detekci barevných oblastí markerů. Z experimentálních důvodů byla do 

programu implementována možnost, aby si uživatel zvolil, zda chce filtr aplikovat. Při 

testování program hodnocení proběhl, ale kvůli artefaktům klesá přesnost.  

 

Obrázek 19. Formální úprava (dole) časového záznamu v použitelných periodách a 

filtrace. 

Na Obrázku 20 je znázorněno hodnocení Spearmanových koeficientů pořadové korelace 

v celých rostoucích a klesajících periodách v programu. Tyrkysově je zvýrazněn 

hodnocený úsek signálu zvířete. 



43 
 

 

Obrázek 20. Výstupní formát okna na vržené SW presentace. Korelace signálů v celých 

větvích. 

V tomto bodě je navrženo srovnání korelačních koeficientů v celé větvi a ve třetinách 

větve, což je znázorněno pro předešlý případ na Obrázku 21. 

 

Obrázek 21. Výstupní formát okna na vržené SW presentace. korelace signálů ve 

třetinách větví plošiny. Pro úplnost je doplněno, v kolika procentech hodnoceného 

úseku má směrnice přímky signálu plošiny shodné znaménko s první derivací signálu 

plošiny. 

Na této úrovni zpracování je vyhodnoceno časové zpoždění nebo předstih pohybu zvířete 

vůči změně pohybu plošiny jako čas, který uplyne mezi změnou směru pohybu plošiny a 
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změnou směru pohybu zvířete, z rozdílů časů na začátcích a na koncích separovaných 

větví podle shody znaménka 1. derivace pohybu hlavy zvířete.  

 

Obrázek 22. Výstupní formát okna navržené SW presentace. Časová zpoždění (-) a 

předstih (+) pohybu zvířete 

V každém ze třetinových úseků se nahrazuje signál zvířete regresní přímkou, kolem které 

je stanoven rozptyl (VAR) (48) a určuje se průměrná hodnota rozdílu úhlů hlavy a plošiny 

během extenze a extenze (A). V každé třetině je též určen grafický úhel γ mezi regresní 

přímkou a grafem plošiny, což je na Obrázku 23 zobrazeno v programu při zachovaném 

měřítku os.  

 

Obrázek 23. Výstupní formát okna navržené SW presentace. Zobrazení přímek, jejichž 

úhel, který vzájemně v grafu svírají, se hodnotí, v programu (při nastavení zachovaného 

měřítka os, vypočtená výstupní hodnota je nezávislá na zobrazení) 
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Vyhodnocení 2D diagramu je prováděno na celých periodách (pohyb plošiny tam a zpět), 

nikoli na samostatných větvích a jejich částech. Periodu tvoří dvě sousední větve. Existují 

dva typy period, které zde nazveme podle grafického zobrazení v čase jako roste/klesá a 

klesá/roste. Každá větev, vyjma krajních, se vyhodnocení účastní dvakrát, jednou 

v roste/klesá, jednou v klesá/roste. Na Obrázku 24 jsou zobrazeny rozdělené periody typu 

roste/klesá s příslušnými daty úhlu zvířete.  

 

Obrázek 24. 5 hodnocených period typu roste/klesá 

Na Obrázku 25 dole jsou zobrazeny závislosti, kdy na jedné ose je vynesen úhel zvířete 

a na druhé ose úhel plošiny z Obrázku 24, nahoře je zobrazena původní závislost úhlů 

v čase. Z hodnocení je tak vyloučen čas, ačkoli jednotlivé hodnoty diagramu jsou 

v časovém sledu a útvar tak můžeme nazvat hysterezní smyčkou.  

 

Obrázek 25. 2D diagramy vzájemné závislosti úhlů v pěti označených periodách 

roste/klesá v záznamu z měření 
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V diagramech obou typů period na Obrázku 26, jakož i v podobných diagramech, kde je 

na svislé ose vynesena hodnota úhlu zvířete, od které byla odečtena hodnota úhlu plošiny, 

je stanoven úhel, který smyčka zaujímá k vodorovné ose (kladný nebo záporný). 

 

Obrázek 26. Výstupní formát okna navržené SW presentace, Sklon 2D diagramů v pěti 

periodách roste/klesá 

Po zhodnocení 2D diagramů byla do programu implementována možnost uložit 

zhodnocená data do výstupní matice nebo je odmítnout, a je možné přistoupit k hodnocení 

dalšího subjektu, přičemž program čte z výstupní matice informaci, zda již byl soubor 

hodnocen, a který soubor hodnocen nebyl.  

