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Abstrakt 

Předkládaná disertační práce se zabývá metodikou vyhodnocení 

cirkadiálních rytmů osob monitorovaných systémem vzdálené domácí péče. 

V práci je uvedena rešerše stávajících řešení systémů vzdálené domácí péče, 

na základě níž jsou definovány požadavky zjištění cirkadiálních rytmů. Dále 

je v práci uvedena vlastní navržená metodika technického řešení 

monitorování pozice osoby v bytě, která poskytuje základní informace pro 

konstrukci cirkadiálních rytmů a jejich vyhodnocení. Práce se současně 

zabývá způsobem interpretace cirkadiálního rytmu tak, aby jej bylo možno 

efektivně diagnostikovat. V práci je odvozen a prezentován vlastní návrh 

interpretace cirkadiálního rytmu.  Poslední část práce se zabývá metodikou 

vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu. V práci je popsána navržená 

vlastní metodika vyhodnocení založená na fuzzy logice. Jsou definovány 

všechny součásti fuzzy modelu a je ověřena jeho funkčnost a možnost 

aplikace pro vyhodnocení cirkadiálního rytmu. 

Klíčová slova 

systém vzdálené domácí péče, cirkadiální rytmus, monitorování pozice 

osoby v bytě, interpretace cirkadiálního rytmu, fuzzy model 

 



 

 

 

  

Abstract 

The thesis deals about the methodology of the evaluation of circadian 

rhythms of persons monitored by the remote home care. There are presented 

existing solutions of systems of remote home care. After that the 

requirements for new solution are defined to determine circadian rhythms. 

The thesis are based on own methodology for technical solution for 

monitoring the position of the person in the apartment, which provides basic 

information for the design of circadian rhythms and their evaluation. The 

work also deals about possibilities of circadian rhythm interpretation and 

own system of interpretation is proposed. The last section of thesis deals 

with methodology of evaluation of deviations of circadian rhythm. The 

thesis describes an own new methodology for detection of changes in 

circadian rhythm based on fuzzy logic. They are defined as all components 

of the fuzzy model and checked for functionality and the ability to evaluate 

applications circadian rhythm. 

Key words 

Remote Home Care System, Circadian Rhythm, Position Monitoring, 

Circadian Rhythm Interpretation, Fuzzy Model. 
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1. Úvod 

V systémech vzdálené domácí péče je sledovanou osobou pacient s 

chronickým onemocněním, senior, anebo jinak zdravotně znevýhodněná 

osoba. Pacient obývá speciální dům resp. byt, kde je nainstalován speciální 

monitorovací systém, který nepřetržitě sleduje uživatele bytu. Monitorovací 

systém musí zabránit nebo včasně informovat obyvatele a pověřenou osobu 

o vzniklém nebezpečí anebo akutním zdravotním problému. Úkolem 

systému je ve většině případů akutního zdravotního problému přivolat 

pomoc, odpovědného pracovníka, který efektivně a bezodkladně zasáhne. 

Systémy vzdálené domácí péče jsou v současné době předmětem 

velkého zájmu výzkumných pracovišť a firem v různých částech světa. 

Rozvoj v oblasti je podporován národními i nadnárodními granty. 

První teoretické návrhy vzdálené domácí péče se datují do 

osmdesátých let dvacátého století, kdy byly nejprve orientovány do oblasti 

rehabilitace. Až s rozvojem informačních technologií v devadesátých letech 

se systémy vzdálené domácí péče orientují na monitorování zdravotního 

stavu pacienta. Mezi prvními, kdo tuto ideu patentoval, byli Alyfuku 

Kiyoshi a Hiruta Yoshiki v US patentu číslo 5410471[1]. 

 

Ve světě již bylo navrženo a realizováno několik systémů vzdálené 

domácí péče. Většina těchto systémů naplňuje obecné schéma a je určeno 

především pro sledování starších pacientů s motorickými, zrakovými, 

sluchovými či kognitivními postiženími. V každém případě jsou byty a jeho 

různé elektrické spotřebiče vybaveny senzory, akčními členy nebo 

biomedicínskými monitory. Tato zařízení pracují v síti, která bývá připojena 

ke vzdálenému centru pro sběr a zpracování dat. Vzdálené centrum 

diagnostikuje současné situace a inicializuje akční zásahy k nápravě 

vzniklých krizových situací. 

Z analýzy provedené v disertační práci je zřejmé, že systémy vzdálené 

domácí péče jsou rozsáhlými komplexními systémy elektronických zařízení, 

která jsou aplikována do domácího prostředí s cílem sledování hlídané 

osoby. Z provedené analýzy uvedených systémů vzdálené domácí péče a 



 

 

 

  

následně sestavených obecných schémat je možno definovat nedostatky 

těchto systémů. Je zřejmá rozdílnost přístupu jednotlivých řešitelských týmu 

k problematice. To je dáno zaměřením a fokusací na dílčí problémy, týkající 

se vzdálené domácí péče, které byly shrnuty v kapitole 1.3 disertační práce.  

Dalším velice závažným problémem je problematika definice 

terapeutických postupů v případě záznamu krizové situace. Řešení akutních 

problémů bývá v současné době prováděno aktivním zásahem lékařsky 

školeného personálu. Nabízí se automatické systémy, které provedou 

terapeutický zásah autonomně bez přímého zásahu zdravotnického 

personálu.  

Jedním z hlavních nedostatků se však jeví nejednotná metodika 

interpretace a vyhodnocení snímaných signálů. Jednotlivé systémy jsou 

představovány jako rozdílná technická řešení se stejným cílem. Metodika 

vyhodnocení však není dostatečně definována a v každém systému jsou 

definovány jiné postupy pro zjištění krizových situací. Pro skupinu 

snímaných biologických signálů jsou z lékařského hlediska definovány 

kritické stavy, a tím se otevírá cesta pro aplikaci metod automatického 

vyhodnocení pomocí moderních matematických metod. Omezujícím 

faktorem je však druh výpočetní platformy, na které je celý systém 

realizován. Ta omezuje výpočetní náročnost implementace použitých 

výpočetních a hodnoticích algoritmů. Metodika vyhodnocení 

nebiologických signálů snímaných v systémech vzdálené domácí péče není 

jasně definována. Ale právě ostatní nebiologické signály snímané 

v systémech vzdálené domácí péče mohou být cenným zdrojem informací o 

monitorované osobě. Zjištěním návyků monitorované osoby a jejich 

změnami je třeba se systémech vzdálené domácí péče hlouběji zabývat. 

Každá změna návyku nebo zjištěného cirkadiálního rytmu je způsobena buď 

vědomě, nebo nevědomě okolními vlivy. Důležitým vlivem je změna 

zdravotního stavu monitorované osoby. Pilotní projekty, které se zabývají 

touto problematikou, jsou zejména projekty uvedené v kapitole 3 disertační 

práce a jsou referenčními projekty k této práci. 



 

 

 

  

2. Cíle disertační práce 

Řešení problematiky péče o starší, nebo zdravotně znevýhodněné 

osoby, je v současnosti jedním z hlavních oblastí zájmu nejen sociologů a 

politiků. Dle statistických prognóz počet starších osob neustále roste. 

Množství lidských zdrojů pracujících ve zdravotnictví je omezen a v 

budoucnu bude stále více. Bez využití moderních technických prostředků 

nemůže být tato problematika úspěšně řešena. Proto je třeba hledat efektivní 

technická řešení pro automatizovanou vzdálenou domácí péči o tyto rizikové 

skupiny obyvatelstva. Jedním z progresivních řešení jsou právě aplikace 

telemetrie pro měření a zpracování biologických veličin v rámci systémů 

HomeCare, kterými se tato práce zabývá. 

