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Abstrakt 

KIJONKA, Jan. Automatická klasifikace ischemických chorob srdečních metodou oktantové 

vektorkardiografie. Ostrava, 2016. Disertační práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství. 

Vedoucí disertační práce Jindřich Černohorský. 337 stran. 

 

Nedostatečné prokrvení srdce – ischemická choroba srdeční (IHD) je jednou z nejčastějších příčin 

světové úmrtnosti. Z tohoto důvodu se tato disertační práce zabývá problematikou vektorkardiografie 

(VKG) jako další elektrokardiografické diagnostiké metody a jejím využitím pro automatickou 

diagnostiku IHD. VKG přináší možnost neinvazivního, dostupného a levného vyšetření, které 

umožňuje rozpoznat správnou funkci srdce, upozornit na varovné signály, vyhodnotit stav ischemické 

choroby srdeční při běžném klinickém vyšetření a podat upřesňující informace vedle běžně používané 

metody 12svodového EKG. VKG popisuje elektrický prostor srdeční (EPS) kvantitativně souborem 

vlastností, které jsou vhodné pro další zpracování a automatické vyhodnocování IHD za použití 

výpočetní techniky a klasifikačních algoritmů. Hlavním cílem této disertační práce je návrh algoritmu 

pro automatickou klasifikaci pacientů s IHD na základě záznamů VKG s využitím metod široce 

zpracované teorie Laufbergerovy oktantové VKG pro kvantitativní popis EPS a s využitím 

kybernetických přístupů pro zpracování signálů metodou digitální filtrace (FIR), waveletové 

transformace (WT), statistické analýzy pro výběr významných vlastností EPS a klasifikačních metod 

loglineárního modelování (LR) a umělé inteligence (MLP). Navržený algoritmus umožňuje 

rozpoznávat pacienty s diagnózami HC, MI-I, MI-A a BBB: se senzitivitou 78 % a specificitou 83 % 

pro klasifikaci HC; senzitivitou 58 % a specificitou 90 % pro klasifikaci MI-I; senzitivitou 63 % 

a specificitou 90 % pro klasifikaci MI-A a senzitivitou 92 % a specificitou 88 % pro klasifikaci BBB. 

Rozšířením vstupní databáze pro návrh algoritmu o další záznamy a další diagnostické třídy 

s ověřenou fyziologií případů je možné dále rozšířit klasifikační schopnosti navrženého algoritmu 

o rozpoznání akutních i stabilních forem IHD s upřesněním stavu myokardu, rozsahu a lokalizace MI. 

Optimalizace algoritmu je možná na všech stupních klasifikačního procesu dále diskutované metodiky 

od měření, předzpracování dat, výběru vlastností a významných vlasností EPS až po metody 

klasifikace a to za účelem upřesnění elektrokardiografické diagnostiky. [Autorský abstrakt]. 

 

 

Klíčová slova 

algoritmus; digitální filtrace; elektrokardiografie (EKG); elektrický prostor srdeční (EPS); ischemická 

choroba srdeční (IHD); klasifikace; Laufberger; logistická regrese (LR); oktant; spaciokardiografie 

(SKG); vektorkardiografie (VKG); vícevrstvá perceptronová síť (MLP); vrchol; waveletová 

transformace (WT) 
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Abstract 

KIJONKA, Jan. An Octant Vectorcardiography-Based Automatic Classification of Ischemic Heart 

Diseases. Ostrava, 2016. Dissertation. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical 

Engineering and Computer Science, Department of Cybernetics and Biomedical Engineering. 

Supervisor Jindřich Černohorský. 337 pages. 

 

Insufficient blood supply to the heart – ischemic heart disease (IHD) is the leading cause 

of mortality in the world. That is why this thesis deals with vectrocardiography (VCG) as the 

electrocardiographic diagnostic and its use for the automatic diagnosis of IHD. VCG has opportunity 

to non-invasive and inexpensive examination, that can recognize proper function of the heart, detect 

warning signs, evaluate condition of ischemic heart disease in common clinical examination and bring 

specific information in addition to commonly used 12lead ECG method. VCG describes an electric 

heart space (EHS) quantitatively by set of features that are suitable for further processing 

and automatic evaluation of IHD using computer technology and classification algorithms. The main 

aim of this thesis is to design an algorithm for automatic classification of patients with IHD based 

on VCG records using method of widely studied Laufberge‘s octant theory for quantitative description 

of EHS and using cybernetic approaches for signal processing using digital filtration (FIR), wavelet 

transformation (WT), statistical analysis for the importatnt features of the EHS selection and 

classification methods of loglinear modeling (LR) and artificial neural networks (MLP). The proposed 

algorithm allows to recognize patients with HC, MI-I, MI-A and BBB diagnoses with sensitivity 

of 78 % and specificity of 83 % for classification of HC, sensitivity of 58 % and specificity of 90 % 

for classification of MI-I, sensitivity of 63% and specificity of 90 % for classification of MI-A 

and sensitivity of 92 % and specificity of 88 % for classification of BBB. Additional classification 

performance can be achieved by extending the input database for the algorithm by additional records 

with physiology aproved by more accurate diagnostic methods for ability to recognize acute and stable 

forms of IHD with specific localisation. Proposed algorithm can be optimized at all levels of the of the 

classification process further discussed in the methodology, which includes measurement, data 

preprocessing, EHS features selection and important features selection and classification for the 

purpose of clarification of the electrocardiographic diagnosis. [Author's abstract]. 

 

 

Key Words 

algorithm; classification; digital filtering; electrocardiography (ECG); electrical heart space (EHS); 

ischemic heart disease (IHD); Laufberger; logistic regression (LR); multilayer perceptron (MLP); 

octant; peak; spatiocardiography; vectorcardiography (VCG); wavelet transform (WT) 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Elektrokardiogram 

P P vlna (–) 

Q Q vlna (–) 

R R vlna (–) 

S S vlna (–) 

T T vlna (–) 

PQ PQ interval (–) 

QT QT interval (–) 

RR RR interval (–) 

QRS vlny Q, R, S souborně označované jako QRS komplex (–) 

PQ PQ segment (–) 

ST ST segment (–) 

 

Označení svodů 

aEKG zrcadlový obraz (protisvod) (–) 

aVR Goldbergův semi-unipolární končetinový svod (–) 

aX protisvody X, Y, Z (–) 

I, II, III  Einthovenovy bipolární končetinové svody (–) 

V1 až V6 Wilsonovy unipolární hrudní svody (–) 

aVL Goldbergův semi-unipolární končetinový svod (–) 

aVF Goldbergův semi-unipolární končetinový svod (–) 

aX protisvod X (–) 

aY protisvod Y (–) 

aZ protisvod Z (–) 

X VKG svod X (–) 

Y VKG svod Y (–) 

Z VKG svod Z (–) 

 

Označení vrcholů 

L, PX vlevo (angl. Left) odpovídá směru kladné poloosy 𝑥 (–) 

R, NX vpravo (angl. Right) odpovídá směru záporné poloosy 𝑥 (–) 

I, PY dole (lat. Inferior) odpovídá směru kladné poloosy 𝑦 (–) 

S, NY nahoře (lat. Superior) odpovídá směru záporné poloosy 𝑦 (–) 

P, PZ vzadu (lat. Posterior) odpovídá směru kladné poloosy 𝑧 (–) 

A, NZ vpředu (lat. Anterior) odpovídá směru záporné poloosy 𝑧 (–) 
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Vzorce 

FP vrcholový vzorec (–) 

AN asociační číslo (–) 

IP integrace vrcholů (–) 

TG topogram (–) 

Klíč horizontální asociace vrcholů (–) 

IS vertikální asociace vrcholů (–) 

SP posloupnost vrcholů (–) 

FS vzorec posloupnosti (–) 

SO posloupnost oktantů (–) 

FT doby trvání oktantů (–) 

FO oktantový vzorec (–) 

Řád vzorec párů vrcholů (–) 

Sled oktantový vzorec, jiný formát (–) 

FG posloupnost oktantů (–) 

 

Ukazatele 

QRSM
MAX amplituda maximálního vektoru smyčky QRS (mV) 

QRSAZ
MAX azimut maximálního vektoru smyčky QRS (°) 

QRSEL
MAX elevace maximálního vektoru smyčky QRS (°) 

DT doba trvání QRS (ms) 

EV elektrický objem (mV) 

MV amplituda největšího vrcholu (mV) 

W číslo nejdelšího oktantu {1,… ,8} (1) 

RDT poměr trvání poloprostoru R k DT (1) 

SDT poměr trvání poloprostoru S k DT (1) 

ADT poměr trvání poloprostoru A k DT (1) 

26DT poměr trvání oktantů 2 a 6 k DT (1) 

QR poměr velikosti amplitudy vrcholu R k R+L (1) 

QS poměr velikosti amplitudy vrcholu S k S+I (1) 

QA poměr velikosti amplitudy vrcholu A k A+P (1) 

AZA azimut pro vrchol A 〈0°, 360°) (°) 

AZL azimut pro vrchol L 〈0°, 360°) (°) 

AZP azimut pro vrchol P 〈0°, 360°) (°) 

AZR azimut pro vrchol R 〈0°, 360°) (°) 

AZPL azimut mezi vrcholy P a L 〈0°, 360°) (°) 

EL elevační úhel 〈−180°,  + 180°) (°) 

TPL doba trvání mezi vrcholy P a L (ms) 

TP časový okamžik výskytu vrcholu P (ms) 

TL časový okamžik výskytu vrcholu L (ms) 

TO5 délka trvání pátého oktantu (ms) 

𝛼, 𝛽, 𝛾 úhly optimální roviny (°, °, °) 



xii 

 

Indikátory 

R QR > 0,3 (1) 

S QS > 0,3 (1) 

A QA > 0,3 (1) 

L QR < 0,1 (1) 

R QR > 0,3 (1) 

S QS > 0,8 (1) 

P QA < 0,3 (1) 

A QA > 0,3 (1) 

RR TPL < 0 (1) 

RRT RR v transverzální rovině (1) 

O5 TO5 > 0 (1) 

H TO𝑖 > 30 ms (1) 

M QRSM
MAX > 1,8 mV (1) 

V EV > 5 mV (1) 

E QRSAZ
MAX  < 140° ∨ QRSAZ

MAX > 240° (1) 

RRF RR ve frontální rovině (1) 

RRS RR v sagitální rovině (1) 

D1 DT > 86 ms (1) 

D2 DT > 120 ms (1) 

V2 EV > 3,5 mV (1) 

V1 EV > 2,5 mV (1) 

I kategorie osob, které prodělaly srdeční infarkt (1) 

D kategorie osob se všemi druhy vrozených i získaných vad chlopní a cév (1) 

R kategorie osob určena pro všechny druhy nemocí, druhy činnosti a zdravé (1) 

N kategorie osob třídy normální (1) 

H kategorie osob třídy hypertrofické (1) 

 

Parametry pro nastavení algoritmu 

DELTA krok posuvu okna (počet vzorků signálu) pro vyšetření směrnice přímky 

(úprava počátku a konce QRS) 

(1) 

DELTA1  krok posuvu okna (počet vzorků signálu) pro vyšetření směrnice přímky 

(detekce PQ úseku) 

(1) 

RATIOA stanovený poměr maximální amplitudy |𝑊30( bmax
𝑖)| a ostatních amplitud 

|𝑊30( bmax
𝑖)| v rámci dané množiny 𝑃𝑖,𝑘 

(1) 

RATIOLS poměr oscilací funkce 𝑊30
𝑖 (𝑏) kolem nulových bodů pro stanovení meze 

THLS
𝑖,𝑘

 

(1) 

RATIO1
LS poměr |𝑊70

𝑖 ( bpeak
70

𝑖,𝑘)| pro stanovení meze THLS
𝑖,𝑘1  (široké QRS: úprava 

počátku QRS) 

(1) 

RATIO2
LS poměr |𝑊70

𝑖 ( bpeak
70

𝑖,𝑘)| pro stanovení meze THLS
𝑖,𝑘2  (široké QRS: úprava 

počátku QRS) 

(1) 
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RATIO3
LS poměr |𝑊70

𝑖 ( bpeak
70

𝑖,𝑘)| pro stanovení meze THLS
𝑖,𝑘3  (široké QRS: úprava 

konce QRS) 

(1) 

RATIO4
LS poměr |𝑊70

𝑖 ( bpeak
70

𝑖,𝑘)| pro stanovení meze THLS
𝑖,𝑘4  (široké QRS: úprava 

konce QRS) 

(1) 

RATIOO poměr oscilací funkce 𝑊30
𝑖

𝜅 (𝑏) (1) 

START počet vzorků před 𝑞𝑖,𝑘, respektive za 𝑠𝑖,𝑘 pro vyšetření směrnice přímky 

(úprava počátku a konce QRS) 

(1) 

START1  počet vzorků před 𝑞𝑖,𝑘 pro vyšetření směrnice přímky (detekce PQ úseku) (1) 

STOP počet vzorků za 𝑞𝑖,𝑘, respektive před 𝑠𝑖,𝑘 pro vyšetření směrnice přímky 

(úprava počátku a konce QRS) 

(1) 

STOP1  počet vzorků za 𝑞𝑖,𝑘 pro vyšetření směrnice přímky (detekce PQ úseku) (1) 

THSLOPE mez pro překročení směrnice SLOPE𝑠
𝑖,𝑘

 (1) 

TTAR levé okolí min(𝑃𝑖,𝑘) a pravé okolí max(𝑃𝑖,𝑘), počet vzorků signálu, 

pro nalezení bpeak
70

i,k (úprava počátku a konce QRS pro široké QRS) 

(1) 

TTBS maximální vzdálenost mezi (𝑞𝑖,𝑘) ∀𝑘, počet vzorků signálu, (zarovnání 

počátku a konce QRS mezi signály) 

(1) 

TTE počet vzorků od okrajů záznamu, kde neprobíhá detekce QRS (1) 

TTG Maximální vzdálenost v rámci jedné množiny 𝑃𝑘, počet vzorků signálu, 

odpovídající maximální zvolené tepové frekvenci (BPM) 

(1) 

TTLN maximální počet vzorků tolerovatelného „nulového“ úseku (1) 

TTLS šířka okna (počet vzorků signálu) pro detekci nulových bodů a oscilací 

𝑊30
𝑖 (𝑏) v okolí bpeak 𝑖,𝑘 

(1) 

TT1
LS šířka okna (počet vzorků signálu) pro detekci maximální energie 𝑊70

𝑖 (𝑏) a 

𝑊120
𝑖 (𝑏) v okolí 𝑞𝑖,𝑘 (široké QRS: úprava počátku QRS) 

(1) 

TT2
LS šířka okna (počet vzorků signálu) pro detekci maximální energie 𝑊70

𝑖 (𝑏) a 

𝑊120
𝑖 (𝑏) v okolí 𝑠𝑖,𝑘 (široké QRS: úprava konce QRS) 

(1) 

TT3
LS šířka okna (počet vzorků signálu) pro detekci nulových bodů a oscilací 

𝑊70
𝑖 (𝑏) v okolí bpeak

70
𝑖,𝑘 

(1) 

TTSN maximální počet vzorků posledního „nulového“ úseku, který označíme za 

„nenulový“ 

(1) 

TTSO mezní počet vzorků součtu všech úseků s hodnotou 1 pro nulové body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L  

(široké QRS: úprava počátku QRS) 

(1) 

TT1
SO mezní počet vzorků součtu všech úseků s hodnotou 1 pro nulové body 𝑧𝑡

𝑖,𝑘
R  

(široké QRS: úprava konce QRS) 

(1) 

TW šířka okna (počet vzorků signálu) pro vyšetření směrnice přímky (úprava 

počátku a konce QRS) 

(1) 

TW1  šířka okna (počet vzorků signálu) pro vyšetření směrnice přímky (detekce 

PQ úseku) 

(1) 

it počet iterací  (1) 

ε okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘 (počet vzorků signálu) pro nalezení 𝑟𝑖,𝑘 (1) 

ε1  okolí bodu 𝑞𝑖,𝑘 (počet vzorků signálu) pro detekci procenta energie 

waveletových koeficientů (široké QRS: úprava počátku QRS) 

(1) 
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ε2  okolí bodu 𝑠𝑖,𝑘 (počet vzorků signálu) pro detekci procenta energie 

waveletových koeficientů (široké QRS: úprava konce QRS) 

(1) 

τ parametr posunutí QRS smyček vůči synchronizační vlně 𝑟1,𝑘, počet vzorků 

signálu, (zarovnání v časové ose) 

(1) 

Ostatní 

𝐴pass zvlnění filtru v propustném pásmu (dB) 

𝐴stop útlum filtru v nepropustném pásmu (dB) 

ACC přesnost klasifikátoru (%) 

AUC plocha pod křivkou ROC (%) 

𝐵 množina všech vzorků záznamu 𝑏 ∈ 𝐵 = {1,… ,𝑁} (1) 

BPM počet tepů za minutu (angl. Beats per Minute) (1) 

BW šířka pásma (angl. Bandwidth) (Hz) 

DCS Coxova-Snellova statistika (1) 

DN Nagelkerkeova statistika (1) 

𝐸 relativní amplituda EKG (1) 

𝐸(𝒘) chybová funkce neuronové sítě (1) 

E𝑎
𝑖,𝑘

MAX  maximální procento energie waveletových koeficientů v okolí počáttku 

nebo konce QRS na škále 𝑎 

(%) 

𝐸P
𝑖 (𝑎, 𝑏) procento energie waveletových koeficientů na daném měřítku 𝑎 a pozici 𝑏 

vlnky 𝜓𝑎,𝑏 

(%) 

𝐸𝑛 Euklidovský 𝑛-rozměrný prostor (1) 

𝐹(. ) empirická kumulativní distribuční funkce (1) 

FN počet falešně negativních případů (1) 

FP počet falešně pozitivních případů (1) 

G0|M
2  snížení statistiky GM

2  modelu s 𝑝 parametry (𝑝 > 1) ve srovnání 

s modelem konstanty 

(1) 

GM
2  statistika LR modelu (deviance) (s) 

GAIN zesílení vstupních signálů svodů X, Y, Z (1) 

|𝐻(j𝑓)|dB modul frekvenčního přenosu filtru v logaritmickém měřítku (dB) 

𝐻(z) přenosová funkce filtru (1) 

IQR interkvartilové rozpětí (1) 

ISO_B𝑖,𝑘 izoelektrická linie pro 𝑖-tý signál a 𝑘-tý QRS komplex detekovaná 

dle ohraničení boundL  

(mV) 

ISO𝑖,𝑘 izoelektrická linie pro 𝑖-tý signál a 𝑘-tý QRS komplex detekovaná 

dle úseků  PQ𝑖,𝑘 

(mV) 

ℒ1 množina všech měřitelných funkcí (integrovatelných v Lebesgueově 

smyslu) 

(–) 

ℒ2 množina všech funkcí integrovatelných s kvadrátem (v Lebesgueově 

smyslu) 

(–) 

LM věrohodnost výběrových dat pro hodnocený model (1) 

LS věrohodnost výběrových dat pro model dokonale vyhovující empirickým 

četnostem (saturovaný model) 

(1) 

LN množina prvků logicL 𝑠
𝑖,𝑘

 splňujících zadané kritérium (–) 
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𝑴τ  matice středních kvadratických odchylek funkce 𝑓ISO 𝑖,𝑘 od QRSmed
𝑖  

s prvky 𝑚𝑖,𝑘
τ , kde 𝜏 je parametr posunutí  

(–) 

𝑀 počet škál pro waveletovou transformaci (1) 

MSE normalizovaná střední kvadratická chyba (angl. Mean Square Error) (1) 

𝑁 řád filtru (1) 

𝑁 celkový počet vzorků záznamu (1) 

𝑁 počet translací odpovídajících celkovému počtu vzorků záznamu (1) 

𝑂 přesně vyhledávaný elektrický střed srdeční (–) 

OA oktant, ve kterém leží vrchol A, analogicky pro další oktanty a vrcholy (–) 

P matice množin výskytů QRS s prvky 𝑃𝑖,𝑘 (–) 

PQ matice detekovaných úseků PQ s prvky 𝑃𝑄𝑖,𝑘 (–) 

𝑃(𝑓) relativní výkonové spektrum signálu (–) 

𝑃𝑖,𝑘 množina předpokládaných časových okamžiků srdeční akce pro signál 

s indexem 𝑖 a 𝑘-tý detekovaný QRS komplex 

(–) 

PPX pořadí vrcholu PX, analogicky pro další vrcholy (–) 

𝑃𝑄𝑖,𝑘 prvky matice 𝑷𝑸, kdy 𝑃𝑄𝑖,𝑘 je množina detekovaných bodů počátku 

a konce PQ úseku pro 𝑖-tý signál a 𝑘-tý QRS komplex 

(–) 

Q matice detekovaných počátků QRS s prvky 𝑞𝑖,𝑘 (–) 

𝒬 soubor testovacích funkcí  (–) 

QRSmean
𝑖  průměrný QRS pro 𝑖-tý signál, vypočtený na základě střední hodnoty 

pro každý vzorek signálu 

(–) 

QRSmed
𝑖  průměrný QRS pro 𝑖-tý signál, vypočtený na základě mediánu hodnoty 

pro každý vzorek signálu 

(–) 

R matice detekovaných výskytů QRS s prvky 𝑟𝑖,𝑘 (–) 

ℝ obor reálných čísel (–) 

Re{. } reálná část komplexního čísla (1) 

S matice detekovaných konců QRS s prvky 𝑠𝑖,𝑘 (–) 

𝑆 standardizovaný střed (–) 

SÊ(. ) odhad směrodatné odchylky parametru 𝛽𝑗 logistického regresního modelu (1) 

SEN senzitivita (%) 

SLOPE𝑠
𝑖,𝑘

 směrnice přímky (1) 

SPE specificita (%) 

𝑇𝑔(. ) okenní Fourierova transformace (–) 

𝑇g zpoždění signálu (s) 

TN počet skutečně negativních případů (1) 

THLS
𝑖,𝑘

 mez oscilací waveletové transformace 𝑊30
𝑖 (𝑏) kolem nulových bodů (1) 

TH1
LS
𝑖,𝑘

 mez oscilací waveletové transformace 𝑊70
𝑖 ( bpeak

70
𝑖,𝑘) pro podmínku 

time_overflow𝑖,𝑘 = 1 pro úpravu počátku širokého QRS 

(1) 

TH2
LS
𝑖,𝑘

 mez oscilací waveletové transformace 𝑊70
𝑖 ( bpeak

70
𝑖,𝑘) pro podmínku 

time_overflow𝑖,𝑘 = 0 pro úpravu počátku širokého QRS 

(1) 

TH3
LS
𝑖,𝑘

 mez oscilací waveletové transformace 𝑊70
𝑖 ( bpeak

70
𝑖,𝑘) pro podmínku 

time_overflow𝑖,𝑘 = 1 pro úpravu konce širokého QRS 

(1) 