3.3. Závěr kapitoly  

Nově mnou navržený program pracuje s daty samostatně, tj. není přímo závislý na běhu 

předcházejících programů, je však kompatibilní s programovým prostředím použité 

měřící aparatury a využívá na ní změřené signály, resp. signály získané manuální extrakcí 

úhlů hlavy z videozáznamu markerů. Nebyl přímo implementován jakou pouhá součást 

původního programu ovládání plošiny (45) kvůli větší přehlednosti při práci s velkým 

objemem dat. Přehledně třídí soubory podle ID, ale je třeba důsledně dodržovat konvenci 

značení jednotlivých experimentů s příslušícím ID. Program dává informaci o aktuálním 

stavu zpracování a uložení výsledků v souboru typu tabulkového procesoru. Výstupní 

protokol přiřadí každému ID jeden řádek, v definovaných sloupcích jsou potom postupně 

vypisovány zjištěné hodnoty. Pracuje s původním časovým záznamem o úhlech plošiny 

a zvířete a z něj určuje korelační koeficienty funkcí zvířete a plošiny ve třetinách signálu 

pohybu plošiny, úhly regresních přímek signálu zvířete k funkci plošiny, časové zpoždění 

pohybu zvířete za pohybem plošiny, sklon konfidenční elipsy závislosti zvíře – plošina, 

a další parametry navržené v Kapitole 2. 2. Program byl navržen na základě vlastností 
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vzorku 58 výstupních souborů z měření na plošině, že je schopen pracovat s obecným 

souborem, bylo testováno u 25 dalších měření. 
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4 Experimentální měření 

V rámci testování navržených postupů ve studii pohybů hlavy živočichů bylo třeba 

přistoupit k praktickému měření živých subjektů. Postup snímání subjektů musí být 

jednotný u každého měření jak kvůli relevanci výstupních dat, tak kvůli podmínkám 

programového zpracování. Každému měřenému jedinci bylo přiřazeno jednoznačné 

identifikační číslo, které mu náleží v průběhu celého procesu, úplný výčet měřených 

druhů je uveden v závěru dokumentu, v Příloze 2. 

Měření byla vykonávána na pohyblivé plošině, která byla navržena účel měření drobných 

živočichů. Návrhem, konstrukcí a tvorbou příslušného software se podrobně zabývá ve 

své diplomové práci „Návrh pohyblivé plošiny a metod hodnocení pohybu segmentů těla 

živočichů“ Ing. David Škoda (ČVUT 2016) (45). Na Obrázku 6 (viz kap. 2. 1.) je plošina 

použitá při měření. Plošina se naklápí vůči horizontální rovině (tj. 0°) s amplitudou 21,6° 

- celkový rozsah pohybu je 43,6°. Měření probíhalo při pravidelném pohybu plošiny. Pro 

měření byly zvoleny dvě rychlosti: 2,5 ◦/s a 5 ◦/s po dobu trvání tří minut. Snímán byl 

pohyb hlavy živočicha v sagitální rovině, respektive červené markery, mající vypovídat 

o úhlu hlavy. 

4.1. Návrh postupu měření 

Na základě předcházejících měření a testování jsme definovali návrh postupu měření, 

který předpokládá řešení níže uvedenými body:  

I. Nejprve je nutné nastavit parametry pohybu plošiny a provést její kalibraci. 

Pohyblivá plošina má rozsah pohybu v předozadním směru 43,2°, tj. výchylka 

od vodorovné roviny je 21,6°. Větší výchylku nelze doporučit, neboť živočich 

by od určité polohy nebyl schopen na platformě stát (sedět), musel by pak 

vyrovnávat polohu celým tělem, aby se nepřekotil, což by zamezilo 

zaznamenání pouhého reflexního pohybu hlavy. Nejmenší krok motoru 

plošiny je 1,8°/s. Před vlastním měřením je třeba provést kalibraci, tj. nastavit 

vodorovnou polohu plochy, aby od 0° bylo možno pohybovat na dva směry 

plošinou o 21,6°. V programu ovládání plošiny je integrována funkce 

„kompenzace rychlosti,“ která automaticky nastaví režim, při němž plošina 

před dosažením mezní hodnoty výkyvu plynule zpomalí a při návratu plynule 

zrychlí. Měřený živočich tak není vystaven prudkým nárazům, a měření by 
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tak mělo být méně zatíženo motorickou reakcí živočicha na skokovou změnu 

směru naklápění, která není předmětem zájmu a vznikala by tak určitá 

systematická chyba.  

II. Na líce živočicha (žáby) jsou naneseny štětečkem dva červené markery na 

bílém pozadí.  

III. Do boxu cca 10×10×10 cm, případně podle tělesných proporcí a pohybové 

aktivity živočicha širšího či podélnějšího, z průhledného materiálu, s otvory 

pro přístup vzduchu, je umístěn živočich. Je nutné, aby žába v boxu seděla 

zcela volně. Box byl vybaven na dně vrstvou látky. Box byl připevněn při 

měření  

a) Suchým zipem 

b) Magnetem umístěným na dně boxu k plechové desce na 

plošině 

přičemž výhodou varianty b) je, že při pohybu žáby z roviny snímání se lépe 

s boxem manipulovalo – je jednodušší ho natočit podle potřeby tak, aby, 

pokud se žába pohne, byly v kameře vidět markery. Obecně by mělo být 

zváženo, zda blízká přítomnost magnetu nemůže nějak ovlivňovat 

magnetorecepci živočicha (53) 

IV. Místnost byla při provedených měřeních vytopena na 25°C. Umělé osvětlení 

v laboratoři bylo nastaveno a udržováno tak, aby se jas příliš neměnil.  

