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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou lokalizace environmentálních zdrojů 

epileptických záchvatů, jejich klasifikací a predikcí. Problematika automatické 

detekce z unimodálních systémů vyžívajících primárně EEG signál je dostatečně 

popsána v odborné literatuře. Problematikou multimodální detekce za účelem 

lokalizace environmentálního stimulu se nezabývá doposud žádná studie. Tento 

výzkum a práce je motivována praktickými zkušenostmi z oblasti dětské neurologie 

a kontaktu s lidmi trpícími epilepsií. Při hodnocení původce vzniku epileptického 

záchvatu se lékaři často uchylují k diagnóze idiopatické (primárně generalizované) 

epilepsie. Tato diagnóza a nasazení medikamentů je dle tvrzení neurologů často 

jediným diagnostickým východiskem. Primární problém však může spočívat v 

nedostatečném sledování pacientů a jejich okolí, které často obsahuje spouštěče 

reflexního epileptického záchvatu, jehož projevy mohou být následně nesprávně 

diagnostikovány. Odborná lékařská literatura popisuje nejen přímé vazby mezi 

environmentálními stimuly a reflexní epileptickou aktivitou ale také zmiňuje 

nedostatečný stav v oblasti výzkumu původců reflexní epilepsie. 

Tato práce prezentuje řešení určené ke kontinuálnímu mobilnímu sledování 

pacientů a jejich okolí na výskyt možného původce reflexní epilepsie. Je sledována 

jejich mozková činnost, která primárně vypovídá o iktálním či interiktálním stádiu. 

Dále jsou však také monitorovány environmentální podmínky, které mohou 

obsahovat nebezpečné stimulanty spouštějící reflexní epileptickou odezvu. Díky plné 

přenositelnosti měřícího systému jsou data získávána během běžného dne pacienta a 

nikoliv v klinickém prostředí. 

Jádrem této práce pak je metoda GP-SVM určená k detekci epileptické 

aktivity, využívající kombinaci evolučních strategií v oblasti genetického 

programování a metody strojového učení SVM, určující kvalitu jedinců v populaci 

genetického algoritmu. Mezi další původní přínosy patří idea kontinuálního 

sledování okolí pacienta s korelací jeho mozkové aktivity za účelem nalezení 

environmentálního zdroje této aktivity. Další dílčí přínosy jsou obsaženy v oblasti 

zpracování specifických environmentálních signálů. 

Klíčová slova 

Elektroencefalografie, Genetické programování, Evoluční algoritmy, 

metodologie, akcelerometr, akcelerace, zvukový, klasifikace, segmentace, 

environmentální, vizualizace, extrakce, příznak, epileptogenní, exogenní 



 

 

 

 

Abstract 

This thesis major focus is given to the area of environmental epilepsy sources 

detection, classification and prediction. Unimodal epilepsy detection is well known 

and described. Multimodal detection for environmental source location on the other 

hand is not described in any study or literature. This research and thesis is motivated 

by practical experiences from the field of child neurology and people suffering from 

epilepsy. The primary issue is based unsatisfactory patient monitoring and patient’s 

environment monitoring. This environment often contains sources and triggers for 

reflex seizures.  

This thesis presents solutions and algorithms for continuous mobile patient 

monitoring. Their brain activity is continuously monitored which classifies ictal and 

interictal brain activity. Environmental sources and stimuli's that can contain 

dangerous stimulants are monitored as well. Thanks to full system mobility the data 

can be recorded in the non-hospital environment as well.  

Core of this thesis is GP-SVM method intended for ictal and interictal activity 

classification using combination of evolution strategies, genetic programming and 

machine learning algorithm SVM for the population member quality assessment. 

Amongst other original approaches is the idea of the continuous patient 

environmental reflex seizure provoking stimuli detection. 

Keywords 

Electroencephalography, Genetic programming, EEG, methodology, 

accelerometer, acceleration, sound, audible, visual, auditory, classification, 

segmentation, environmental, spectral analysis, visualization, feature extraction  
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1. Úvod 

Lidé trpící epilepsií jsou lidé, kteří trpí epileptickými záchvaty, které nejsou 

spojeny s přímou příčinou, jako je úraz hlavy nebo užívání návykových látek. 

Epileptický záchvat je způsoben náhlým elektrickým výbojem mozku. Epilepsií trpí 

zhruba 1-2% světové populace přičemž 25-30% nemůže být léčeno chirurgicky či 

medikamenty. Takto postižení jedinci trpí refrakterní epilepsií. Epileptické záchvaty 

se převážně vyskytují jako paroxysmální události, což znamená, že jejich výskyt je 

náhodný a většinou okamžitý bez varování. Frekvence záchvatů je mezi pacienty 

různá. Někteří pacienti trpí jedním typem epilepsie, jiní mohou být postiženi více 

typy. 

Aby bylo možné sledovat vývoj této nemoci a případně upozornit na příchozí 

či vyskytující se záchvat je nutné pacienty monitorovat. Nejčastějším způsobem 

monitorování pacienta je pomocí EEG elektrod přiložených na lebce pacienta 

v klinickém prostředí. 

Tyto standardní metody zaměřené na detekci epileptického stavu pacienta jsou 

časově a finančně náročné a nepoužitelné pro kontinuální sledování pacienta. V této 

oblasti vzniká tedy prostor pro řešení mobilního kontinuálního sledování 

v přirozeném prostředí. 

Tato práce předkládá plně přenositelné řešení automatické detekce reflexní 

epileptické aktivity vyvolané environmentálními činiteli pomocí kontinuálního 

sledování biologické a environmentální aktivity. Ke sledování biologických signálů 

je využito přenosné pomocí multimodálního přístupu detekce ale také na 

automatickou detekci spontánní epilepsie převážně v domácím či jiném neklinickém 

prostředí pomocí multimodální detekce využívající kromě EEG signálu také senzory 

snímající motorické projevy těla. Představovaným řešením jsou detekovatelné 

záchvat patřící do skupin hypermotorických, myoklonických a reflexních primárně 

simplexních či sekundárně generalizovaných záchvatů. 

Problematika automatické detekce epileptického záchvatu se zabývá detekcí 

epileptického záchvatu avšak ne jeho možnou příčinou či zdrojem. V mnoha 

odborných lékařských literaturách je dostupný popis existujících vazeb mezi 

environmentálními stimulanty a projevy v reflexní formě epilepsie spolu 

s excitovanou částí mozku. 

V této oblasti představují metody a postupy této práce unikátní přínos ve formě 

automatické lokalizace environmentálních stimulů způsobující epileptický záchvat, a 

pokud je ložisko tohoto záchvatu simplexní a fokálně určitelné pak také 
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korelaci  oblastí výskytu reflexního projevu na mozkové tkáni s exogenním stimulem, 

který tuto aktivitu vyvolal. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

Tato práce obsahuje široko-spektrální problematiku z medicínské a technické 

oblasti. Není možné popsat a prozkoumat veškerou literaturu, týkající se přístupu ke 

zpracování všech druhů biologického signálu, pozornost bude tedy zaměřena na ty 

signály, které jsou v rámci této práce zpracovávány. V dalších kapitolách jsou tedy 

zmíněny ty publikace, jejichž problematika úzce souvisí s řešenou problematikou 

této práce. Problematice detekce a klasifikace spontánních epileptických záchvatů je 

ve světové i domácí literatuře věnována dostatečná pozornost. Naproti tomu 

problematice detekce a klasifikace exogenních stimulů epileptických záchvatů a 

jejich vzájemné korelaci je věnována velice nedostatečná pozornost a toto pole 

převážně z nedostatku vhodné technologie není prozkoumáno obzvláště pak v 

neklinickém prostředí.  