TH4
LS
𝑖,𝑘

 mez oscilací waveletové transformace 𝑊70
𝑖 ( bpeak

70
𝑖,𝑘) pro podmínku 

time_overflow𝑖,𝑘 = 0 pro úpravu konce širokého QRS 

(1) 
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THO
𝑖  mez oscilací funkce 𝑊30(𝑏) waveletové transformace (1) 

TP počet skutečně pozitivních případů (1) 

𝑈(𝑏, ε) ε-ové okolí bodu 𝑏 (–) 

𝑈50_Hz amplituda síťového rušení (mV) 

𝑈50_Hz_stop amplituda síťového rušení v nepropustném pásmu (mV) 

𝑈drift_stop amplituda driftu izoelektrické linie (mV) 

𝑈ripple amplituda zvlnění v propustném pásmu filtru (mV) 

𝑈VKG napětí svodu (mV) 

𝑈X  napětí svodu X (mV) 

𝑈X_ERR rozdílové napětí 𝑈X_FILT − 𝑈X (mV) 

𝑈X_FILT napětí filtrovaného signálu svodu X (mV) 

𝑈Y napětí svodu Y (mV) 

𝑈Y_ERR rozdílové napětí 𝑈Y_FILT − 𝑈Y (mV) 

𝑈Y_FILT napětí filtrovaného signálu svodu Y (mV) 

𝑈Z napětí svodu Z (mV) 

𝑈Z_ERR rozdílové napětí 𝑈Z_FILT − 𝑈Z (mV) 

𝑈Z_FILT napětí filtrovaného signálu svodu Z (mV) 

𝑊𝑎
𝑖(𝑏) 

waveletová transformace funkce s indexem 𝑖, na škále 𝑎 v závislosti 

na posunutí 𝑏 

(–) 

𝑊𝑎
𝑖

𝜅 (𝑏) waveletová transformace funkce s indexem 𝑖, na škále 𝑎 v závislosti 

na posunutí 𝑏, omezená zdola a shora na základě kvantilů 

(–) 

𝑿 nenáhodná matice typu 𝑛 x (𝐾 + 1) zvolených 𝑛 kombinací hodnot 𝐾 

vysvětlujících proměnných regresního modelu 

(–) 

𝑍𝑎
𝑖  množina všech nulových bodů pro signál 𝑖 ∈ 𝐼 a škálu 𝑎 (–) 

𝑎 dilatační škálový parametr (1) 

𝑎𝐸 relativní amplituda aEKG (1) 

𝐛 intervaly funkce 𝑊30
𝑖 (𝑏) (–) 

𝑏 
parametr translace 𝑏 ∈ 𝐵 = {1,… ,𝑁} waveletové transformace, kde 𝑁 je 

počet translací, odpovídající počtu vzorků vstupního signálu 

(1) 

b𝛼
𝑖

max  body, ve kterých funkce 𝑊30
𝑖 (𝑏) dosáhla extrému pro každý interval 𝐛, 

seřazené do neklesající posloupnosti { bα
𝑖∈𝐼

max }
𝛼=1

𝑛
 

(–) 

bmax 𝑖,𝑘 
body předpokládaných časových okamžiků srdeční akce pro signál 

s indexem 𝑖 a 𝑘-tým detekovaným QRS komplexem, kde bmax 𝑖,𝑘 ∈ 𝑃𝑖,𝑘 

(–) 

bpeak 𝑖,𝑘 body s lokálním maximem funkce |𝑊30
𝑖 (𝑏)|, kde bpeak 𝑖,𝑘 ∈ 𝑃𝑖,𝑘 (–) 

bpeak
70

𝑖,𝑘 Body s lokálním maximem funkce |𝑊70
𝑖 (𝑏)|, kde 𝑏 ∈ {min(𝑃𝑖,𝑘) −

TTAR ≤ 𝑏 ≤ max(𝑃𝑖,𝑘) + TTAR} 

(–) 

boundL  levé ohraničení pro smyčku QRS, udává počet vzorků v levém okolí 

od detekované synchronizační vlny 𝑟1,𝑘 

(1) 

boundR  pravé ohraničení pro smyčku QRS, udává počet vzorků v pravém okolí 

od detekované synchronizační vlny 𝑟1,𝑘 

(1) 

𝑑 spojnice dvou svodů (–) 

dev𝑖,𝑘 maximální relativní kvadratická odchylka 𝑓ISO 𝑖,𝑘 od QRSmean
𝑖  (1) 

dist1MAX
𝑘 

maximální vzdálenost (počet vzorků signálu) synchronizačního bodu 𝑟1,𝑘 

od max(𝑃𝑄𝑖,𝑘) 
(1) 



xvii 

 

distMAX 2𝑘 maximální vzdálenost (počet vzorků signálu) synchronizačního bodu 𝑟1,𝑘 

od 𝑠𝑖,𝑘 

(1) 

𝒅𝑘 
vektor požadovaných výstupů 𝒅𝑘 = (𝑑𝑘1, … , 𝑑𝑘𝑚), kde 𝑘 je tréninkový 

vzor a 𝑚 je počet výstupů 

(–) 

e Eulerovo číslo (1) 

e−j𝜔𝑡 reálná exponenciální funkce komplexní proměnné, integrační jádro 

Fourierovy transformace 

(–) 

𝑓(. ), ℱ(. ) přímá Fourierova transformace (–) 

𝑓𝑖(𝑏) signál s diskrétním časem, kde 𝑖  je index signálu a 𝑏 jsou vzorky signálu (–) 

𝑓ISO 𝑖,𝑘 detekovaný QRS korigovaný o izoelektrickou linii (–) 

𝑓a pseudofrekvence na škále 𝑎 (Hz) 

𝑓c mezní frekvence filtru (Hz) 

𝑓central centrální frekvence waveletu (Hz) 

𝑓notch frekvence notch filtru (Hz) 

𝑓pass dělící frekvence filtru v propustném pásmu (Hz) 

𝑓s vzorkovací frekvence filtrovaného signálu (Hz) 

𝑓s vzorkovací frekvence signálu (Hz) 

𝑓stop dělící frekvence filtru v nepropustném pásmu (Hz) 

𝑔(. ) okenní funkce (–) 

i imaginární jednotka (1) 

𝑖 index signálu 𝑖 ∈ 𝐼 = {1,2,3} odpovídající vstupním signálům svodů X, 

Y, Z, 

(1) 

logicL 𝑠
𝑖,𝑘

 
zobrazení s funkčními hodnotami 0 a 1 posloupnosti { logicL 𝑠

𝑖,𝑘}
1

α−1
 

pravdivostních hodnot pro nulové body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L  

(–) 

logicR 𝑡
𝑖,𝑘

 
zobrazení s funkčními hodnotami 0 a 1 posloupnosti { logicR 𝑡

𝑖,𝑘}
1

β−1
 

pravdivostních hodnot pro nulové body 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R  

(–) 

𝑚𝑖,𝑘
τ  prvek matice 𝑴τ  (–) 

𝑚𝑞 integrální transformace funkce (–) 

max(. ) maximální hodnota (1) 

mean(. ) střední hodnota (1) 

median(. ) medián (1) 

min(. ) minimální hodnota (1) 

off index nalezeného nulového bodu konce QRS (1) 

on index nalezeného nulového bodu počátku QRS (1) 

𝑝 počet detekovaných QRS smyček (1) 

𝑞𝑖,𝑘 hledaný bod počátku QRS (vzorek signálu) (1) 

𝑞70 𝑖,𝑘 upravený bod počátku QRS pro široké QRS (vzorek signálu) (1) 

𝑞AL
𝑖,𝑘 

upravený bod počátku QRS dle zarovnání 𝑞𝑖,𝑘 mezi signály svodů X, Y, Z 

(vzorek signálu) 

(1) 

𝑞SL 𝑖,𝑘 upravený bod počátku QRS dle směrnice přímky (vzorek signálu) (1) 

𝑟 svodnice (1) 

𝑟𝑖,𝑘 vzorky výskytu 𝑘-tého QRS komplexu v 𝑖-tém signálu  (1) 

𝑟sh 1,𝑘 
posunutý synchronizační bod dle zarovnání QRS smyček v časové ose 

(vzorek signálu) 

(1) 
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rangemean
𝑖  rozsah střední hodnoty detekovaných QRS (mV) 

rangemed
𝑖  rozsah mediánu detekovaných QRS (mV) 

regression(. ) lineární regrese (–) 

𝑠𝑖,𝑘 hledaný bod 𝑠𝑖,𝑘  konce QRS (vzorek signálu) (1) 

𝑠70 𝑖,𝑘 upravený bod konce QRS pro široké QRS (vzorek signálu) (1) 

𝑠AL
𝑖,𝑘 

upravený bod konce QRS dle zarovnání 𝑠𝑖,𝑘 mezi signály svodů X, Y, Z 

(vzorek signálu) 

(1) 

𝑠SL 𝑖,𝑘 upravený bod konce QRS dle směrnice přímky (vzorek signálu) (1) 

std(. ) směrodatná odchylka (1) 

𝑡 spojitý čas, čili časová souřadnice pro (𝑡 ≥ 0) (s) 

time_ 

overflow𝑖,𝑘 

indikátor překročení času součtu úseků mezi nulovými body (1) 

𝒙 vstupní vektor neuronové sítě 𝒙 = 𝑥1, … , 𝑥𝑛, kde 𝑛 je počet vstupů (–) 

𝑥0,25 25% kvartil (1) 

𝑥0,75 75% kvartil (1) 

𝒘 
vektor synaptických vah neuronové sítě 𝒘 = 𝑤1, … , 𝑤𝑛, kde 𝑛 je počet 

vstupů 

(–) 

𝒚 
závislá proměnná regresního modelu: 𝑛-členný náhodný vektor 

vysvětlované náhodné veličiny, kde 𝑛 je počet pozorování 

(–) 

𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L  nulové body v levém okolí bpeak 𝑖,𝑘 (vzorky signálu) pro signál s indexem 

𝑖 a 𝑘-tý detekovaný QRS komplex, kde 𝑠 je množina indexů nulových 

bodů  

(1) 

𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70  nulové body v levém okolí bpeak

70
𝑖,𝑘 (vzorky signálu) pro signál s indexem 

𝑖 a 𝑘-tý detekovaný QRS komplex, kde 𝑠 je množina indexů nulových 

bodů 

(1) 

𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R  nulové body v pravém okolí bpeak 𝑖,𝑘 (vzorky signálu) pro signál 

s indexem 𝑖 a 𝑘-tým detekovaným QRS komplexem, kde 𝑡 je množina 

indexů nulových bodů 

(1) 

𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R
70  nulové body v pravém okolí bpeak

70
𝑖,𝑘 (vzorky signálu) pro signál 

s indexem 𝑖 a 𝑘-tým detekovaným QRS komplexem, kde 𝑡 je množina 

indexů nulových bodů 

(1) 

𝛽�̂� odhad parametru 𝛽𝑗 logistického regresního modelu (1) 

∆ vzorkovací perioda signálu (1) 

Λ indexační set testovacích funkcí  (–) 

𝜓 mateřský wavelet – oscilační funkce (–) 

α počet nulových bodů v levém okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘 (1) 

𝜷 (𝐾 + 1)členný vektor neznámých parametrů regresního modelu, (–) 

β počet nulových bodů v pravém okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘 (1) 

𝛿 úhel mezi svody (°) 

𝛿MAX maximální relativní chyba (%) 

𝜺 𝑛-členný vektor nepozorované rušivé složky regresního modelu (–) 

휀 rychlost (krok) učení, přičemž 0 < 휀 < 1 (1) 

𝜆 reálný parametr strmosti (gain), který určuje nelineární nárůst (pokles) 

standardní sigmoidy 

(1) 
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µ střední hodnota (1) 

𝜇 moment (parametr pro optimalizaci neuronové sítě) (1) 

𝜈 síla regularizace, která penalizuje všechny váhy v neuronové síti úměrné 

jejich velikosti, přičemž 𝜈 > 0 (parametr pro optimalizaci neuronové sítě) 

(1) 

𝜉 vnitřní potenciál formálního neuronu (1) 

𝜋 pravděpodobnost – závislá proměnná logistického regresního modelu (1) 

𝜋 Ludolfovo číslo (1) 

𝜎 aktivační (přenosová) funkce neuronu (–) 

𝜏g(j𝑓) skupinové zpoždění filtru (s) 

𝜑𝑞(𝑡) testovací funkce, kde 𝑡 je spojitý čas (–) 

𝜑(j𝑓) fáze frekvenčního přenosu filtru (rad) 

𝜔 úhlová rychlost (rad·s-1) 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratky pro diagnostické metody 

CA koronární angiografie (angl. Coronary Angiography) 

CCTA kardiální tomografická angiografie (Cardiac Computed Tomography Angiography) 

CMRA kardiální angiografická magnetická rezonance (angl. Cardiac Magnetic Resonance 

Angiography) 

CT počítačová tomografie (angl. Computed Tomography) 

ECHO echokardiografie 

EKG elektrokardiografie 

IVUS intravaskulární ultrazvukové vyšetření (angl. Intravascular Ultrasound) 

MR magnetická rezonance (angl. Magnetic Resonance) 

OCT optická koherentní tomografie (angl. Optical Coherence Tomography) 

SKG spaciokardiografie 

SPECT  tomografická scintigrafie (angl. Single-Photon Emission Computed Tomography) 

VKG vektorkardiografie 

 

Zkratky pro diagnózy 

AMI akutní infarkt myokardu (angl. Acute Myocardial Infarction) 

AV blokáda blokáda atrioventrikulárního uzlu 

BBB blokáda Tawarova raménka (angl. Bundle Branch Block) 

HC zdraví pacienti (angl. Healthy Control) 

IHD ischemická choroba srdeční (angl. Ischemic Heart Disease) 

IVCD  porucha vedení (angl. Interventricular Conduction Delay) 

LAFB blokáda anteriorní části levého Tawarova raménka  

(angl. Left Anterior Fascicular Block) 

LAH levá anteriorní hemiblokáda (angl. Left Anterior Hemiblock) 

LBBB blokáda levého Tawarova raménka (angl. Left Bundle Brach Block) 

LPFB blokáda posteriorní části levého Tawarova raménka (angl. Left Posterior Fascicular 

Block) 

LVH VH levé komory (angl. Left Ventricular Hypertrophy) 

MI infarkt myokardu (angl. Myocardial Infarction) 

MI-A MI-přední (lat. Anterior) 

MI-AL MI-přední-boční (lat. Antero-Lateral) 

MI-AP MI-hrotový (lat. Apical) 

MI-AS MI-přední-přepážkový (lat. Antero-Septal) 

MI-DP MI brániční (lat. Diaphragmatic) 

MI-I MI-spodní (lat. Inferior) 

MI-IL MI-spodní-boční (lat. Infero-Lateral) 
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MI-LT MI-boční (lat. Lateral) 

MI-PB  MI-zadní-bazální (lat. Postero-Basalis) 

MI-PD MI-zadní-brániční (lat. Postero-Diaphragmatic) 

MI-PL MI-zadní-laterální (lat. Postero-Lateral) 

MI-PS MI-zadní-přepážkový (lat. Postero-Septal) 

non-Q MI netransmurální MI (srdeční infarkt neprocházející celou stěnou myokardu) 

NSTEMI AMI bez ST elevace (angl. Non-ST Elevation) 

RBBB blokáda pravého Tawarova raménka (angl. Right Bundle Brach Block) 

RVH VH pravé komory (angl. Right Ventricular Hypertrophy) 

SAMI sub-akutní infarkt myokardu (angl. Sub-Acute Myocardial Infarction) 

SCD  náhlá srdeční smrt (angl. Sudden Cardiac Death) 

STEMI AMI s ST elevací (angl. ST Elevation) 

VH komorová hypertrofie (angl. Ventricular Hypertrophy) 

WPW Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom 

 

Ostatní zkratky 

AHA Americká kardiologická asociace (angl. American Heart Association) 

ANOVA  analýza rozptylu (angl. Analysis of Variance) 

AP akční potenciál 

ATP adenosintrifosfát (angl. Adenosine Triphosphate) 

AV atrioventrikulární uzel 

C5 typ klasifikačního stromu 

CART  klasifikační a regresní strom (angl. Classification and Regression Tree) 

CSE  diagnostická EKG databáze CSE (angl. Common Standards for Electrocardiography) 

CWT spojitá waveletová transformace (angl. Continuous Wavelet Transform) 

DTW  dynamické borcení času (angl. Dynamic Temporal Warping) 

EMI elektromagnetická interference (angl. Electromagnetic Interference) 

EPS elektrický prostor srdeční 

ESS elektrický střed srdeční 

ET elementární tabulka 

FFT rychlá Fourierova transformace (angl. Fast Fourier Transform) 

FIR digitální filtr s konečnou impulzní odezvou (angl. Finite Impulse Response) 

HP hornopropustný filtr (angl. High Pass) 

CHAID  typ klasifikačního stromu 

IBM společnost služeb informačních technologií (angl. International Business Machines 

Corporation) 

IIR digitální filtr s nekonečnou impulzní odezvou (angl. Infinite Impulse Response) 

KLM klasický lineární model 

KTG kardiotopogram 

LAFFCH  logaritmická amplitudová a fázová frekvenční charakteristika 

LP dolnopropustný filtr (angl. Low Pass) 

LR  logistická regrese (angl. Logistic Regression) 
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LTR levé Tawarovo raménko 

LVQ   algoritmus vektorové kvantizace učením (angl. Learning Vector Quantization 

algorithm) 

MATLAB  interaktivní programové prostředí a skriptovací programovací jazyk (angl. Matrix 

Laboratory) 

MLP vícevrstvá perceptronová síť neuronů (angl. Multilayer Perceptron) 

MSE střední kvadratická chyba (angl. Mean Square Error)  

NS neuronová síť (angl. Neaural Network) 

PCA analýza hlavních komponent (angl. Principal Component Analysis) 

PCA perkutální transluminální koronární angioplastika 

PReLU typ přenosové funkce neuronu – parametrická usměrněná lineární funkce (angl. 

Parametric Rectified Linear Unit) 

PSS převodový systém srdeční 

PTB diagnostická EKG databáze PTB (něm. Physikalisch-Technische Bundesanstalt)  

PTR pravé Tawarovo raménko 

RBF  typ neuronové sítě s lokálními neurony (angl. Radial Basis Function) 

RC  RC článek rezistor-kondenzátor (z angl. Resistor, Capacitor)  

ReLU typ přenosové funkce neuronu – usměrněná lineární funkce (angl. Rectified Linear 

Unit) 

ROC charakteristika výkonu binárního klasifikátoru ROC (angl. Receiver Operating 

Characteristic) 

RTM metoda rotační a translační matice a časové synchronizace (angl. Rotation and 

Translation Matrix) 

SA sinoatriální uzel 

SNR poměr signálu k šumu (angl. Signal to Noise Ratio) 

SOM  neuronová síť samoorganizační mapy (angl. Self Organizing Map) 

SPSS  statistický a analytický software (angl. Statistical Package for the Social Sciences) 

SVM klasifikační metoda výběru podpůrných vektorů (angl. Support Vector Machine) 

TDMG morfologický a gradientní delineátor v časové oblasti (angl. Time Domain Morphology 

and Gradient based Algorithm) 

WFT okenní Fourierova transformace (angl. Weighted Fourier Transform) 

WT waveletová transformace (angl. Wavelet Transform) 

WTD waveletový delineátor (angl. Wavelet Delineator) 

ZLM zobecněný lineární model 
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0 Úvod 

Problematika kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemická choroba srdeční (IHD) 

a mozková mrtvice je závažným a široce diskutovaným tématem. Společnou příčinou vzniku těchto 

onemocnění je postupné kornatění tepen (ateroskleróza), jejíž rozvoj je podmíněn řadou rizikových 

faktorů. Pro posouzení těchto faktorů, stavu onemocnění, stanovení doporučení léčby a předpovědi 

zhoršení nebo zlepšení stavu provádíme různá diagnostická vyšetření. 

IHD – nedostatečné prokrvení srdce a zejména její akutní formy – infarkt myokardu (MI) 

a náhlá srdeční smrt (SCD) jsou hlavními příčinami světové úmrtnosti. Ačkoli stav prokrvení 

koronárních tepen lze dnes posuzovat na základě referenčních diagnostických metod jako koronární 

angiografie (CA) a dalších zobrazovacích metod počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance 

(MR), myšlenka dostupné, jednoduché, levné a neinvazivní diagnostické metody, umožňující 

rozpoznat správnou funkci srdce, rozpoznat varovné signály a vyhodnotit stav ischemické choroby 

srdeční při běžném klinickém vyšetření, dává podnět k hlubšímu zkoumání dané problematiky, často 

diskutované již od 50. let minulého století. 

Srdce je při své činnosti elektricky aktivní. Přitom elektrické srdeční aktivity jsou na základě 

tzv. spřažení excitace a kontrakce zákonitě svázány se synergií a synchronií srdeční kontrakce.   

Dojde-li k poruše v některé z oblastí aktivačního systému nebo svaloviny, pak se mění i průběhy 

elektrických aktivit, někdy i dramaticky, podle místa a rozsahu postižení. Z těchto principů vychází 

diagnostická metoda elektrokardiografie (EKG) a její metoda vektorkardiografie (VKG). 

EKG je široce rozšířená a má důležitou diagnostickou úlohu u řady srdečních chorob. Tato 

metoda však vychází zejména z empirického posuzování 12 skalárních křivek, přičemž diagnóza je 

stanovena lékařem. 

VKG zobrazuje prostorové změny elektrického srdečního pole ve formě smyček P-QRS-T. 

Vychází přitom pouze ze tří korigovaných (pravoúhlých a normalizovaných) svodů (X, Y, Z), které 

lze získat ze tří skalárních EKG. Informace srdečního elektrického pole ve 3D zobrazení obsahuje 

všechny časové amplitudové změny srdečního zdroje, přičemž přes 90 % informace lze popsat pomocí 

časových změn jediného vektoru daného svody (X, Y, Z). Ačkoli informační obsah EKG a VKG je 

obdobný, VKG díky korigovaného systémů svodů zobrazuje elektrický srdeční vektor s ohledem 

na individuální uložení srdce a umožňuje tak přesnější měření. Oproti 12 svodům EKG, které obsahují 

2/3 redundantní informace, je metoda efektivní a vhodná nejen pro grafickou reprezentaci, ale také 

pro kvantitativní zpracování. 