Předložená disertační práce se zaměřuje na oblast vzdálené domácí 

péče, která se orientuje na systémy monitorování pozice osoby v bytě. 

Zjištěním pohybové aktivity sledované osoby v bytě získává systém 

vzdálené domácí péče hodnotné informace o chování sledované osoby. 

Syntézou zjištěných informací o sledované osobě lze definovat a stanovit 

cirkadiální rytmus sledované osoby. 

Základní předpoklad této disertační práce je, že každý člověk má svůj 

vlastní cirkadiální rytmus, který vypovídá o jeho zdravotním stavu. Tento 

cirkadiální rytmus se přirozeně velmi pomalu vyvíjí. Každá náhlá změna 

rytmu je patologická. Analýzou korektně interpretovaného měření pohybové 

aktivity v podobě cirkadiálních rytmů můžeme detekovat kritické stavy 

osoby sledované systémem vzdálené domácí péče. Na základě definice 

kritických situací, které se projevují jako odchylka cirkadiálního rytmu, a 

jejich následné rozpoznání v průběhu sledování osoby systémem vzdálené 

domácí péče dokážeme sledované osobě zabezpečit kvalitní a účinnou péči.  

Středem zájmu disertační práce je analýza telemetrických systémů pro 

monitorování aktuální pozice osob, zpracování a interpretace cirkadiálních 

rytmů. Na základě provedené analýzy stávajícího stavu je cílem navrhnout 

vlastní řešení telemetrického systému s ohledem na následnou analýzu. V 

oblasti zpracování měřených dat je cílem navrhnout takovou metodiku 



 

 

 

  

interpretace, která napomůže další analýze dat. V oblasti analýzy 

cirkadiálních rytmů je cílem definovat metodiku detekce kritických stavů 

vyvolaných změnou cirkadiálního rytmu. Cílem práce je tak vývoj systému 

pro identifikaci a predikci významných stavů cirkadiálních rytmů s cílem 

jejich včasného rozpoznání a korekce. 



 

 

 

  

3. Monitorování pozice osob v systémech vzdálené 

domácí péče 

Monitorování pozice osob v prostoru bytu vybaveného systémem 

vzdálené domácí péče má velký význam pro zjišťování a vyhodnocování 

denních rytmů. Každá osoba má svůj denní rytmus. U osob starších je tento 

rytmus velice pravidelný. Při závažné odchylce od tohoto rytmu lze usoudit, 

při znalosti dalších informací poskytovaných senzory systému vzdálené 

domácí péče, na druh akutního zdravotního problému. 

3.1 Metody technického řešení 

Technická řešení zjištění pozice osoby v bytě se dají rozdělit do dvou 

hlavních podskupin podle kritéria, zda je na sledované osobě umístěn 

elektronicky aktivní rozlišovací prvek.  

V první podskupině řešení je základním předpokladem, že uživatel je 

označen elektronicky aktivním prvkem, myšleno aktivním vysílacím 

zařízením nebo pasivním elektronicky rozeznatelným identifikačním 

zařízením. Patří sem metody snímání pozice osoby za využití technik RFID 

a metody využívající bezdrátových komunikačních zařízení s aplikací 

algoritmů pro zjištění pozice. 

Techniky druhé podskupiny jsou založeny na pasivní identifikaci 

snímané osoby bez instalace elektronických zařízení na sledovanou osobu. 

Do této podskupiny patří metody založení na snímání PIR, váhy, zpracování 

obrazu a pasivních elektronických závor. 

Příkladem implementovaného systému jsou projekty HIS (CNRS UJF 

Grenoble)[2] – PROSAFE (CNRS Toulouse)[3] a projekt MonAMI[4]. 

3.2 Analýza stávajících řešení 

Z analýzy uvedené v disertační práci je patrné, že základem každého 

systému jsou čidla založena na PIR technologii. To má ale zásadní 

nedostatek v oblasti vlastností čidel – nelze rozlišit různé osoby v jednom 

prostoru. Také dochází k mylné detekci díky detekci pohybu zvířat v bytě. 



 

 

 

  

Technická řešení systémů zjištění pozice osoby v bytě obsahují další 

senzorické systémy, které zjištěné informace o pozici sledované osoby 

doplňují, anebo zpřesňují. Jsou využívané magnetické senzory umístěné 

ve dveřním rámu, které zjišťují, zda jsou dveře místnosti zavřeny, anebo 

otevřeny. Tento způsob zjištění výskytu osoby ve sledované oblasti je ale 

podmíněn pravidelným zavíráním dveří místnosti. To je velmi omezující 

podmínka, protože návyky každé osoby jsou jiné a pouhým nezavřením 

dveří dochází ke zkreslení informace o pozici osoby v bytě.  

Dalším řešením je využití tlakových detektorů umístěných v podlaze 

bytu. Tlakové detektory jsou umístěny zejména v oblasti oko dveří nebo 

v exponovaných místech bytu, jako je prostor v blízkosti kuchyňské linky, 

toalety, koupelny, ložnice před postelí apod.. U těchto řešení je nevýhodou 

vysoká pořizovací cena. 

Tato technická řešení jsou navržena pro monitorování pouze jedné 

osoby. Je-li v místnosti přítomna další osoba, není v těchto systémech 

možné zjistit pozici sledované osoby a výsledky měření jsou zkresleny. 

3.3 Návrh původního řešení 

Na základě provedené analýzy stávajícího stavu technického řešení 

projektů vzdálené domácí péče bylo navrženo původní technické řešení. 

Stanovenými požadavky jsou:  

• udržení ekonomické náročnosti systému, 

• zajištění funkce systému po celý den, 

• možnost sledování pozice osoby i v případě, že se v bytě vyskytne 

další osoba.  

Pro zjištění pozice osoby v bytě bylo nejprve navrženo a testováno 

řešení s PIR čidly. Využití PIR čidel má však své omezení. Velikost 

monitorované plochy v bytě je omezené počtem použitých PIR čidel. 

Dochází k nepřesným detekcím pozice osoby v bytě v případech, že je v 

bytě více osob. Pozice v bytě je pouze orientační, PIR čidla sledují jen 

přítomnost osoby ve sledované oblasti (např. koupelna) a neudávají přesnou 

pozici. Tento způsob zjištění pozice osoby v bytě se proto jeví 

nedostatečným v denních hodinách.  



 

 

 

  

Proto byla vypracována metodika monitorování pozice osob v bytě 

využívající dalších dvou technologií uvedených v disertační práci - Location 

Engine a optoelektronické závory.  

Location Engine je technologie, která pro zjištění přesné polohy 

pohybujícího se vysílače využívá síť referenčních bodů – stacionárních 

vysílačů s definovanou pozicí. Tato technologie je součástí komerčních 

řešení založených na ZigBee. 

Pro zjištění výskytu sledované osoby bylo také navrženo a testováno 

řešení optoelektronické dveřní závory umístěné do dveřních zárubní, která 

rozezná směr pohybu.  Navržená závora pracuje v infračerveném spektru 

tak, aby kontrolní paprsek nebyl viditelný a nerušil uživatele bytu. 

K rozeznání směru pohybu je třeba závoru realizovat pomocí dvou 

samostatných paprsků, které jsou při průchodu osoby prostorem dveří 

postupně přerušeny. 