K problematice automatické detekce exogenních zdrojů (environmentálních 

stimulů) epileptických záchvatů neexistuje ve světové odborné či laické literatuře 

žádná zmínka. Existují záznamy o jednotlivých vazbách mezi exogenními stimuly a 

jejich projevech ve specifických oblastech mozku avšak ne o problematice jejich 

automatické lokalizace. Tento přístup a vytvořený algoritmus je unikátní pro tuto 

práci. Vazby mezi exogenními stimuly a jejich projevy jsou přehledně uvedeny 

v tabulkách (Tabulka 1 a Tabulka 2). 

Tabulka 1 Fokální ložiska reflexní epilepsie 

Název epilepsie Fokální ložisko Odborná literatura 

Foto-senzitivní Okcipitální Ferlazzo et al., 2005; 

Harding and Jeavons 

1994; Binnie et al., 1984  

Audibilní Temporální Avanzini 2003; Pittau et 

al., 2008; Platel et al., 

1997 

Úlekové (Startle) Generalizované Engel 2001; Yang et al. 

2010 

Febrilní Generalizované Engel 2001; Berg and 

Shinnar, 1996 

Neverbální kognitivní Temporálně-parietální Ferlazzo et al., 2005 

Ostatní Temporálně-parietální Ferlazzo et al., 2005; 

Goossens et al., 1990 
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Tabulka 2 Projevy reflexní epilepsie 

Název epilepsie Exogenní původce Projevy 

Foto-senzitivní světelné 

záblesky(intenzita, 

frekvence, barvy, tvary) 

Eyelid myoclonus 

(tonické chvění víčka), 

mal absens, symetrické či 

asymetrické záškuby 

rukou 

Audibilní hlas, konstantní frekvence, 

hudba, 

harmonické/disharmonické 

tóny 

Parestezie rukou, 

polykací a žvýkací 

automatismy 

Úlekové vylekání, šok Tonické, mal absens, 

myoklonické, 

myokloické-tonické 

Febrilní náhlá změna teploty okolí, 

samo-indukované 

zvýšenou teplotou 

Vysoká teplota, třes, 

záškuby rukou 

(komplexní FE), tonické 

křeče doprovázené 

převrácením očí 

Neverbální kognitivní matematické výpočty, 

rozhodování, mentální 

aktivita 

Generalizované tonicko-

klonické křeče 

Ostatní čtení, samo-indukované 

záchvaty(škrábání,...) 

Neurčeny (Engel, 2001) 

      

Problematika multimodální detekce epileptického záchvatu za využití více než 

jednoho sensoru poskytující informace o epileptickém stavu pacienta je řešena 

několika způsoby.  

Odborná literatura prezentuje různá alternativní řešení k problematice 

monitorování epileptických pacientů. Například pomocí detekce motorických 

projevů epileptické aktivity: 

 Akcelerometr, gyroskop, magnetický senzor, video 

 Lůžkové senzory: senzory EmFit (Emfit s r.o.) jsou komerčně dostupné a 

jsou určeny k detekci klonických a tonicko-klonických záchvatů. V 

odborné literatuře lze najít aplikace tohoto senzoru pro sledování spánku a 

monitorování srdeční činnosti. K tomuto systému ovšem neexistuje v 
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odborné literatuře žádná dostupná zmínka o kvalitě detekce zmíněných 

epileptických záchvatů. Mezi další systémy, ke kterým ovšem neexistují 

žádné odborné studie patří systémy Epi-Care, Epi-Watcher a Ep-It. 

 EMG(elektromyogram): EMG měří svalový tonus a je tudíž také dobrým 

signálem pro měření motorické aktivity. Tato metoda měření je vhodná 

pro měření tonických záchvatů, při kterých dochází k svalové kontrakci. 

Adriaans, 2011 ve své studii prokázal užitečnost EMG signálu při detekci 

tonických a klonických záchvatů. V další studii Conradsen2012 byl 

představen systém detekce tonicko-klonického epileptického záchvatu z 

deltoidního svalu s citlivostí 100% a střední hodnotou zpoždění 13,7 

sekund. 

 

Kromě standardního video-EEG monitorovacího systému a výše zmíněných 

systémů detekce na základě motorických projevů epileptické aktivity existují další 

systémy detekující epileptické stavy pomocí jiných modalit. Mezi tyto metody patří 

srdeční rytmus, teplota, dech, impedance kůže. Některé z dostupných alternativních 

metod jsou již použity například v PSG polysomnografii, která využívá záznamy 

EOG (Electrooculography - zaznamenává změny klidového potenciálu oka mezi 

přední a zadní částí oka, který je generován většinou retinálním pigmentovým 

epitelem), ECG (Electrocardiography - funkční vyšetření elektrické aktivity 

srdečního svalu) a dechového monitoru. 

 Termální kamery: Termální kamery se používají k detekci pohybu. 

Zachycením infračerveného spektra překonávají nedostatky klasických 

kamer a jsou schopny detekovat pohyb i pod přikrývkou při nočních 

sledováních pacienta. Tyto kamery mohou poskytovat navíc informaci o 

změně teploty pacienta. Termální kamery jsou ovšem finančně nákladné a 

poskytované rozlišení je poměrně nízké, což zhoršuje přesnost a citlivost 

detekce myoklonických pohybů. 

 Elektrokardiogram(ECG): ECG zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. 

Srdeční tep, HRV(heart rate variability - proměnlivost srdečního rytmu) a 

ECG morfologie mohou být ukazatelé epileptických záchvatů. Změny 

srdečního rytmu mohou předcházet výskytu epileptického záchvatu, který 

se projeví na EKG záznamu stejně, jako se na EEG projeví preiktální 

aktivita. 

 Sledování dechu pacienta: Kromě spánkové apnoe může kontinuální 

sledování dechu pacienta detekovat například projevy zívání, které mohou 

indikovat epilepsii. Sledování dechu může být technicky řešeno několika 
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způsoby, například pomocí měření teploty dechu, objemu vydechovaného 

vzduchu, rychlosti či tlaku. Tyto metody však vyžadují dechovou masku, 

která zakrývá ústa a nos pacienta. Dalším pro pacienta méně nepříjemným 

způsobem měření respirace je pomocí opasků obsahující tenzometry, 

které měří obvod hrudníku.  

 Dalším ze způsobu měření respirace je metoda pulsní oxymetrie, která 

měří okysličení krve na principu odrazu infračerveného světla dvou 

různých vlnových délek určující hladiny oxygenovaného a 

deoxygenovaného hemoglobinu. 

 Existují studie prokazující komplexní interakci mezi mozkem, srdeční 

činností a respirací. Vzhledem k detekci epileptických záchvatů je 

sledování dechu pacienta důležité pro prevenci SUDEP, která může 

vzniknout v důsledku zapadnutí jazyka při epileptickém záchvatu a 

udušení. Kombinací hodnot okysličení krve, pohybu břišní dutiny a 

hrudníku, může být vytvořena dodatečná informace pro zjištění 

epileptického záchvatu. 