V. Měření zahrnuje spuštění paralelního nahrávání tří záznamů z kamer 

snímajících pohyb živočicha a natočení plošiny krokovými motory a tři 

anatomické roviny. Předmětem zájmu je záznam kamery snímající sagitální 

rovinu. Každý záznam trvá tři minuty. Začátek měření je vždy ve výchozí 

poloze plošiny, tj. 21,6° dopředu. Je snímána vždy levá sagitální rovina 

živočicha. Plošina se pohybuje po dobu snímání mezi stanovenými mezemi 

periodicky s rychlostí 

a) 2,5 °/s, 

b) 5 °/s. 
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Pro každou rychlost proběhlo jedno natáčení. Nižší frekvence pohybu plošiny bude 

pravděpodobně stimulovat VA živočicha méně intenzivně. (38)Snímková frekvence 

kamery byla okolo 30 fps. 

 

Obrázek 27. Kamera snímající sagitální rovinu živočicha umístěného v boxu (37) 

Na Obrázku 27 je znázorněno snímání živočicha umístěného v boxu z plexiskla na 

plošině. Jsou zde rozpoznatelné červené markery, jejichž snímání kamerou (v sagitální 

rovině) je hlavním a prvořadým úkolem měření. 

4.2. Faktory ovlivňující přesnost měření 

Níže uvedu přehled faktorů, které ovlivňují přesnost měření a nutné, v souladu 

s prováděnými experimenty, je uvažovat během měření. 

 Živočich. Nelze předpokládat, že po celou dobu měření bude živočich vykonávat 

jen studované pohyby. Postupy navržené metody evaluace pohybů, ale do jisté 

míry umožňují eliminovat úseky s markantními pohybovými artefakty. 

 Pohyb živočicha – markery musí být v oblasti zabírané kamerou, přičemž 

mediální rovina těla musí být kolmá k objektivu, neboť v jiné pozici 

živočicha, byť by byly markery v obraze, by docházelo ke zkreslení hodnoty 

úhlu hlavy. 

 Pohyb živočicha, který není kompenzací pohybu plošiny, ale může být za ni 

zaměněn, může vznikat např. flexí předních končetin, může být specifikem 
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druhu z hlediska etologie. 

Př.: blatnice skvrnitá (pelobates fuscus) se v rámci vrozeného chování 

zahrabala do látkového podkladu 

 Živočich se opírá o stěnu boxu čenichem, tím je zamezeno pohybu hlavy 

 Rozmazání markeru - nesmí být rozmazaný či jinak splývat s okolím nebo 

sousedním markerem, a může k tomu docházet např. z důvodu komfortního 

chování. 

 Software může vnést chybu do časového záznamu pohybu zvířete i plošiny 

v případě nezkalibrování systému anebo spuštění více výpočtově náročných 

programů na počítačích. Vlastní algoritmy hodnocení pak takovou náhodnou 

chybu neodhalí. 

 Chyba a neočekávané ukončení programu ovládání plošiny zruší celý úsek 

měření, nevnese tedy chybu do hodnocení pohybu. 

 Chyba ve snímkování („seknutí“ obrazu), popř. neočekávané ukončení 

programu ovládání videokamer, způsobí, že poloha hlavy ve videu nebude 

odpovídat skutečné hodnotě v čase příslušného úhlu plošiny. 

 Chyba komunikace mezi počítači (PC řídícím a PC pro zpracování dat) může 

teoreticky způsobit zkreslení výstupního protokolu. 

 Fyzikální jevy, které mají největší vliv na zhoršení kvality měření, se týkají 

především světelných podmínek. Odraz světla na plexiskle zastíní živočicha 

uvnitř boxu, nízká intenzita osvětlení zhoršuje rozlišovací schopnost 

programu k hodnocení barvy markerů ve videu, příliš velká intenzita 

osvětlení, a s ní vzrůstající fps klade požadavky na použitou výpočetní 

techniku. 

4.3. Závěr kapitoly 

Návrh metodiky experimentálního měření a postupů eliminace špatného záznamu se 

odvíjí od požadavků, které přináší práce s živými zvířaty. V rámci ní nesmí také dojít 

k činnostem, které by mohly být vykládány jako týrání podle zákona č. 246/1992 Sb. na 
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ochranu zvířat proti týrání. Živočich je opatřen namalovanými značkami a umístěn 

dočasně do boxu, kde se může volně pohybovat, jinak není omezen. Výhodou zvolené 

metodiky je opakovatelnost, nízké finanční výdaje na spotřební materiál a variabilita 

možností k zajištění přesnosti měření. 
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5 Vyhodnocení výsledků experimentálního měření 

