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Úkolem práce byla implementace aplikace pro sledování kvality spánku včetně návrhu algoritmů a 

řešení souvisejících matematických problémů. Vstupem aplikace měl být záznam průběhu spánku 

pomocí běžné domácí IR kamery, výstupem pak analýza pohybů během spánku, tzv. aktigraf, a 

odhad hladiny osvětlení. Aplikace byla implementována multiplatformě v jazyce Python 

s uživatelským rozhraním vytvořeným pomocí knihovny PyQt5.  K práci je přiložen spustitelný kód 

pro operační systémy Windows a Linux. 

Vlastní aplikace je plně funkční. Umožňuje načítat videa uložená pomocí libovolných kodeků, které 

zvládne knihovna ffmpeg, a pokud se video skládá z více části, dokáže je před analýzou spojit do 

jednoho dlouhého videa. Aktigraf je zobrazen přehledným způsobem, kdy významnost pohybů a 

jejich trvání v čase je graficky zobrazeno pod prohlížečem videa. Podobně je uživateli zobrazen graf 

hladiny osvětlení v závislosti na čase. Drobným nedostatkem je například nefunkčnost rychlého 

přetáčení pro větší faktory zrychlení ve verzi pro Windows, což je pravděpodobně způsobeno 

vlastnostmi kodeku na této platformě.  

Důležitou součástí práce byl vývoj algoritmů. Student vyvinul vlastní metodu pro detekci pohybů 

založenou na rozdílech jasových hodnot po sobě jdoucích snímků na různých časových škálách. Tuto 

metodu porovnal s metodami založenými na detekci optického toku, které se ukázaly horší z hlediska 

rychlosti i kvality detekce.  

Dále byla v práci řešena úloha odhadu hladiny osvětlení. Byl navržen lineární model kombinující 

příspěvky osvětlení od IR diod a hladiny osvětlení venku. V takovém modelu byla úloha formulována 

jako odhad nezáporné báze dvoudimenzionální podprostoru v prostoru dimenze dané počtem 

snímků/časových okamžiků použitých pro analýzu osvětlení.  Pro hledání tohoto podprostoru byla 

úspěšně použita metoda rozkladu na součin nezáporných matic (NMF). Tato metoda byla porovnána 

s několika alternativami.  

Text práce je logicky členěn a má přiměřenou úroveň matematického detailu. Student provedl 

samostatně v přiměřeném rozsahu rešerši literatury. Bylo by zajímavé dohledat další literaturu o 

fyzikálních aspektech problému, ale pravděpodobně by to již zabralo množství času nepřiměřené 

bakalářské práci. Práce byla i tak poměrně časově náročná díky kombinaci implementace netriviální 

aplikace, potřeby nastudovat několik technik zpracování obrazu a testování většího množství 

algoritmů. 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a mohu ji doporučit k obhajobě. 

Navrhuji známku výborně.  
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