 Elektrookulogram (EOG): Elektrookulogram zaznamenává pohyby víčka 

a oka, včetně jejich elektrických potenciálů. Tento potenciál je měřen 

podobnými elektrodami jako v případě EEG. Pohyb oka může být 

rozlišujícím faktorem epileptického a neepileptického záchvatu (PNES 

Psychogenic non-epileptic seizure - Psychogenické neepileptické 

záchvaty) což jsou události podobné epileptickému záchvatu bez projevů 

na EEG záznamu. V případě konvulzivního epileptického záchvatu mají 

oči tendenci být otevřené na rozdíl od konvulzivního PNES, kde jsou oči 

typicky zavřené. 

 Impedance kůže - Elektrodermální aktivita (EDA): je vlastnost definující 

schopnost kůže vést elektrický náboj. Během záchvatu se mohou pacienti 

potit, což ovlivňuje změnu impedance kůže. Tyto změny impedance kůže 

mohou být měřeny. Impedance kůže dokáže vyjádřit sympatickou aktivitu 

na rozdíl od parasympatické aktivity krevního tlaku či srdečního rytmu. 

Například tonicko-klonické záchvaty vykazují převážně změny v 

sympatické aktivitě. Technologie pro měření potu na kůži je například 

vlhkoměr, pomocí kterého lze měřit také další symptomy epileptického 

záchvatu jako je zvracení, inkontinence, slinění. Na trhu jsou již 

komerčně dostupné systémy využívající tohoto principu, které detekují 

epileptické záchvaty. Mezi tyto produkty patří například Comf-It, Epi-

Wet a další. 
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 Teplota kůže či těla: Změna teploty lidského těla může být vázána na 

vznik febrilních křečí a posléze epilepsie. Ačkoliv není doposud známa 

vazba mezi tímto typem záchvatu a epilepsií. 

  Akustický záznam. Akustický záznam může indikovat výskyt 

epileptického záchvatu, pomocí detekce typických projevů doprovázející 

tento záchvat jako je: 

o stereotypní křik 

o autonomní smích či nářek 

o hluk pohybu v posteli jako důsledek tonicko-klonických 

konvulzí 

o zpěv 

o chrapot 

Hlavní výhodou tohoto senzoru je jeho snadná instalace a neinvazivnost 

či náročnost na pacienta. Další výhodou je nízká pořizovací cena a 

bezkontaktnost měření. Ačkoliv výsledky automatické detekce 

epileptického záchvatu jsou poměrně slabé z důvodu náročného rozlišení 

běžných projevů (mluva) a okolního hluku od projevů spojených s 

epilepsií je tento systém výhodný pro detekci a analýzu během spánku s 

výskytem nočních záchvatů epilepsia nocturna či detekci post-iktální 

aktivity tonicko-klonických záchvatů, které se projevují chrapotem. 

Příznaky obsažené v akustickém signálu se váží primárně na projevy 

simplexní iktální aktivity v temporální oblasti. 
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3. Cíle disertační práce 

Cíle této práce úzce souvisí s předmětem lokalizace exogenních stimulů a 

automatické detekce epileptických záchvatů. Data z environmentálních senzorů 

nejsou použita pouze k lokalizaci exogenních stimulů ale také ke zlepšení 

dosavadních metod pro automatickou detekci epileptických záchvatů, které se 

omezují na jednoduché zdroje dat nedostatečně popisující kontext vzniku 

epileptického záchvatu. 

Detekce exogenních stimulantů je velice žádoucí a přínosná pro jedince trpící 

epileptickými záchvaty ve smyslu jejich včasného varování v případě výskytu 

environmentálního zdroje podobného typu, které představuje zvýšené riziko. Je také 

žádoucí v případě mylných klasifikací sekundárně generalizovaných idiopatických 

epilepsií, které mohou překrýt primárně parciální simplexní epilepsie.  

Cíle této práce se utvářely spolu s motivaci pro vznik téma k této disertační 

práci. Jednou z hlavních motivací je záměr zlepšení kvality života lidem trpícími 

epileptickými záchvaty v domácím prostředí a s tímto zároveň zlepšení metody 

detekce reflexních epileptických záchvatů a generalizovaných epileptických 

záchvatu se somatickými projevy. Reflexní záchvaty jsou definovány jako záchvaty 

které jsou vyvolány působením exogenních stimulantů. Tato definice není 

dostačující ze dvou důvodů a to sice, protože 

 v mnoha případech tyto reflexní záchvaty vznikají paralelně se 

spontánními záchvaty, které většinou překrývají svými projevy tento 

exogenní stimul, 

 exogenní projev může vést k zapojení vyšších mozkových funkcí a 

dalších center, které posléze spontánně vyvolávají epileptický záchvat i 

přesto, že prvopočátkem této činnosti je exogenní impulz. Jako příklad lze 

uvést čtení, které posléze aktivizuje další mozkovou činnost (přemýšlení, 

matematické operace, překlad, apod.). 

V současné době jsou záchvaty, u kterých je jasný původce ať už exogenního 

či endogenního charakteru, nazývány jako provokované záchvaty. Jiné záchvaty, 

které jsou popsány, jako spontánní jsou záchvaty, jejichž etiologický původ není 

znám. 

Aby mohly být tyto výše zmíněné cíle splněny bylo nutné navrhnout nové 

metody měření a nové algoritmy schopné datové fúze několika senzorů s extrakcí 

příznakových vektorů a klasifikací v reálném čase na zařízeních s omezeným 

výpočetním výkonem. 
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Navržené řešení poskytuje vylepšenou automatickou klasifikaci epileptického 

záchvatu na základě elektrické aktivity mozku a somatických projevech jako je 

detekce svalového tonu v případě myoklonických záchvatů, detekce 

environmentálních stimulů vyvolávající další druhy senzorických záchvatů vázaných 

na specifické části mozku. Dále také poskytuje informace o korelaci mezi 

detekovanými stimuly, jeho parametry a vzniklým záchvatem.  

Výhodou navrženého řešení je skutečnost poskytnutí informací o stavu jedince 

v reálném čase a možná predikce budoucího opakovaného záchvatu s množinou 

specifických projevů. 

Základní hypotéza podporující myšlenku řešené problematiky vychází ze 

samotné definice pojmu reflexní epilepsie: „Reflexní epilepsie je stav, ve kterém 

může být epilepsie vyprovokována externím stimulem nebo méně častěji vnitřními 

mentálními procesy (abstraktní myšlení…). 

Všechny výše popsané požadavky a motivace lze shrnout do následujících 

hlavních cílů: 

1. Multimodální detekce epileptického záchvatu pomocí dat EEG a 

environmentálních podpůrných dat. 

2. Lokalizace environmentálního zdroje reflexního epileptického záchvatu 

pomocí kombinace dat environmentálních a biologických senzorů. 

Všechny výše popsané požadavky a motivace shrnout do následujících dílčích 

cílů: 

1. Detekce patologických environmentálních aktivit z dat environmentálních 

senzorů (akcelerometr, gyroskop, magnetický senzor, kamera, mikrofon, 

teploměr) 

2. Environmentální signály určené ke zkoumání exogenních stimulů v 

neklinickém prostředí obsahují velké množství zdrojů rušení, které je 

nutné filtrovat. Tato část kromě již známých způsobů filtrace představuje 

také vlastní způsoby filtrace převážně fyziologických rušivých signálů 

(např. chrapot, sípání, pohybové rušivé artefakty apod.). Problematika 

předzpracování daného signálu je popsána zvlášť ke každé modalitě v 

příslušné kapitole disertační práce. 