Pro zpracování a hodnocení VKG na základě kybernetických přístupů je základní úlohou 

stanovení kvantitativního popisu elektrického prostoru srdečního (EPS). Přitom bývají použity různé 

metody popisu, nejčastěji časoprostorovými vlastnostmí – definují časové úseky, vektory, morfologii 

a topologii smyček P-QRS-T, případně dynamikou šíření srdečního vektoru, transformací signálů 

nebo parametry odlišností záznamů. Jedním z přístupů kvantitativního popisu EPS je široce 

zpracovaná metoda Laufbergerovy oktantové VKG, která vychází z časoprostorového popisu EPS 

pomocí dvou základních parametrů: oktantu a vrcholu, ze kterých vycházejí vzorce, ukazatele 

a indikátory. Kvantitativní popis pomocí těchto parametrů byl postupně upřesňován a integrován na 



Úvod 

2 

 

základě velkého počtu záznamů. Cílem Laufbergerovy oktantové VKG bylo počítačové zpracování 

VKG a automatická diagnostika IHD na základě kvantitativního popisu EPS. Metoda nebyla dále 

rozpracována a je tedy vhodná pro další automatizaci. 

Tato disertační práce navazuje na Laufbergerovu oktantovou VKG, přičemž navrhuje vlastní 

řešení algoritmu pro automatickou klasifikaci IHD ze svodů VKG a pro kvantitativní popis EPS 

používá Laufbergerovu oktantovou VKG. Algoritmus ověřuje metodu Laufbergerovy oktantové VKG 

na omezené vstupní databázi, pro rozlišení několika diagnóz: HC, MI-I, MI-A a BBB. 

V souvislosti s řešenou problematikou je v disertační práci diskutována metodika 

pro automatickou klasifikaci IHD ze svodů VKG, přičemž jsou zhodnoceny metody měření, třídění 

dat do homogenních skupin, metody předzpracování dat, extrakce vlastností a výběru významných 

vlastností EPS a metody klasifikace a analýzy navržených klasifikačních modelů. 

 

Členění disertační práce 

Tato disertace je členěna: 

 

 do 12 kapitol, zahrnujících teoretickou část (tj. kapitoly 1 a 2), cíle disertační práce 

(tj. kapitola 3), praktickou část (tj. kapitoly 4 až 10), zhodnocení dosažení cílů disertační 

práce a možností pro další vědecký výzkum (tj. kapitola 11) a závěr (tj. kapitola 12), 

 do 7 tématických příloh (tj. přílohy A až G), doplňujících výklad v hlavním textu této 

disertační práce. 

 

Výtah z obsahu kapitol 

Kapitola 1 – Elektrické projevy srdečních tkání a ischemická choroba srdeční stručně 

seznamuje s anatomií srdce a jeho umístěním, které má zásadní vliv na průběh snímaných potenciálů 

z povrchu těla. Definuje základní fyziologické principy generování elektrických potenciálů na buněčné 

úrovni a základní projev spřažení excitace a kontrakce, na kterém je založena elektrokardiografie. Dále 

definuje IHD jako nemoc koronárních tepen spojenou s nedostatečným prokrvením myokardu 

a blokády Tawarových ramének, které jsou poruchami synergie a synchronie myokardu způsobené 

poruchami vedení. Tyto dysfunkce se zákonitě projevují v EKG obrazu. 

 

Kapitola 2 – Použité metody seznamuje s diagnostickými metodami pro diagnostiku IHD 

a definuje význam EKG a VKG pro diagnostiku. Popisuje základní principy elektrokardiografie 

a definuje svodové systémy pro měření 12svodového EKG a VKG a jsou definovány podmínky 

pro korigovaný VKG systém a klinické využití obou metod. Dále je uvedena Laufbergerova oktantová 

VKG, přehledný kvantitiativní popis EPS pomocí vzorců, ukazatelů a indikátorů, používané formáty 

pro popis EPS, kritéria pro rozlišení diagnóz a dosažené výsledky pro tuto metodu. Podkapitola 
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Metody pro automatickou klasifikaci ischemických chorob srdečních ze svodů VKG uvádí použité 

metody pro měření, předzpracování, kvantitativní popis EPS, výběr významných vlastností 

a klasifikaci, přičemž jsou podrobně popsány použité metody klasifikace – logistická regrese (LR) 

a perceptronová síť (MLP). Používaná metodika pro automatickou klasifikaci IHD ze svodů VKG je 

přehledně uvedena v rešerši (viz příloha A). 

 

Kapitola 3 – Cíle disertační práce seznamuje s hlavním cílem disertační práce a se 

souvisejícími teoretickými a praktickými cíli. 

 

Kapitola 4 – Návrh klasifikačního systému seznamuje s řešením hlavního cíle disertační práce 

na základě blokového diagramu a popisu bloků systému. 

 

Kapitola 5 – Roztřídění vstupních dat uvádí metodiku roztřídění vstupních dat a problematiku 

vytvoření homogenních skupin databáze PTB pro návrh klasifikačních modelů a databáze CSE 

pro validaci navržených modelů. 

 

Kapitola 6 – Návrh algoritmu pro předzpracování dat seznamuje s procesem předzpracování 

dat: filtrací pomocí digitálních filtrů FIR a IIR, detekcí QRS na základě waveletové transformace 

a směrnice, zarovnáním QRS v časové ose, detekcí izoelektrické linie, odstraněním ektopických QRS, 

detekcí ohraničení QRS a konečným vyhodnocením reprezentativní smyčky QRS záznamu. 

 

Kapitola 7 –  Extrakce vlastností EPS a výběr významných vlastností tabulkově uvádí všechny 

vlastnosti EPS získané kvantitativním popisem na základě Laufbergerovy oktantové VKG, použité pro 

klasifikační algoritmus. Pro vyhodnocení významnosti vlastností používá metody exploratorní 

analýzy, statistické testy hypotéz a testování nulovosti parametrů LR modelu. 

 

Kapitola 8 – Návrh klasifikačních modelů uvádí návrh dvou typů klasifikačních modelů – LR 

a MLP. Pro LR jsou definovány skupiny vstupních proměnných SO a Klíčů, dále je uveden návrh 

modelů pro jednotlivé diagnózy, zahrnuté proměnné v modelu a výsledky statistik. Pro MLP je 

uvedena zvolená strategie pro předzpracování dat, volbu architektury, výběr tréninkového algoritmu. 

Nakonec jsou uvedeny výsledky trénování sítě pro jednotlivé modely HC, MI-I, MI-A a BBB. 

 

Kapitola 9 – Analýza klasifikačních modelů vyhodnocuje navržené modely na základě 

parametrů ACC, AUC a MSE a graficky pomocí křivek ROC a klasifikačních tabulek. Porovnává oba 

typy modelů LR a MLP, porovnává úspěšnost klasifikace pro různé typy vstupních proměnných, 

vyšetřuje kvalitu modelů a posuzuje odhad chyb a generalizační schopnost. Jako vstupní data pro 

analýzu navržených modelů slouží záznamy databází PTB a CSE. 
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Kapitola 10 – Vlastní implementace a aplikace software pro zpracování VKG prezentuje 

navržený software pro zpracování VKG, jeho možnosti zobrazení a nastavení. 

 

Kapitola 11 – Zhodnocení výsledků zhodnocuje (tj. popisuje a diskutuje) teoretické cíle: 

metodiky pro automatickou klasifikaci IHD ze svodů VKG a Laufbergerovu oktantovou VKG, 

zhodnocuje praktické cíle: výsledky, analýzu a metody použité pro navržený algoritmus pro 

automatickou klasifikaci HC, MI-I, MI-A a BBB ze svodů VKG. Hodnotí přínosy disertace a uvádí 

doporučení pro další výzkum. 

 

Kapitola 12 Závěr – zhodnocuje dosažení cílů disertační práce. 
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Poznámka 

Tato disertace se hierarchicky člení na kapitoly (tj. 1. úroveň), podkapitoly (2. úroveň), oddíly 

(3. úroveň), pododdíly (4. úroveň) a odstavce (5. úroveň). 

 

Za všemi vzorci jsou systematicky vypuštěna interpunkční znaménka. 

  



Úvod 

6 

 

 



Elektrické projevy srdečních tkání a ischemická choroba srdeční 

 

7 

 

Obrázek 1.1 Anatomie srdce a přidružených cév. Upraveno dle [1]. 

I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Elektrické projevy srdečních tkání 

a ischemická choroba srdeční 

1.1 Uložení srdce 

Srdce je dle [1] uloženo mezi plícemi za sternem nad bránicí. Je obklopeno osrdečníkem. Má 

velikost asi jako pěst a hmotnost kolem 250 g až 300 g. Je uloženo asi 1,5 cm od střední sagitální 

roviny. 

1.2 Anatomie srdce 

Stěny srdce jsou složeny ze srdečního svalu, myokardu. Tato svalovina je příčně pruhovaná 

podobně jako kosterní svalstvo. Skládá se dle [1] ze čtyř oddílů: levé a pravé předsíně a levé a pravé 

komory. Mezi pravou síní a pravou komorou je chlopeň trojcípá (trikuspidální) a mezi levou síní 

a levou komorou je chlopeň dvojcípá (mitrální). Do pravé síně srdeční přitéká horní a dolní dutou 

žilou odkysličená krev z orgánů a tkání těla. Smrštěním pravé síně je přitékající krev z těla dotlačena 

do pravé komory a po jejím smrštění plicní tepnou (plicnicí) vypuzena do plic. Na začátku plicnice je 

poloměsíčitá plicní (pulmonální) chlopeň, zabraňující zpětnému toku krve z tepny do pravé komory. 

Z plic se vede okysličená krev čtyřmi plicními žilami ústícími do levé síně. Při kontrakci levé síně je 

krev přečerpána do levé komory. Z levé komory je pak rozváděna přes poloměsíčitou aortální chlopeň 

a srdečnici (aortu) do celého těla. 

 

horní dutá žíla

pravá plicní tepna

pravá síň

chlopeň plícnice

dolní dutá žíla

pravá komora
levá komora

papilární svaly

dvojcípá chlopeň

aortální chlopeň

levá plicní tepna

levá síň

aorta

trojcípá chlopeň
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Obrázek 1.2 Převodový systém srdeční. Upraveno dle [3]. 

1.3 Srdeční tkáně a jejich specifické vlastnosti 

1.3.1 Intersticium 

Jedná se dle [2] o podpůrné vmezeřené tkáně. Mezi tyto tkáně patří buňky vaziva, zejména tuhý 

vazivový (fibrozní) srdeční skelet, dále cévy a lymfatické cévy, a také vlákna sympatického 

a parasympatického nervstva. 

1.3.2 Převodový systém srdeční 

Převodový systém srdeční (viz Obrázek 1.2) je soustava specializovaných srdečních buněk (tzv. 

pacemakerových buněk), uzpůsobená k tvorbě vzruchů a jejich vedení po srdečních oddílech. 

Zajišťuje autonomii (nezávislost) srdeční činnosti, automacii (samočinnost) srdeční činnosti, rytmicitu 

(pravidelnost) srdeční činnosti a časový sled kontrakce. Na autonomii, automacii a rytmicitě se 

podílejí automatické buňky, zatímco časový sled kontrakce zajišťují buňky vodivých vláken, viz [2]. 

Elektrická aktivita je spontánně generována sinoatriálním (SA) uzlem, fyziologickým srdečním 

stimulátorem, umístěným v pravé síni v blízkosti horní duté žíly. Buňky SA uzlu generují akční 

potenciál (AP) s frekvencí okolo 70 pulsů za minutu [1]. Tento primární elektrický impuls se šíří přes 

pravou síň a Bachmanovu dráhu do levé síně a stimuluje myokard síní ke kontrakci. Elektrická aktivita 

pokračuje přes tzv. preferenční dráhy z SA uzlu do atrioventrikulárního (AV) uzlu [1]. 

Přenos podráždění ze síní na komory zajišťuje síňokomorový převodní systém [4]. Je to tkáň 

odlišná od normální komorové svaloviny, a to jak po stránce anatomické, tak i funkční. Tento 

specializovaný systém je od okolní tkáně izolován. Proximálně je systém složen z Hisova svazku. 

Distálně se dělí na dvě větve šířící se podél obou stran septa jako pravé a levé Tawarovo raménko, 

levé Tawarovo raménko se následně dělí na přední a zadní větev. Ještě dále se rozvětvují 

na Purkyňova vlákna, rozbíhající se do vnitřních vrstev komorové svaloviny, mezikomorové přepážky 

a komor. Šíření podél převodního systému probíhá v komorové oblasti při relativně vysoké rychlosti, 

ale před AV uzlem je rychlost velmi pomalá. 

 

sinoatriální (SA) uzel

Purkyňova vlákna

atrioventrikulární (AV) uzel

pravé Tawarovo raménko

Hisův svazek

levé Tawarovo raménko

přední svazek LTR

zadní svazek LTR
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1.3.3 Srdeční sval 

Srdeční sval (viz Obrázek 1.3) nese znaky svalu hladkého i kosterního. Dle [2] pracuje 

autonomně (nezávisle) a neúnavně. Pracuje automaticky (samočinně) a rytmicky. Srdeční svalové 

buňky (kardiomyocyty) jsou připraveny k přijetí podráždění a kontrakci. Reakce a kontrakce je rychlá 

a intenzivní. Je regulován autonomním nervovým systémem i hormonálně. 

Na stěně srdeční rozeznáváme dle [2] tři vrstvy: 

 endokard: tenká lesklá blána vystýlající nitro srdce, 

 myokard: svalová vrstva tvořená příčně pruhovanou svalovinou srdeční, 

 epikard: povrchový obal srdce. 

myokard

(srdeční svalová tkáň)

endokard

epikard

perikardperikardová 

dutina

 

Obrázek 1.3 Anatomie srdeční stěny. Upraveno dle [5]. 

Srdce má dle [6] řádově 1010 buněk, podobný počet jako má mozek. Srdeční sval je tvořen 

kardiomyocyty – buňkami válcového tvaru s průměrem asi 10 µm a délkou 100 µm. Kardiomyocyty 

obsahují speciální organely, tzv. myofibrily, skládající se z dlouhých řetězců sarkomer, elementárních 

kontraktilních jednotek svalové buňky. Sarkomera se skládá z uspořádaných molekul proteinů aktinu 

a myosinu. Zasouváním tenkých aktinových filament mezi tlustá myosinová filamenta dochází 

ke zkrácení myofibrily a ke svalové kontrakci. Aktinová filamenta tvoří světlejší zóny, kdežto 

myosinová tmavější zóny. Proto můžeme pozorovat příčné pruhování tak jako u kosterní svaloviny. 

Myofibrily opřádá sarkoplazmatické retikulum jako síť kanálků. Terminální část svými rozšířeními 

(cisternami) s receptory pro Ca2+ přiléhá k příčně orientovaným T kanálkům. Tato struktura má 

význam pro excitačně-kontraktilní vazbu, kdy prouděním vápníkových iontů přes T kanálky dovnitř 

buňky dochází ke kontrakci svalových vláken. Jako další organely jsou hojně zastoupeny 

mitochondrie, které výsledkem buněčného dýchání poskytují energii ve formě ATP a umožňují průběh 

dalších reakcí v buňce. Na povrchu kardiomyocytů se nachází plazmatická membrána tzv. sarkolema. 

Buňky se spojují v soubuní tzv. synticium a tvoří tak zvláštní rozvětvenou strukturu. Srdce se skládá 

ze dvou synticií – síňového a komorového. Jediným fyziologickým spojením obou synticií je Hisův 
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svazek. Izolační vrstvu mezi nimi tvoří fibrózní buňky srdečního skeletu. Toto oddělení umožňuje 

kontrakci síní v krátkém časovém předstihu před kontrakcí komor, viz [6]. 

Kardiomyocyty synticia jsou propojeny interkalárními disky [6]. Součástí interkalárního disku 

jsou tzv. gap spojení (též nexus), složené z hexagonálních polí proteinů nazývaných konexony, které 

zcela pronikají před a za dosedající membrány. Umožňují rychlý přenos elektrických impulzů, iontů 

přes buněčnou síť a koordinovanou kontrakci myokardu. Interkalární disky jsou důležité také 

pro přenos síly během srdeční kontrakce. Kromě gap spojení obsahují pevná mechanická spojení 

tzv. fascia adherens, viz [6], která ukotvují aktinová filamenta sousedních sarkomer a tzv. desmozomy. 

Jedná se o typ buněčného spoje, který se chová jako bodový svar na styku buněčných membrán. 

 

jádro

interkalární 

disky

srdeční svalová buňka 

(kardiomyocyt) gap spojení desmozomy

kardiomyocyt

interkalární disk

jádro
sarkomera

mitochondrie
jádro

mitochondrie

sarkoplazmatické retikulum
T kanálek

M linie Z linie

sarkomera

myofibrila

 

Obrázek 1.4  Mikroskopická anatomie srdeční buňky. Upraveno dle [7]. 

1.4 Spřažení excitace a kontrakce 

Kardiomyocyty a pacemakerové buňky jsou na podráždění (excitaci) připravené. Excitace 

srdečních buněk a kontrakce jejich svalových vláken jsou spojeny s elektrickými projevy, které jsou 

registrovatelné v celém těle a také na jeho povrchu. Připravenost je dána elektrickou polarizací 

membrány. V [2] je uvedeno, že vytvoření a udržování membránového potenciálu (𝑈M) vyžaduje 

energii, tj. metabolizmus zdravé buňky. Předávání podráždění je šíření změny klidového 

membránového napětí – akčního potenciálu (AP). Kontrakce je spuštěna přijetím podnětu 

a podmíněna influxem iontů Ca2+a Mg2+ do buňky s uvolněním energie z ATP se spoluúčasti 

mitochondrií a sarkoplazmatického retikula. Na-K pumpa udržuje mezi vnitřní a vnější částí 
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membrány srdeční buňky rozdílnou koncentraci Na+ a K+ a tím dochází k vytvoření membránového 

napětí 𝑈M. 

Velikost klidového membránového napětí kardiomyocytu je dle [2] 𝑈M = −90 mV. 

Nadprahové podráždění buňky vede ke změně membránového napětí. Průběh této změny je tzv. akční 

potenciál (viz Obrázek 1.5), na kterém rozlišujeme pět fází, viz [2]: 

1. V klidu je AP ve fázi 4. 

2. Podráždění vede k depolarizaci membrány (fáze 0 a 1), excitace začíná prudkým vstupem Na2+ 

iontů do srdeční buňky, což sníží polarizaci její membrány. Toto podráždění se současně předá 

přes gap spojení interkalárního disku na další buňky, excitace se šíří bez úbytku. 

3. Následuje fáze 2 „plató“, kdy se otevírají vápníkové kanály membrán kardiomyocytů a hlavně  

4. cestou T kanálků se do sarkoplazmatického retikula dostávají ionty Ca2+ a Mg2+ ke kontraktil-

nímu aparátu, kde spolu s uvolněnou energií z ATP mitochondrií aktivují kontraktilní filamenta 

a dochází ke kontrakci sarkomer. Doba od excitace do kontrakce trvá asi 60 ms. 

5. Fáze 3 – návrat doprovázený výstupem K+ iontů. 

Celková doba AP je asi 200 ms, viz [2]. U automatické buňky se vytváří nižší membránové 

napětí (−60 mV), které pozvolna stoupá k prahové hodnotě. Ve fázi 4 tak dochází ke spontánní 

diastolické depolarizaci. Fáze 0 je pomalejší, fáze 2 chybí. 

 

fáze akčního potenciálu
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20

0

−20

−40

−60

−80

−100

4

3

21

0

4

 

t (ms)
0

−20

−40

−60

−80

4

0
3

 

Obrázek 1.5  Fáze akčního potenciálu kardiomyocytu (nahoře), fáze automatické buňky SA uzlu 

(dole). Upraveno dle [8]. 

Elektrické aktivity jsou zákonitě svázány se synergií a synchronií srdeční kontrakce [2]. Dojde-

li k poruše v některé z oblastí aktivačního systému nebo svaloviny, pak se mění i průběhy elektrických 

aktivit, někdy i dramaticky, podle místa a rozsahu postižení. 

  

𝑈M  

(mV) 

𝑈M  

(mV) 
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1.5 Raménkové blokády 

Na anatomickém dělení převodního systému komorového na tři svazky (viz oddíl 1.3.2) je 

založena klasifikace poruch komorového vedení na blokády pravého raménka (RBBB), levého 

raménka (LBBB), anteriorní části levého raménka (LAFB) a posteriorní části levého raménka (LPFB). 

Podle počtu ovlivněných svazků mluvíme o monofascikulární, bifascikulární a trifascikulární blokádě 

[4]. 

Blokádou jednoho z ramének dochází k pozdější aktivaci příslušné komory a délkou trvání QRS 

komplexu nad 120 ms, viz [9]. Diagnostika se opírá o elektrokardiografii. Výsledkem jsou 

charakteristické změny obrazu a posunutí elektrické osy doprava (RBBB) nebo doleva (LBBB). 

LBBB obvykle souvisí s pokročilejší ischemickou chorobou srdeční, chlopenními vadami, 

kardiomyopatiemu apod. Poměrně významný je u infarktu, kdy může zakrýt klasické infarktové 

změny. 

1.6 Ischemická choroba srdeční 

Ischemická choroba srdeční (IHD) je onemocnění koronárních tepen (viz Obrázek 1.6), 

při kterém dochází k jejich zužování nejčastěji v důsledku aterosklerózy. Při tomto onemocnněí 

dochází k nahromadění částic tuku, cholesterolu, vápníku a dalších látek na vnitřní straně tepny. 

V [10] je uvedeno, že pravděpodobnost vzniku a rozvoje onemocnění ovlivňují rizikové faktory (věk, 

pohlaví, dědičné faktory, hyperlipopronémie, kouření, hypertenze, diabetes mellitus, obezita, 

nedostatek fyzické aktivity a stres). Z uvedeného, viz [11], je zřejmé, že IHD je velice závažný 

zdravotní problém a je jednou z nejčastějších příčin úmrtí. U žijících nemocných zhoršuje kvalitu 

života a spotřebovává velké množství finančních prostředků vynakládaných na zdravotnictví. 

Existují stabilní formy IHD (námahová angina pectoris, nebolestivá ischemie, variantní angina 

pectoris, syndrom X, IHD s arytmiemi a IHD se srdeční insuficiencí) a nestabilní akutní formy IHD 

(náhlá srdeční smrt (SCD), nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu). [11] 

Léčba IHD může být dle [11] konservativně medikamentózní (podávání léků, které příznivě 

působí na zlepšení zásobení srdečního svalu kyslíkem a zpomaluje další postup aterosklerózy), 

intervenční (perkutální transluminální koronární angioplastika (PCA), při které se provádí katetrizace 

srdce za účelem zprůchodnění koronárních cév) nebo chirurgická (přemostění zúženého místa 

tzv. bypass). 
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a. coronaria sinistra

(ACS)
a. coronaria dextra
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r. interventricularis anterior
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r. interventricularis posterior
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rr. ventriculares dextrianteriores
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Obrázek 1.6  Koronární tepny a jejich mezinárodní označení. Upraveno dle [12]. 
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2 Použité metody 

Podkapitola 2.1 uvádí zařazení, význam a výhody elektrokardiografie a zejména jedné z jejích 

metod – vektorkardiografie pro diagnostiku IHD v porovnání s ostatními diagnostickými metodami 

a dále definuje problematiku elektrokardiografie. 