Pro statistické vyhodnocení výsledků předpokládám zkoumání korelací hodnot 

parametrů, presentaci výsledků pomocí boxplotů a zjištění, zdali druh žáby má vliv na 

stanovené parametry. Abych mohl uvedené řešit, předpokládám použití v statistice pouze 

druhů, u kterých bylo změřeno více kusů, předpokládám minimálně tři. Statistické 

vyhodnocení korelací ukazatelů bylo provedeno s využitím Spearmanovy korelace, dále 

bylo využito pro presentaci výsledků boxplotů a použitím Kruskal-Wallis varianta 

ANOVA metody testována odlišnost dat. Uvedené bylo provedeno v programovém 

prostředí MATLAB R2012a. Statistické zpracování bylo provedeno na subjektech, 

jejichž ID je v následující tabulce zvýrazněno tučně (kurzívou jsou značena neúspěšná 

měření), při rychlosti otáčení plošiny 5°·s-1. Data z měření při takové rychlosti byla 

upřednostněna podle předpokladu, že rychlejšími změnami natočení podložky je více 

drážděn VA obratlovce. Dále ve statistickém hodnocení předpokládám pouze ukazatele, 

tj. parametry pohybu, které na sobě nejsou závislé nebo minimálně, především pro 

hodnocení vzájemné korelace hodnot parametrů. Korelace hodnot parametrů byla, 

s ohledem na nejvyšší počet jedinců druhu, zkoumána u druhu Bufo bufo.  

Tabulka 5. Přehled použitých a nepoužitelných subjektů podle ID. Tučně jsou 

zvýrazněna použitelná měření, kurzívou potom subjekty, které nebylo možno do 

hodnocení zahrnout 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

 



54 
 

Z Tabulky 5 vyplývá, že hodnocení ukazatelů je korektní v cca 60% měření. 

Ukazatele v čase vypovídají o tom, jak se mění úhel segmentu těla s postupujícím 

pohybem plošiny, a předmětem zhodnocení je, jak se chovají zástupci různých čeledí. 

V následujících boxplotech jsou vyneseny znaky zjištěné u zástupců nadčeledí Hyloidea 

a Ranoidea, jichž byl dostupný největší počet k měření. Na Obrázcích 28 a 29 je ukázka 

boxplotů sledování střední hodnoty zpoždění a korelace signálů mezi skupinami, 

kompletní vyhodnocení je v Příloze 1. 

 

Obrázek 28. Ukázka boxplotu sledování znaku zpoždění u „klesající“ větve pohybu 

plošiny. Kruskal-Wallis ANOVA = 0.19903 



55 
 

 

Obrázek 29. Boxplot sledování znaku zpoždění u „rostoucí“ větve pohybu plošiny. 

Kruskal-Wallis ANOVA = 0.006731 

V programu Mesquite (54) byl zpracován fylogenetický strom vynesením rekonstrukce 

ancestrálního stavu znaku (metodou maximální parsimonie) vyšetřovaných parametrů.  

Vysoká hodnota Spearmanova ρ byla zjištěna u ukazatelů „úhel regresní přímky a grafu 

plošiny“ a „korelace signálů“ ve 2. třetině klesající větve plošiny (0.9167), a mezi 

ukazatelem „korelace signálů v celé větvi“ a „sklon konfidenční elipsy“ (cca 0.80 – 0.90). 
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Na Obrázku 30 je zobrazeno mapování pro znak ROM A (%), kompletní vyhodnocení 

je v Příloze 1.

 

Obrázek 30. Mapování fylogenetického stromu v programu Mesquite. (54) Na redukci 

sledovaného znaku taxonů vůči ostatním ukazuje červená větev. 

Bylo provedeno zpracování v software R statistics, (55) kde byl testován vliv příslušnosti 

druhu do čeledi, vliv opakování naměřených hodnot (tj. perioda) a způsob života příslušné 

žáby na daný faktor. Jako náhodný efekt vstupuje identita jedince a druh. Kompletní 

vyhodnocení je součástí Přílohy 1. 

5.1. Závěr kapitoly 

Na ukazatele pohybu byly aplikovány statistické metody srovnávající vzájemně vývojové 

větve žab, za užití programu Mesquite, (54) R statistics, (55) a vlastního vynesení 

boxplotů pro každý parametr, Kruskal-Wallis ANOVA a korelace mezi různými 

parametry referenčního druhu Bufo bufo. Statistické zhodnocení fylogenetického stromu 

ukazuje na to, že evolučně modernější druhy žab ze skupiny Ranoidea (červeně) mají 

redukovanou schopnost kompenzovat naklápění na plošině. Jediným signifikantním 

znakem zůstala čeleď, srovnává se oproti čeledi Bufonidae, proti těm se liší zejména 

čeleď Rhacophoridae a méně přesvědčivě Microhylidae a Pyxicephalidae, u 

Microhylidae je kompenzace významně menší, než u Bufonidae, u Rhacophoridae a 

Pyxicephalidae je ROMB výrazně větší. 
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6 Diskuze 

Práce se zabývá návrhem metod hodnocení pohybu hlavy živočichů. Konkrétně byl řešen 

pohyb hlavy obojživelníka, který je odpovědí CNS na pohyb pohybujícího se podkladu, 

na kterém se živočich nachází, čímž je stimulován vestibulární aparát. Hlavní otázka tedy 

zní: Jak živočich kompenzuje pohyb podložky? To může být klíčové pro rozlišení 

vlastností taxonů podle fylogenetické vyspělosti. Proto bylo nutné komplexně tento 

kompenzační pohyb popsat.  