 

PIR 

optoel. závory

Location engine

Jednotka determinace pozice 
a kontrukce a vyhodnocení CR

aktuální pozice osoby
ALARM CR

Systém vzdálené domácí péče

Systém monitorování pozice

 

Obr. 3.1 Schéma subsystému monitorování pozice osoby v bytě  

Součástí vlastního návrhu je i schéma kooperace jednotlivých 

využívaných technologií, které je podrobně popsáno v disertační práci 

v kapitole 3.3. Funkční schéma vlastního navrženého systému je zobrazeno 

na následujícím schématu (Obr. 3.2). Součástí schématu jsou i bloky pro 

interpretaci a zpracování měřených dat, které jsou v disertační práci patřičně 

diskutovány. 
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 Obr. 3.2 Funkční schéma systému monitorování pozice  

Výhodou popsaného technického řešení je umožnění přítomnosti jiné 

než monitorované osoby v bytě, aniž by docházelo k chybným určením 

pozice sledované osoby v bytě. Systém monitorování pozice osoby v bytě 

detekuje cizí osoby v bytě. Za podmínky, že bude v době přítomnosti další 

osoby v bytě aktivní Location Engine, nebude monitorování pozice osoby v 

bytě narušeno. 

Výhodou navrženého vlastního technického řešení podrobně 

popsaného v disertační práci je zpřesnění získaných informací o poloze 

osoby v bytě. Přesné informace jsou nutné pro správné vyhodnocení 

získaných dat. 

Další výhodou popsaného technického řešení je funkce jednoho ze 

subsystému jako automatizovaného systému ochrany majetku v 

nepřítomnosti monitorované osoby. 

Uvedený systém je obsahem patentové přihlášky, která byla schválena 

komisí VŠB – TU Ostrava. Patentová přihláška prošla podrobným 

oponentním řízením na Úřadu pro průmyslové vlastnictví (UPV) a byla dne 

21. 9. 2011 zveřejněna v databázi UPV [C1].  



 

 

 

  

4. Cirkadiální rytmy 

Monitorováním pozice osoby v bytě získáváme informaci o pohybové 

aktivitě sledované osoby. Zjištěné změny jsou cyklické s periodou přibližně 

24 hodin. Jedná se o cirkadiální rytmus aktivity (Circadian activity rytmus, 

CAR). V případě, že korelujeme tuto informaci s informací o druhu 

místnosti a předpokládané činnosti v této místnosti, můžeme definovat 

cirkadiální rytmus osoby (CR). Cirkadiální rytmus je ovlivňován sociálními 

a biologickými rytmy zároveň. Správnou analýzou se stává cirkadiální 

rytmus zdrojem důležitých informací o chování sledované osoby. Můžeme 

zjišťovat mnoho užitečných informací o návycích sledované osoby, jako 

jsou například délka spánku, četnost návštěv toalet, rytmus příjmu potravy a 

podobně.  

Zjištěním odchylek tohoto rytmu zaznamenáváme změny návyků 

sledované osoby, které mohou být způsobeny mnoha vlivy. Jedním z 

významných vlivů je změna zdravotního stavu sledované osoby a to 

zapříčiněná jak chronickým onemocněním, tak akutním zdravotním 

problémem. Proto je důležité monitorovat cirkadiální rytmy v systémech 

vzdálené domácí péče. 

Metodika sestavení cirkadiálních rytmů a jejich vyhodnocování je 

jádrem disertační práce. 

4.1 Současná metodika interpretace a zpracování 

cirkadiálních rytmů  

Pro zpracování informací ze systémů monitorování pozice osoby 

v bytě je typický přepočet na cirkadiální rytmy aktivity a cirkadiální rytmy 

pohybové aktivity sledované osoby. V současné dobé se problematikou 

zabývají pracoviště po celém světě.  

Prvním systémem interpretace je systém zakladatele a držitele prvního 

patentu v oblasti sledování pozice osoby v systémech vzdálené domácí péče 

Akifumi Yamagouchi [1]. 



 

 

 

  

V disertační práci jsou uvedeny rešerše systémů, které jsou nejblíže 

vlastnímu řešení disertační práce na základě provedené analýzy v databázích 

ISI WoK a IEEE Explore. Jedná se pracoviště profesora Norberta 

Nouryho [5], který je považován za průkopníka v této oblasti. Dále je 

v  kapitole uvedena rešerše řešení zpracovaného týmem ze Seoul National 

University [6]. Známé systémy interpretace cirkadiálního rytmu využívají 

podobných přístupů založených na zobrazení a analýze četností výskytu 

sledované osoby v jednotlivých místnostech bytu a pohybové aktivitě 

v jednotlivých místnostech a v bytě. Výsledky analýzy uvedené v disertační 

práci jsou určeny zejména pro detekci vývoje chronických onemocnění. 

Chronologie pohybu sledované osoby v bytě je uvažována ve zmíněných 

řešeních. V řešení týmu prof. Nouryho je informace o chronologii pohybu 

zaznamenávána, nicméně není zcela využívána pro další vyhodnocení. 

V řešení týmu ze Seoul NU je informace o chronologii pohybu využívána 

pro zjištění úrovně mobility osoby v bytě. Zjištěná posloupnost pohybů však 

není využívána k další analýze. Přitom analýzou posloupnosti pohybu ve 

spojení s dalšími informacemi o aktivitě resp. neaktivitě osoby můžeme 

využít pro zjištění akutních problémů, jako jsou například pády nebo 

nevolnosti a podobně. Všechny uvedené systémy využívají ke zobrazení 

cirkadiálních rytmů více dílčích grafů, které jsou soustředěny pouze na 

jednu část analýzy. Analýza CAR je prováděna v jednohodinových 

intervalech, což může být omezující pro detekci náhlých změn a 

krátkodobých odchylek cirkadiálního rytmu. 

4.2 Návrh vlastní interpretace cirkadiálních rytmů 

Pro návrh původní metodiky interpretace cirkadiálních rytmů byly 

definovány následující podmínky: 

1. Interpretace cirkadiálních rytmů musí zachovat 

chronologickou informaci o pohybu osoby po bytě, aby 

bylo možné detekovat akutní zdravotní problémy. 

2. Z cirkadiálního rytmu musí být znatelné jak dlouhodobé 

změny, tak změny krátkodobé, poukazující na akutní 

zdravotní problémy. 



 

 

 

  

3. Cirkadiální rytmy musí být jednoduše zpracovatelné 

v mikroprocesorových aplikacích. Tato podmínka je dána 

navrženým technickým řešením problematiky snímání 

pozice osoby v bytě. Splnění této podmínky výrazně 

ulehčí zpracování informací monitorování pozice osoby 

v bytě. 

 

Získávané informace o pozici osoby v bytě z navrženého vlastního 

řešení uvedeného v kapitole 3 se liší ve dne a v noci. V denní hodiny má 

uživatel u sebe měřící zařízení s aplikací Location Engine. Díky tomu je 

získávána přesná informace o pozici monitorované osoby. Aktuální pozici 

P osoby v bytě ve dne lze vyjádřit závislostí: 

 ( , , )P f x y t  (1) 

kde  x,y  jsou souřadnice sledované osoby 

   t  je čas  

V nočním období není Location Engine aktivní, poloha osoby v bytě je 

sledována PIR čidly v kombinaci s optoelektronickými závorami. 

Souřadnice udávající přesnou pozici osoby P jsou nahrazeny souřadnicemi 

středu sledované oblasti, popřípadě jejím kódovým označením.  

Matematicky aktuální pozici sledované osoby P lze vyjádřit jako 

vektor se souřadnicemi sledovaného prostoru a časem záznamu. Druhou 

možností je vektor s kódovým označením prostoru a časem záznamu.  

 [ , , ] [ , , ]P X Y t K n t   (2) 

kde X,Y jsou souřadnice sledovaného prostoru 

  K  je kódové označení prostoru 

  n je označení podprostoru 

  t  je čas  

 

Zjištěná aktuální pozice sledované osoby P je definována hodnotami 

průmětu vektoru pozice do osy x a y souřadnicového systému. Modul 

vektoru pozice je poté vypočítán dle (3). 