Použité metody pro automatickou diagnostiku IHD z VKG svodů jsou uvedeny (viz podkapitoly 

2.2 a 2.3), přičemž podkapitola 2.3 uvádí metody celého klasifikačního systému pro automatickou 

diagnostiku IHD od použitých metod měření, extrakce vlastností a významných vlastností 

pro kvantitiativní popis elektrického srdečního prostoru (EPS), až po vybrané metody klasifikace. 

Mezi popsané automatizační metody (viz podkapitola 2.3) patří i oktantová VKG dle Laufbergera, 

která zpracovává nejdůležitější součást klasifikačního systému – definuje konkrétní řešení extrakce 

vlastností EPS, které je zpracováno (viz podkapitola 2.2). Metoda oktantové VKG je kompletně 

použita pro řešení této disertační práce. 

2.1 Metody pro diagnostiku ischemických chorob srdečních 

Metody pro diagnostiku IHD představují klíčovou roli pro posouzení rozsahu a závažnosti 

onemocnění, stanovení prognózy a postupu léčby [11]. 

Diagnostika IHD zahrnuje stanovení anamnézy (familiárního výskytu kardiovaskulárních 

onemocnění a diebetes mellitus, životního stylu, klinických potíží), fyzikálního vyšetření (pohled, 

pohmat, poklep, poslech), testu na nakloněné rovině, přes vyšetření elektrické srdeční aktivity (EKG 

a VKG), echokardiografické vyšetření (ECHO), až po další zobrazovací vyšetření: skiagrafii, kardiální 

tomografickou angiografii (CCTA), kardiální angiografickou magnetickou rezonanci (CMRA), 

radionuklidová vyšetření, zejména tomografickou scintigrafii (SPECT), dále koronární angiografii 

(CA) [11],  intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS) a optickou koherentní tomografii (OCT). 

Pro akutní koronární syndromy (AMI) je důležité také biochemické vyšetření na přítomnost 

cytoplazmatických a strukturálních bílkovin v krvi [13]. 

Nejpřesnějším, ale zároveň i nejinvazivnějším vyšetřením, které je schopno posoudit přítomnost 

a rozsah postižení koronárních tepen je CA, která je považována za zlatý standard společně s IVUS 

a OCT [11], [13]. Mezi nejlepší průkaz akutní formy IHD patří biochemické ukazatele, avšak tuto 

metodu nelze použít pro zjišťování neakutní formy IHD, stavu a rozsahu postižení myokardu [13]. CT 

a MR, zejména s kontrastní látkou poskytují některé upřesňující diagnostické informace 

a trojrozměrné modely srdce [11]. Důležité je vyšetření životaschopného tzv. viabilního myokardu 

pomocí SPECT a MR, méně přesné vyšetření viabilního myokardu pak přínáší ECHO, které 

se používá zejména pro vyhodnocení funkce komor na základě regionálních abnormalit pohybu stěny. 

Rozsah a závažnost ischémie v jednotlivých koronárních povodích lze vyšetřit pomocí zátěžových 

testů. Nejběžnějším zátěžovou metodou je ergometrie (zátěžové vyšetření EKG). Ačkoli senzitivita 

a specificita průkazu IHD pro zátěžové ECHO je oproti zátěžové EKG vyšší (kolem 85 %), oproti 

senzitivitě kolem 85 % a nižší specificitě asi 66 %. [19], tak zátěžová ECHO vyžaduje nákladné 

přístrojové vybavení a nesporně závisí na kvalitách vyšetřujícího [20]. 
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Shrnutí a porovnání metod pro diagnostiku IHD (viz Obrázek 2.1) hodnotí přesnost 

používaných metod třístupňovou škálou, ikdyž každá metoda, byť méně přesná, má své opodstatnění 

a je indikována ve specifických případech. Nejpřesnější, ale zároveň nejinvazivnější metody jsou 

zobrazeny nahoře, směrem dolů jsou metody méně přesné. Nevýhody přesnějších metod tkví 

v požadavcích na nákladné vybavení a specializovaná a méně dostupná pracoviště, nákladovosti 

vyšetření. Dále jsou pro některé pacienty vyšetření kontraindikována, například CT z důvodu velkých 

dávek rentgenového záření nebo MR pro přítomnost feromagnetických materiálů (například 

kardiostimulátorů). Rozdílné metody se používají pro diagnostiku akutní a stabilní formy IHD. 

Biochemické ukazatele indikují AMI, ale nelze je použít pro diagnostiku stabilní formy IHD. Metody 

CT, MR, SPECT a ECHO se pro AMI téměř nepoužívájí (přesnost uvedena v závorce). 

Byť je použitá metoda EKG oproti jiným metodám méně přesná, má nejmenší omezení 

a poskytuje tyto možnosti a výhody: 

 Vyšetření stabilní formy IHD (ergometrie), 

 vyšetření akutní formy IHD, 

 umožňuje ambulantní monitorování EKG (tzv. Holter), 

 dostupné, levné vyšetření bez kontraindikace. 

Metoda 3svodového VKG oproti 12svodvému EKG může dále poskytovat o něco přesnější 

výsledky (viz pododdíl 2.1.1.5), což dokládá řada publikací (viz příloha A). 

 

 

Obrázek 2.1 Shrnutí a porovnání metod pro diagnostiku IHD.  
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2.1.1 Metody elektrokardiografie 

Mezi metody elektrokardiografie řadíme standardní metody, které vycházejí z měření 

12svodového EKG. Jednou z metod elektrokardiografie je vektorkardiografie (VKG), která vychází 

ze 3 VKG svodů zobrazujících elektrický srdeční vektor. 

Elektrokardiografie je založena na principech elektrické srdeční aktivity, spřažení excitace-

kontrakce popsané (viz podkapitola 1.4), přičemž srdce jako generátor elektrického pole je pro potřeby 

interpretace elektrických dějů v srdci popsáno modelem (viz pododdíl 2.1.1.1). Principy generování 

elektrokardiografického signálu a popis měřené EKG křivky jsou uvedeny (viz pododdíly 2.1.1.2 

a 2.1.1.3). 

Hlavním rozdílem mezi 12svodovým EKG a 3svodovým VKG je princip měření a požadavky 

na svodový měřicí systém, kdy pro VKG jsou kladeny požadavky popsané (viz pododdíl 2.1.1.4). 

Ikdyž 12svodové EKG používá pro měření větší počet svodů, můžeme konstatovat, že informační 

obsah 3svodového VKG je dle [1] vyšší než 90 % oproti 12svodového EKG, přičemž cílem VKG je 

přesné zobrazení elektrického srdečního vektoru. 

Význam elektrokardiografie pro klinickou praxi (viz pododdíl 2.1.1.5) dokládá široké možnosti 

jejího využití. Aplikace metody 3svodového VKG je však minimální, ačkoli potenciálně metoda 

dosahuje přesnějších výsledků pro diagnostiku IHD. Porovnání úspěšnosti EKG a VKG pro klasifikaci 

IHD je dokumentováno v rešerši (viz příloha A, oddíl A.6). 

2.1.1.1 Elektrický model srdce 

Srdce vytváří při své činnosti elektrické pole, které je generováno do elektrického prostoru 

srdečního (EPS). Na povrchu těla tak můžeme zaznamenávat určitou distribuci elektrických 

potenciálů, jejichž zápisem je elektrokardiogram – EKG křivka (viz pododdíl 2.1.1.3). Vyhodnocování 

srdeční činnosti z EKG, měřeného na povrchu těla, je však složité. Pro pochopení této složitosti 

nahrazujeme generátor elektrického pole představující srdce generátorem ekvivalentním –

 nejjednodušším a nejpoužívanějším modelem je dipól, který vytváří na povrchu těla shodnou 

distribuci potenciálů, jako původní složitý generátor, kterým je „srdeční těleso“ se svými stěnami 

a přepážkami. Elektrický dipól je tvořen dvěma stejně velkými náboji opačného znaménka (𝑞, −𝑞) 

ve vzdálenosti |𝒅|, přičemž 𝒅 je vektor směru od negativního k pozitivnímu náboji a velikostí 

rovnající se vzdálenosti nábojů (𝑞, −𝑞). Kolem dipólu se šíří elektrické proudové pole (viz Obrázek 

2.2) tvořené zakřivenými čarami – proudovými siločarami (c), které z kladného náboje vystupují a do 

záporného náboje vstupují. Jestliže spojíme místa se stejným potenciálem čarou, dostaneme křivky 

kolmé na siločáry, tzv. izopotenciály (a, b). Dipólový koncept relativně pozitivních a relativně 

negativních elektrických polí s povrchovým mapováním izopotenciálních čar uvedl v roce 1889 

Walter [21], [22]. 
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Obrázek 2.2 Izopotenciální čáry mapované na povrchu těla Wallerem získané s využitím kapilárního 

elektrometru. Střední elektrické potenciály srdce reprezentované jediným dipólem. Upraveno dle [1]. 

 

Míra, s jakou může být elektrická aktivita srdce reprezentována dipólem, byla dlouhou dobu 

důležitým problémem v elektrokardiografii. Často byla debatována otázka relativní elektrické 

vzdálenosti elektrod umístěných na různých místech povrchu těla a především, efekt tzv. proximity 

(blízkých potenciálů vzhledem k fyzické blízkosti srdce). Projevem dipólu je existence zrcadlových 

obrazů EKG na lidském subjektu. Tyto obrazy lze získat záznamem srdečních signálů na daném místě 

povrchu těla a pak nalezením dalších bodů, které mají okamžitý signál shodný, ale opačné polarity, 

a obvykle rozdílné amplitudy. Oba signály jsou zaznamenávány vzhledem k nějakému referenčnímu 

bodu, obvykle Wilsonově centrální svorce. Aplikací přesné nulovací techniky lze studovat obrazy 

v jemných detailech. Aplikace této metody vede ke kvantitativním výsledkům, které mají význam pro 

určení pevně definovaného umístění dipólu. Bylo zjištěno, že QRS komplex měřený na všech místech 

lidského trupu, včetně srdeční krajiny, u normálních pacientů vyhovuje teorii ekvivalentního dipólu 

s přesností 5 %, efekt proximity nebyl dle [23] prokázán. 

Velikost, vzdálenost a umístění nábojů (𝑞, −𝑞) se v čase mění v závislosti na tom, které srdeční 

buňky jsou právě excitovány. Okamžitý směr a velikost dipólu udává elektrický dipólový moment, 

jehož velikost je úměrná celkovému počtu siločar [22]: 

 

𝒑 = 𝑞 ∙ 𝒅 (2.1) 

kde 

𝒅 vektor směřující od negativního náboje (−𝑞) k pozitivnímu náboji (𝑞), velikost 

vektoru 𝒅 je dána vzdáleností těchto nábojů. 
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Obrázek 2.3 Elektrický dipólový potenciál pro relativně vzdálené náboje vzhledem k měřenému 

bodu 𝑃 (vlevo) a aproximace pro bodový zdroj (vpravo). Naměřený potenciál |𝒖𝑃| tvoří odvěsnu 

a moment dipólu |𝑘𝒑| tvoří přeponu pravoúhlého trojúhelníka. |𝒖𝑃| je tedy průmět momentu 

dipólu |𝑘𝒑| na osu svodu, ve kterém bylo měření provedeno. Protože kosinus 90 ° je roven nule, 

na ose kolmé k ose dipólu (linii nulového potenciálu) naměříme nulový potenciál. 

Elektrický potenciál dipólu v libovolném bodě je roven vektorovému součtu kladného 

a záporného náboje v tomto bodě (viz Obrázek 2.3 vlevo). Dle principu superpozice dostáváme 

dle [22]: 

𝒖𝑃 = 𝒖+ + 𝒖− = 𝑘 ∙ [
𝑞

𝒓+
+
(−𝑞)

𝒓−
] = 𝑘 ∙ 𝑞 ∙

(𝒓−) − (𝒓+)

(𝒓−) ∙ (𝒓+)
 (2.2) 

kde 

 |𝒖P|  velikost napětí v uvažovaném bodě 𝑃, 

 𝑘  Coulombova konstanta, 

 |𝒓|, |𝒓+|, |𝒓−| vzdálenosti středu dipólu, kladného náboje a záporného náboje od  

uvažovaného bodu 𝑃.  

Pro velké vzdálenosti (|𝒓| ≫ |𝒅|) platí (𝒓−) − (𝒓+) ≅ 𝒅 ∙ cos(𝛼), (𝒓−)(𝒓+) = 𝑟 
2. Potom 

elektrický dipólový potenciál v bodě 𝑃 bude dle [22]: 

 

𝒖𝑃 ≅ 𝑘 ∙ 𝑞 ∙
𝒅 ∙ cos(𝛼)

𝑟 2
= 𝑘 ∙

𝒑 ∙ cos(𝛼)

𝑟 2
 (2.3) 

 

Dle (2.3) tedy potenciály bodů ve stejné vzdálenosti od středu dipólu jsou pro uvažovaný 

moment dipólu závislé jen na kosinu úhlu 𝛼 a lze je znázornit jako průmět momentu dipólu na spojnici 

tvořenou středem dipólu 𝑂 a měřeným bodem 𝑃 (viz Obrázek 2.3 vpravo). 

Relace (2.3) prakticky vyjadřuje základní podmínku pro vektorový výklad potenciálů 

v elektrickém poli: skalární hodnotu potenciálu, obsaženou v EKG zápisu lze vyjádřit jako průmět 

momentu dipólu na osu svodu jen tehdy, jsou-li délky svodů stejné. Ze dvou skalárních hodnot lze pak 

určit směr a moment příslušného dipólu, jsou-li svody k sobě kolmé a mají-li stejnou délku [22]. 
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Kromě modelu dipólu můžeme dle [1] definovat další modely elektrického srdečního zdroje: 

 Pohyblivý dipól, 

 vícečetný dipól, 

 multipól. 

Pohyblivý dipól zohledňuje pohyb středu dipólu v závislosti na aktivační frontě komorových 

stěn. Nicméně pokud existuje více aktivačních vln současně, pohyb dipólu bude komplexní funkcí 

individuálních dipólů. Vicečetný dipól formuluje model několika dipólů, jejichž lokalizace a směry 

jsou fixní. Pro vyhodnocení těchto dipólů je třeba snímat EKG signál z elektrodového pole stovek 

elektrod umístěných na hrudníku. Multipólový model je dle [1] založen na sférické harmonické 

expanzi objemu zdroje a jednotlivé komponent jsou dipóly, kvadrupóly, oktapóly a další. 

Čím je model složitější, tím lépe vyhovuje popisu skutečného elektrického srdečního zdroje. 

Přesto, dle [1], měly složitější modely o něco lepší výsledky dosažené senzitivity a specificity pouze 

pro diagnostiku některých onemocnění. Obtížná interpretace fyziologického významu, citlivost 

na rušení a chyby geometrie vedly k majoritnímu používání dipólového modelu pro klinickou 

elektrokardiografii. 

2.1.1.2 Generování elektrokardiografického signálu 

Mezi stahy je srdce elektroneutrální, ale jeho kardiomyocyty tvoří 𝑈M, což lze chápat jako 

přípravu na přijetí podráždění, které generují buňky SA uzlu (viz oddíl 1.3.2). Jeho „nejrychlejší 

automatické buňky“ generují primární impulz, který spustí vlnu rychlé excitace šířenou PSS ke 

kardiomyocytům, jejichž „připravená“ buněčná membrána podráždění přijme a reaguje její 

depolarizací. Depolarizace membrán kardiomyocytů se šíří od endokardu k epikardu (viz oddíl 1.3.3) 

a zanechává za sebou záporný pól srdečního dipólu, zbytek svalu je kladnější. Velikost dipólu (napětí) 

odpovídá svalové hmotě. Po depolarizaci myokardu proběhne v opačném směru (od epikardu) pomalá 

repolarizace (návrat k elektroneutralitě). Průběh depolarizace a repolarizace, velikost a směr srdečního 

vektoru v jednotlivých fázích cyklu a záznam signálu EKG z Einthovenových  končetinových svodů I, 

II, III je znázorněn (viz Obrázek 2.5). Einthovenův svodový systém je dále popsán (viz příloha A, 

oddíl A.1). 

 

Průběh depolarizace a repolarizace srdce dle [1] a [2]: 

1. Depolarizace síní se šíří podél jejich stěn. Výsledný vektor síňové elektrické aktivity je 

naznačen šipkou. Projekce výsledného vektoru na každý Einthovenův končetinový svod je 

pozitivní a výsledný signál je také pozitivní. Po rozšíření po stěnách síní dosáhne depolarizace 

AV uzlu. Šíření přes AV uzel je velmi pomalé a zahrnuje zanedbatelné množství tkáně. Má za 

následek zpoždění v postupu aktivace. Tato žádoucí pauza dovoluje dokončení plnění komor. 

2. Jakmile aktivace cestou Hisova svazku a Tawarových ramének (viz oddíl 1.3.2) dosáhla 

svaloviny komor, šíření depolarizační vlny postupuje dále přes Purkyňova vlákna do vnitřních 

stěn komor. Z vnitřní strany srdeční komory tvoří mnoho aktivovaných míst vlnoplochu, která 

se šíří skrz komorovou hmotu směrem k vnější stěně. Tento proces, který časuje kontrakci 

jednotlivých svalových skupin, je dán přenesením podráždění z buňky na buňku synticia 
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přes gap spojení (viz Obrázek 1.4). Z makroskopického pohledu začíná depolarizace komor 

z levé strany septa a poté se přesouvá doprava. Toto způsobuje negativní signál ve svodu I a II. 

3. V další fázi postupují depolarizační vlny současně po obou stranách septa a dochází k počáteční 

aktivaci hrotu. Výsledný vektor tedy směřuje ke hrotu. 

4. Po chvíli prostupuje depolarizační fronta přes stěny pravé komory, kdy přichází na povrch 

epikardu pravé stěny komory. Svalová stěna levé komory je silnější, proto aktivace levé komory 

pokračuje i po depolarizaci velké části pravé komory, a protože vpravo nejsou žádné 

kompenzační elektrické síly, výsledný vektor dosahuje maxima fáze a směřuje doleva. 

5. Depolarizační fronta pokračuje šířením podél levé stěny komory směrem dozadu. Protože 

se povrch průběžně zmenšuje, amplituda výsledného vektoru klesá až do konečné depolarizace 

komor. Poslední oblasti depolarizace jsou bazální oblasti levé a pravé komory a zde aktivační 

fronta končí, není zde žádný signál. 

6. Ventrikulární repolarizace začíná z vnější strany komor a pokračuje dovnitř. Zdá se to být 

paradoxní, ale přesto že je epikard depolarizován jako poslední, trvání jeho akčních potenciálů 

je relativně krátké a proto je svalovina epikardu relaxována jako první. Ačkoli relaxace 

kardiomyocytů se nešíří z jedné buňky na buňky sousední, repolarizace zpravidla postupuje 

z epikardu směrem k endokardu. Šíření repolarizační fronty generuje signál shodného znaménka 

jako ustupující depolarizační fronta, jak je naznačeno viz Obrázek 2.5. Kvůli rozptylu 

repolarizace je amplituda signálu o hodně menší než depolarizační vlna a trvá mnohem déle. 

2.1.1.3 Elektrokardiogram 

Záznamem časové změny elektrického potenciálu je EKG křivka (elektrokardiogram). Normální 

elektrokardiogram je ilustrován viz Obrázek 2.4. Obrázek popisuje vlny a intervaly popisované 

na křivce EKG. Vrcholky signálu (vlny) jsou vyznačeny alfabeticky. Vlna P reprezentuje depolarizaci 

síní. Vlny Q, R, S souborně označované jako QRS komplex reprezentují depolarizaci komor. 

Repolarizace komor odpovídá vlně T. Síňová repolarizace zasahuje do začátku QRS komplexu a tvoří 

příliš malou negativní amplitudu, která obvykle není na normálním EKG pozorovatelná [1], [2]. 

 

ST 

segment

PQ 

segment

QT interval 

P vlna

Q vlna

R vlna

S vlna

T vlna

QRS komplex

PQ interval

 

Obrázek 2.4  Vlny a intervaly popisované na elektrokardiogramu. Upraveno dle [24]. 
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Obrázek 2.5 Průběh depolarizace a repolarizace srdce. Generování EKG signálů pomocí 

Einthovenových končetinových svodů. Upraveno dle [1]. 
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2.1.1.4 Svodové systémy v elektrokardiografii 

Elektrokardiografie používá pro měření časových změn elektrických srdečních potenciálů 

standardní svodový systém (viz odstavec 3) a posuzuje 12 skalárních křivek (12svodový 

elektrokardiogram), (viz pododdíl 2.1.1.3). 

Vektorkardiografie používá pro měření svodové systémy uvedené (viz příloha A, oddíl A.1) 

a vyhodnocuje 3 skalárání křivky X, Y, Z (elektrokardiogramy svodů X, Y, Z), jejichž 3D zobrazením 

je vektorkardiogram. VKG zobrazuje trojrozměrné šíření elektrického srdečního vektoru, který 

reprezentuje postupné okamžité střední elektrické srdeční potenciály během srdečního cyklu (viz 

pododdíl 2.1.1.2). Trojrozměrným zobrazením (vektorkardiogramem) hlavních komponent EKG, tedy 

komplexu QRS, vlny P a T (viz Obrázek 2.4) jsou smyčky QRS, P a T. Abychom mohli provést 

korektní zobrazení vektorkardiogramu, musí jednotlivé svody X, Y, Z splňovat podmínky (Podmínka 

2.1, Podmínka 2.2). 

Standardní svodový systém 

Pro měření EKG se používá standardní 12svodvý systém (viz příloha A, oddíl A.1), který je 

složen z bipolárních svodů označených jako I, II, III (3 skalární EKG). Doplněním jsou tzv. zvýšené 

Goldbergovy svody, vycházející ze stejných meřicích míst (další 3 skalární EKG). Zbývajících 

6 svodů 12svodového EKG V1 až V6 je unipolárních, umístěných na hrudníku v blízkosti srdce. 