3. Vzhledem k omezenému výpočetnímu výkonu mobilního zařízení, 

požadavku na zpracování v reálném čase a velkému rozměru vektoru 

vstupních dat z mnoha zdrojů (EEG - 14 elektrod, zvukový signál, video 

záznam, 3-osý akcelerometr, magnetický senzor, gyroskop) je nutné také 

zvolit kompresní algoritmus ke snížení rozměru výsledných příznakových 
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vektorů. Tyto metody jsou popsány v příslušných kapitolách disertační 

práce k daným modalitám. 

4. Extrakce příznakových vektorů s relevantními informacemi. Pro korektní 

klasifikaci exogenních stimulů je nutné ze skupiny předzpracovaných dat 

z různých zdrojů (senzory EEG, akcelerometr. data, zvuk, obraz) 

extrahovat relevantní informace, které jsou pro správnou klasifikaci 

nutné. 

5. Návrh klasifikačního algoritmu určeného k detekci environmentálních 

stimulů provokovaných reflexních záchvatů. 

6. Testování výsledků klasifikátorů a metod extrakce příznaků 

 

Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, je nutné brát v potaz doplňující cíle, 

které jsou podmínkou pro splnění cílů hlavních. 

 Navržený systém a algoritmus musí být schopen práce v reálném čase. 

 Navržený systém musí být snadno instalovatelný. 

 Navržený systém musí být maximálně přívětivý k pacientovi (snadná 

obsluha, minimální počet nutných senzorů, snadní instalace). 

 

Cíle této práce lze stručně shrnout a rozdělit na teoretickou a praktickou oblast: 

 V oblasti teoretické oblasti jsou definovány tyto cíle: 

o Návrh a implementace klasifikačních algoritmů pro detekci 

environmentálních patologických projevů představující nebezpečí 

vzniku iktální aktivity z akustických, video a akcelerometrických 

dat. 

o Návrh a implementace klasifikačního algoritmu automatické detekce 

epileptického záchvatu GP-SVM využívající metody evolučního 

programování a metody SVM pro efektivní zpracování vstupního 

EEG signálu na zařízeních s nižším výkonem. 

o Návrh a implementace jednoduchého pravidlového inferenčního 

systému pro vyvození oblasti environmentálního rizika vzniku 

epileptického záchvatu z dat environmentálních a biologického 

senzoru. 

 V praktické oblasti jsou definovány tyto cíle: 

o Návrh měřícího řetězce 

o Implementace a testování algoritmů v jazyce Python. 

o Implementace pro mobilní zařízení s OS android v jazyce Java. 
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4. Metodika řešení detekce environmentálních stimulů EZ 

Cílem této práce je návrh nového algoritmu pro přesnější a efektivnější detekci 

epileptického záchvatu z EEG dat spolu s klasifikací environmentálních zdrojů 

v akustickém, vizuálním a mechanickém spektru. Vzhledem k neexistujícímu, a 

případném komplikovaném analytickému popisu modelu pro vyvození 

environmentálního zdroje EZ je využito expertních znalostí ve formě pravidel IF-

THEN a jednoduchý vyvozovací pravidlový algoritmus k určení druhu 

environmentálního ložiska. 

 

Obrázek 1 Blokové schéma navrhovaného řešení 

4.1 Environmentální stavová rovnice 

Environmentální stavová rovnice je rovnicí popisující stavy akustického, 

vizuálního a mechanického spektra v bezprostřední blízkosti sledovaného subjektu. 

Jedná se o množinu příznakových vektorů jednotlivých spekter, které jsou uloženy 

v okamžik pozitivní epileptické aktivity pro budoucí predikci. 

 XE(t) = xa(t) + xv(t) + xm(t) 

xa(t)…příznakové vektory akustického spektra  

xv(t)…příznakové vektory vizuálního spektra 

xm(t)…příznakové vektory mechanického spektra 
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5. Environmentální senzory 

Environmentální senzory, zaznamenávají aktivitu v akustickém, vizuálním a 

mechanickém spektru v okolí sledovaného pacienta. U každého z těchto senzorů je 

použit podobný model předzpracování, extrakce a finální klasifikace 

iktálního/interiktálního signálu pomocí metody strojového učení s učitelem. 

5.1 Akustický záznam 

Akustická data jsou v rámci předkládaného algoritmu analyzována ve dvou 

úrovních. První úroveň extrahuje příznaky, které jsou projevy právě probíhajícího 

epileptického záchvatu. Druhá úroveň extrahuje příznaky popisující environmentální 

složení akustického prostoru a koreluje tyto data s iktální aktivitou resp. s ohniskem 

vzniku iktální aktivity. Jak bylo uvedeno v přehledu vazeb environmentálních 

stimulů na simplexní iktální aktivitu (kapitola 1) v případě audibilních epilepsií je 

nejčastějším ohniskem temporální oblast. 

Výstup této kapitoly a předkládané části výsledného algoritmu ilustrovaný na 

obrázku (Obrázek 2) lze rozdělit do dvou úrovní: 

1. Informace o riziku výskytu iktální aktivity na základě příznaků 

akustického prostoru (Alarm - Iktální/Interiktální). 

2. Příznaky popisující stav akustického prostoru pro případ 

environmentálního popisu probíhajícího epileptického záchvatu. 

Tento výstup tvoří část environmentální stavové rovnice, přesněji 

tedy xa(t), stav akustického prostoru. 

 

 

Obrázek 2 Blokové schéma zpracování zvuku 
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5.1.1 Zpracování audiozáznamu 

Zvukový záznam obsahuje řadu rušivých signálů, patří mezi ně zvuky okolí, 

technologická nedokonalost záznamového zařízení superponující šum a zvuky 

nespojené s iktální aktivitou. Pro odstranění těchto nežádoucích složek jsou použity 

digitální filtry. Pro odstranění hluku pozadí je zvolen HP (horno-propustný) filtr na 

frekvenci 90Hz. Jedná se o filtr čtvrtého řádu typu Chebyshev. Pomocí tohoto filtru 

je odstraněn z dat nežádoucí hluk pozadí ale také případné síťové rušení. 

Signál dále obsahuje různé zdroje environmentálního rušení, tyto známé zdroje 

jsou odstraněny pomocí techniky MSS (Magnitude Spectral Substraction - Metoda 

snížení amplitudy úzko-spektrálního akustického signálu. 

Signál zaznamenávaný během spánku obsahuje kromě výše zmíněných 

artefaktů také specifické artefakty jako je vrzání postele, kašel apod. Metody 

odstranění skupiny těchto signálů jsou popsány v [A2], [A7], [A8], [A9]. 