Pro zachycení pohybu hlavy byl využit kamerový systém. V medicíně, ovšem i například 

v zábavním průmyslu, se používá systému zachycení pohybu označovaného „MoCap,“ 

neboli motion capture systém. (18) Snímáním markerů – barevných značek na lících 

živočicha – byly zpracováním ve speciálně na to vytvořeném programu v prostředí 

MATLAB R2012a získány úhly, které zaujímá hlava živočicha. Úhel byl měřen 

především vůči pohyblivé plošině, na které se obojživelník nacházel. Základním 

výstupem je tedy informace o úhlu plošiny a k němu příslušném úhlu hlavy. Úhel se mění 

v čase; zde byl standardizován čas měření na 3 minuty. (45) 

Živočich byl umístěn v boxu z plexiskla na pohyblivou posturografickou plošinu, pohyb 

jeho hlavy, který byl kompenzací pohybu plošiny byl popisován ukazateli především 

podle doporučení Neurologické kliniky FN v Motole a podle Katedry zoologie PřF UK. 

Ukazateli jsou normalizovaný úhel hlavy během extenze, resp. během flexe, rozsah 

pohybů, korelace signálů plošiny a úhlu živočicha, časová zpoždění pohybu a konfidenční 

elipsy popisující vzájemný vztah úhlu hlavy a plošiny. Bylo-li měření úspěšné, byl získán 

graf pohybu plošiny v čase a k němu náležící časová funkce úhlu hlavy měřeného objektu. 

Základním ukazatelem je ROM. Normalizovanou hodnotou je popsána poměrná velikost 

úhlu, který opíše hlava v jedné periodě pohybu plošiny. Čím větší je úhlová trajektorie 

hlavy, tím lépe živočich kompenzuje. Ze zaznamenaných hodnot nemá větší význam 

hodnotit statisticky veličiny maxA a maxB, protože ty se mění v závislosti na posunu 

stejnosměrné složky úhlu hlavy zvířete při měření. Tento problém však nemusíme řešit u 

hodnocení normalizovaného ROM, který je pouze poměrem rozsahů pohybu zvířete a 

plošiny, a δ, který poměrně udává největší dosažený úhel v rámci periody pohybu. (45) 

(24) 
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6.1. Posouzení aplikace metod hodnocení v časové oblasti 

Na Obrázku 31 je vidět výstupní graf, na kterém je zřejmé, že pohyb hlavy živočicha 

nemění v čase v jednotlivých větvích pohybu plošiny příliš úhel své hlavy. Tento graf je 

příkladem velmi dobře naměřených dat, na kterých bude aplikace metod hodnocení 

pohybu velmi přesná. 

 

Obrázek 31. Časový průběh (nefiltrovaný) úhlu hlavy a plošiny u zástupce Bufo viridis 

Graf poskytuje informace o jednadvaceti větvích a jedenácti periodách (roste/klesá 

a klesá/roste) pohybu plošiny, při kterých byl živočich měřen. Na Obrázku 32 je však 

graf, který reprezentuje měření, jež neposkytuje v celém časovém úseku měření 

relevantní informace. Nicméně z výsledných tabulek ukazatelů může být nakonec získána 

alespoň pro část měření hodnota vypovídající o chování živočicha. V grafu jsou vidět 

rychlé, téměř skokové změny polohy. To může být chyba vzniklá jiným pohybem těla 

živočicha při měření či chyba vzniklá při vyhodnocování barev ve videu, nicméně může 

to být i typ kompenzačního pohybu. Pro to bude svědčit to, najdou-li se opakovaně 

podobné úseky i u ostatních měření tohoto jedince a dalších jedinců tohoto druhu. 
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Obrázek 32. Příklad výstupního grafu z měření zástupce druhu Bufo bufo. 

Dále na Obrázku 32 vidíme příklad ne zcela korektně provedené interpolace měřených 

dat. Taková data byla ze souboru pro další zpracování vyřazena a nahrazena jiným 

způsobem, bylo-li to možné. 

Další možnost výstupního grafu je taková, že na svislé i vodorovné ose jsou vyneseny 

úhly, jak je to na Obrázku 33. Úhly po sobě následují v čase, ale tímto 2D vyobrazením 

se pojem o čase vytrácí. Počítá se nicméně vždycky vzdálenost mezi dvěma po sobě 

jdoucími body v diagramu úhlů. Trajektorie, kterou je vykonána, udávána ve stupních, je 

další popisovaná veličina, kde na jedné ose je úhel zvířete a na druhé úhel plošiny. Na 

požadavek PřF UK byla pak zavedena veličina trajektorie zvíře-diference, kde v diagramu 

je na jedné ose úhel zvířete a na druhé ose rozdíl „plošina“ mínus „zvíře.“  
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Obrázek 33. Srovnání smyčky závislosti úhlů kompenzačního pohybu - A, a testovacího 

měření, kdy markery byly pevně umístěny na plošině a neměnily vůči ní svůj úhel - B 

Z časových závislostí (Obrázky 31 a 32) je zřejmé, že kompenzační pohyb byl 

nejdokonalejší, jestliže signály plošiny a zvířete korelují. Korelace bude ovlivněna i 

opožděnou reakcí živočicha na změnu zrychlení plošiny, resp. změně směru pohybu 

plošiny předcházející změnu flexe hlavy v extenzi a opačně. 