 

 

 

  

 
2 2

x yp p p   (3) 

 

Cirkadiální rytmus C je reprezentován posloupností vypočtených 

modulů vektoru aktuální pozice sledované osoby v jednotlivých časech 

měření.  
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kde  p t  je modul vektoru aktuální pozice v čase t  

P = [px,px]
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Obr. 4.1 Vektor aktuální pozice 

Vytvořením časového vektoru pohybové aktivity sledované osoby se 

ale ztrácí informace o pozici osoby v bytě. Proto je nutné tuto informaci 

doplnit a jako nejvýhodnější se ukazuje dle odvození uvedených v  

disertační práci použití barevného kódování jednotlivých místností.  
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kde [ ]MK t  je vektor [ , , , , ]R G B p t  

Barevný kód daného vektoru odpovídá definovaným barvám pro 

jednotlivé oblasti bytu.  



 

 

 

  

Tato interpretace cirkadiálních rytmů splňuje všechny podmínky 

uvedené v úvodu aktuální kapitoly.  

 

Obr. 4.2 Model barevného časového vektoru pohybové aktivity  

 

4.2.1 Diskuze návrhu interpretace měřených dat  

Pro interpretaci cirkadiálních rytmů byly nejprve definovány tři 

základní podmínky. Na základě druhu získávaných informací z různých 

senzorových systémů bylo v disertační práci popsáno šest vlastních metodik 

interpretace cirkadiálních rytmů. Jednotlivé metodiky se liší v druhu 

vstupních dat ale také obtížností zobrazení a následného zpracování. 

Nejlepší navrženou metodikou interpretace cirkadiálních rytmů je 

v této chvíli metodika interpretace barevným vektorem modulu aktuální 

pozice. Tato metodika plně reflektuje na všechny stanovené podmínky. 

Je univerzální pro použití se všemi zmíněnými systémy monitorování 

aktuální pozice osoby. V případě používání systému Location Engine 

(v denní hodiny) jsou získané informace mnohem přesnější, než v hodiny 

noční. Přesto dokáže navržená metodika zobrazení cirkadiálního rytmu 

přehledně zobrazit i ty nejmenší změny a připravit data pro následnou 

analýzu. 

V součinnosti s funkčním schématem monitorování pozice sledované 

osoby bude v denní hodiny hodnota modulu aktuální pozice získávána 



 

 

 

  

z údajů poskytnutými Location Engine. V noční hodiny nebo v okamžicích, 

kdy tuto informaci není možno získat z Location Engine, bude nahrazena 

hodnotou vektoru pozice stanovenou pro jednotlivé PIR čidla. Jelikož může 

být v jedné místnosti více PIR pohybových čidel, pro každé čidlo bude 

určena jedna hodnota modulu vektoru pozice, odpovídající středu 

kontrolované oblasti. Díky tomu může být i v noční hodiny výška barevných 

vektorů rozdílná (hodnota modulu aktuální pozice). Takto definovaný 

způsob vizualizace dat cirkadiálního rytmu je dalším z přínosů disertační 

práce, což dokazují citace publikovaných článků s touto problematikou. 

 



 

 

 

  

5. Vlastní metodika analýzy cirkadiálních rytmů 

Ve stávajících systémech jsou pro kritéria signifikantních stavů 

cirkadiálních cyklů definovány prahové hodnoty. Po překročení prahových 

hodnot dochází ke generování alarmu, zaznamenání nestandardního stavu a 

vyvolání případného zásahu dohlížející osoby. Stanovení prahových hodnot 

je však ve všech uvedených systémech problematické a každý z řešitelů pro 

ně využívá jiných matematických a statistických postupů. Takové systémy 

současně nemají predikční charakter. 

 

Pro finální klasifikaci a predikci signifikantních stavů cirkadiálních 

rytmů sledovaných osob byla v disertační práci zvolena metoda fuzzy 

orientovaného diagnostického expertního systému. Blokové schéma 

vyhodnocovacího řetězce, zahrnujícího klasifikační a predikční fuzzy 

modul, je uvedeno na Obr. 5.1. Blok zjištění aktuální polohy sledované 

osoby v bytě zastupuje ve schématu zdroj informací o poloze sledované 

osoby v bytě. Tyto informace jsou poskytovány systémem monitorování 

pozice osob, který je popsán v kapitole 3. 

 

 

Analýza pomocí fuzzy 
modelu

Výpočet normovaných 
hodnot vstupních 

proměnných fuzzy modelu

Zjištění aktuální polohy 
sledované osoby

Zpracování alarmu Detekce alarmu

 

Obr. 5.1 Schéma analýzy cirkadiálního rytmu 

 

Blok zpracování alarmu není v práci řešen. Předpokladem je, že 

zpracování alarmu bude provedeno systémem vzdálené domácí péče. Alarm 

bude přeposlán na dispečink a tam zpracován buď automaticky, nebo 

osobou konající službu. Způsob zpracování alarmů v systémech vzdálené 

domácí péče není předmětem této práce. 



 

 

 

  

5.1 Diagnostické expertní systémy 

Expertní systémy jsou specializované počítačové programy, určené pro 

podporu rozhodování[7]. Expertní systémy diagnostické jsou určeny k 

ohodnocování předem stanovené množiny variant řešení (diagnóz). 

Provádějí efektivní interpretaci dat s cílem určit, která z předem stanovené 

množiny konečných řešení nejlépe koresponduje s reálnými daty týkajícími 

se konkrétního případu.  

Základem systému je báze znalostí, v níž jsou procedurální formou 

uloženy znalosti o řešeném případu. Znalosti jsou získány od experta. 

Konkrétní data k danému problému jsou uživatelem uložena v bázi dat. 

Konfrontaci konkrétních dat a obecných znalostí provádí řídicí 

mechanizmus, který postupným ohodnocováním jednotlivých hypotéz 

vytváří jejich hierarchický seznam. Vysvětlovací systém přitom poskytuje 

uživateli zdůvodnění seřazení hypotéz do seznamu.     

Pro řešení problému analýzy cirkadiálních rytmů je v práci použito 

fuzzy logického expertního systému. Jeho základem je jazykový pravidlový 

fuzzy model, v němž se k formalizaci jazykových pojmů (jazykových 

hodnot vstupních a výstupních jazykových proměnných) používají fuzzy 

množiny, pro reprezentaci znalostí o řešeném problému se používají 

pravidla typu JESTLIŽE-PAK (IF-THEN), pro operace nad znalostmi a 

vyvozování závěrů jsou použity procedury fuzzy logiky.  

5.2 Definice vstupních proměnných  

Pro definici báze pravidel fuzzy modelu pro vyhodnocení cirkadiálních 

rytmů bylo definováno sedm základních vstupních jazykových proměnných. 

Pomocí těchto vstupních jazykových proměnných jsou v bázi pravidel 

rozeznávány čtyři základní krizové stavy. V kapitole 5.2 disertační práce 

jsou popsány vstupní jazykové proměnné, jejich jazykové hodnoty a způsob 

výpočtu (resp. zjištění) hodnoty jazykové proměnné a její normalizace. 

Postupy uvedené v této kapitole odpovídají druhému bloku schématu 

analýzy cirkadiálního rytmu uvedeného na obrázku Obr. 5.1.  

V tomto autoreferátu jsou uvedeny pouze zjednodušené popisy 

vstupních proměnných.  



