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Krátký přehled problematiky 

Epilepsie je definována jako skupina chorob mozku charakterizovaná predispozicí k produkci epileptických 

záchvatů. Epileptický záchvat je charakterizován přechodným výskytem příznaků vyvolaných abnormní 

elektrickou aktivitou mozkové kůry. Záchvatový podnět je schopen u disponovaného mozku vyvolat epileptický 

záchvat. U řady konkrétních záchvatů nejsme schopni epileptogenní podnět určit. Existují vzácné případy, kdy 

definovaný vnější a méně často vnitřní podnět opakovaně spouští epileptické záchvaty. Potom mluvíme o 

reflexních epilepsiích. 

Práce je zaměřena na možnosti detekce – jednak epileptických záchvatů a jednak na detekci záchvatového 

podnětu. 

Předkládaná detekce epileptického záchvatu je založena na a) detekci epileptiformní EEG aktivity a jejího 

maxima, b) na detekci motorických klinických projevů záchvatu– akcelerometrie, video (avšak ne všechny typy 

záchvatů mají motorickou komponentu), c) akustických (avšak ne všechny záchvaty mají akustickou 

komponentu).  

Možné exogenní záchvatové podněty se snaží zachytit stavová environmentální rovnice (zahrnující vizuální, 

akustické a mechanické) podněty. 
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Zhodnocení práce 

a) Naplnění stanovených cílů: Práce splňuje stanovené cíle – detekci exogenních záchvatových podětů a 

detekci záchvatů (zejména záchvatů s motorickou komponentou) u reflexních epilepsií.  Nutno podotknout, že 

téma je značně komplexní. Doktorand vyvinul a zpřesnil řadu algoritmů pro detekci jak záchvatového podnětu, 

tak epileptického záchvatu. 

b) Vyjádření k postupu: Detekce záchvatu je vždy multimodální (z více signálů).  Doktorand vyvinul a 

implementoval algoritmy pro hodnocení jednotlivých modalit (pohyb, zvuk, EEG) a následně otestoval a 

experimentálně určil statistické parametry kvality těchto hodnocení – specifitu a senzitivitu. Pozitivem práce 

jsou nové algoritmy adaptivní segmentace EEG, detekce abnormních pohybů z videa, nové algoritmy pro 

detekci iktálních (záchvatových zvuků). 

c) Význam pro praxi: Reflexní epilepsie, na něž je práce primárně orientovaná, jsou celkem vzácné.  Řada 

dílčích algoritmů je však použitelná i u jiných typů epilepsií/záchvatů. Vidím řadu možných variací na dané 

téma, kde bude možné použít výsledky této práce jako základ pro práce další. Jednou z možných variací je 

zobecnění ve směru k detekci i záchvatů bez mototrické složky (například absence, parciální simplexní 

senzorické záchvaty atd) a implementaci algoritmů pro potřeby video-EEG laboratoře.  

d) Jazyková úroveň: Negativem je na řadě míst poněkud nepřesná práce s epileptologickými pojmy, směšování 

pojmu epilepsie a epileptický záchvat, nestandardní medicínská-epileptologická terminologie (absentní záchvat, 

ketogenická dieta) vzniklá nepřesným překladem anglického originálu, tautologie (fokální ložisko). Místy 

agramatismy ve větách.   

Nicméně, jedná se o práci technického zaměření a předkládané algoritmy mají skutečně šanci zachytit některé 

exogenní záchvatové podněty a detekovat některé epileptické záchvaty (zejména ty, které mají motorické 

projevy – tzv. konvulzívní záchvaty). 

e) Publikace doktoranda: 2 publikace v impaktovaných časopisech technického charakteru. Řada příspěvků na 

technických konferencích (mezinárodních i lokálních).  Chybí publikace v medicínském časopise, což by tématu 

slušelo (ale není za nezbytné) , to  by ovšem vyžadovalo zpřesnění práce s medicínskou terminologií a 

klasifikací. 

f) Doporučení/nedoporučení k obhajobě:  

V konečném posouzení práci doporučuji k obhajobě, protože přináší nové postupy (nové algoritmy) pro detekci 

určitých typů záchvatů a pro detekci určitých typů záchvatového podnětu a nové poznatky o spolehlivosti 

navržených algoritmů. 

Poznámka: 

V dalším rozvoji tématu automatické detekce epileptických záchvatů by bylo vhodné klást větší důraz na 

medicínskou klasifikaci (třídění) záchvatů – epileptické záchvaty mají řadu typů s velmi různými projevy.  Pro 

budoucí rozvoj by bylo vhodné vyhodnocovat různé projevy záchvatů (nejen EEG, motorické a akustické) –  asi 

modulárně podle konkrétního typu záchvatu, který u konkrétního pacienta předpokládáme. Další vývoj by mohl 

mít vedle větve domácího monitorování také větev laboratorní – nové algoritmy pro automatické sledování a 

testování pacientů ve video-EEG laboratoři. 
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Otázky oponenta: 

1)  

Multimodální monitorovací systém, zejména pokud by byl použitý v domácím prostředí znamená kromě 

zvýšení biologické bezpečnosti také prolomení soukromí pacienta. Jak hodnotíte toto dilema? 

2) 

V kapitole o detekci zvukových projevů záchvatů zmiňujete „Iktální chrapot“. Chrapot, tak jak jej chápe čeština 

je většinou projevem onemocnění hlasivek. Ve své praxi epileptologa jsem se dosud s chrapotem jako 

příznakem epileptického záchvatu nestetkal. Naopak běžně se u generalizovaných tonicko-klonických záchvatů 

setkávám se zvukem, který nazýváme chroptění. 

Otázka: Trváte na pojmu iktální chrapot, nebo jste měl na mysli právě chroptění?  

3)  

Tvrzení práce - strana 98 – vztah 6.1.: 

„Detekce výboje v EEG má dostatečnou váhu pro detekci záchvatů“ – jsem pochopil tak, že pouhý výboj v EEG 

stačí pro diagnózu záchvatu.  

Otázka: 

Opravdu si myslíte, že pouhý výboj epileptiformní aktivity  v EEG opravňuje k tvrzení, že pacient má 

epileptický záchvat? 

MUDr.Vilém Novák 

 

 

 