Bylo operováno v programovacím jazyce ve verzi MATLAB R2012a kvůli zajištění 

kompatibility s ovládacím programem měřící plošiny a kamer. Program pracuje s 

původně vytvořeným souborem obsahujícím informace o čase (s), úhlu (hlavy) měřeného 

objektu (°), interpolovaném úhlu (hlavy) měřeného objektu (°), úhlu plošiny vůči 

horizontální rovině (°) a diferenci úhlu plošiny a interpolovaného úhlu hlavy měřeného 

objektu (°). Tento program byl tvořen i jako možnost třídění souborů podle 

jednoznačných ID. Především ale vyhodnocuje zpoždění pohybu hlavy v sekundách po 

změně směru pohybu plošiny. Tento ukazatel by mohl vypovídat například o tom, že zvíře 

se s periodickým pohybem plošiny „učí“ změnu směru předpovídat, či si na ní přivyká. 

Se znalostí funkční anatomie živočicha může být posouzen i vliv setrvačných sil 

v okamžicích brzdění a stratu. Mezi druhy je pak možno zjišťovat, zda a jak se jednotlivé 

druhy liší v adaptačních mechanismech. (28) (35) Nový program dále určuje korelaci 

mezi funkcí pohybu plošiny a funkcí pohybu hlavy. Byl zvolen postup, který parametry 

hodnotí v každé třetině pohybu plošiny.  

Na doporučení Neurologické kliniky FN Motol byl program obohacen o další funkce – 

vyhodnocuje rozptyl naměřených hodnot okolo lineární regrese a měří úhel, který v grafu 

svírá funkce pohybu plošiny, respektive jedna její větev (rozumí se graf pohybu v čase 
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od jedné krajní polohy do druhé – opačné – krajní hodnoty), s přímkou nahrazující v 

příslušném úseku naměřené hodnoty. 

6.2. Závěr kapitoly 

Vytvořený program zároveň v podstatě třídí použitelné úseky měření od těch 

nepoužitelných, protože pracuje jen s těmi, kde existuje úplný interpolovaný průběh úhlu 

zvířete spolu s průběhem pohybu plošiny mezi jeho krajními polohami. 

Největším problémem při tvorbě programu byly především náhodné anomálie v signálu 

plošiny, který by měl být zcela pravidelný, které vznikly neznámou SW chybou. Tyto 

soubory MATLAB nedokázal správně číst a bylo tak nutno chybějící úseky nahradit tak, 

aby nebyl s jejich průchodem problém, ale zároveň aby nevnášely do výsledků nesmyslné 

hodnoty, a tudíž se tyto úseky nehodnotily stejně jako ty úseky, které obsahují příliš 

chaotický signál pohybu zvířete. Použitá část závislosti tak ale dává informace o chování 

živočicha, jen pokud stál na podložce v klidu, mezi jinými pohyby, které stimulují 

jeho VA. 

Lze tvrdit, že vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí, kde je například možno 

procházet volně mezi jednotlivými částmi programu a volit dle libosti konkrétní ukazatele 

nebylo zcela uzavřeno, nicméně program vypíše smysluplné údaje, a program nabízí 

možnost komentovaného průběhu, přitom tvorba GUI nebyla součástí zadání, a jeho 

tvorba by mohla být součástí případné další práce v této oblasti. 

Pokud nedocházelo během měření k z pohledu hledání pohybů hlavy chaotickým 

pohybům živočicha, nejvýznamnější problém mohl vzniknout nedokonalostí osvětlení, 

případně výskytem stejně barevných objektů v závěru kamery. Manuální extrakce 

kinematických dat ale umožňuje téměř dokonalou kontrolu nad vlastnostmi dat 

výstupních a v této práci zpracovávaných. Sledováním videozáznamu je možné i čistě 

subjektivně hodnotit, zda živočich vykonává hledaný kompenzační pohyb. Statistickým 

zhodnocením navržených a aplikovaných ukazatelů, jejich vynesením do fylogenetického 

stromu byla zjištěna signifikantní odlišnost nadčeledi Ranoidea, u které bylo pozorováno 

vymizení kompenzačního pohybu. 
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7 Závěr 