 

 

 

  

5.2.1 Intenzita pohybu  

Proměnná intenzita pohybu (INP) je vyjádřením počtu zaznamenaných 

pohybů za jednu minutu. Je vypočtena jako součet zaznamenaných pohybů 

systémem sledování pozice v bytě za uplynulou minutu sledování 

monitorované osoby v bytě. Mezi zaznamenané pohyby jsou započítávány i 

pohyby zaznamenané uvnitř jedné sledované oblasti. Pohyby jsou 

zaznamenávány systémem monitorování pozice v bytě maximálně jednou za 

sekundu. Maximální hodnota intenzity pohybu sledované osoby je 60 

zaznamenaných pohybů za minutu. 

  

60

60( 1)

 ( ) ( )
t

s t

pINP t sn
 

    (6) 

 

kde t je čas v minutách 0, 1439t  

  ( )pn s   = zaznamenaný pohyb  

Vstupní proměnná intenzita pohybu (INP) nabývá jazykových hodnot 

žádná - nízká - vysoká.  

0

1
žádná nízká vysoká

INP(t)

m(INP(t))
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Obr. 5.2 Funkce příslušnosti proměnné intenzita pohybu 

Normovaná aktuální hodnota vstupní proměnné intenzita pohybu 

( )normINP t  je závislá na denní a noční době. Pro denní a noční dobu jsou 

zjištěny maximální hodnoty proměnné intenzita pohybu. Těmito je poté 



 

 

 

  

provedeno normování zjištěných aktuálních hodnot proměnné intenzita 

pohybu dle metodiky uvedené v disertační práci. 

5.2.2 Doba neaktivity 

Doba neaktivity sledované osoby v bytě je doba, po kterou v bytě není 

systémem sledování pozice osoby v bytě zaznamenán žádný pohyb. Je to 

počet neaktivních sekund od poslední zaznamenané pohybové aktivity v 

bytě. Neaktivní sekundou záznamu je taková sekunda, ve které nebyl 

zaznamenán žádný pohyb. 
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nDNE t sn
 

   (7) 

kde t je čas v minutách 0, 1439t  

  ( )nn s   = neaktivní sekunda 

Doba neaktivity může být způsobena výskytem sledované osoby mimo 

oblast sledovanou systémem PIR čidel nebo nulovou pohybovou aktivitou v 

oblasti sledované systémem PIR čidel. V případě, že se sledovaná osoba 

nachází mimo byt, doba neaktivity pro tuto oblast není měřena. 

Vstupní jazyková proměnná doba neaktivity (DNE) nabývá 

jazykových hodnot krátká – dlouhá – trvalá. Funkce příslušnosti fuzzy 

množiny hodnot proměnné doba neaktivity je uvedena na obrázku níže. 

1
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DNE(t)
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Obr. 5.3 Funkce příslušnosti proměnné doba neaktivity 



 

 

 

  

Pro výpočet normované hodnoty doby neaktivity jsou zjišťovány doby 

neaktivity ve dvou různých časových obdobích. Je vypočítávána doba 

neaktivity pro den – období souvislé nebo předpokládané bdělosti a pro noc 

– období souvislého nebo předpokládaného spánku. 

5.2.3 Změny pozice  

Četnost změn výskytu sledované osoby v jednotlivých oblastech bytu 

za jednotku času jsou vyjádřeny v proměnné změny pozice. Tato proměnná 

poskytuje informaci o tom, na kolik je sledovaná osoba aktivní ve smyslu 

přesunů mezi jednotlivými oblastmi bytu. Oblastí bytu mohou být jednak 

jednotlivé pokoje nebo oblasti v pokojích. Oblasti bytu jsou definovány 

systémem monitorování pozice sledované osoby v bytě, de facto jeho 

hardwarovou konfigurací.  

Hodnota proměnné změny pozice vyjadřuje pouze počet změn pozice 

za jednotku času. Informace o chronologii pohybu, mezi kterými oblastmi 

byla změna zaznamenávána, není v proměnné změny pozice obsažena. 

Výpočet proměnné změny pozice je prováděn vždy za jednu minutu. 

Maximální hodnota může být maximálně 60 změn pozice za jednu minutu, 

protože systém monitorování pozice osoby v bytě poskytuje maximálně 

jeden údaj o pozici za sekundu.  
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kde t je čas v minutách 0, 1439t  

  ( )zn s  = sekunda, ve které došlo ke změně pozice 

 

Vstupní jazyková proměnná změny pozice (ZMP) nabývá jazykových 

hodnot žádná– málo – mnoho.  
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Obr. 5.4 Funkce příslušnosti proměnné změny pozice 

Normovaná aktuální hodnota vstupní proměnné intenzita pohybu 

( )normZMP t  je závislá na denní a noční době. Pro denní a noční dobu jsou 

zjištěny maximální hodnoty proměnné změny pozice. Těmito je poté 

povedeno normování zjištěných aktuálních hodnot proměnné změny pozice, 

které je popsáno v disertační práci. 

5.2.4  Pobyt v jedné pozici 

Doba, kterou stráví sledovaná osoba v dané místnosti nepřetržitě, je 

proměnným ukazatelem, který je využit jako vstupní proměnná báze 

pravidel nazvaná pobyt v jedné pozici (PPO). Odpovídá šířce sloupce jedné 

barvy v grafu cirkadiální rytmu. Je vyjádřena v minutách. 

Pro každou sledovanou oblast bytu je stanovena maximální doba, 

kterou sledovaná osoba v této oblasti stráví v průběhu denní doby a noční 

doby. Tyto maximální hodnoty jsou poté využity pro normování uběhlé 

doby, kterou sledovaná osoba tráví nepřetržitě v jedné místnosti. Výsledkem 

výpočtu je normovaná hodnota ( )normPPO t . 

Vstupní jazyková proměnná, pobyt v jedné pozici (PPO), nabývá 

jazykových hodnot krátký– dlouhý – trvalý. Funkce příslušnosti fuzzy 

množiny hodnot proměnné, pobyt v jedné pozici, je uvedena níže. 
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Obr. 5.5 Funkce příslušnosti proměnné pobyt v jedné pozici 

5.2.5 Charakter pozice 

Pro sestavení metodiky vyhodnocení cirkadiálních rytmů je nutné 

definovat v nebezpečné oblasti bytu. Přestože má každý byt jiné uspořádání 

místností, lze usuzovat, že senioři žijící osaměle budou žít v podobných 

bytech.  

Pro nebezpečné oblasti bytu definuji dvě úrovně: 

 Nebezpečná oblast (prostor) 

 Potenciálně nebezpečná oblast (prostor) 

Nebezpečné části bytu mohou být hodnoceny ze dvou hledisek. První 

je pravděpodobnost úrazu monitorované osoby, čili nebezpečnost 

sledovaného prostoru, a druhým hlediskem je analýza chronologie cest 

uvnitř bytu. Podrobné hodnocení je provedeno v disertační práci. 

Na základě analýzy uvedené v disertační práci je navržena vstupní 

fuzzy proměnná charakter pozice (CHP). Proměnná CHP nabývá 

jazykových hodnot nekritická – kritická. Nachází-li se sledovaná osoba 

v kritické oblasti bytu, nabývá proměnná charakter pozice hodnoty kritická. 

Návrh funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné pobyt v jedné 

pozici je uveden na obrázku níže.  
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Obr. 5.6 Funkce příslušnosti proměnné charakter pozice 

5.2.6 Doba aktivity 

Proměnná doba aktivity promítá do fuzzy modelu vliv denní doby na 

rozhodování na základě stanovených kritérií. Doba aktivity má totiž 

jednoznačný vliv na sílu rozhodovacích kritérií. Vyhodnocované stavy se 

výrazně liší v denní a noční hodiny.  