Svodové systémy používané pro VKG 

Svodové systémy pro VKG můžeme rozdělit na: 

 Nekorigované – neuvažují zkreslení způsobené přechodovými a vnitřními nehomogenitami těla 

a jsou neortonormální. Příkladem je Einthovenův svodový systém (viz příloha A, oddíl A.1) 

a (viz Obrázek 2.5), který tvoří osy končetinových svodů a který by měl zapisovat polohu 

srdečního dipólu v rovině frontální, nemůže být vhodný pro přesné znázornění dipólové složky, 

protože srdce je v tomto trojúhelníku uloženo excentricky. Elektrické pole je vlivem této 

excentricity srdce asymetrické a jednotlivé svody anatomicky rovnostranného trojúhelníka mají 

různou vzdálenost od středu dipólu. Nicméně první koncept, který reprezentoval elektrické síly 

vektorovým záznamem, byl stanoven Einthovenem, Fahrem a Waartem v r. 1913 a manuální 

zobrazení smyčky ze tří končetinových svodů uvedl Mann v r. 1920 a nazval jej 

monokardiogramem.  Svodové systémy ve vektorkardiografii dále prošly dlouholetým vývojem, 

kdy byl vyvinut nespočet svodových systémů s různým referenčním uspořádáním [1]. 

Nekorigované svodové systémy se pro VKG již se nepoužívají [25]. 

 

 Korigované – cílem korigovaných svodových systémů je umožnit ortonormální měření 

elektrického srdečního vektoru, reprezentovaného dipólovým momentem 𝒑, přičemž musí být 

splněny podmínky dle [1]: 

 

Podmínka 2.1 Měřené komponenty 𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧 elektrického srdečního vektoru musí být 

ortogonální ve směru souřadnicových os (vektory svodu jsou tedy paralelní se souřadnicovými 

osami, nejčastěji jsou to osy těla). 

 



Použité metody 

24 

 

Podmínka 2.2 Každý ze tří komponentů je detekován se stejnou citlivostí, měření je tedy 

normalizováno. 

Přesnost každého ortonormálního svodového systému je omezena aplikovanými teoretickými 

metodami [1]. Dnešní všeobecně uznávané metody vycházejí z měření množství potenciálů z povrchu 

modelu hrudníku. Potenciály jsou generovány umělým dipólem umístěným uvnitř modelu. 

Rezistorovou sítí jsou pak tyto potenciály kombinovány pro docílení tří svodů X, Y, Z, 

korespondujících s projekcemi dipólu do frontální, sagitální a horizontální roviny. Při tom je 

předpoklad fixního umístění dipólu (viz pododdíl 2.1.1.1). Mezi systémy využívající této metody 

řadíme Frankův svodový systém (1954), SVEC III (Schmitt a Simonson, 1955) a svodový systém 

McFee a Parungao (1961), popsané (viz příloha A, oddíl A.1) Tyto svodové systémy jsou 

reprodukovatelné a považované za ekvivalentní. Jejich autoři však připouštějí, že tyto systémy budou 

přesně ortogonální pouze na modelu. Kvůli rozličným strukturám a nehomogenitám elektrické 

vodivosti tkání není ortogonalita striktně garantována [21]. 

Cílem všech VKG svodových systémů je detekovat ekvivalentní srdeční dipól, tedy že by mělo 

být měření z jednotlivých svodových systémů identické. V praxi tomu tak ale není a každý svodový 

systém podává mírně odlišné výsledky. Studie svodových systémů, SVEC III a McFee-Parungao 

a Frankova svodového systému potvrdily, že transformace mezi těmito svodovými systémy nejsou 

ortogonální, tedy minimálně dva z testovaných svodových systémů nejsou zcela ortogonální [1]. 

 

Charakter a amplitudu nepřesností můžeme rozdělit dle [1] takto: 

 Vliv nehomogenity hrudníku, 

 vliv Brodyho efektu, který popisuje ohýbání proudových siločar elektrického srdečního pole 

směrem k dobře vodivé krevní hmotě, kdežto model předpokládá jednotnou citlivost 

nesouvisející s anatomií myokardu, 

 vliv dýchání, kdy dýchání ovlivňuje orientaci a lokalizaci srdce během respiračního cyklu, 

 vliv umístění elektrod, kdy testy změny pozice elektrod prokázaly největší citlivost u Frankova 

svodového systému oproti McFee a SVEC III. 

Transformace 12svodového EKG na VKG 

Vzhledem k velkému rozšíření 12svodového EKG, které zkoumá EPS z 12 různých rozměrů, 

oproti malému rozšíření korigovaného 3rozměrného VKG plně popisujícího elektrický srdeční vektor, 

byly vyvinuty metody pro transformaci EKG na VKG. Přímé měření VKG pomocí svodových 

systémů uvedených (viz příloha A, oddíl A.1)  není běžné a je používáno zejména na specializovaných 

pracovištích. Některé moderní přístroje umožňují současně měření EKG a VKG a při tom používají 

standardní umístění elektrod a několik rozšiřujících elektrod, většinou na pozici V7, V8, V9 a V3R, 

V4R, V5R nebo hybridní svodový systém (viz příloha A, oddíl A.1). Výpočet svodů X, Y, Z, je pak 

proveden korekčními algoritmy. 

Metody transformace EKG na VKG jsou založeny na předpokladu, že každý z 12 svodů 

přispívá určitou vahou výsledným svodům X, Y, Z. Váhové koeficienty jsou zapsány 

do tzv. transformační matice. Většina metod odvozuje koeficienty matice na základě regresních 
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modelů nebo  geometrie zvoleného modelu torza. Některé transformace jsou uvedeny (viz příloha A, 

oddíl A.1). 

Přesnost transformace studovaná například autorem [36], který se zabývá Levkovovu 

a Dowerovu dopřednou a zpětnou transformací na databázi CSE prokazuje, že transformovaný EKG 

signál oproti originálnímu VKG má odchylku kolem 6 %. Autoři [37] studují inverzní Dowerovu 

transformaci pro vyhodnocení smyček P během fibrilace síní. Výsledkem jsou prostorové odchylky 

68 % oproti Frankovým svodům. Autor [38] porovnává prostorový QRS-T úhel vyhodnocený 

Frankovými svody a metodami Dowerovy a Korsovy transformace a uvádí přesnější korelaci Korsovy 

transformace. Z uvedených studií lze usoudit, že transformace mohou vnášet chybu do měření. 

Informační obsah 12svodového EKG 

Einthovenovy a Goldbergovy svody (viz příloha A, Obr. A.1)  vycházejí ze tří stejných měřicích 

míst, kdy každé dva svody obsahují shodnou informaci jako ostatní čtyři. Přes 90 % srdeční elektrické 

aktivity může být popsáno modelem (viz pododdíl 2.1.1.1), kdy postačuje měřit tři nezávislé složky. 

Autoři [1] uvádějí, že dva ze tří končetinových svodů (I, II, III) by mohly reflektovat frontální rovinu 

a jeden hrudní svod by mohl být vybrán pro anteriorně-posteriorní složku. Kombinace by postačovala 

pro popis elektrického srdečního vektoru. Svod V2 je přibližně ortogonální k rovině končetinových 

svodů. 12svodový EKG systém má dle dipólového modelu tedy tři nezávislé svody a devět 

redundantních svodů. 

Nicméně hrudní svody detekují dle [1] také nedipolární složky, které mají diagnostický význam, 

protože se nacházejí v blízkosti frontální části srdce. Vezmeme-li v úvahu distribuovaný charakter 

srdečních proudů, vliv povrchu hrudníku a vnitřní nehomogenity, pak čtyři ze šesti hrudních svodů 

jsou zcela redundantní. K popisu srdečního vektoru by pak postačovaly celkem čtyři z 12 svodů [1]. 

2.1.1.5 Klinické využití elektrokardiografie 

Klinicé využití pro standardní 12svodové EKG 

Standardní 12svodové EKG je dle [19] základním vyšetřením u nemocného s podezřením 

na AMI. V časných fázích infarktu může být křivka zcela fyziologická, proto je třeba měření 

při důvodném podezření na MI opakovat s odstupem několika hodin. Typickými 

elektrokardiografickými známkami AMI jsou denivelace úseků ST (elevace nebo deprese) a změny 

vlny T (obvykle inverze), podle toho se MI klasifikuje jako STEMI nebo NSTEMI, a vznik 

patologického kmitu Q alespoň ve dvou svodech. Podle vzniku patologických kmitů Q se infarkt 

klasifikuje jako Q-infarkt (transmurální) nebo non-Q infarkt (netransmurální).  

Nejrozšířenější a nejdostupnějším zátěžovým testem průkazu IHD je zátěžová EKG 

(ergometrie). Test se ukončuje při objevení limitujících symptomů, vzestupu krevního tlaku 

nad kritické hodnoty, nebo rozvoji EKG projevů (deprese úseků ST) závažné koronární 

nedostatečnosti. Test má senzitivitu kolem 85 % a specificitu asi 66 %. Diagnostická spolehlivost se 

řídí tzv. Bayesovým teorémem, kdy zátěžová EKG je spolehlivější u lidí s vysokým rizikem IHD. 

Ambulantní monitorování EKG (tzv. Holter) umožňuje prokázat němé ischemie a podává informaci 

o celkové ischemické zátěži nemocného s anginou pectoris v průběhu 24 hodin. Registruje také 

poruchy rytmu. Typicky jsou zaznamenávány dva svody. Vyhodnocování je provedeno s využitím 

počítače [19]. 
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Klinické využití pro 3svodové VKG 

Elektrokardiografický 12svodový systém měl brzkou klinickou aplikaci a je dle [1] teoreticky 

velmi primitivní, oproti tomu VKG systém je založen na pokročilejší teorii objemových vodičů 

definovanou v literatuře [1]. 

Význam VKG, jako objektivní zobrazovací metody v klinické praxi, dokumentuje dle [28] 

a [29] relativně i absolutně rozsáhlá odborná literatura, shrnutá v řadě učebnic, monografií 

a sbornících mezinárodních elektrokardiologických kongresů. 

 

Autoři [31], [32] a [33] uvádějí v porovnání s 12svodovým EKG tyto výhody: 

 Ilustrativní grafické zobrazení poskytuje lépe pozorovatelníé změny ve smyčce QRS, 

 lépe pozorovatelné některé repolarizační abnormality, 

 citlivější pro detekci MI společně s BBB, 

 citlivější pro diagnózu nediagnostické vlny Q, průvdního inferiorního MI, LAFB nebo R vlny 

ve svodu V1, 

 spolehlivější pro diagnózu zvětšení síní a LVH, 

 nápomocná pro diagnózu brzké komorové excitace, 

 nápomocná pro diagnostiku vrozených vad a a získaných nemocí. 

Autoři uvedení v rešerši (viz příloha A, oddíl A.6) uvádějí přesnější diagnostiku z VKG svodů 

pro klasifikaci IHD, MI a AMI. 

 

Ikdyž jsou uvedené výsledky slibné, metoda VKG není v širší praxi používána, zejména 

z důvodu převládajícího vývoje pokročilejších metod, např. ultrazvukové, izotopové a rozvoje 

tomografických a katetrizačních metod (viz podkapitola 2.1, odstavec 1). Dalším důvodem je 

zaběhnutá, dobře známá diagnostika 12svodového EKG, pro kterou jsou stanovena a schválena 

kritéria pro různé patologie. Díky dlouholeté historii je preferováno empirické posuzování skalárních 

křivek a počítačové zpracování 12svodového EKG namísto VKG diagnostiky. EKG bylo také ve větší 

míře korelováno se zobrazovacími technikami jako CA a MR [29], [30]. 
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2.2 Oktantová vektorkardiografie dle Laufbergera 

Motivace: „V srdečních vzruchotvorných buňkách vzniká podráždění, které je rozváděno 

po fixních drahách vodivé soustavy, končí na Purkyňových vláknech. Jejich podráždění je rozváděno 

velmi rozmanitým způsobem, který je pro každého jednotlivce charakteristický a typický, je 

individuální, jako jsou i jiné tkáně, např. známé papilární čáry. Jde o princip individuálního rozvodu 

podráždění po komorách. Aby tento princip mohl být uznán, je třeba tří podmínek a především 

normalizace svodů. Klasická soustava přikládá elektrody na stejná místa, avšak uložení srdce 

pod nimi je různé. Vhodnější je soustava Frankova, která spojuje elektrody sítí odporů, sestavenou tak, 

aby tři výsledné potenciály X, Y, Z  byly vzájemně pravoúhlé a také byly stejně vzdálené od srdečního 

středu, čili korigované. Takto upravený postup se dále řeší – od dob Einthovenových – jako čáry 

obrazově, graficky, vyjádřené. Syntéza těchto čar vzatých na různých místech do jedné prostorové 

křivky, je ponechána fantazii pozorovatele, který je nucen řešit pokaždé jinou situaci, je zcela 

subjektivní a neschopná generalizace a integrace. Třetí podmínkou úkolu je nahradit obrazy 

potenciální dráhy soustavou čísel, která vyložené nedostatky odstraní. Ovšem za předpokladu, 

že disponuje takovým počtem znaků, aby variabilitu EPS jdoucí do miliard dokázala určit.“ [51]. 

 

Akademik Vilém Laufberger (viz příloha B) svým systematickým fyziologickým výzkumem 

ukázal nový pohled na vlastnosti elektrického srdečního zdroje, na zákonitosti šíření a rozložení 

elektrického pole na povrchu těla a na objektivní prostorové zobrazení bioelektrických změn v srdci. 

Prokázal, že sjednocení informací elektrického pole srdečního v trojrozměrném zobrazení obsahuje 

všechny základní časové a amplitudové změny srdečního zdroje [46], [47]. 

Laufberger vytvořil vlastní teorii o prostorové vektorkardiografii, kterou nazval 

spaciokardiografií (SKG). Orbitová spaciokardiografie, které je věnována literatura [49], je lékařská 

diagnostická metoda popisující a znázorňující trojrozměrné elektrické pole srdeční. Zobrazení 

prostorového elektrického srdečního pole bylo koncipováno na základě individuálně vyhledávaného 

středu elektrické symetrie s vlastním souřadnicovým ortogonálním systémem os a s individuální 

korelací velikostí potenciálů svodů (X, Y, Z), které odpovídají stejné vzdálenosti od elektrického 

zdroje. Bylo prokázáno, že tento individuálně korigovaný VKG systém vedl k zúžení interindividuální 

variability VKG údajů, daných u standardně korigovaných systémů variabilitou somatometrických 

veličin [46]. 

Soustava orbitové spaciokardiografie popisuje elektrické pole srdeční pomocí tří skalárních 

EKG, které musí vyhovovat těmto podmínkám, tedy dle [48]: 

Podmínka 2.3 Všechny EKG musí mít jediný referenční potenciál, minimálně kolísající. 

Podmínka 2.4 Soustava souřadnic musí být ortogonální. 

Podmínka 2.5 Soustava souřadnic má být centrována v elektrickém středu srdečním (ESS). 

Podmínka 2.6 Je nezbytné provést korekci vzdáleností elektrod od ESS. 

Podmínka 2.7 Je třeba, aby byl znám vztah souřadnic k anatomické stavbě. 

Podmínka 2.8 Sejmutí všech EKG je nutné provést v jedné systole. 
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Uvedené podmínky realizují svody X, Y, Z. Za vztažnou elektrodu je zvolena Wilsonova 

centrální svorka. Podmínky vyhovují elektrickému modelu srdce (viz pododdíl 2.1.1.1) a podmínkám 

pro korigované svodové systémy (viz pododdíl 2.1.1.4, Podmínka 2.1, Podmínka 2.2). 

 

Základní pojmy SKG dle [46] a [48]: 

 Horizontální středová rovina – elektrody svodů X, Y leží v tzv. hlavní horizontální rovině. 

Hlavní horizontální rovinu lze určit z tzv. zrcadlových protiobrazů. EKG a jeho zrcadlový 

protiobraz značený jako aEKG lze získat osciloskopickou Lissajousovou metodou. Při ní 

se na horizontální destičky zavede EKG a na vertikální srovnávací aEKG. V případě tvarové 

podobnosti vniká přímka. Pokud je sklon přímky 45°, pak jsou shodné nejen tvary, ale také 

amplitudy obou EKG. Známe-li spaciokardiogram (SKG), pak můžeme předpovědět EKG 

na libovolně zvoleném místě hrudníku. Když se pohybujeme ve vzdálenosti 10 cm od ESS, 

dostaneme horizontální orbitový pás. Když se vzdalujeme na skutečnou vzdálenost od ESS, pak 

amplitudu EKG vypočítáme podle vzorce 
𝐸

𝑎𝐸
= (

𝑑

𝑟
− 1)

2
 , kde 𝑑 je spojnice, 𝑟 je svodnice, 𝐸 je 

relativní amplituda EKG, 𝑎𝐸 je relativní amplituda aEKG. 

 

 Svodnice, izoelektická rovina, spojnice – Obrázek 2.6 znázorňuje vznik dvou EKG křivek při 

použití unipolárních svodů. Myšlená úsečka začínající od místa svodu a končící v ESS 

se nazývá svodnice. Rovina kolmá na svodnici a procházející ESS je izoelektrická rovina. Tato 

rovina se projevuje na EKG jako izoelektrická čára. Ke každému místu na hrudníku náleží 

příslušná poloha izoelektrické roviny. Tato poučka je nejdůležitější pro pochopení teorie ESS. 

Spojnice je úsečka spojující dvě svodová místa [48]. 

 

 Elektrický střed srdeční – elektrický střed srdeční (ESS) neboli střed elektrické symetrie je 

popírán různými autory jak v názvu, tak v existenci. ESS je zde však míněn jako střed 

elektrického pole srdečního, protože každé elektrické pole má generátor, který dává poli 

vzniknout. Každé elektrické pole je bipolární a ESS teoreticky leží v těžišti dipólu. Při tom nás 

zajímá časová proměnlivost elektrického pole. Toto místo je reálným elektrickým zdrojem. 

Poloha elektrického srdečního zdroje je rozhodujícím místem pro prostorové měření 

elektrického srdečního pole. ESS lze získat pomocí tzv. zrcadlových EKG-svodů, které mají 

stejný tvar a časový průběh, liší se jen opačnou polaritou i velikostí a nalézají se na protilehlých 

částech hrudníku. V ESS je průsečík tří os, na nichž jsou umístěny svody X, Y, Z a protisvody 

aX, aY, aZ [48]. 
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 Standardizovaný střed – provizorně, nebo pro rutinní vyšetření, klademe ESS do vzdálenosti 

4 cm doleva a 4 cm dopředu od anatomického středu hrudníku a označujeme tento 

standardizovaný střed 𝑆 jako místo přesně vyhledávaného středu 𝑂. Ve většině případů jsou oba 

středy prakticky totožné v rozmezí 1 cm. Sám Laufberger později ustoupil od precizního 

vyhledávání elektrického středu a normalizoval polohu zdroje 3 x 4 x 12 cm vlevo 

od anatomického středu hrudníku. Při výpočtu normalizace bral v úvahu rozměry šířky 

i hloubky hrudníku. Později uznala Americké kardiologická společnost (AHA) pro klinické 

vyšetřování. 

 

 Úhel delta – snímáme-li dva svody, pak úhel, který mezi nimi vzniká, označujeme jako úhel 

delta (𝛿). Je to úhel středový, tj. má svůj vrchol v ESS a je omezen dvěma svodnicemi anebo 

dvěma příslušnými izoelektrickými rovinami, které jsou odchýleny od svodnic o 90° [48]. 

 

 Orbitový kruh – orbita je koule o poloměru 10 cm, opsaná kolem ESS. Jsou na ni umístěny 

EKG [48]. 

 

 Kardiála – zdrojem akčních potenciálů (viz podkapitola 1.4) je strukturou složitý 

mnohobuněčný srdeční sval cyklicky vzrušovaný specifickým vodivým systémem (viz oddíl 

1.3.2). Kdyby bylo možné celý srdeční zdroj měřit galvanometrem, ukazoval by v průběhu 

postupující aktivace jen okamžitý celkový potenciál daný všemi srdečními buňkami. Kardiála 

je vnitřní časoprostorový generátor elektrického srdečního pole udávající okamžitý maximální 

potenciál v průběhu srdeční aktivity. Tento potenciál si lze představit jako prostorovou křivku. 

Kardiálu lze nahradit modelem rotujícího ekvivalentního dipólu s fixní patou (fixním středem 

dipólu), s proměnným modulem v čase a s lokalizací do středu elektrické symetrie (ESS) [46], 

[48]. 

 

 Frontála – jelikož kardinála je pouze vnitřní zdroj a průběhy potenciálů v srdci nelze měřit 

přímo, je zaveden pojem frontála. Frontála je elektrické srdeční pole vzniklé rozšířeným 

prostorovým obrazem primárního ekvivalentního zdroje. Frontála zahrnuje všechny změny 

srdeční elektrické aktivity spolu s okolními vlivy prostředí. Vlivem prostředí dochází k úbytku 

velikosti potenciálu se čtvercem vzdálenosti od středu elektrické symetrie (ESS). Ostatní vlivy 

nehomogenit a hranic prostředí se jeví jako nedipolární složky ovlivňující velikost potenciálu 

z 10 až 15 %. Zhoršení zevních vlivů může záviset také na způsobu měření, množství, velikosti 

a vodivosti elektrod. Pro možnost definice a měření frontály využijeme třech základních EKG 

křivek, a to X, Y, Z. Z jejich průběhů zhotovíme SKG způsobem, že X, Y vytvoří horizontální 

VKG. Vertikální složku pak vytvoří svislice Z. Vytvořená křivka odpovídá frontále [48]. 
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Obrázek 2.6 Vznik dvou EKG, silně vytaženého z místa 𝐸 a čárkovaného z místa 𝐴.  

Obrázek 2.6 popisuje vznik dvou EKG, silně vytaženého z místa E a čárkovaného z místa A. 

Úsečky |EO| a |AO| jsou svodnice, O je ESS. Na svodnice kolmé přímky značí projekce 

izoelektrických rovin. Obrysová oválná čára je horizontální VKG, rotující proti směru hodinových 

ručiček. Svodnice |EO| je doplněna na spojnici aE a zde je přikreslen EKG zrcadlového tvaru. 

Překresleno dle [48]. 

 

Elektrický prostor srdeční (EPS) popsaný na základě SKG Laufberger dále parametrizoval 

a vytvořit jeho kvantitativní popis. Pro metodu oktantové VKG Laufberger přijal Frankův svodový 

systém namísto původního svodového systému s individuálně vyhledávaným ESS. Pojem SKG byl 

nahrazen obecně používaným pojmem VKG, tedy ve smyslu prostorového VKG. Prostorová křivka 

VKG, označená jako potenciální dráha je popsána okamžitými vektory danými souřadnicemi (X, Y, 

Z). Soustava je digitalizována se vzorkovací frekvencí minimálně 500 Hz. Vzniklá souvislá řada 

vektorů, zaujímající jen komplex QRS s příslušným údajem časového pořadí je označena jako vstupní 

uspořádaná množina. Je to několik stovek čísel, pro která Laufberger nalezl pravidla popisující 

individuální variabilitu EPS s dostatečnou přesností a souborností [51]. 