Akustický záznam je po filtraci automaticky segmentován na 25ms úseky, u 

kterých je analyzována podmínka automatické detekce akustické události, u které 

jsou dále zpracovávány zvukové projevy vyšší akustické hladiny než je hladina 

měřená v klidu, viz Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 Segmenty s automaticky detekoványmi akust. Událostmi 

Z tohoto signálu jsou dále extrahovány příznaky, jejichž hodnota je relevantní 

a vypovídající pro detekci iktální aktivity a v poslední fázi detekčního algoritmu jsou 

tyto příznaky klasifikovány (Obrázek 4) jako příznaky reprezentující iktální či 

interiktální aktivitu v akustickém spektru.  
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Obrázek 4 Ukázka klasifikace akustického záznamu pomocí příznaků EEF a SC 

 

5.2 Akcelerometrický záznam 

Stejně jako akustická data jsou i data z akcelerometru zpracovávána na dvou 

úrovních. První úroveň je určena pro vylepšení metody automatické klasifikace EZ 

na základě klasifikace dat z akcelerometru. Druhá úroveň obsahuje extrakci a uložení 

relevantních příznaků do části stavového popisu environmentálních stimulů pro jeho 

lokalizaci a budoucí predikci. 

Výstup této části algoritmu, který je také ilustrován na obrázku (Obrázek 5), 

lze rozdělit do následujících úrovní: 

1. Informace o riziku výskytu iktální aktivity na základě příznaků 

pohybů v prostoru 

2. Příznaky popisující stav pohybů v prostoru pro případ 

environmentálního popisu probíhajícího epileptického záchvatu. 

Výstup této části algoritmu tvoří část environmentální stavové 

rovnice, přesněji tedy xm(t), stav mechanických pohybů prostoru. 

 

Obrázek 5 Zpracování dat akcelerometru 
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Příznaky obsažené v akcelerometrickém záznamu se váží na pohybovou 

aktivitu pacienta a jsou spjaty s motoricky projevujícími se epileptickými záchvaty. 

Informace extrahované z příznaků mohou být vázány na tonicko-klonické 

epileptické záchvaty a ze skupiny reflexních záchvatů pak na tzv. úlekové (startle 

záchvaty). Tento algoritmus má tedy za úkol detekovat tonicko-klonické záchvaty 

pro zlepšení metody automatické detekce epileptického záchvatu a zároveň 

detekovat environmentální stimuly ve formě záškubů a trhaných pohybů, které 

mohou být způsobeny šokem či úlekem, obojí potencionální environmentální zdroje 

epileptického záchvatu. 

Po filtraci a automatické detekci pohybového artefaktu jsou extrahovány 

následující příznaky, které jsou využity pro finální klasifikaci iktální aktivity 

v mechanickém spektru: 

1. DWTP - Discrete wavelet power: Výkon signálu po aplikaci 

Morletovy mateřské vlnky na specifický úsek signálu, Obrázek 6. 

2. FSP - Frequency spectrum peak: Hodnota frekvence s maximálním 

výkonem 

3. E - Energie modulu zrychlení 

4. Maximální hodnota zrychlení 

5. Spektrální centroid 

 

Obrázek 6 Ukázka dat. akcelerometru při tonickém záchvatu s příznakem DWTP 

Data akcelerometru jsou adaptivně segmentována a příznakové vektory jsou 

použity pro trénování algoritmu SVM a pro uložení do stavové environmentální 

rovnice. Na základě doposud provedených testů je úspěšnost detekce touto metodou 

93% pro motoricky se projevující epileptické záchvaty. 
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5.3 Obrazový záznam 

Data zaznamenána kamerou zpracovávána na rozdíl od akustických a 

akcelerometrických dat pouze na úrovni extrakce příznakových vektorů pro 

environmentální stavovou rovnici určenou pro lokalizaci exogenního zdroje 

epileptogenní aktivity a budoucí predikci. Tyto extrahované příznaky tvoří část 

environmentální rovnice označenou xv(t). 

V rámci tohoto signálu jsou extrahovány příznaky intenzit a spektrálního 

složení. Intenzita a spektrum (barva) vizuálního signálu stejně jako jeho frekvence 

vyvolává v některých případech epileptické záchvaty s fokálně primárním 

simplexním ložiskem v okcipitální oblasti, které se posléze v sekundárním stádiu 

mohou generalizovat.  

Příznakové vektory tohoto signálu jsou v dalších úrovních předkládaného 

algoritmu korelovány s EEG daty za účelem vyhledávání vazby mezi zvýšenou 

iktální aktivitou okcipitální oblasti a příznaky vizuálního spektra (Obrázek 7). 

V extrahovaných příznakových vektorech jsou tedy obsaženy informace o:  

1. spektrálním složení (histogram) - barvy a jejich intenzity, 

2. jasová složka, 

3. v případě překročení prahu jasové intenzity, sledování frekvence 

změny jasové složky „blikání“ (Obrázek 8),  

4. průměrná barevná složka (RGB) 

 

Obrázek 7 Blokové schéma zpracování video-signálu 
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Obrázek 8 Variace jasové složky videosignálu a jeho detekce 

Výsledkem této části algoritmu jsou výše popsané příznakové vektory. Vazby 

environmentálních stimulů na foto-senzitivní záchvaty jsou popsány v kapitole 1, 

popisující typy reflexních epilepsií. 

Pomocí těchto příznakových vektorů je možné rozeznat potenciálně 

nebezpečný obsah, který ohrožuje pacienta trpícího foto-senzitivní epilepsií. Tyto 

příznakové vektory jsou průběžně analyzovány a vyhodnocovány jako součást 

algoritmu multimodální detekce epileptického záchvatu. 
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6. Biologické senzory 

Biologický senzor, kterým je přenosný EEG headset je primárně detekována 

spontánní či reflexní epileptická aktivita pomocí vlastní metody GP-SVM 

kombinující přístupy evoluční optimalizace a strojového učení. V případě 

simplexního záchvatu s fokálním ložiskem je toto ložisko a jeho proudový dipól 

lokalizováno. 

6.1 EEG záznam 

Tato kapitola se zabývá automatickou detekcí epileptických záchvatů z EEG 

záznamu. Detekce a lokalizace epileptického záchvatu ze signálu EEG je 

nejdůležitější části detekce epileptického záchvatu. Problematiku předzpracování a 

zpracování EEG dat pro detekci a lokalizaci ohniska EZ, lze shrnout do následujících 

bodů, které jsou rovněž ilustrovány na blokovém schématu zpracování signálu 

(Obrázek 9). 

1. Předzpracování signálu - Filtrace signálu. 

2. Automatická segmentace signálu - rozdělení na iktální a interiktální 

epochy pomocí algoritmu fraktálových dimenzí. 

3. Komprese signálu - metoda GP (Genetické programování). 

(odstranění statisticky duplicitních vzorků při zachování max. 

množství informace - redukce do prostoru s menším rozměrem). 

4. Extrakce příznaků - Extrakce příznaků validních pro detekci 

epileptického záchvatu - metoda GP 

5. Klasifikace EZ na základě příznakových vektorů - použita metoda 

stacking klasifikace s využitím metod GP a SVM. 

6. Lokalizace ložiska EZ - metoda ICA, PCA a downhill simplex 
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Obrázek 9 Blokové schéma zpracování EEG signálu 

 

EEG data jsou získávána pomocí 14-ti povrchových elektrod, které jsou 

umístěny na povrchu hlavy sledovaného subjektu. Tato data reprezentují elektrickou 

aktivitu mozku, pomocí které lze lokalizovat ložisko epileptického záchvatu, které je 

posléze korelováno s daty z ostatních senzorů, které sledují exogenní stimuly pro 

toto endogenní ložisko.  