Vstupní jazyková proměnná doba aktivity (DAK) nabývá jazykových 

hodnot svítání– den – soumrak. Hodnoty jazykových proměnných jsou 

stanoveny záměrně vzhledem k procesu normování hodnoty DAK. Hodnotě 

svítání odpovídá úsek noční aktivity od půlnoci do doby probuzení a denní 

aktivity. Hodnota soumrak vyjadřuje období dne mezi koncem denní 

aktivity a půlnocí. V případě, že sledovaná osoba ukončí své denní aktivity 

po půlnoci, dochází ke sloučení proměnných soumrak a svítání pouze do 

hodnoty svítání.  

Funkce příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné doba aktivity je 

uvedena na obrázku níže. 

Výpočet normované hodnoty proměnné ( )normDAK t je proveden dle 

vzorce (9). 

 ( )
24

norm

t
DAK t   (9) 

kde t je čas v hodinách 0, 24t  
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Obr. 5.7 Funkce příslušnosti proměnné doba aktivity 

Funkce příslušnosti proměnné- doba aktivity definuje v okolí časů dent

a noct období, ve kterém není jasně definováno, zda se jedná o denní či 

noční aktivitu. Určení časů dent  a noct nemůže být totiž zcela jednoznačné. 

Tyto časy se mění každý den. Určení délky, kdy nelze přesně určit, zda je to 

denní či noční aktivita, se může provést na základě analýzy dlouhodobých 

záznamů cirkadiálního rytmu. 

5.2.7 Chronologie změny pozice 

Proměnná chronologie změny pozice vyjadřuje, zda se sledovaná 

osoba v bytě pohybuje standardně nebo nikoliv.  

Za standardní chronologii pohybu sledované osoby v bytě je 

považován stav, kdy se sledovaná osoba v bytě vyskytuje v takové oblasti 

bytu, ve které se vyskytuje obvykle v danou dobu. Na základě analýzy 

dlouhodobých záznamů je poté možno určit, zda se jedná o standardní stav 

nebo nestandardní.  Návrh výpočtu této proměnné je definován v disertační 

práci. 

Návrh vstupní jazykové proměnné chronologie změny pozice (CHR) 

nabývá jazykových hodnot nestandardní– standardní. Návrh funkce 

příslušnosti fuzzy množiny hodnot proměnné chronologie změny pozice je 

uveden na obrázku níže. Proměnnou CHR(t) není třeba normovat, protože 

již při výpočtu je hodnota normována. 
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Obr. 5.8 Funkce příslušnosti proměnné chronologie změny pozice 

5.3 Definice výstupních jazykových proměnných 

Výstupní jazykové proměnné jsou diagnózy, které jsou 

vyhodnocovacím systémem vyšetřovány. Jedinou výstupní jazykovou 

proměnnou fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu 

byla zvolena proměnná Stav Monitorované Osoby (SMO). Tato proměnná 

nabývá čtyř jazykových hodnot, které odpovídají jednotlivým 

diagnostikovaným stavů monitorované osoby: 

 Mdloba 

 Hypoaktivita 

 Hyperaktivita 

 Neobvyklá noční aktivita 

Mdloba (MDL) je definována jako kritický stav sledované osoby, kdy 

nedochází k žádné aktivitě. Stav mdloba zahrnuje neobvyklé chování 

sledované osoby zapříčiněné náhlým, nebo trvalým poklesem pohybové 

aktivity. Jsou tak detekovaný události jako pád a následná ztráta vědomí, 

pád a následná nemožnost pohybu, ztráta vědomí. 



 

 

 

  

Hypoaktivita (HPO) je stav, kdy dochází k výraznému snížení 

pohybové aktivity sledované osoby. Důvody mohou být jak akutní zdravotní 

problémy, tak dlouhodobé změny v cirkadiálních rytmech způsobené 

vývojem chronického onemocnění. 

Hyperaktivita (HPE) je stav, kdy sledovaná osoba nápadně zvýší svoji 

pohybovou aktivitu. Toto zvýšení může být zapříčiněno různými akutními 

příhodami, zraněním, zmateností, a podobně. Hyperaktivita seniorů je 

diagnostickým znakem chronických onemocnění seniorů. 

Neobvyklá noční aktivita (NAK) je každá podezřelá aktivita sledované 

osoby v noční hodiny. Neobvyklou noční aktivitou budou detekovány jak 

zvýšené aktivity v noční hodiny, tak chronologické poruchy cirkadiálního 

rytmu (nedokončení typických cest), ale také další výskyt v netypických 

oblastech bytu v průběhu noci. 
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Obr. 5.9 Funkce příslušnosti proměnné Stav monitorované osoby 

Výstupní jazyková proměnná má tvar vektoru, v němž jsou čtyři 

hodnoty odpovídající hodnotám možnosti jednotlivých jazykových hodnot. 

 

  SMO MDL HPO HPE NAK  (10) 



 

 

 

  

5.4 Fuzzy model pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního 

rytmu a detekci alarmu 

V této kapitole je popsán návrh fuzzy modelu pro analýzu 

cirkadiálního rytmu, který odpovídá třetímu bloku ve schématu analýzy 

cirkadiálního rytmu uvedeného na obrázku Obr. 5.1.  

Pro zvolené výstupní jazykové proměnné byla definována báze 

pravidel. Každé z pravidel obsahuje vícenásobný ascendent pro rozeznání 

jednoho konkrétního konsekventu. Pro každou hodnotu výstupní jazykové 

proměnné je definováno více pravidel. Fuzzy model byl vytvořen jako fuzzy 

model typu Mamdani.  

Fuzzy model byl vytvořen a testován v programovém prostředí 

MATLAB. Byly v něm definovány všechny funkce příslušnosti všech 

hodnot vstupních a výstupních jazykových proměnných a byla definována 

všechna výše uvedená pravidla. Výpis fuzzy modelu pro vyhodnocení 

odchylek cirkadiálního rytmu je uveden v příloze disertační práce.  

 

 

Tab. 5.1 Pravidla úplné báze fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek 

cirkadiálního rytmu 



 

 

 

  

Detekce alarmu proběhne na základě výsledků vyhodnocení vstupních 

proměnných uvedeného fuzzy modelu. Bude sledována výška fuzzy množin 

jednotlivých hodnot výstupní jazykové proměnné modelu. Překročí – li 

některá prahovou hodnotu, bude detekován alarm. Dále se nabízí možnost 

určení naléhavosti alarmu, protože fuzzy model poskytuje informaci o 

vývoji hodnot výstupní jazykové proměnné v čase. 

Pro účely testování byla prahová hranice pro detekci alarmu stanovena 

na hodnotu 0,6. Tato hodnota je standardně považována ve fuzzy 

diagnostických systémech za signifikantní.  

5.5 Testování fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek 

cirkadiálního rytmu 

Pro účely testování bylo využito vývojového prostředí MATLAB. 

Byly využity funkce fuzzy toolbox pro práci s vytvořeným fuzzy modelem. 

Byla vytvořena vlastní funkce, která je připravena pro vyhodnocování 

odchylek cirkadiálního rytmu v reálném čase. Bylo vytvořeno GUI rozhraní 

pro testování fuzzy modelu zadáváním simulovaných hodnot vstupních 

proměnných. Uživatelské rozhraní (Obr. 5.10) dovoluje testovat 

diverzifikační schopnost fuzzy modelu, a také predikční schopnosti fuzzy 

modelu pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu s možností exportu 

výsledků číselně a do grafů. 

Dále byla vytvořena procedura pro provedení vyhodnocení odchylek 

cirkadiálního rytmu na testovacím souboru dat. 