V rámci bakalářské práce jsem se zabýval návrhem metod popisu a hodnocení 

kompenzačního pohybu hlavy obratlovce (žáby). To je pohyb, který je odezvou na pohyb 

podložky, na které obratlovec stojí. Podstatnou částí řešení bylo sestavení programu 

v prostředí MATLAB R2012a, který hodnotí parametry flexe a extenze hlavy v časové 

oblasti, kdy pohyb nastal, jeho rozsah, rychlost pravidelnost nebo náhodnost. Program 

navazuje na ovládací software, měřící plošiny, který zpracovává videozáznamy, které jsou 

zdrojem potřebných dat. Vytvořený program pracuje s unikátním časovým záznamem o 

pohybu měřící pohyblivé plošiny a úhlu, který svírá hlava zvířete s touto plošinou, 

respektive s vhodně interpolovanými daty, jež byl získán v rámci práce navrženým 

experimentálním postupem. Dále program filtruje fluktuace vznikající při měření a 

zpracování videa. Program hodnotí zpoždění pohybu živočicha vůči změně pohybu 

plošiny, vlastnosti smyčky diagramu vzájemných závislostí úhlů (konfidenční elipsy), 

korelace signálů plošiny a zvířete (jejich časové závislosti), a rozdíly úhlů plošiny a 

zvířete, úhel, který svírá regresní přímka s grafem pohybu plošiny a rozptyl lineární 

regrese. Navržené metody byly aplikovány a zdokonaleny na několika desítkách 

experimentálních měření, přičemž získaný videozáznam každého měření jsem zpracoval 

pro zjištění úhlu hlavy zvířete vůči plošině a zajištění dobrých vlastností signálu.  

Statistické zhodnocení ukazuje, že u zástupců relativně moderní nadčeledi Ranoidea je 

redukována schopnost kompenzovat pohyb podložky. Nesouvisí to přitom se způsobem 

jejich života, zda jsou akvatické, terestrické či arborikolní. Příznačným faktorem se 

ukazuje čeleď, vlastnosti čeledí se srovnávaly oproti čeledi Bufonidae, proti kterým se 

liší zejména čeleď Rhacophoridae, méně signifikantní rozdíl je vůči čeledím 

Microhylidae a Pyxicephalidae. 

Pro snímání pohybu byl využit motion capture systém, tedy systém zachycení a 

digitalizace pohybu. Kinematická data hodnocena podle doporučení doc. RNDr. Daniela 

Frynty, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a podle konzultací 

s MUDr.  Rudolfem Černým CSc. z Neurologické kliniky FN Motol a 2. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy.  

7.1.  Naplnění cílů práce 

Zásady pro vypracování jsou uvedeny větou: „Navrhněte a experimentálně ověřte metody 

hodnocení pohybu hlavy drobných živočichů implementovaných do SW pro 
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vyhodnocování pohybu na základě rešerše a doporučení Neurologické kliniky 2. LF UK.“ 

V tomto ohledu splňuje práce zadání, neboť návrh ukazatelů pohybu vychází 

z doporučení NK 2. LF UK, a zároveň reflektuje postup měření pohybu v předcházejících 

podobných experimentů v této oblasti, přičemž postupy měření pohybů využívané 

v neurologii lze do jisté míry zobecnit na experimenty s dalšími obratlovci. Hodnocení 

kinematických dat v SW bylo nezbytné kvůli vysokým požadavkům na kvalitu 

a přehlednost výstupních dat, složitosti výpočtů a časovým možnostem při zpracování 

velkého objemu dat, přičemž návrh SW opírám o v této oblasti dříve řešené projekty, 

a vycházím i z vlastností v práci navržených a provedených experimentálních měření.  

„Metody budou hodnotit data z kamerového systému, který poskytuje informaci o 

kinematických datech pohybu živočichů.“  

Navržené metody zahrnují měření na pohybující se posturografické plošině, přičemž 

pohybující se rovina plošiny kde je subjekt, jehož pohyb je pomocí barevných značek 

zaznamenáván, umístěn, je opatřena videokamerami.  

„Zvolené metody implementuje v programovém prostředí MATLAB a použijte k 

hodnocení záznamu pohybu několika druhů drobných živočichů.“  

V práci jsem přistoupil k měření několika desítek druhů žab v celkovém počtu devadesáti 

subjektů. V případě úspěšného měření subjektu, tj. změření dat o úhlu, který zaujímá 

živočich v čase, byly na tomto vzorku v jazyce MATLAB R2012a určován rozsah pohybů 

hlavy, úhel hlavy v krajních polohách pohybu plošiny, korelace signálů pohybu plošiny a 

úhlu živočicha po třetinách větví pohybu plošiny, časová zpoždění a předstih pohybu 

živočicha k pohybu plošiny, rozptyl lineární regrese signálu živočicha, rozdíly úhlu hlavy 

a úhlu plošiny v jednotlivých časech, úhel, který svírá graf pohybu plošiny s regresní 

přímkou a sklon konfidenční elipsy závislosti úhlu hlavy na úhlu plošiny v každé periodě. 

Program vyhlazuje měřením vzniklé fluktuace signálu zvířete Butterworthovým filtrem 

a vyřazuje neúplné či chaotické části záznamu z měření. Program byl vytvořen na základě 

58 reálných měření a jeho obecná funkčnost byla potvrzena na min. 25 nově vzniklých 

záznamech. 

Zadání uzavírá požadavek: „Výsledky jednotlivých metod statisticky porovnejte a vytvořte 

metodiku měření a hodnocení pohybu živočichů navrženými metodami.“ 
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Metoda měření na pohyblivé plošině pomocí MoCap byla navržena tak, aby bylo možné 

obecnými ukazateli srovnat vzájemně statisticky vlastnosti zástupců různých taxonů, 

neboť program umožňuje systematické vypsání matice výsledků do tabulkového 

procesoru. 