EEG signál je po filtraci automaticky segmentován pomocí Katzova algoritmu, 

který jako jedné kritérium pro započetí nové epochy využívá hodnoty fraktálových 

dimenzí EEG signálu posuzující jeho komplexnost. 

 

Obrázek 10 Automatická segmentace EEG signálu 
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6.1.1 Automatická detekce epileptické aktivity 

Problém klasifikace epileptické aktivity je v této práci řešen hledáním 

optimálních syntetických příznakových vektorů snižující dimenzi vstupní základní 

sady příznakových vektorů blíže popsaných v DiP. Hledání optima probíhá s 

ukončovacím kritériem dosažení požadované přesnosti, která je hodnocena dle 

funkce zdatnosti (fitness function), která je vyjádřena pomocí metody SVM, jejichž 

výstup kvality hodnocení (obsažen v confusion matrix) je použita jako penalizační 

metoda hodnotící kvalitu jednotlivých potomků (řešení), kteří jsou výsledkem 

evolučního vývoje (křížení, mutace,…) [A1]. Výsledný genotyp sestavený z 

množiny potomků (řešení) reprezentuje optimální kombinaci syntetických 

příznakových vektorů s maximální schopností rozlišení mezi iktální a interiktální 

aktivitou mozkové tkáně. 

Tato metoda byla zvolena z důvodu zásadního snížení rozměru základní sady 

vstupních vektorů a tím navýšení efektivity a zkrácení doby výpočetního procesu v 

samotném nasazení výsledné optimální sady syntetických příznaků. 

Vzhledem ke kritériu maximální efektivity výpočetního algoritmu je proces 

komprese a extrakce příznakových vektorů spojen do jednoho kroku, který je řešen 

pomocí metod založených na evolučním programování.  

Předkládané řešení kombinuje evoluční přístupy (genetické programování) 

založené na principech evoluční biologie a metodu strojového učení SVM (Support 

Vecotor Machine).  

Do genetického stromu jsou vloženy speciální funkce F, určující stupeň 

komprese a definující počet synteticky extrahovaných příznaků - velikost výsledného 

genotypu. 

 

 



 

 

21 

 

Vzhledem k obsáhlosti problematiky evolučních strategií je srovnání 

jednotlivých přístupů uvedeno v DiP. Výsledná komprese a optimalizované příznaky 

lze ilustrovat na příkladu pacienta trpící foto-senzitivní epilepsií popisující optimální 

detekci na okcipitální elektrodě. 

Fn Výsledný vztah 

F1 (x1+x5)*x12 

F2 x7+x9+*x3 

F3 x15*x23+log(x15) 

F4 x13-x5+log(x3) 

F5 (x15*x6)-(x8 + x9) 

Tato kapitola prezentovala vlastní metodu automatické detekce epileptického 

záchvatu GP-SVM, která v kombinaci s metodou lokalizace fokálního ložiska 

pomocí metod PCA a ICA slouží jako základní ukazatel epileptické aktivity s 

nejvyšší váhou při závěrečné multimodální klasifikaci. Jako nejefektivnější metoda 

evoluční optimalizace pro tento účel je metoda (μ, λ)-ES. 

6.1.2 Vyvození environmentálního stimulu 

Princip detekce environmentálních stimulů je založen na korelaci stavů 

environmentální rovnice, která byla uvedena v kapitole s epilepsií a jejím fokálním 

ložiskem, jehož lokalizace je popsána v kapitole. Algoritmus lokalizace 

environmentálních stimulů řeší dva problémy a to sice: 

1. Automatickou lokalizaci enviromentálních stimulů 

2. Kontinuální monitorování okolí vyjádřeného environmentální stavovou 

rovnicí a upozornění na riziko vzniku reflexního záchvatu 

 

Algoritmus automatické lokalizace exogenních (environmentálních) stimulů 

využívá infereční systém založený na rozhodovacích pravidlech dle báze znalostí 

získané od expertů v oblasti neurologie a neuronatologie. 

Báze znalostí je tvořena seznamem deklarativních či procedurálních 

jednoduchých nebo složených pravidel. Tato pravidla obsahují podmínkovou 

(antecedent) a důsledkovou (konsekvent) část. Typické jednoduché procedurální 

pravidlo vypadá následovně: JESTLIŽE stav PAK akce;. Typické jednoduché 

deklarativní pravidlo má následující tvar JESTLIŽE stav PAK stav; a složené 

pravidlo je obecně popsáno takto: JESTLIŽE podmínka PAK důsledek A NEBO 

důsledek B.  
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Samotný algoritmus automatické lokalizace environmentálních stimulů je založen na 

následujících krocích: 

1. Je detekován epileptický záchvat 

2. Je extrahována informace o lokalizaci vzniku fokálního ložiska 

epileptického záchvatu 

3. Pomocí inferenčního algoritmu a báze znalostí jsou vyvozeny expertní 

závěry popisující exogenní oblast zájmu obsahující zdroj iktální aktivity. V 

případě pozitivní detekce a vyvození závěru inferenčního systému jsou 

uloženy hodnoty stavové environmentální rovnice pro budoucí predikci 

rizika vzniku reflexního záchvatu. 

4. Po úspěšné lokalizaci environmentálního stimulu jsou příznakové vektory 

uložené ve stavové rovnici použity jako trénovací data pro SVM 

klasifikátor, který je součástí algoritmu pro detekci rizika vzniku 

reflexního epileptického záchvatu. Tento algoritmus ovšem není popsán v 

této práci a je momentálně předmětem vývoje a testování. 

6.1.2.1 Báze znalostí 

Báze znalostí je tvořena seznamem deklarativních jednoduchých a složených 

pravidel s následujícími vstupními proměnnými: 

 Lokalizace epileptického záchvatu XEEGLOC - nabývá hodnot dle 

systému rozmístění EEG elektrod 10/20. 

 Detekce epileptického záchvatu pomocí Multimodálního systému: 

Detekováno = XMS = 1, Nedetekováno = XMS = 0 

 Detekce epileptického záchvatu pomocí EEG: Detekováno = XEEG = 

1, Nedetekováno = XEEG = 0 

 Detekce epileptického záchvatu pomocí ACC: Detekováno = XACC = 

1, Nedetekováno = XACC = 0 

 Detekce epileptického záchvatu pomocí Zvuku: Detekováno = XSND 

= 1, Nedetekováno = XSND = 0 

 Detekce epileptického záchvatu pomocí Videa: Detekováno = XVID = 

1, Nedetekováno = XVID = 0 

 

Bázi znalostí předkládaného vovozovacího systému tvoří seznam následujících 

jednoduchých a složených deklarativních pravidel, která jsou vyhodnocována 

inferenčním mechanismem, jehož výstup je uložen v proměnné Y. Následující 
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seznam, zobrazuje ukázku pravidel obsažených v bázi znalostí. Kompletní přehled 

všech znalostí je uveden v příloze DiP. 