 

 

Obr. 5.10 Uživatelské rozhraní vytvořeného programu pro testování fuzzy 

modelu 



 

 

 

  

5.5.1 Testy diverzifikační schopnosti fuzzy modelu 

Jako první byly provedeny testy diverzifikační schopnosti fuzzy 

modelu. Tyto testy probíhaly pomocí programu MATLAB, nástroje FIS 

Editor, ve kterém byl vytvořen fuzzy model pro vyhodnocení odchylek 

cirkadiálních rytmů. Nastavováním hodnot jednotlivých vstupních 

proměnných v grafickém prostředí Rule viewer FIS editoru byla ověřována 

nezávislost jednotlivých bázových pravidel. Došlo k úpravě funkcí 

příslušnosti jazykových hodnot vstupních proměnných do podoby, která je 

uvedena v disertační práci. Při využití uvedeného fuzzy modelu, pravidel a 

funkcí závislostí vstupních a výstupních proměnných, nedochází ve fuzzy 

modelu k nejednoznačnému odhadu stavu monitorované osoby. 

Rozhodovací úroveň pro detekci alarmů byla stanovena výškou fuzzy 

množin jednotlivých hodnot výstupní jazykové proměnné modelu vyšší než 

0,6. Tato hodnota je považována ve fuzzy modelech za standardní 

minimální hodnotu pro alarm. 

Testy bázových pravidel byly poté prováděny ve vytvořeném 

programu pro testování fuzzy modelu. Byly ověřovány hodnoty výstupní 

proměnné při maximálních hodnotách vstupních proměnných pro každé 

z rozhodovacích pravidel. Všechny výsledky jsou uvedeny v příloze 

disertační práce. 

m(SMO)
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Obr. 5.11 Vzor výsledku testování fuzzy modelu 

 



 

 

 

  

5.5.2 Testy predikční schopnosti fuzzy modelu 

Fuzzy modely jsou obecně využívány pro vyhodnocení vývoje trendu 

diagnostikovaných stavů díky svým predikčním schopnostem.  

Pro fuzzy model pro vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu byla 

provedena sada testů vývoje hodnoty výstupní veličiny modelu (SMO) při 

změně hodnot vstupních proměnných modelu. Záměrem těchto testů je 

ověřit predikční schopnost vytvořeného fuzzy modelu. K tomuto účelu byl 

navržen a realizován program s grafickým uživatelským rozhraním, který 

dokáže vytvářet vektory hodnot vstupních proměnných fuzzy modelu 

s požadovaným vývojem v čase. Tyto vektory se poté stávají vstupy 

vytvořeného fuzzy modelu. Výstupem programu je matice výstupní veličiny 

SMO, kdy v řádcích jsou jednotlivé jazykové hodnoty výstupní proměnné 

uvedené ve vzorci (10) a v kapitole 5.3.  Každý řádek této matice poté 

odpovídá jednomu časovému okamžiku, pro který byly hodnoty výstupní 

proměnné SMO fuzzy modelem vypočteny.  

Grafickou interpretací matice výstupní proměnné je graf vývoje hodnot 

jazykové výstupní proměnné v čase. 

m(SMO(t))

t

 

Obr. 5.12 Vzor výsledku testování predikční schopnosti fuzzy modelu 

Pro další testování byla vytvořena sada testovacích hodnot vstupních 

proměnných. Sady byly vytvořeny s ohledem na definovaná rozhodovací 

pravidla báze fuzzy modelu. Pro každé rozhodovací pravidlo bylo vytvořeno 

7 až 10 testovacích souborů hodnot vstupních proměnných. 



 

 

 

  

5.5.3 Testy na reálných datech 

Pro potvrzení funkčnosti fuzzy modelu pro vyhodnocení odchylek 

cirkadiálního rytmu byl navržený algoritmus testován na vzorovém souboru 

reálných dat.  

Byla naměřena data ve cvičném bytě pro systémy vzdálené domácí 

péče. V průběhu měření byly simulovány kritické stavy. V průběhu dne byla 

simulována hyperaktivita sledované osoby, normální a snížená pohybová 

aktivita osoby v denní hodiny a noční návštěvy toalety. Tyto krizové situace 

jsou základními krizovými stavy sledovanými v systému vzdálené domácí 

péče. 

Pro změřená data byl sestaven graf cirkadiálního rytmu dle navržené 

metodiky. 

Výsledkem testování je grafické vyjádření vývoje výstupní proměnné 

fuzzy modelu stav monitorované osoby.  

 

Obr. 5.13 Vyhodnocení změn cirkadiálního rytmu na reálných datech 

Při zvolení prahové hranice pro rozhodnutí o krizovém stavu 

detekovaném fuzzy modelem na úroveň 0,6 by bylo detekováno pět 

krizových stavů. Čtyři z nich odpovídají simulovaných stavům - dvě 

neobvyklé noční aktivity a dvě hyperaktivity v dopoledních hodinách. 

Detekce mdloby v nočních hodinách je diskutabilní. Její upřesnění je možné 



 

 

 

  

zařazením hodnoty proměnné Charakter pozice do rozhodovacího pravidla 

číslo 1.  

Přes zjištěnou diskutabilní detekci mdloby v noční hodiny lze 

konstatovat, že využití fuzzy modelu pro detekci krizových stavů sledované 

osoby v systémech vzdálené domácí péče je přínosné. Využitím fuzzy 

modelu pro detekci odchylek cirkadiálního rytmu jsou odstraněny 

nedostatky stávajících řešení. Další výhodou je otevřenost fuzzy modelu. Je 

možné do fuzzy modelu přidávat další vstupní proměnné a další pravidla, 

bez nutnosti měnit vyvozovací procedury.  

V grafu výsledků jsou také dobře znatelné postupně vzrůstající výšky 

jazykových hodnot výstupní jazykové proměnné, což ukazuje na predikční 

vlastnosti navrženého fuzzy modelu. 

Se vzrůstajícím počtem proběhlých měření je možno kvalitu odhadů 

modelu cestou ladění jeho parametrů zvýšit.  



 

 

 

  

6. Závěr 

 

Předložená disertační práce se zabývá ucelenou metodikou 

vyhodnocení cirkadiálních rytmů a svou náplní splňuje všechny své cíle.  

V disertační práci jsou nejprve shrnuty charakteristiky systémů 

vzdálené domácí péče zjištěné na základě analýzy stávajících řešení. 

Celosvětový problém stárnoucí populace se promítá do zvýšeného počtu 

navrhovaných řešení vzdálené domácí péče. Od prvních pionýrských prací 

v této oblasti se stávající řešení výrazně odlišují možnostmi technického 

řešení tohoto komplexního problému. Technická řešení se stávají 

komplikovanějšími a je stále více znatelná snaha standardizace v této 

oblasti. Základní myšlenka systémů vzdálené domácí péče však zůstává 

stejná. Poskytnout osobám využívajícím systémy vzdálené péče jistotu, že 

se o ně někdo stará, že jim v případě zdravotního problému někdo pomůže, 

pocit bezpečí. Systémy vzdálené domácí péče nemají vztah pouze ke 

sledované osobě, ale také k její rodině a blízkým osobám. I oni chtějí zajistit 

v dnešní hektické době pohodu a bezpečí pro své blízké. Systémy vzdálené 

domácí péče se tak pozvolna stávají součástí našich domácností, stejně jako 

jiné elektrické spotřebiče, které používáme v každodenním životě. Je nutné 

podotknout, že systémy vzdálené domácí péče se navrhují pro osaměle žijící 

osoby. Pro osoby, které nežijí osaměle, nemají komplexní systémy vzdálené 

domácí péče takový význam, protože je předpokladem, že si spolubydlící 

osoby dokáží pomoci. Aplikace  techniky v těchto případech spadají spíše 

do skupiny domácí diagnostiky a biotelemetrie. 