7.2. Perspektivy dalšího řešení 

V práci byly hodnoceny pohyby hlavy žáby, přičemž metodika hledá přítomnost 

kompenzačního pohybu hlavy a popisuje jej. Vzhledem k použitým obecným metodám 

je možné zkoumat i pohyby jiných segmentů těla jiných živočichů, podle úhlu, který 

zaujímají, je pro to třeba vždy snímat příslušnou anatomickou rovinu opatřenou markery 

a mít k dispozici záznam o průběhu pohybu plošiny. Významným typem experimentů, 

kterým je v poslední době věnována pozornost, je sledování očních pohybů v závislosti 

na poloze těla, a s výhodou by se pro to dalo využít použité posturografické plošiny 

s kamerovým systémem pro měření očí umístěným přímo na plošinu. (12) Předmětem 

studie by mohlo být též využití navržených metod pro typ diagnostiky onemocnění VA a 

CNS v lékařství, nebo testování specifických schopností jedinců, kdy by byla snímána 

kamerou přímo umístěné na naklápěcí části soustavy sagitální rovina pacienta 

s nalepenými markery na tváři sedícího na naklánějící se platformě, přičemž filozofie 

systému řízení plošiny, proces detekce značek i návrh algoritmu hodnocení používaných 

ukazatelů, včetně použití takových ukazatelů, by mohly být založeny na stejném základě 

jako zde. Nabízí se též možnost měření úhlu hlavy ve frontální rovině při k tělu živočicha 

příčném naklápění plošiny, nebo měření pohybu hlavy pomocí časové závislosti úhlu 

snímáním transverzální roviny shora, přičemž vypracované metody by mohly zůstat 

zachovány, příslušně by se změnil pouze význam zpracovávaných ukazatelů.  

Seznam měřených druhů 

31. 3. 2016 

- Ropucha zelená (Bufo viridis) – ID: 1 – 3 

- Ropucha obecná (Bufo bufo) – ID: 4 – 5 

- Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) – ID: 6 

- Skokan štíhlý (Rana dalmatina) – ID: 7 – 8 

- Skokan hnědý (Rana temporaria) – ID: 9 - 10 

- Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) – ID: 11 – 12; měření zrušeno pro 

přílišnou aktivitu jedince 

- Kuňka obecná (Bombina bombina) – ID: 13 – 14 

- Rosnička zelená (stromová) (Hyla arborea) – ID: 15 

- Ropucha obrovská (Rhinella marina) - ID: 16 
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- Cassina maculata – ID: 17 – 18 

- Rákosnička žilkovaná (Leptopelis vermiculatus) – ID: 19 -20 

- Rosnička bělopruhá (Hyla cinerea) – ID: 21; zrušeno, příliš aktivní 

- Leptopelis aubryi – ID: 22; záznam pravděpodobně nepoužitelný, objekt po celou 

dobu přilepený na svislé stěně 

3. 5. 2016 

- Dendrobates tinctoreus – ID: 23 – 24 

- Dendrobates leucomelas – ID: 25 – 26 

- Dendrobates auratus – ID: 27 – 28; přílišná aktivita 

- Phyllobates therribilis – ID: 29 – 30 

- Phyllobates ditattis – ID: 31 – 32  

- Epipedobates antoniyi – ID: 33 – 34 

- Theloderma corticale – ID: 35 – 36 

- Hyperolius michelli – ID: 37 – 38 

- Trachycephalus resinifictrix – ID: 39 – 40 

- Hyla arborea – ID: 41 

- Pedostibates hosii – ID: 42 

- Discopus guini – ID: 43 

- Rhinella marinata – ID: 44 

- Bufo bufo – ID: 45, 57 – 64 

- Osteopylus septentriconalis – ID: 48 – 49 

- Caloula pulcha – ID: 50 – 51 

- Rana erithrea – ID: 52 – 53 

- Bufo melanostictus – ID: 54 

- Polypedetes leucomystax – ID: 55 – 56 

12. 4. 2017 

- Bombina bombina – ID: 66 – 67 

- Pelobates fuscus – ID: 65 

- Hyla arborea – ID: 68 – 69; pro přílišnou aktivitu zcela k nepotřebě 

- Pseoudepidalea viridis – ID: 70; přílišná aktivita 

- Pelophylax esculentus – ID: 71 

- Bombina variegata – ID: 72 – 73 

- Rana temporania – ID: 74 – 75 

- Epidalea calanita – ID: 76 – 77 

- Rana dalmatina – ID: 78 – 79 

- Bufo bufo – ID: 80 – 86 

- Polypedetes leucomystax – ID: 87 

- Bufo melanostinctus – ID: 88 

- Osteopilus serpentriconalis – ID: 89 

- Phrynomerus microps – ID: 90; přílišná aktivita 

2015 (pilotní měření nezahrnutá do hodnocení souboru) 

- Phrynomerus microps 1× 

- Bufo regularis 3× 

- Pyxicephalus edulis 2× 

- Phrynomerus bifasciatus 2× 
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