 IF XMS = 1 AND XEEGLOC = Ox|T5|T6 AND XVID = 1 THEN Y = 

Vizuální stimulant 

 IF XMS = 1 AND XEEGLOC = Tx|T7|F8 AND XSND = 1 THEN Y = 

Akustický stimulant 

 IF XMS = 1 AND XACC = 1 THEN Y = Mechanický stimulant 

 IF XMS = 1 AND XEEGLOC = Generalizovaný THEN Y = Neznámý 

stimulant 

 IF XMS = 1 AND XEEGLOC = Tx|T7|F8 AND XSND = 0 THEN Y = 

Neznámý stimulant 

 IF XMS = 1 AND XACC = 0 THEN Y = Neznámý stimulant 

 IF XMS = 1 AND XEEGLOC = Ox|T5|T6 AND XVID = 0 THEN Y = 

Neznámý stimulant 

 … 

6.1.2.2 Hodnota výstupní proměnné 

Výstupní proměnná nabývá hodnot slovního popisu určující lokalitu 

enviromentálního stimulu. Jedná se o slovní popis, který může nabývat následujících 

hodnot, Y=: 

 Akustický stimulant 

 Vizuální stimulant 

 Mechanický stimulant 

 Neznámý stimulant 
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7. Závěr 

Práce předkládá řešení problematiky automatické detekce a lokalizace 

environmentálních stimulů reflexních epileptických záchvatů, která je z lékařského 

hlediska jasně popsána avšak i přes vyspělost technických prostředků není řešena. 

Řešení této problematiky spočívá v nalezení patologických zdrojů potencionální 

iktální aktivity v bezprostředním okolí pacienta pomocí množiny environmentálních 

senzorů a vhodné klasifikaci takto získaných dat a patologické mozkové činnosti. 

Všechny tyto informace spolu s lokalizací fokálního ložiska EZ jsou použity 

k vyvození environmentálního zdroje reflexní epileptické aktivity pomocí 

inferenčního systému a ke klasifikaci iktální aktivity pomocí algoritmu multimodální 

detekce EZ.  

V úvodní kapitole byly uvedeny současné přístupy k řešení automatické 

detekce epileptického záchvatu pomocí standardních i alternativních metod. Dále 

byly odůvodněny postupy a technologie zvolené při řešení této práce úzce spojené s 

motivací. V dalších kapitolách byly postupně uvedeny současné stavy problematiky 

a představeny vlastní řešení automatické multimodální detekce epileptického 

záchvatu pomocí množiny environmentálních a biologických senzorů. V závěrečné 

kapitole byl představen vlastní přístup k řešení problematiky lokalizace 

environmentálních stimulů vyvolávající reflexní epileptické záchvaty.  

Hlavním přínosem této práce je prvotní a originální přístup k řešení 

automatizované lokalizace environmentálního zdroje epileptického záchvatu pomocí 

přenosných měřících systémů, který může zvýšit kvalitu života mnoha lidem trpícím 

epilepsií zvláště pak reflexní epilepsií. Tento přístup a je nutné dále rozvíjet a 

zdokonalovat v nutné spolupráci s odborníky v oblasti neurologie. Toto technické 

řešení přináší možnost částečného řešení problému, o kterém je psáno v mnoha 

odborných lékařských žurnálech a které je vzhledem k současnému stavu techniky 

vysoce opomíjeno. 

V průběhu řešení této práce byla prokázána zvýšená úspěšnost automatické 

klasifikace epileptického záchvatu pomocí předloženého multimodálního přístupu. 

Každá z metod pro specifický environmentální senzor vychází ze stávajícího stavu 

výzkumu dané oblasti a přináší vlastní inovace či navržení nového přístupu k detekci 

epileptického záchvatu.  

Z dosavadních výsledků vlastního výzkumu vyplývá a je potvrzena vazba mezi 

vizuálními environmentálními stimuly a reflexní fotosenzitivní epilepsií.  
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Pro detekci akustických anomálií byla navržena vlastní metoda adaptivní 

segmentace založena na odchylce výkonu signálu od střední hodnoty získané 

záznamem v klidu. Dále byla extrahována vlastní sada příznakových vektorů (EEF 

(Energy entropy feature), STE, LSTER) pro finální klasifikaci pomocí metody SVM. 

Tato část algoritmu prokázala poměrně vysoké hodnoty přesnosti, které se lišily v 

závislosti na typu akustického projevu (výkřik, pohyb na posteli, bronchiální 

sekrece,...) 

Pro detekci epileptického záchvat pomocí akcelerometru byla navržena vlastní 

metoda adaptivní segmentace založené na principu velikosti standardní odchylky 

signálu. Tato metoda umožnila uspoření 95-97% výpočetního času. Dále byly 

extrahovány specifické příznaky s hlavním příznakem DWTP (Discrete wavelet 

power), který vyjadřuje hodnotu výstupního výkonu signálu v závislosti na 

specifických parametrech mateřské vlnky, které odpovídají různým vyhledávaným 

motorickým projevům. 

Při detekci nebezpečného obsahu vizuálního spektra byl nejvíce určující 

příznak momentu barvové složky snímků a střední hodnota jasu snímku filtrována 

HP filtrem na frekvenci 12Hz. Vizuální spektrum s často se měnící střední hodnotou 

jasu je pro fotosenzitivní pacienty často nebezpečné. 

Detekování a lokalizace epileptického záchvatu pomocí EEG signálu je řešeno 

pomocí vlastní nově užité metody GP-SVM kombinující přístupy genetického 

programování a SVM. Lokalizace proudového dipólu jako zdroje potenciálu 

povrchové elektrody je řešena pomocí kombinace metod ICA, PCA a optimalizační 

downhill simplexní metody pro konečné vyhledání zdroje proudového dipólu. 

 

Za konkrétní přínosy této práce lze považovat: 

 Unikátní databáze současného měření několika veličin (zvuk, video, 

akcelerace, EEG). Takováto databáze může sloužit pro další výzkum 

odhalující korelace mezi těmito typy signálů. Databáze obsahuje 

celkem 48 záznamů obsahující video, EEG, akcelerometr, zvuk. 

 Práce představuje řešení pro zcela neprobádaný přístup automatické 

lokalizace environmentálních stimulů reflexní epilepsie, jejíž přímá 

vazba na tyto externí stimulanty byla prokázána. 

 Práce také rozšiřuje toto řešení pro aplikaci predikce a varování 

pacienta v případě výskytu rizikových environmentálních podmínek, 

učených z předchozích detekcí. 

 Práce představuje novou metodu automatické detekce epileptického 

záchvatu, využívající adaptivní segmentaci založeno na fraktálových 
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dimenzích a GP-SVM algoritmu kombinující přístupy evolučních 

algoritmů a metody strojového učení (SVM). 

 Práce v rámci analýzy jednotlivých signálu prezentuje unikátní 

využití příznaků: zvuk(energy-entropy), akcelerometr(DWTP) v 

oblasti automatické detekce iktální aktivity. 

 Součástí práce je také návrh vlastního měřícího řetězce, který je plně 

přenosný a bezdrátový. Tento měřící řetězec, který se skládá z EEG 

headsetu, chytrého mobilního zařízení a množiny environmentálních 

senzorů. 

 Pro samotnou implementaci aplikace do mobilního zařízení byly 

vytvořeny USB ovladače pro EEG headset a pilotní implementace 

použitých algoritmů pro platformu Android. 

 Na základě fúze jednotlivých modalit se podařilo vytvořit přesnější 

multimodální řešení automatické detekce epileptického záchvatu. 

 Podařilo se detekovat environmentální stimul ve vizuálním spektru 

foto-senzitivního pacienta. 

 Dále byl algoritmus spolu s vyhodnocením inferenčního systému 

úspěšně testován na pacientovi po mozkové obrně hypersenzitivního 

na akustické projevy (štěkot psa, hlasitá hudba s vysokofrekvenčními 

projevy) a na dalších pacientech. 