 

Disertační práce se zabývá jednou z nedílných součástí systémů 

vzdálené domácí péče – způsoby zjištění, interpretace a vyhodnocení 

cirkadiálních rytmů sledovaných osob.  Cirkadiální rytmus je velmi 

komplexní informací o stavu sledované osoby. Protože pohyb je jednou ze 

základních činností osob, je sledování cirkadiálního rytmu založeno na 

monitorování pohybové aktivity uživatele systému vzdálené domácí péče. 

Každá změna pohybové aktivity může být vyvolána úmyslně, ale také 



 

 

 

  

neúmyslně. A právě neúmyslné změny pohybové aktivity jsou těmi 

aktivitami, které je vhodné dále sledovat a vyhodnocovat. 

 

Na základě dlouhodobého zájmu, rešerší a zvyšujících se zkušeností 

v oblasti monitorování pozice osoby byla v této disertační práci navržena 

původní komplexní metodika technického řešení systému monitorování 

pozice osoby v bytě. Ta je založena na kombinaci známé metody snímání 

pozice osoby v bytě pomocí PIR sensorů, zdokonalením stávajících metody 

měření a nových bezdrátových technologií. Nejenže je v disertační práci 

uvedeno nové komplexní řešení, ale obsahuje také inovativní metodiku 

kooperace jednotlivých technických řešení v rámci systému. Metodika 

kooperace jednotlivých technických řešení je velmi důležitou součástí, bez 

které by navržený systém monitorování pozice osoby v bytě ztrácel svých 

kvalit.  

 

Původní navržený systém monitorování pozice byl přihlášen k ochraně 

duševního vlastnictví a to ve formě patentu. Patentová přihláška byla 

posouzena komisí odborníků z VŠB – TU Ostrava a doporučena k registraci 

na Úřadě průmyslového vlastnictví. V době dokončení disertační práce byla 

patentová přihláška zveřejněna ve veřejné databázi patentů úřadu 

průmyslového vlastnictví. To dokazuje, že patentová přihláška prošla 

rešeršní kontrolou patentových poradců úřadu průmyslového vlastnictví a je 

připravena na udělení patentu. 

 

Disertační práce se zabývá metodikou interpretace cirkadiálního rytmu. 

Z rešerší uvedených v disertační práci vyplívá nejednotný postup ostatních 

řešitelů při interpretaci cirkadiálního rytmu. To je překážkou při další práci 

se záznamy cirkadiálního rytmu. V disertační práci je uveden rozbor této 

problematiky s návrhem vlastního řešení interpretace cirkadiálního rytmu. 

Navržený barevný vektor cirkadiálního rytmu umožňuje celistvou 

interpretaci průběhu cirkadiální pohybové aktivity sledované osoby a rychlé 

vizuální posouzení vlastností zjištěného cirkadiálního rytmu. Původní návrh 

interpretace cirkadiálního rytmu byl publikován na významných 



 

 

 

  

recenzovaných a hodnocených konferencích v oboru. Publikované vlastní 

příspěvky s touto tématikou jsou uvedeny v recenzovaných světových 

vědeckých databázích a získaly i ocenění vědecké komunity.  

 

Významnou součástí disertační práce je část zabývající se metodikou 

vyhodnocení cirkadiálního rytmu, jeho odchylek. Způsoby vyhodnocení 

cirkadiálního rytmu se zabývá mnoho zahraničních kolegů. Každá 

z navržených metodik využívá jiného přístupu k problematice. Od 

statistických metod, přes neuronové sítě až po moderní metody matematické 

analýzy a identifikace zjištěných hodnot. Vlastní navržená metodika 

vyhodnocení odchylek cirkadiálního rytmu sledované osoby v bytě využívá 

nesporných předností fuzzy metod k vyhodnocení měřených dat. Fuzzy 

logika umožňuje identifikaci a klasifikaci systémů na základě expertních 

znalostí formulovaných v přirozeném jazyce.  

V disertační práci byl definován fuzzy model, který dokáže vyhodnotit 

cirkadiální rytmus a jeho odchylky. Byla definována vlastní sada vstupních 

jazykových proměnných, jejich funkcí příslušnosti a způsobu jejich přípravy 

pro fuzzy model. Na základě expertní znalosti a zkušenosti byla definována 

báze rozhodovacích pravidel fuzzy modelu a základní skupina 

vyhodnocovaných stavů a odchylek cirkadiálního rytmu. Takto sestavený 

model byl podroben testování diverzifikační schopnosti modelu a testům 

vývoje hodnot výstupní proměnné při změně vstupních proměnných. Testy 

prokázaly využitelnost fuzzy modelu pro analýzu cirkadiálního rytmu jak na 

simulovaných datech, tak na naměřených datech při řízeném experimentu 

testování systému monitorování pozice osoby v bytě. Testy také ukazují na 

predikční schopnost fuzzy modelu, což je výrazným přínosem při 

vyhodnocování cirkadiálních rytmů. Predikcí krizových stavů tak lze 

předejít akutním problémům. 

 

Navržený a realizovaný fuzzy model je plně funkční a je významným 

příspěvkem k řešení tak komplexní problematiky, jako je vyhodnocení 

cirkadiálního rytmu.  

 



 

 

 

  

Navržený systém umožňuje sledování vývoje cirkadiálních rytmů i 

v dlouhodobém hledisku. Sledováním trendu vývoje normalizačních hodnot 

vstupních proměnných je možné diagnostikovat změny cirkadiálního rytmu, 

které mohou být zapříčiněny vývojem chronických onemocnění sledované 

osoby. 

Další práce v oblasti vyhodnocení cirkadiálních rytmů by měla 

směřovat k rozšíření fuzzy modelu definicí dalších pravidel, vstupních 

proměnných a hodnot výstupních proměnných – rozeznávaných stavů. Tím 

se kvalitativně zdokonalí vyhodnocení cirkadiálního rytmu z hlediska 

detekce odchylek. Zajistí se tím vyšší predikční schopnost fuzzy systému 

pro vyhodnocení cirkadiálního rytmu. Bude také nutné zpracovat metodiku, 

jak využít predikční schopnosti v reálné aplikaci v systému vzdálené domácí 

péče. Jakým způsobem zasáhnout přímo u sledované osoby tak, aby nebyla 

narušena psychická pohoda sledované osoby.  

Dalším směrem, kam by se měla ubírat navazující práce je sledování 

vývoje cirkadiální rytmu z dlouhodobého hlediska. Podrobnou analýzou 

vývoje vstupních proměnných fuzzy systému může přinést užitečné 

informace pro diagnostiku chronických a dlouhodobých onemocnění. 

Při práci se vstupními proměnnými systému by se v navazujících 

projektech měly využít informace o pohybové aktivitě sledované osoby pro 

stanovení výše potřebného přísunu energie ve formě racionalizace jídelníčku 

sledované osoby. Úpravou stravy a energetického přísunu se dá docílit 

snížení, nebo právě naopak zvýšení váhy sledované osoby pro zlepšení 

zdraví sledované osoby. 

Využití výsledků disertační práce je možné v systémech vzdálené 

domácí péče pro účely monitorování pohybové aktivity sledované osoby 

v bytě a včasné diagnostiky akutních i dlouhodobých zdravotních obtíží 

sledované osoby. Výsledky disertační práce jsou s výhodou aplikovány 

v uceleném projektu vzdálené domácí péče katedry kybernetiky a 

biomedicínského inženýrství VŠB – TU Ostrava. Díky ochraně duševního 

vlastnictví dílčích výsledků této disertační práce bude možné i ekonomické 

využití této práce pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu 

Ostrava. 
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