Na základě těchto pravidel jsou definovány vlastnosti EPS (základní parametry, vzorce 

a ukazatele). Pojmy parametrická VKG a oktantová VKG tedy označují kvantitativní popis EPS 

souborem definovaných vlastností. Vlastnosti EPS určují detailně stav koronárních arterií a dosahují 

při tom lepších výsledků než klasické elektrokardiografické metody. Tyto vlastnosti jsou pro každého 

jednotlivce kvantitativně měřeny a umožňují posouzení dlouhodobého vývoje ischemické choroby 

srdeční (IHD). Výhodou získaných výstupů kvantitativního popisu je minimalizace manuální práce, 

protože všechny výsledky poskytuje počítač v digitální formě. Individuální VKG lze klasifikovat 

a provést jejich zařazení do univerzální a normalizované datové banky. Na základě parametrické VKG 

jsou navrženy prvotní způsoby rozdělení VKG záznamů na jednotlivé druhy infarktů myokardu, 
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hypertrofické, normální a další skupiny. Teorie parametrické VKG vytváří předpoklady 

pro automatizaci VKG vyšetření [52]. 

2.2.1 Základní parametry 

Pro vlastnosti EPS se podařilo nalézt dva základní parametry: oktant a vrchol [55]. 

2.2.1.1 Oktant 

Oktant je tvořen třemi toky potenciálů ze zdrojů (X, Y, Z) rozdělených na kladnou a zápornou 

část, čímž vzniká 8 druhů pevně očíslovaných srdečních podprostorů. Osm těchto podprostorů tvoří 

krychli. Lokalizace oktantů v prostoru (viz Obrázek 2.7) je důležitou charakteristikou EPS. Oktant č. 1 

je umístěn vlevo dole vzadu. Oktant č. 2 je umístěn vlevo dole vpředu. Oktanty 1, 2, 3, 4 jsou 

umístěny ve směru hodinových ručiček. Oktanty 5, 6, 7, 8 jsou umístěny nad oktanty 1, 2, 3, 4 [51], 

[53]. 

Elektrický prostor může být popsán sérií oktantů. Za účelem zápisu postupu oktantů během 

srdečního cyklu, postačuje zpracovat QRS komplex. QRS úsek představuje depolarizaci 

kardioelektrického prostoru srdečních komor. Začíná na úrovni, kde je potenciál roven nebo vyšší než 

0,1 mV a končí na stejné úrovni [51], [53]. 

2.2.1.2 Vrchol 

Oktantový popis není dostatečný pro vyjádření velké variability patologických příčin. Proto 

zavádíme další parametr – vrchol. Vrcholy jsou body prostorové křivky EPS, maximálně vzdálené od 

elektrického středu srdečního v šesti hlavních směrech prostoru (viz Obrázek 2.7) [51], [53]. 

 

Vrcholy šesti poloprostorů dle [53]: 

1. L (Left – vlevo) odpovídá směru kladné poloosy 𝑥, 

2. R (Right – vpravo) odpovídá směru záporné poloosy 𝑥, 

3. I (Inferior – dole) odpovídá směru kladné poloosy 𝑦, 

4. S (Superior – nahoře) odpovídá směru záporné poloosy 𝑦, 

5. P (Posterior – vzadu) odpovídá směru kladné poloosy 𝑧, 

6. A (Anterior – vpředu) odpovídá směru záporné poloosy 𝑧. 

Vrcholy jsou označeny písmeny L, I, P, R, S, A podle začátečních písmen 6 prostorových stran 

dle anglického značení. Vrcholy lze také označit podle kladných a záporných maxim na osách 𝑥, 𝑦, 

𝑧;  PX (pozitivní 𝑥), PY (pozitivní y), PZ (pozitivní z), NX (negativní x), NY (negativní y), NZ 

(negativní z). V novějších literaturách se však již toto označování vrcholů nevyskytuje [51], [53]. 
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Obrázek 2.7 Rozložení oktantů v prostoru; v krychli (vlevo), kdy je každý oktant lokalizován trojicí 

6 prostorových stran (L, I, P, R, S, A); s osovým křížem (vpravo) s definovanými úhly azimutu 

a elevace. Pojmenování os podle E. Franka. Inspirováno [50] a [51]. 

Tabulka 2.1 Označení oktantů a vrcholů dle [53]. 

Znaménko Číslo 

oktantu 

Označení vrcholů 

podle os 

Označení vrcholů 

podle poloprostorů 

x y z   x y z x y z 

+ + + 1 PX PY PZ L I P 

+ + − 2 PX PY NZ L I A 

− + − 3 NX PY NZ R I A 

− + + 4 NX PY PZ R I P 

+ − + 5 PX NY PZ L S P 

+ − − 6 PX NY NZ L S A 

− − − 7 NX NY NZ R S A 

− − + 8 NX NY PZ R S P 

 

Kardioelektrický prostor skládající se z osmi oktantů může být rozdělen do šesti poloprostorů 

(viz Tabulka 2.2). 

Tabulka 2.2 Rozložení oktantů v poloprostorech dle [54]. 

Poloprostor Anterior Left Posterior Right Inferior Superior 

Oktanty 
7 6 6 5 5 8 8 7 4 1 8 5 

3 2 2 1 1 4 4 3 3 2 7 6 

Vrchol A L P R I S 
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Velký počet údajů ve vstupní množině vektorů je zavedením vrcholů účelně redukován. Prostor 

vyjádřený úplnou vstupní uspořádanou množinou převedeme na redukovaný prostor, ohraničený 

6 vrcholy, k čemuž postačí 6 vektorů, každý pro jeden vrchol, tj. celkem 18 údajů. Skutečnost ukázala, 

že tato redukce na 6 prostorů nahradí s dostatečnou přesností původní rozměr o 40 a více vektorech. 

Vrcholy jsou určeny snadno jako kladná a záporná maxima svodů X, Y, Z. Příklad redukovaného EPS 

je uveden (viz Tabulka 2.3), přičemž napětí svodů je udáno v milivoltech [51]. 

 

Tabulka 2.3 Příklad redukovaného EPS dle [51]. Kladná a záporná maxima, k nimž přísluší jednotlivé 

vrcholy, jsou vyznačeny tučně. 

Vrchol 𝑼𝐗 (mV) 𝑼𝐘 (mV) 𝑼𝐙 (mV) Oktant 

S −0,10 −0,30 −0,05 7 

A +0,40 −0,10 −0,54 6 

L +1,00 +0,50 +0,20 1 

I +0,70 +0,60 +0,50 1 

P +0,30 +0,40 +0,60 1 

R −0,45 +0,25 +0,30 4 

 

2.2.2 Vzorce 

Kromě základních terminologických pojmů – oktant a vrchol, jsou definovány tyto tři vzorce dle [51]: 

 umístění vrcholů v oktantech (angl. Topogram) 

 posloupnost vrcholů (angl. Sequence of Peaks) 

 posloupnost oktantů (angl. Sequence of Octants) 

Tři citované vzorce obou parametrů, dále popsané v pododdílech 2.2.2.1, 2.2.2.2 a 2.2.2.3 jsou 

dodatečně ještě převedeny ze svého obecného tvaru na druhotné praktické vzorce, usnadňující 

praktickou klasifikaci [51]. 

2.2.2.1 Umístění vrcholů v oktantech 

Každý vrchol leží v některém oktantu. Jejich umístění však není konstantní, nýbrž různé 

a individuální. Proto je nezbytné určit pro každého pacienta toto uložení neboli určit pro každý vrchol 

jemu asociovaný oktant [57]. 

K docílení přehledu jsou vrcholy uváděny v pořadí LIP–RSA. K názvům vrcholů se ve stejném 

pořadí píší oktanty. Pomlčka značí oddělení vrcholů kladných a záporných (viz Obrázek 2.7). Tato 

formule sleduje prostorové umístění nebo také topologii. Může takto sloužit pro prostorové 

porozumění elektrického prostoru. Nazýváme ji topologií a celé odvětví kardiotopologií [57]. 
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Vrcholový vzorec 

 

FP: OPXOPYOPZ − ONXONYONZ (2.4) 

kde 

 OPX oktant ve kterém leží vrchol PX, analogicky pro další oktanty a vrcholy. 

 

Pořadí vrcholů PX PY PZ – NX NY NZ je shodné s uvedeným pořadím L I P – R S A 

(viz Obrázek 2.7) a (viz Tabulka 2.1). Pro příklad uvedeme vrcholový vzorec, který má následující 

umístění vrcholů v oktantech: vrchol PX v oktantu 2, PY v oktantu 1, PZ v oktantu 4, NX v oktantu 4, 

NY v oktantu 6 a NZ v oktantu 2. Pro tento případ bude mít vrcholový vzorec tvar:  

FP: 214 − 462 dle [50]. 

Vrcholový vzorec má dvě trojčíslí, první je kladné, druhé záporné. První kladné trojčíslí je 

charakteristickým znakem u každého jednotlivce a molo by se označovat jako srdeční skupina. Počet 

možných kardioelektrických skupin v případě, že neschází kladný nebo záporný vrchol, je 48 dle [50]. 

Asociační číslo 

 

AN:OAOL. OPOR. OIOS (2.5) 

kde 

 OA oktant, ve kterém leží vrchol A, analogicky pro další oktanty a vrcholy. 

 

Tento vzorec má vrcholy uvedeny v pořadí AL.PR.IS. Umístění vrcholů je odečteno 

z poloprostoru, ke kterému se vztahuje daný vrchol (viz Tabulka 2.2). Poloprostory jsou odděleny 

tečkou. Protože každý poloprostor má čtyři oktanty, zbývá pouze určit, který oktant přísluší danému 

vrcholu. Tento oktant se nazývá asociovaný. Odtud název – asociační číslo [54]. 

Integrace vrcholů 

 

IP = AN (2.6) 

 

Třímístné asociační číslo tří párů vrcholů označených jejich oktanty podléhá pravidlům 

o možném seskupení, čili integraci vrcholů (IP). Integrace se týká vždy dvou poloprostorů a je 

provedena kombinací oktantových čísel dvou sousedních poloprostorů. Tato oktantová čísla mohou 

tvořit páry (viz Tabulka 2.4). Pravidlo sdružení dvou sousedících poloprostorů je absolutní a důležité 

a je užitečné pro ověření daného případu. Pokud se vrchol v daném případě nenachází, je nahrazen 

nulou dle [54]. 
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Tabulka 2.4 Integrace vrcholů dle [54]. 

Vrchol A L P R I S 

Poloprostor Anterior Left Posterior Right Inferior Superior 

Oktanty 

poloprostoru 

0 

2 

3 

6 

7 

0 

1 

2 

5 

6 

0 

1 

4 

5 

8 

0 

3 

4 

7 

8 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

5 

6 

7 

8 

Pár 

poloprostorů 
AL PR IS 

Oktantové 

páry 

00 

01 

----- 

05 

----- 

----- 

00 

03 

04 

07 

08 

10 

00 

05 

06 

07 

08 

10 

Oktantové 

páry 

21 

22 

25 

26 

30 

31 

32 

35 

36 

60 

61 

62 

65 

66 

70 

71 

72 

75 

76 

13 

14 

17 

18 

40 

43 

44 

47 

48 

50 

53 

54 

57 

58 

80 

83 

84 

87 

88 

15 

16 

17 

18 

20 

25 

26 

27 

28 

30 

35 

36 

37 

38 

40 

45 

46 

47 

48 

 

Topogram 

 

TG = AN (2.7) 

 

Pojem integrace vrcholů byl později nahrazen pojmem topogram. Uvedené vzorce (2.5), (2.6) 

a (2.7) jsou identické [51]. 
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Klíč 

 

Klíč: OA
TOL

TOP
TOR

T (2.8) 

kde 

OA
T dolní oktant, ve kterém leží  projekce vrcholu A do transverzální roviny (viz příloha A, 

oddíl A.3), analogicky pro další oktanty a vrcholy. 

 

Vzhledem k praktickým diagnostickým potřebám je asociační číslo částečně nahrazeno vzorcem 

zvaným 𝐾𝑙íč. Klíč má vždy stejné pořadí horizontálních vrcholů, a to ALPR. Horní oktanty se píší 

čísly oktantů dolních (vertikální uložení je zanedbáno), proto asociované oktanty ALPR dle (2.8) 

nemusejí odpovídat asociovaným oktantům dle (2.5). Vzorec IS informující o vertikálním uložení EPS 

je málo používaný [51]. 

2.2.2.2 Posloupnost vrcholů 

Posloupnost vrcholů 𝐒𝐏 (Sequence of Peaks) popisuje pořadí vrcholů, v jakém se vrcholy 

objevují v čase za sebou dle [56]: 

 

SP: V1V2V3V4V5V6 (2.9) 

kde 

 V𝑖 jeden z vrcholů poloprostorů (viz Tabulka 2.2). 

Standardní podoba posloupnosti vrcholů 

Podle několika set vyšetřených případů bylo zjištěno, že existuje standardní podoba 

posloupnosti vrcholů dle (2.10). Tato posloupnost vrcholů se objevuje současně se standardní podobou 

posloupnosti oktantů SO v rozsahu 6214 po 762148 dle vzorce (2.16) a je přisuzována zdravým 

subjektům [56]. 

 

SP: SALIPR (2.10) 

 

Třídy, podtřídy a typy vrcholů 

Pro rozdělení do tříd, podtříd a typů je ke každému vrcholu přiřazeno číslo podle kódování dle 

(2.11). Tabulka 2.5 klasifikuje 300 případů podle posloupnosti vrcholů do tříd, podtříd a typů. Třída je 

určena prvním symbolem posloupnosti vrcholů (tučně), podtřída je určena následujícími dvěma 

symboly, poslední tři čísla indikují typ. Standardní typ posloupnosti vrcholů: SALIPR odpovídá typu: 

612.534, který je v tabulce zvýrazněn (zeleně). V případě, že některé vrcholy chybí, je celý numerický 

výraz doplněn nulami na konci. 

300 vyšetřovaných subjektů (viz Tabulka 2.5) postižených nemocí koronárních tepen, bylo 

rozděleno do 6 tříd, 58 podtříd a 184 typů [56]. 

 

1  2  3  4  5  6 

A  L  P  R  I  S 
(2.11) 
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Tabulka 2.5 Třídy, podtřídy a typy posloupnosti vrcholů dle [56]. 

Třída 

a podtřída 

Typ Třída 

a podtřída 

Typ Třída 

a podtřída 

Typ Třída 

a podtřída 

Typ 

123 
465 164 235 416 236 

532 
641 

645 165 234 

425 

300 200 

124 356 215 300 360 
543 

261 

125 

300 

216 

340 500 123 

340 345 432 261 536 263 

346 430 435 263 541 260 

364 234 500 451 630 546 320 

126 

340 
236 

000 452 260 

612 

350 

345 400 

453 

261 354 

354 

253 

000 620 430 

132 640 400 230 524 

142 630 460 

461 

253 530 

145 

236 640 523 534 

263 263 400 250 543 

326 
325 

000 
462 

253 613 524 

362 461 258 
614 

325 

146 
253 

326 
450 463 340 532 

325 640 

512 

364 

615 

234 

152 

346 352 100 630 320 

360 362 000 634 534 

364 

412 

360 236 
621 

350 

436 536 514 400 534 

630 546 

523 

400 623 540 

634 630 460 
625 

103 

153 

260 625 640 340 

264 413 230 300 641 253 

642 

415 

236 526 000 
642 

350 

162 

346 263 

532 

400 530 

354 235 540 645 300 

534 
416 

235 610 652 340 

163 524 325 640 653 240 

 

Vzorec posloupnosti 

 

FS: PPXPPYPPZ − PNXPNYPNZ (2.12) 

kde 

 PPX pořadí vrcholu PX viz (2.9), analogicky pro další vrcholy. 

 

Oproti posloupnosti vrcholů SP (která uvádí vrcholy v pořadí, tak jak se objevovaly v čase 

za sebou) má tento vzorec pořadí vrcholů pevně stanoveno dle (2.12), kde pomlčka odděluje kladné 

a záporné vrcholy. Ke každému vrcholu uvádí jeho pořadové číslo. Např. vrchol PX se objevil jako 

třetí, PY jako čtvrtý, PZ jako pátý, NX jako šestý, NY jako první a NZ jako druhý. Pak bude vzorec 

posloupnosti FS: 345 − 612 dle [50]. 
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Řád 

 

Řád: ABC (2.13) 

kde 

 A, B, C číslice, kódující dvojice vrcholů 

 

Posloupnost vrcholů lze vyjádřit sekvencí slabik, vyjadřujících vrcholy ve formě tříslabičného 

„slova“, např. SA-LI-PR. Podle speciálního kódu (v literatuře nedohledán) jsou slabiky číslovány tak, 

že vnikají trojmístná čísla, která jsou dvojího druhu. První druh má vždy obsaženy číslice 2 a 6; druhý 

druh má obsaženy číslice 3 a 7. Oba tyto druhy neboli kmeny mají jako třetí číslici 1, 4, 5 nebo 8. Je 

možných 48 těchto kombinací – Řádů. V praxi se těchto řádů vyskytuje asi 36. Z důvodu nezjištěného 

kódování párů vrcholů z dostupné literatury je vzorec řád (2.13) vyjádřen pouze obecně třemi 

číslicemi A, B, C [51]. 

2.2.2.3 Posloupnost oktantů 

Pro úplný popis časové posloupnosti všech oktantů celé skupiny QRS používáme vzorec 𝐒𝐎 

(angl. Sequence of Octants) dle [55], označovaný v literatuře [50] také jako 𝐅𝐆. Čísla oktantů 

označujeme (viz Obrázek 2.7) a do vzorce píšeme za sebou tak, jak postupně následovala. 

 

FG:O1O2…O𝑛 

SO = FG 
(2.14) 

kde 

 O𝑖 oktant, 𝑖 značí jeho pořadí v posloupnosti, 𝑛 je celkový počet oktantů. 

 

Pro uvedení doby trvání oktantů používáme vzorec 𝐅𝐓 dle [50], kdy ke každému oktantu 

uvedeme jeho dobu trvání v milisekundách. 

 

FT = TO1TO2TO3 …TO𝑛 (2.15) 

kde 

 TO𝑖 doba trvání oktantu O𝑖 dle (2.14). 

 

Posloupnost oktantů představuje vzruchovou cestu. V praxi je výhodou reprezentovat oktanty 

v prostoru, a tak registrujeme záznam ve způsobu grafu. Diagram oktantů ukazuje průběh depolarizace 

(viz Obrázek 2.8). Graf je charakterizován řadou variací [53]. 

Standardní podoba posloupnosti oktantů 

Na základě empirických zkušeností získaných v případě několika stovek případů bylo zjištěno, 

že existuje určitá standardní podoba posloupnosti oktantů dle (2.16). Toto pořadí oktantů nebo mírně 

modifikované bylo označeno jako standardní. Naproti tomu, případy s infarktem myokardu vykazující 

rozdílné pořadí, byly označeny jako nenormální [55]. 

 

SO: 762148 (2.16) 



Použité metody 

39 

 

 

 

 

Obrázek 2.8 Diagram sekvence oktantů (pohled shora – do transverzální roviny). Čísla odpovídají 

oktantům, písmena indikují poloprostory, spojnice reprezentují cestu depolarizace pro standardní 

sekvenci dle (2.16) (vlevo). Sekvence oktantů pro tři různé případy dle [53] (vpravo). 

Třídy a podtřídy oktantů 

Posloupnost oktantů je vysoce proměnná. Případy lze rozdělit do 14 oktantových tříd podle 

první číslice SO, kde začíná depolarizace. Pro jemnější rozdělení byly vybrány první dvě nebo více 

číslic SO a pojmenovány jako podtřídy. Celkový počet podtříd je 35. Uvedení do tříd oktantů 

(viz Tabulka 2.6) vede k možnosti uspořádat všechny vyšetřované případy v kompletní databázový 

záznam [54]. 

Tabulka 2.6 Třídy a podtřídy posloupnosti oktantů (oktantové třídy) dle [54]. 

Třída Podtřída Počet 

subjektů 

Třída Podtřída Počet 

subjektů 

Třída Podtřída Počet 

subjektů 

1 

12 

14 

15 

18 

1 

5 

2 

1 

6 

61 

62 

65 

67 

6 

16 

8 

3 

11 
76215 

76218 

8 

2 

2 

21 

23 

26 

13 

1 

1 

7 72 5 12 765 25 

3 

31 

32 

34 

36 

37 

1 

11 

1 

1 

5 

8 737 18 13 

784 

785 

787 

2 

8 

1 

4 

41 

45 

48 

12 

2 

2 

9 761 9 14 

87 

84 

85 

87 

1 

8 

4 

5 

5 
51 

58 

8 

1 
10 762 53 ----- ----- ----- 
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Oktantový vzorec 

Oktantový vzorec 𝐅𝐎 dle [50] vyjadřuje pořadí oktantů, ve kterých se v časovém postupu 

objevovaly jednotlivé vrcholy. 

 

FO:O1VO2VO3VO4VO5VO6V (2.17) 

kde 

O1V první oktant v pořadí, ve kterém se objevil nějaký vrchol, analogicky pro ostatní 

oktanty 

Lze jej získat sloučením vrcholového vzorce FP dle (2.4) a vzorce posloupnosti FS dle (2.12). 

Pro příklad uvedeme odvození FO na zadaném FP a FS: 

 

        PX  PY  PZ − NX  NY  NZ 

FP:  2    1     4 −  4     6     2 

FS:  3    4     5 −  6     1     2 

(2.18) 

 

První v pořadí se vyskytl vrchol NY v oktantu 6, následoval vrchol NZ v oktantu 2, PX 

v oktantu 2, PY v oktantu 1, PZ v oktantu 4 a jako poslední vrchol NX v oktantu 4. Z toho vyplývá 

výsledný tvar oktantového vzorce dle (2.19). Jeho interpunkce ukazuje oddělení rozdílných oktantů. 

Uvedené vzorce FP, FS a FO jsou standardně 6místné, protože vycházejí z umístění 

a posloupnosti celkem 6 vrcholů [50]. 

 

FO: 6.22.1.44 (2.19) 

 

Sled 

 

Sled: 622144 (2.20) 

 

Vzorec 𝑆𝑙𝑒𝑑 je jiné označení pro oktantový vzorec, zapisuje se však bez interpunkce. 

Pro konkrétní případ dle (2.19) bude sled dán vzorcem (2.20). Protože se jedná o 6 vrcholů, je sled 

rovněž šestimístné číslo, z něhož se používají nejčastěji první dvě místa. V praxi je těchto zkrácených 

sledů asi 40 [51]. 