 

7.1 Jádro práce a vlastní tvorba 

Vlastním příspěvkem k problematice automatické detekce environmentálních 

stimulů epileptických záchvatů spočívá v návrhu měřícího řetězce pro sběr 

veškerých environmentálních dat a biologických EEG dat. Dále v návrhu vlastní 

detekční metody z akustických [A2], akcelerometrických [A4], obrazových dat a 

návrhu vlastní metody automatické lokalizace enviromentálních stimulů stejně jako 

vylepšení dosavadních metod automatické detekce epileptických záchvatů pomocí 

nově navržené metody GP-SVM (Gentic programming - Support Vector Machine 

fitness function estimation). 

7.2 Resumé 

V roce 2011 jsem začal s doc. Krejcarem a MuDr. Novákem, lékařem dětského 

neurologického oddělení FN Ostrava-Poruba pracovat na problematice automatické 

detekce spánkové fáze pomocí zvukového záznamu [A2], [A7], [A8], [A9]. Současně 

probíhaly testy a měření automatické detekce myoklonických epileptických záchvatů 
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pomocí akcelerometru [A4] a korelace s dalšími biologickými ukazateli [A3]. V 

průběhu dalších let byly optimalizovány tyto metody a doplněny o automatickou 

detekci epileptického záchvatu [A1] pomocí plně přenosného systému využívající 

mobilní zařízení [A5], [A6] a EEG. 

V současnosti probíhá testování tohoto systému ve spolupráci s klienty 

asociace Trigon a s dalšími jedinci doporučenými praktickými lékaři. 

Tento systém je plně využitelný v domácí péči a díky plné přenositelnosti 

včetně všech senzorů zajišťuje také možnost fungování během celého dne. 

Dílčí části této práce jsou duševně chráněny [B1], [B5]. 
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čase – učební text a návody do cvičení. Vyd. 1. Ostrava: Ediční středisko, 

VŠB - TU Ostrava, 2013. [skripta] 

[A13] Jirka, J., Moderní informační technologie pro řízení – učební text a návody 

do cvičení. Vyd. 1. Ostrava: Ediční středisko, VŠB - TU Ostrava, 2012. 

220 s. [skripta] 
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Nesouvisející s tématem DiP 

[A14] Černohorský J., Jirka, J., Základy programování řídících systémů – učební 

text a návody do cvičení. Vyd. 1. Ostrava: Ediční středisko, VŠB - TU 

Ostrava, 2013. 220 s. [skripta] 

 
[A15] Vlach K., Jirka, J., Základy komponentních technologií v řízení – učební 

text a návody do cvičení. Vyd. 1. Ostrava: Ediční středisko, VŠB - TU 

Ostrava, 2013. 220 s. [skripta]  
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8.5 Ochrany duševního vlastnictví 

UŽITNÉ VZORY 

Související s tématem DiP 

[B1] Jirka, J. (50%), Penhaker, M. (25 %), Černý, M. (25 %), Zařízení pro 

měření prokrvení periferní tkáně kapacitní metodou, Datum zveřejnění 3. 

8. 2012, Číslo ochranného dokumentu 23506,  Přihlašovatel/Majitel 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ. 

 
Nesouvisející s tématem DiP 

[B2] Jirka, J. (50%), Penhaker, M. (25 %), Černý, M. (25 %), Zařízení pro 

měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektro-

chemických elektrod, Datum zveřejnění 8. 8. 2012, Číslo ochranného 

dokumentu 24130,  Přihlašovatel/Majitel VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ. 

 

FUNKČNÍ VZORY 

[B3] Jirka, J. (50%), Penhaker, M. (25 %), Černý, M. (25 %), Zařízení pro 

měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektro-

chemických elektrod, ev.č. 120/13-12-2011_F 

 

[B4] Jirka, J. (50%), Penhaker, M. (25 %), Černý, M. (25 %), Zařízení pro 

měření koncentrace glykémie invazivní metodou pomocí elektro-

chemických elektrod, ev.č. 125/13-12-2011_F 

 

SOFTWARE 

Související s tématem DiP 

[B5] Jirka, J. (50%), Penhaker, M. (25%), Krejcar, O. (25%), Aplikace pro 

dlouhodobý záznam a korelaci akcelerometrických dat, ev.č. 023/15-12-

2011_SW 

8.6 Řešené grantové projekty 

Projekty VaV 

 

[C1] Černohorský, J., Centrum aplikované kybernetiky 3 (2012-2019, TA0/TE). 

TE01020197 – spoluřešitel. 

 

[C2] Černohorský, J., Penhaker, M., Černý, M., Augustynek, M.: Zvyšování 

konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na 

VŠB-TU Ostrava – CZ.1.07/2.2.00/15.0112, Vysokoškolské vzdělávání, 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – spoluřešitel 



 

 

32 

 

 

[C3] Koziorek, J., Augustynek, M., Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na 

FEI, VŠB – TU Ostrava – CZ.1.07/2.2.00/15.0113, Vysokoškolské 

vzdělávání, Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 

spoluřešitel 

 

[C4] TACR (Technology Agency of Czech Republic),  Project TA01010632, 

SCADA System for Control and Monitorg Procesess in Real Time, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, spoluřešitel 

 

[C5] Penhaker, M., Černý, M., Augustynek, M.: Biomedicínská technika na 

středních školách- CZ.1.07/1.1.07/02.0075, Zvyšování kvality ve 

vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operační program: Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, spoluřešitel 

 

[C6] Černohorský, J.: CAK 1M0567 CAK Centrum Aplikované Kybernetiky – 

spoluřešitel 

 
[C7] Spoluřešitel hospodářské smlouvy Top Function, Aplikace automotive. 

Prauzek, Jirka, Stankuš, Konečný, Slabý, Hercík. 

 

[C8] Žídek J. Projekt outdoor a indoor navigace v rámci kampusu VŠB – 

rozvojový projekt v rámci VŠB – TUO pod záštitou prof. Kubečkové D.  

 

8.7 Odborná ocenění 

 

[D1] Ocenění děkana za výsledky dosažené v doktorském studiu v ak. rok 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 

 

[D2] Udělení stipendia Statutárního města Ostravy za dosažení předepsaného 

studijního průměru, zapojení do vědecké činnosti, prezentace města a 

veřejně prospěšné činnosti v akademickém roce 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014. 

 

[D3] Ocenění děkana za studijní výsledky a diplomovou práci v magisterském 

studiu. 
 

8.8 Další odborná činnost 

[D4] Tvorba a instalace aplikace Eraser Light Control 3 pro ovládání 

zatmívacích světel O2-Arena, Praha. Subdodavatel Intersono a.s. (2014) 
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[D5] Tvorba a instalace aplikace TrinityHD pro ovládání strojních scénických 

zařízení Těšínské divadlo. Subdodavatel Intersono a.s. (2013/2014) 

 

[D6] Tvorba a instalace aplikace e-call pro motocykly pro Android. V rámci HS 

pro firmu TopFunction s r.o. (2012/2014) 

 

[D7] Tvorba aplikace WiLoc pro lokalizaci v rámci kampusu VŠB-TUO. 

V rámci rozvojového projektu pro investiční výstavbu VŠB-TUO 

(2013/2014). 

 

 