2.2.3 Ukazatele 

Užitím uvedených vzorců (viz oddíl 2.2.2) nedosáhneme dostatečné informace pro řešení 

velkého počtu variant. Pro charakterizování individuálního EPS je nutné rozšířit tyto tři druhy 

indikátorů (umístění vrcholů v oktantech, posloupnost vrcholů a posloupnost oktantů), které tvoří 

takzvanou základní soustavu indikátorů, o další soustavu, zvanou hybridní. Název hybridní je odvozen 

ze skutečnosti, že výsledkem hybridních indikátorů jsou písmena i desetinná čísla. Do této soustavy 

patří maxima, kvocienty, azimut, elevace, doba trvání mezi vrcholy P a L a doba trvání pátého oktantu 

[51]. Kromě uvedených ukazatelů je v literatuře [57] posuzován také tvar trojúhelníka tvořeného 

vrcholy L, I, P. 
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2.2.3.1 Maxima 

DT (ms) 1doba trvání QRS (2.21) 

W (–) číslo nejdelšího oktantu {1,… ,8} (2.22) 

MV (mV) amplituda největšího vrcholu (2.23) 

EV = L + I + P + R + S + A (mV) 2elektrický objem (2.24) 

QRSM
MAX, QRSAZ

MAX , QRSEL
MAX (mV,°,°) 

3amplituda, azimut a elevace maximálního 

vektoru smyčky QRS 
(2.25) 

 

Zpracováno dle [50] a [51]. 

2.2.3.2 Kvocienty podle doby trvání poloprostorů 

RDT =  
RT

DT
 (–) poměr trvání poloprostoru R k DT (2.26) 

SDT =  
ST

DT
 (–) poměr trvání poloprostoru S k DT (2.27) 

ADT = 
AT

DT
 (–) poměr trvání poloprostoru A k DT (2.28) 

26DT = 
2T + 6T

DT
 (–) poměr trvání oktantů 2 a 6 k DT (2.29) 

 

Zpracováno dle [50]. 

2.2.3.3 Kvocienty podle amplitud vrcholů 

QR =
R

R + L
 (–) 4poměr velikosti amplitudy vrcholu R k R+L (2.30) 

QS =
S

S + I
 (–) 5poměr velikosti amplitudy vrcholu S k S+I (2.31) 

QA =
A

A + P
 (–) 6poměr velikosti amplitudy vrcholu A k A+P (2.32) 

 

Zpracováno dle [51]. 

2.2.3.4 Azimut a elevační úhel 

AZA, AZL , AZP , AZR (°) azimut pro jednotlivé vrcholy 〈0°, 360°) (2.33) 

EL (°) elevační úhel 〈−180°,  + 180°) (2.34) 

Zpracováno dle [51]. 

                                                      
1 K výsledkům se připojí ze zkušenosti získaná konstantní hodnota kritického stupně. 
2 Elektrický objem (EV) je součtem amplitud všech vrcholů (mV). Je použit jako ukazatel velikosti 

srdce. K výsledkům se připojí ze zkušenosti získaná konstantní hodnota kritického stupně. 
3 K výsledkům se připojí ze zkušenosti získaná konstantní hodnota kritického stupně. 
4 Jestliže je překročena kritická hodnota, daný zlomek je označen příslušným písmenem – směrnicí R. 

Tímto způsobem jsou zaznamenány netypické tvary smyčky QRS. 
5 Jestliže je překročena kritická hodnota, daný zlomek je označen příslušným písmenem – směrnicí S. 

Tímto způsobem jsou zaznamenány netypické tvary smyčky QRS. 
6 Jestliže je překročena kritická hodnota, daný zlomek je označen příslušným písmenem – směrnicí A. 

Tímto způsobem jsou zaznamenány netypické tvary smyčky QRS. 
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Azimut a elevační úhel je definován (viz Obrázek 2.9). Azimutová stupnice horizontální 

projekci vrcholů A, L, P, R do transverzální roviny. Její počátek je na konci záporné poloosy 𝑥 

a postupuje proti směru hodinových ručiček až do 360°. O vertikálním uložení EPS nás informují 

vrcholy I, S, které tvoří elevační úhel. Stupnice elevace je v rozsahu od −180° do +180°, kdy počátek 

je na kladné poloose 𝑥, kladná elevace postupuje po směru hodinových ručiček. Obrázek 2.9 

znázorňuje azimutovou kružnici a  kružnici elevace pro konkrétní případ. 

 

  

Obrázek 2.9 Azimutová kružnice dána zobrazením vrcholů A, L, P, R v transverzální rovině. 

Elevační úhel dán zobrazením vrcholů I, S v sagitální rovině. Velká písmena označují 

šest prostorových stran, malá písmena označují umístění vrcholů konkrétního případu, čísla označují 

oktanty v horizontální projekci (vlevo) a ve vertikální projekci (vpravo). Zpracováno dle [51]. 

2.2.3.5 Doba trvání mezi vrcholy P a L 

TPL = TP − TL (ms) doba trvání mezi vrcholy P a L (2.35) 

kde 

 TP, TL časový okamžik výskytu vrcholu P a L. 

 

Doba trvání TPL je důležitým ukazatelem pro sledování stádia nemoci IHD. Dlouhodobé 

sledování ukazatele TPL slouží pro předpověď letální (vážné) prognózy nevratného zhoršení, které 

začíná zvětšením TL a zmenšením TP, přes vyrovnání TL = TP až po dosažení konečného stavu 

tzv. obrácené rotaci (RR), kdy TPL < 0. Tato změna je charakteristická pro IHD. Podle pozorování 

případů s IHD je zřejmé, že se RR projeví, jakmile nemoc postoupí do příslušného stádia. Posloupnost 

PL se může objevit v různých místech posloupnosti vrcholů – na začátku, uprostřed nebo na konci. 

Obrácená rotace by měla být považována za nejdůležitější symptom IHD [55], [57]. 

V případě jiných srdečních chorob, zejména při poškození chlopní se nikdy RR neobjevuje. 

Opačný oběh je tedy pravděpodobně specifický symptom [55]. 

Obrázek 2.10 znázorňuje správný oběh smyčky QRS, kdy je aktivace určena sekvencí vrcholů 

LP. Zmenšením TPL dojde k přiblížení vrcholů P a L, až k obrácené rotaci doprovázené změnou 

pořadí, tj. PL [55]. 
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Obrázek 2.10 Schematický diagram smyčky QRS a vrcholů R, A, L, P v transverzální rovině. Šipka 

naznačuje směr rotace. Inspirováno [55]. 

2.2.3.6 Doba trvání pátého oktantu 

TO5 (ms) délka trvání pátého oktantu (2.36) 

 

Důležitým ukazatelem je výskyt a délka trvání pátého oktantu. Pátý oktant, symbolizovaný 

znaménky (+, −, +), umístěný v prostorovém modelu vlevo, nahoře, vzadu (viz Obrázek 2.7) má 

výjimečnou pozici. Podle měření bylo zjištěno, že změny v koronárních tepnách jsou často 

doprovázeny jeho aktivitou [53], [54], [55]. 

U normálních subjektů se pátý oktant nevyskytuje. Výskyt je znakem patologických stavů. 

Oproti obrácené rotaci, která se nachází pouze u ischemických chorob, se znak pátého oktantu 

objevuje také v ostatních kardiologických případech. Relativní míra pro ischemickou chorobu srdeční 

(IHD) je charakterizována delším trváním pátého oktantu [53], [54], [55]. 

2.2.4 Indikátory 

Indikátory jsou definovány pro překročení kritického stupně veličin uvedených (viz oddíly 2.2.2 

a 2.2.3). Kromě uvedených indikátorů jsou v literatuře [51] a [53] zmíněny i další, např. indikátor G, 

pro detekci nepravidelností změn azimutového úhlu nebo indikátory pro standardní, přechodnou nebo 

odchylnou posloupnost oktantů dle (2.14). 

2.2.4.1 Směrnice 

Pro kvocienty (2.30), (2.31), (2.32) jsou stanoveny indikátory tzv. směrnice dle [52] a [53]: 

 

R (–) QR > 0,3 

(2.37) S (–) QS > 0,3 

A (–) QA > 0,3 
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Literatura [51] uvádí pro směrnice jiná kritéria: 

 

L (–) QR < 0,1 

(2.38) 

 

R (–) QR > 0,3 

S (–) QS > 0,8 

P (–) QA < 0,3 

A (–) QA > 0,3 

2.2.4.2 Obrácená rotace 

Obrácená rotace je definována dle relace (2.35) [55]: 

 

RR (–) TPL < 0 (2.39) 

 

Změna směru rotace se projeví v jednotlivých rovinách. Obvyklý směr rotace 

2D vektorkardiogramů dle [53]: 

 𝑥𝑧 transverzální T-VKG (obvyklý směr rotace – proti směru hodinových ručiček), 

 𝑦𝑧 frontální F-VKG (obvyklý směr rotace – proti směru hodinových ručiček), 

 𝑥𝑦 sagitální S-VKG (obvyklý směr rotace – po směru hodinových ručiček). 

Pro detekci odlišných směrů rotace v jednotlivých rovinách jsou zavedeny indikátory dle [53]: 

 

RRT 

RRF 

RRS 

(–) 

(–) 

(–) 

RR v transverzální rovině 

RR ve frontální rovině 

RR v sagitální rovině 

(2.40) 

 

Pro rotaci VKG v jednotlivých rovinách bývá kromě indikace obrácené rotace dle (2.40) 

indikováno ještě překřížení smyček [53]. 

2.2.4.3 Pátý oktant 

Indikaci pátého oktantu lze stanovit dle relace (2.36) [55]: 

 

O5 (–) TO5 > 0 (2.41) 

2.2.5 Ostatní indikátory 

Pokud doba trvání některého oktantu dle (2.15) překročí stanovenou mez dle (2.42), je stanoven 

indikátor H dle [51]: 

 

H (–) TO𝑖 > 30 ms (2.42) 
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Pro dobu trvání smyčky QRS dle (2.21) překročí stanovenou mez dle (2.43), je stanoven 

dvoustupňový indikátor dle D dle [53]: 

 

D1 

D2 

(–) 

(–) 

DT > 86 ms 

DT > 120 ms 

(2.43) 

 

Pro maximální vektor dle (2.25) je stanoven indikátor M dle [51]: 

 

M (–) QRSM
MAX > 1,8 mV (2.44) 

 

Pro elektrický objem dle (2.24) je stanoven dvoustupňový indikátor V dle [53]: 

 

V1 

V2 

(–) 

(–) 

EV > 2,5 mV 

EV > 3,5 mV 

(2.45) 

 

Literatura [51] definuje indikátor V jako: 

 

V (–) EV > 5 mV (2.46) 

 

Pro azimut maximálního vektoru dle (2.25) je stanoven indikátor E dle [51]: 

 

E (–) QRSAZ
MAX  < 140° ∨ QRSAZ

MAX > 240° (2.47) 

2.2.6 Formáty popisu elektrického prostoru srdečního 

Laufberger v průběhu své činnosti publikoval řadu prací, například [49], [50], [51] [53], [54], 

[55], [56], [57] zabývajících se popisem souborů pacientů s využitím uvedených parametrů. 

Definuje postupně dva formáty pro kvantitativní popis EPS. Výstupem každého měření je 

kvantitativní popis ve formátu kardiotopogramu (KTG) nebo elementární tabulky (ET) zařazený 

do datové banky. 

2.2.6.1 Kardiotopogram 

Výsledek vyšetření s využitím výše popsaného hodnocení vektorkardiografických svodů X, Y 

a Z, tedy kardiotopologického vyšetření, se dá podle literatury [51] shrnout a normalizovat v KTG, 

jehož forma je následující: 

 

kategorie – třída – klíč – směrnice – řád – sled – rozlišovací vzorce (2.48) 

 

Těchto 28 typů (číslic a písmen bez interpunkce) stačí charakterizovat individuální EPS. Počítač 

porovná kvantitativně dva KTG téhož pacienta a určí změny v průběhu vývoje. Jejich zhodnocení 

ve smyslu zlepšení nebo zhoršení provede (zatím ještě) lékař. Pro sestavení KTG dle (2.48) jsou 

v následujícím textu definovány jednotlivé části KTG. 
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Kategorie 

Pacienti nebo osoby určené k topologickému vyšetření jsou externě klinicky rozděleni do tří 

skupin zvaných kategorie. První kategorie „I“ zahrnuje případy osob, které prodělaly srdeční infarkt. 

Druhá kategorie „D“ obsahuje všechny druhy vrozených i získaných vad chlopní a cév. Třetí kategorie 

„R“ je určena pro všechny druhy nemocí, druhy činnosti a zdravé osoby. 

Třída 

Všechny tři kategorie se dělí na třídy. První kategorie má 7 tříd. Je to 7 druhů infarktů, 

označených jako PS, PB, AS, AL, LT, DP. Každého pacienta s prodělaným srdečním infarktem je 

vždy možné zařadit do některého druhu podle kritérií (viz oddíl 2.2.8). 

Klíč 

Pro umístění vrcholů v oktantech se používá vzorec Klíč (2.8), který má vždy pořadí vrcholů 

ALPR. Zbývá přiřadit oktanty k těmto vrcholům. 

Směrnice 

Směrnice jsou určeny dle (2.38). Pokud některý kvocient překročí kritickou hodnotu, do KTG je 

zapsána příslušné písmeno – směrnice. 

Řád 

Posloupnost vrcholů je vyjádřena trojmístným číslem dle (2.13). Toto číslo odpovídá 

posloupnosti tří poloprostorů číslovaných podle speciálního kódu, který nebyl v literatuře nalezen. 

Sled 

Sled je vzorec posloupnosti oktantů redukovaného prostoru, číslo o 6 místech, podle celkového 

počtu 6 vrcholů dle (2.20). 

Rozlišovací vzorce 

Rozlišovací vzorce jsou určeny na základě překročení kritických hodnot některého z ukazatelů 

(2.42), (2.44), (2.46), (2.47). Kromě těchto rozlišovacích vzorců se mohou objevit další indikátory, 

např. indikátor G, vyjadřující nepravidelnost azimutového úhlu. Kritické hodnoty pro tento indikátor 

však v literatuře nejsou neuvedeny. 

2.2.6.2 Elementární tabulka 

Namísto kardiotopogramu je v literatuře [53], [54], [55], [56] kardioelektrický prostor (EPS) 

popisován formou elementární tabulky (ET). Jedná se o digitální sestavu měřených dat každého 

vyšetřovaného subjektu, ke které jsou připojeny následující vzorce (viz oddíl 2.2.2), ukazatele 

(viz oddíl 2.2.3) a indikátory (viz oddíl 2.2.4): 
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 Asociační číslo (2.5)   AN, 

 posloupnost vrcholů (2.9)  SP, 

 posloupnost oktantů (2.14)  SO, 

 oktantový vzorec (2.17)   FO, 

 doba trvání depolarizace (2.21)  DT, 

 elektrický objem (2.24)   EV, 

 deviační kvocienty (2.30), (2.31), (2.32) QR, QS, QA 

 směrnice (2.37)    R, S, A 

 doba trvání pátého oktantu (2.36)  TO5, 

 výskyt pátého oktantu (2.41)  O5, 

 obrácená rotace (2.39)   RR, 

 azimut a elevační úhel (2.33) (2.34) AZA, AZL, AZP, AZR, EL. 

2.2.7 Datová banka 

Každý pacient je zařazen do knihy datové banky pod nalezenou třídou odpovídající typu 

infarktu a je připojeno jeho asociační číslo (AN). V datové bance jsou pak dále pacienti seřazeni 

alfanumericky podle asociačních čísel a tak je získán přehled, který je zcela univerzální. Tím, že má 

každý pacient číslo biologicky podmíněné svým stavem, je dána možnost srovnávání pacientů 

z různých pracovišť [52]. 

Význam databáze je v komplexnosti seznamu všech vyšetřovaných případů bez výjimky. 

Ani kardiologie, elektrokardiologie ani koronarografie nemohou poskytnout podobný systém třídění, 

protože neposkytují kompletní výčet případů. Alfanumerická klasifikace může být přiřazena subjektu 

na každé klinice, kde jsou dodržena stejná technická pravidla [54]. 

2.2.8 Kritéria pro rozlišení infarktů 

Kritéria pro rozdělení do 7 tříd infarktů podle jejich lokalizace dle [51] a [52]: 

 Oba zadní infarkty určuje řád dle vzorce (2.13); PS (posteroseptální ) infarkt je určen kmenem 

2+6 a PB (posterobazální) infarkt je určen kmenem 3+7. Jiné rozlišení zadních infarktů je 

na základě kvocientů. Překročí-li některý kvocient hodnotu 0,3 (směrnice dle (2.37)), je označen 

uvedeným písmenem a slouží k prostorové charakterizaci případu, spoluurčuje druh zadního 

infarktu. 

 Oba přední druhy infarktů jsou charakterizovány nulou v klíči dle vzorce (2.8), čili mají 

v horizontální asociaci nulu. Sled dle vzorce (2.20) začínající oktanty (1, 2, 5, 6) určuje AS 

(anteroseptální) infarkt a sled začínající oktanty (4, 7, 8) určuje AL (anterolaterální) infarkt, 

 LT (laterální) infarkt má první číslici sledu 3. 

 Diafragmatický (inferiorní) infarkt je charakterizován uložením v horních oktantech (5, 6, 7, 8), 

 BBB čili raménkové blokády spojené s infarktem mají trvání skupiny QRS delší než 100 ms. 

Shrnutí těchto pravidel je uvedeno (viz Tabulka 2.7). Platnost byla ověřena na 300 případech 

srdečních infarktů, které byly v laboratoři zapsány počítačovou technikou. V jejich seznamu mají 

první čtyři případy převahu. Definice infarktu podle zde uvedené kvalifikace se nedá srovnávat 

s běžnou kvalifikací, která je určena subjektivně [51], [52]. 
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Tabulka 2.7 Rozdělení kategorie „I“ (osoby, které prodělaly srdeční infarkt) na jednotlivé třídy – 

druhy infarktů dle [51]. 

Druhy infarktů PS PB AS AL LT DP 

Řád 2+6 3+7 ----- ----- ----- ----- 

Sled ----- ----- 

začíná 

oktanty 

1,2,5,6 

začíná 

oktanty 

4,7,8 

začíná 

oktantem 

3 

----- 

Klíč ----- ----- 
začíná 

nulou 

začíná 

nulou 
----- ----- 

QR, QS, QA > 0,3 > 0,3 ----- ----- ----- ----- 

Oktanty ----- ----- ----- ----- ----- 5 až 8 

 

2.2.9 Kritéria pro rozlišení dalších diagnóz 

Případy, které mají jiné srdeční choroby, než infarkt myokardu jsou rozděleny dle [53] 

na normální (N) a hypertrofické (H). Do tříd hypertrofických náleží případy, které mají elektrický 

objem (EV) větší než 350. Jemnější rozdělení je provedeno pomocí posloupnosti oktantů (SO).  

Klasifikace znaků může být rozdělena podle faktorů a stupňů daného faktoru. Příklad takového 

rozdělení je uveden (viz Tabulka 2.8). 

 

Tabulka 2.8 Klasifikační tabulka dle [53]. 

Faktor Stupeň 

 1 2 3 

Asociační číslo (AN) 

podle začátku 

00 nebo 05 2 nebo 6 6 nebo 7 

Posloupnost oktantů 

(SO) 

standardní přechodná abnormální 

Elektrická kapacita 

(EV) 

1 až 250 mV do 350 mV nad 350 mV 

Depolarizační čas (DT) do 86 ms do 120 ms nad 120 ms 

Otočení VKG běžně překříženě obráceně 

Typ infarktu lateral, inferior posterior anterior 

Vnější činnost aneurysma bypass hypertenze 

Opakované pozorování 1. 2. 3. 
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2.2.10 Výsledky Laufbergerovy oktantové vektorkardiografie 

U vyšetřovaných pacientů jsou s využitím oktantové VKG sledovány symptomy nemoci 

koronárních tepen. Jsou zde zahrnuta hlediska mimořádné variability nalezených oktantů a sledování 

rychlosti projevů ischemické choroby v průběhu vývoje [53]. 

V literatuře vývoje [53] je klasifikováno 353 pacientů po infarktu myokardu podle posloupnosti 

oktantů (SO) a asociačního čísla (AN). Je zde popsána standardní posloupnost oktantů. Dále je 

zmíněna důležitost výskytu pátého oktantu jako ukazatele koronárních nemocí. Klasifikace je 

podpořena výčtem uvedených vzorců a ukazatelů. 

V literatuře [54] jsou porovnávána data 250 případů po infarktu myokardu. Případy jsou 

rozděleny do 14 oktantových tříd a 35 podtříd podle počátečních čísel posloupnosti oktantů (SO), kde 

začíná depolarizace. Do elementárních tabulek je přidána integrace vrcholů a výskyt a délka trvání 

pátého oktantu.  

V literatuře [56] je 300 případů po infarktu myokardu rozděleno na základě posloupnosti 

vrcholů (SP) do tříd, podtříd a typů. Vyšetření pacientů podle této klasifikace dává objektivní 

a detailní přehled o postupu nemoci koronárních tepen. Klasifikace je podpořena posloupností oktantů 

(SO), asociačním číslem (AN) a výskytem a délkou trvání pátého oktantu. 

V literatuře [55] jsou pro klasifikační účely uváděny vzorce SO a SP, doba trvání jednotlivých 

oktantů a doba trvání depolarizace (DT). Diagnóza ischemické choroby je charakterizována podle tří 

znaků: obrácené rotace, výskytu pátého oktantu a změně znaků po opakovaném vyšetření. 

Kvantitativní popis formou KTG nebo ET slouží zejména pro vyhodnocení změn dvou časově 

různých stavů EPS jednoho subjektu. Za rozdílný údaj pokládáme překročení srovnávací hodnoty 

o 15 %. Odchylky jsou způsobeny biologickou variací a nestálostí vybavení. Použitím komparační 

metody, která má větší možnosti než metoda jednoduchá, byly získány velice podrobné informace. 

Význam komparace je v tom, že podle stupně změn se dá soudit na případné zhoršení, eventuálně 

zlepšení stavu pacienta [52], [53]. 

Uvedenou metodou (viz oddíly 2.2.8 a 2.2.9) lze pacienty rozdělit na jednotlivé typy. Touto 

metodou bylo klasifikováno 418 případů infarktů myokardu a bylo v souladu rozdělením provedeným 

podle klinického obrazu. Navržená metoda parametrické VKG je vhodná pro další automatizaci [52]. 
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2.3 Metody pro automatickou klasifikaci ischemických chorob srdečních 

ze svodů VKG 

Laufbergerova metoda oktantové vektorkardiografie (viz podkapitola 2.2) je propracovaná a řeší 

problematiku od samotných principů vzniku elektrických srdečních potenciálů (viz podkapitola 1.4), 

přes definici modelu srdce jako dipólu s fixním středem pro měření elektrického srdečního vektoru 

(viz pododdíl 2.1.1.1), definici vlastní metody pro vyhledání ESS a svodového systému pro 

ortonormální snímání jednotlivých složek X, Y, Z z povrchu těla (viz podkapitola 2.2, odstavec 3 a 4), 

po nalezení kvantitativního popisu EPS (viz oddíly 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4), formátovaného popisu 

EPS pro každého pacienta (viz oddíl 2.2.6) a metodu ověřuje na tisících pacientech v průběhu desítek 

let. Současně nalézá korelace mezi kvantitativními parametry a IHD a metodu postupně automatizuje. 

Velký rozvoj počítačové techniky a metod pro zpracování signálů, statistické zpracování 

a klasifikaci otevírá možnosti pro automatizaci VKG diagnostiky. Články [58] až [79] uvedené (viz 

příloha A) jsou zaměřeny na problematiku využití VKG pro automatické rozpoznání IHD, MI, AMI, 

klasifikaci rozsahu a lokalizace MI, případně jizev po MI. Používané metody můžeme rozdělit 

do kategorií podle procesu zpracování dat: 

 metody měření elektrické srdeční aktivity 

 metody předzpracování dat 

 metody kvantifikace EPS a výběru významných vlastností – extrakce vlastností 

 metody klasifikace a vyhodnocení dosažených výsledků 

Algoritmy pro automatickou klasifikaci IHD ze svodů VKG dle [58] až [79] vycházejí z různě 

velkých datových souborů, které obsahují data pacientů zařazených do několika diagnostických 

skupin. Vstupními daty jsou signály 3svodového VKG získané nejčastěji Frankovou, nebo jinou 

metodou měření. Často bývá použita transformace 12svodového EKG na 3svodové VKG, např. 

inverzní Dowerova transformace. Použité metody měření jsou popsány (viz oddíl 2.3.1). Následuje 

předzpracování dat (viz oddíl 2.3.2), které bývá řešeno s různou složitostí v závislosti na požadavcích 

dalšího zpracování a klasifikace. Důležitou fází je kvantitativní popis EPS souborem 7vlastností 

a výběr významných vlastností pro rozpoznání klasifikované diagnózy (viz oddíly 2.3.3 a 2.3.4). 

Nakonec je provedena klasifikace a vyhodnocení výsledků (viz oddíl 2.3.5). 

  

                                                      
7 Vlastnost bývá často reprezentována určitým číselným údajem – parametrem. 
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2.3.1 Metody měření 

Metody měření jsou v podstatě používané svodové systémy pro měření elektrických srdečních 

potenciálů definované samotnou diagnostickou elektrokardiografickou metodou (viz pododdíl 2.1.1.4), 

které by měly splňovat podmínky pro korigovaný VKG systém (viz pododdíl 2.1.1.4, odstavec 6). 

Použití transformace 12svodového EKG na 3svodové VKG (viz pododdíl 2.1.1.4) může mít 

za následek porušení těchto podmínek a vnesení chyby do měření. Proto byly zpravovávány záznamy 

měřené korigovaným systémem svodů a byl použit stejný svodový systém, jaký se používal pro 

Laufbergerovu oktantovou VKG, tedy nejběžnější Frankův svodový systém. 

Přehled metod pro měření dle [58] až [79] včetně popisu Frankova systému je uvedeno 

(viz příloha A, oddíl A.1). 

2.3.2 Metody předzpracování dat 

Předzpracování dat je důležitou součástí klasifikačního procesu. Pro účely klasifikace 

definujeme několik fází pro předzpracování dat, viz [58] až [79]: 

 filtrace signálů 

 detekce QRS komplexů 

 segmentace 

 odstranění vlivu kolísání izoelektrické linie 

 prostorové zarovnání srdečních cyků 

 průměrování 

 odstranění ektopických srdečních cyklů 

 normalizace 

z nichž byly použity všechny fáze vyjma normalizace. 

Ačkoli Laufbergerova oktantová VKG nedefinuje žádné metody pro předzpracování dat 

a to z důvodu jiných způsobů měření signálů pomocí analogové techniky: osciloskopu, resolveru, 

elektronického přepínače pro zobrazení SKG, selektoru pro výběr snímku a další techniky, viz [49], 

která řešila posunutí počátku QRS smyček analogově, tak měřené digitální signály použité databáze 

(viz kapitola 5) bylo nutné předzpracovat metodami podrobně popsanými v kapitole 6. 

Pro některé fáze by bylo možné použít i jiné metody, například pro detekci QRS a segmentaci 

signálu Panův-Tompkinsův algoritmus [94], morfologický a gradientní delineátor v časové oblasti 

(TDMG) [95] nebo waveletový delineátor (WTD) prezentovaný v [96], pro prostorové zarovnání 

srdečních cyklů se jeví zajímavá metoda rotační a translační matice a časové synchronizace (RTM) 

dle [99]. 

Přehled metod pro předzpracování dat dle [58] až [79] je uveden (viz příloha A, oddíl A.2). 
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2.3.3 Metody extrakce vlastností 

Hlavním rozdílem klasifikačních algoritmů je způsob definice vlastností pro popis EPS. 

Dle vlastností používaných, viz [58] až [79], můžeme vlastnosti rozdělit do několika kategorií: 

 vektorové vlastnosti 

 vlastnosti v časové oblasti 

 morfologické vlastnosti 

 topologické vlastnosti 

 statistické vlastnosti 

 vlastnosti vycházející z dynamiky šíření srdečního vektoru 

 vlastnosti vycházející z modelování a transformace signálu 

 reprezentativní srdeční cykly a vlastnosti popisující tvarové odchylky mezi signály 

Použité metody extrakce vlastností (viz podkapitola 2.2) můžeme zařadit do kategorií 

vektorových vlastností: amplitudy, azimuty a elevace (2.25), (2.33), (2.34); vlastností v časové oblasti: 

doba trvání QRS (2.21), doba trvání pátého oktantu (2.36) a jednotlivých oktantů (2.15), amplitudy 

vrcholů (2.23), (2.24); topologických a morfologických vlastností: umístění vrcholů v oktantech 

(viz pododdíl 2.2.2.1), posloupnost vrcholů (viz pododdíl 2.2.2.2), posloupnost oktantů (viz pododdíl 

2.2.2.3), kvocienty podle doby trvání poloprostorů a amlitud vrcholů v poloprostorech (viz pododdíly 

2.2.3.2, 2.2.3.3), obrácená rotace (viz pododdíl 2.2.4.2). 

Nejčastěji jsou používány časoprostorové charakteristiky (vektorové vlastnosti, vlastnosti 

v časové oblasti, morfologické vlastnosti a topologické vlastnosti), kam řadíme také použité metody. 

Popis EPS pomocí oktantů, nikoli však pomocí stejných vzorců (viz oddíl 2.2.2), je použit také 

v nejnovějších literaturách, například [66], [67], [68], [74] a [79], které dosahují vysoké úspěšnosti 

klasifikace (viz příloha A). 

Ostatní metody extrakce vlastností jsou také zajímavé a přehled metod extrakce vlastností 

rozdělený do kategorií s uvedenými příklady použití dle [58] až [79] je uveden (viz příloha A, oddíl 

A.3). 

2.3.4 Metody výběru významných vlastností 

Pro výběr významných vlastností je použita exploratorní analýza dat, tedy vyšetření 

pravděpodobnostního rozdělení dat, středních hodnot, rozptylu a testování hypotéz a dále některé 

vícerozměrné statistické metody (viz kapitoly 7 a 8). 

Pro výběr významných vlastností se jeví zajímavá také metoda hlavních komponent (PCA), 

snižující dimenzionalitu vstupních proměnných. Pro pochopení příspěvků od jednotlivých typů 

použitých proměnných pro rozpoznání diagnóz (kapitola 8), nebyla metoda použita, ale potenciálně ji 

lze použít v další práci. Nevýhodou PCA je nesnadná interpretace nově vzniklých proměnných 

a požadavek na lineární vztahy mezi původními a nově vzniklými proměnnými. 

Pro vyhodnocení důležitosti proměnných pro klasifikaci lze použít také některé algoritmy. 

Metody výběru významných vlastností dle [58] až [79] jsou uvedeny (viz příloha A, oddíl A.4). 
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2.3.5 Metody klasifikace 

Klasifikátor (viz Obrázek 2.11) je algoritmus, který je schopen při vhodné množině znalostí 

úspěšně rozdělovat vstupní data s hodnotami atributů (příznaků) z množiny {𝑥1, … , 𝑥𝑛} ∀𝑛 ∈ ℕ, 

do výstupních předem zvolených skupin (tříd) z množiny {𝑦1, … , 𝑦𝑟} ∀𝑟 ∈ ℕ. Příznaky jsou dány 

kvantitativními vlastnostmi (parametry) EPS. Vhodná volba klasifikačního algoritmu představuje 

nutnou podmínku k úspěšné klasifikaci [104]. Používané metody klasifikace, zejména dle literatury 

[58] až [79] jsou popsány (viz příloha A, oddíl A.5). 

Použité metody klasifikace v praktické části této disertační práce – logistická regrese (LR) 

a vícevrstvá perceptronová síť (MLP) jsou popsány (viz podkapitoly 2.3.5.1 a 2.3.5.2). Přehled metod 

pro klasifikaci dat dle [58] až [79] a další metody pro klasifikace jsou uvedeny (viz příloha A, oddíl 

A.2). 
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Obrázek 2.11 Obecný klasifikátor – příklad interakce mezi příznaky, rozhodovacím pravidlem 

a klasifikovanými třídami. Upraveno dle [104]. 

2.3.5.1 Logistická regrese 

Logistická regrese (LR) patří mezi vícerozměrné statistické metody a je zvláštním případem 

zobecněného lineárního modelu (ZLM), kdy vysvětlovaná proměnná 𝜋 je nelineární funkcí 

𝐾 vysvětlujících proměnných a je omezená na interval od 0 do 1. Vysvětlující proměnné LR modelu 

mohou být spojité i dichotomické. 

Výhodou ZLM oproti klasickému lineárnímu modelu (KLM) popsaného regresní funkcí dle 

[126]: 

 

𝒚 = 𝑿𝜷 + 𝜺 (2.49) 

kde 

 𝒚 𝑛-členný náhodný vektor vysvětlované náhodné veličiny, kde 𝑛 je počet pozorování, 

 𝑿 nenáhodná matice typu 𝑛 x (𝐾 + 1) zvolených 𝑛 kombinací hodnot 𝐾 vysvětlujících  

proměnných, 

 𝜷 (𝐾 + 1)členný vektor neznámých parametrů modelu, 

 𝜺 𝑛-členný vektor nepozorované rušivé složky, 
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je omezení požadavků na vstupní proměnné, kdy vysvětlované náhodné veličiny 𝒚 nemusí splňovat 

normální pravděpodobnostní rozdělení stejnými rozptyly 𝜎2. Ostatní podmínky (Podmínka 2.9 

až Podmínka 2.12) však musí být splněny. 

Regresní funkci LR obdržíme logitovou transformací 𝜋 ve zobecněném lineárním modelu dle [126]: 

 

ln
𝜋

1 − 𝜋
= 𝒙T𝜷 (2.50) 

kde 

 ln
𝜋

1−𝜋
 logit, 

 𝒙T (𝐾 + 1)členný vektor vstupních proměnných, 

protože 
𝜋

1 − 𝜋
= 𝒙T𝜷 

𝜋 =
exp (𝒙T𝜷)

1 + exp (𝒙T𝜷)
=

exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝐾𝑥𝐾)

1 + exp (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝐾𝑥𝐾)
 

(2.51) 

 

Pro odhad parametrů modelu 𝜷 se používá iterační metoda maximální věrohodnosti. 

Pro vyhodnocení modelu lze použít statistiku GM
2  (deviance), která vyjadřuje stupeň odchýlení 

modelem odhadnutých (očekávaných) četností a četností zjištěných, neboli ochýlení hodnoceného 

modelu od modelu saturovaného. Čím nižší GM
2 , tím lepší shoda modelu s daty. Největší hodnoty 

nabývá statistika GM
2  pro model zahrnující pouze parametr konstanty 𝛽0. GM

2  lze dle [126] vyjádřit 

jako: 

 

GM
2 = −2(ln LM − lnLS) (2.52) 

kde 

 LS věrohodnost výběrových dat pro model dokonale vyhovující empirickým četnostem 

(saturovaný model), 

 LM věrohodnost výběrových dat pro hodnocený model. 

 

 Vyjádříme-li snížení statistiky GM
2  modelu s 𝑝 parametry (𝑝 > 1) ve srovnání s modelem 

konstanty dle [126] jako: 

 

G0|M
2 = −2(ln L0 − lnLM) (2.53) 

kde 

 L0 věrohodnost výběrových dat pro model konstanty, 

 

přičemž výběrové rozdělení G0|M
2  je chí-kvadrát s 𝑝 − 1 = 𝐾 stupni volnosti, pak tuto statistiku 

můžeme použít pro ověření nulovosti všech parametrů 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝐾 regresní funkce, podobně jako 

celkový F-test o parametrech klasického lineárního regresního modelu. 
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Pro posouzení kvality regresní funkce lze dle [126] dále použít Coxovu-Snellovu statistiku: 

 

DCS = 1 − [
L0
LM
]
2/𝑛

 (2.54) 

 

a Nagelkerkeovu statistiku: 

 

DN =
DCS

max(DCS)
 (2.55) 

 

která nabývá hodnot z intervalu 〈0,1〉 a je tedy pro interpretaci výhodnější. 

 

Pro hodnocení modelu s minimálně jednou spojitou vysvětlující proměnnou (resp. s velkým 

počtem různých kombinací hodnot vysvětlujících proměnných) lze použit Hosmerův-Lemeshowův 

test, který testuje nulovou hypotézu, zda předpovědi provedené pomocí modelu dokonale vyhovují 

pozorované příslušnosti jednotek k vytvořeným skupinám [126]. 

Tyto testy jsou vhodné pro získání představy o kvalitě použitého modelu a s cílem zjistit, zda 

má či nemá smysl rozšiřovat hodnocený regresní model o další vysvětlující proměnné [126]. 

Pro test hypotézy o nulové hodnotě jednoho parametru 𝛽𝑗 (𝑗 = 0,1,… , 𝐾), při platnosti této 

hypotézy má podíl dle [126]: 

 

𝛽�̂�

SÊ(𝛽�̂�)
 (2.56) 

kde 

 𝛽�̂� odhad parametru 𝛽𝑗, 

 SÊ() odhad směrodatné odchylky, 

 

asymptoticky normované normální rozdělení (Waldův test). Zde jde o analogii dílčích t-testů 

u klasického lineárního regresního modelu. 

Předpoklady pro návrh loglineárního modelu 

Pro LR model musí být splněny podmínky dle [126]: 

 

Podmínka 2.9 Závislé proměnné musí být měřeny na dichotomickém měřítku. 

Podmínka 2.10 Nezávislé proměnné mohou být spojité (interval nebo poměr) nebo kategoriální  

(ordinální nebo nominální). 

Podmínka 2.11 Musí být zajištěna nezávislá pozorování a závislá proměnná by měla mít  

vzájemně se vylučující a vyčerpávající kategorie. 

Podmínka 2.12 Je potřeba mít lineární vztahy mezi spojitými nezávislými proměnnými 

a logitovou transformací závislé proměnné. 
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Pro nezávislé proměnné ani rezidua není dle [126] vyžadováno vícerozměrné normální 

rozdělení, ačkoli normalita vede ke stabilnějšímu řešení. Rovněž není vyžadována homoskedasticita. 

Nezávislé proměnné však nesmí být kolineární. Multikolenearita může mít dle [126] 

za následek chybné nadhodnocení některých vysvětlujících proměnných. Dále může zvyšovat rozptyly 

odhadů, což má za následek snížení přesnosti odhadů ve smyslu delších individuálních intervalů 

spolehlivosti a nízkých hodnot pro individuální Waldovy testy dle (2.56), zdánlivý rozpor mezi 

nevýznamnými výsledky Waldových testů a významným výsledkem celkového testu dle (2.53) 

a nestabilní odhady regresních koeficientů. Multikolinearita komplikuje nebo zcela znemožňuje 

rozumnou interpretaci individuálního vlivu jednotlivých vysvětlujících proměnných na vysvětlovanou 

proměnnou a způsobuje numerické obtíže, které souvisí s malou stabilitou některých regresních 

odhadů. 

V modelu musí být dle [126] zahrnuty pouze významné proměnné, model tedy nesmí být 

předimenzovaný ani poddimenzovaný. Logistická regrese s odhady maximální věrohodnosti vyžaduje 

oproti metodě nejmenších čtverců používané u lineární regrese větší počet pozorování. Požadováno je 

nejméně 10 případů na každou nezávislou proměnnou. 

2.3.5.2 Vícevrstvá perceptronová síť 

Vícevrstvá perceptronová síť (MLP) je nejpoužívanějším modelem neuronové sítě (NS) vhodná 

pro účely klasifikace, aproximace a predikce. MLP se skládá z neuronů (viz odstavec Základní 

stavební jednotka), uspořádaných ve vrstvách (viz Obrázek 2.13). Architektura, stav a konfigurace sítě 

je popsána (viz odstavec Architektura stav a konfigurace). Učící schopnost MLP je popsána 

(viz odstavec Adaptivní dynamika), aktivní režim MLP je popsán (viz odstavec Aktivní režim), 

metody předzpracování dat pro MLP jsou popsány (viz odstavec Metody předzpracování dat). Metody 

optimalizace pro návrh dobrého klasifikačního modelu zahrnující volbu topologie sítě, aktivační 

funkce, varianty algoritmu zpětného šíření (backpropagation) jsou uvedeny (viz odstavec Metody 

optimalizace), metody analýzy navrženého modelu jsou uvedeny (viz odstavec Metody analýzy 

modelu neuronové sítě). 

Základní stavební jednotka 

Základním stavební jednotkou MLP je tzv. formální neuron nebo jen neuron, který je inspirován 

biologickou nervovou buňkou (viz Obrázek 2.12). 
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Obrázek 2.12 Formální neuron (vlevo); biologický neuron (vpravo). Upraveno dle [81] a [82]. 
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Neuron má obecně 𝑛 reálných vstupů 𝑥1, … , 𝑥𝑛, které modelují dendrity. Vstupy jsou 

ohodnoceny obecně reálnými synaptickými váhami 𝑤1, … , 𝑤𝑛, které určují jejich propustnost. 

Synaptické váhy mohou být záporné, čímž vyjadřují jejich inhibiční charakter. Neuron má dále vlastní 

váhu, tzv. bias označenou jako 𝑤0 = −ℎ dalšího vstupu 𝑥0 = 1 s konstantní jednotkovou hodnotou, 

kde ℎ je tzv. prahová hodnota neuronu. 

Zvážená suma vstupních hodnot představuje vnitřní potenciál neuronu dle [81]: 

 

𝜉 = 𝑤0 +∑𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.57) 

 

Matematická formulace funkce neuronu je potom dána vztahem dle [81]: 

 

𝑦 = 𝜎(𝜉) = {
1 jestliže 𝜉 ≥ 0 
0 jestliže 𝜉 < 0 

 (2.58) 

kde 

 𝜎 aktivační (přenosová) funkce neuronu. 

 

Kromě definice (2.58) tzv. ostré nelinearity se pro MLP používají jiné aktivační funkce 

(viz odstavec Metody optimalizace). 

Vstupy neuronu 𝑥1, … , 𝑥𝑛 lze chápat jako souřadnice bodu v 𝑛-rozměrném euklidovském, 

tzv. vstupním prostoru 𝐸𝑛. V tomto prostou má rovnice nadroviny (např. v 𝐸2 přímka, v 𝐸3 rovina) 

tvar dle [81]: 

 

𝑤0 +∑𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 (2.59) 

 

Synaptické váhy 𝑤0, … , 𝑤𝑛 (včetně biasu) lze chápat jako koeficienty této nadroviny. Je zřejmé, 

že neuron ve vstupním prostoru klasifikuje, ve kterém ze dvou poloprostorů určených touto 

nadrovinou leží bod, jehož souřadnice jsou na vstupu, tj. neuron realizuje tzv. dichotomii vstupního 

prostoru. Přesněji řečeno, neuron je aktivní, pokud souřadnice bodů leží v jednom poloprostoru (tj. 

stav neuronu 𝑦 = 1) a pasivní, pokud souřadnice bodů leží v druhém poloprostoru (tj. stav neuronu 

𝑦 = 0) [81]. Neuron lze tedy využít k lineární klasifikaci (LR nebo binární SVM klasifikaci). 

Nejjednodušším modelem dopředné (angl. feedforward) neuronové sítě, která sestává pouze z jednoho 

neuronu s aktivační funkcí dle (2.58), se nazývá perceptron [82]. 

Biologický neuron je oproti formálnímu neuronu velmi odlišný. Existují různé typy 

biologických neuronů s různými vlastnostmi. Dendrity umožňují komplexní nelineární výpočty. 

Synapse nemají jednoduché váhy, ale jsou komplexními dynamickými systémy. Kvůli těmto a mnoha 

dalším zjednodušením je rozdíl mezi NS a reálným mozkem podstatný [82]. 
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Architektura stav a konfigurace 

Architektura MLP je naznačena (viz Obrázek 2.13). Rozlišujeme vstupní, pracovní (skryté, 

mezilehlé) a výstupní vrstvy, přičemž počet neuronů vstupní vrstvy je dán počtem vstupů, počet 

neuronů skrytých vrstev je volitelný a počet neuronů výstupní vrstvy odpovídá, počtu výstupů. 

Standardně se používá dvouvrstvá, resp. třívrstvá síť, přičemž celkový počet vrstev se udává 

součtem nevstupních vrstev. Neurony jsou propojeny acyklicky a tvoří dopřednou síť. Počet neuronů 

a jejich vzájemné propojení v síti určuje architekturu (topologii) NS [81]. 

Vstupy každého nevstupního neuronu jsou ohodnoceny synaptickými váhami 𝑤 a výstup 𝑦 

neuronu udává stav neuronu (viz odstavec Základní stavební jednotka). Stavy všech neuronů určují 

stav NS a synaptické váhy všech spojů určují konfiguraci NS [81]. 
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Obrázek 2.13 Architektura vícevrstvé neuronové sítě, dvouvrstvá síť v konfiguraci 𝑛-𝑙-𝑚 (𝑛 neuronů 

ve vstupní vrstvě, 𝑙 neuronů ve skryté vrstvě a 𝑚 neuronů ve výstupní vrstvě). Vstupy jsou označeny 

jako 𝒙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛), kde 𝑛 je počet vstupů, výstupy jsou označeny jako 𝒚 = ( 𝑦1, … , 𝑦𝑚), kde 𝑚 je 

počet výstupů. Vstupy neuronů skryté vrstvy (včetně biasů) jsou označeny synaptickými váhami 𝒘ℎ =

(𝑤10
ℎ , … , 𝑤1𝑛

ℎ , … , 𝑤𝑙0
ℎ , … , 𝑤1𝑛

ℎ ), vstupy neuronů výstupní vrstvy (včetně biasů) jsou označeny 

synaptickými váhami 𝒘𝑦 = (𝑤10
𝑦
, … , 𝑤1𝑙

𝑦
, … , 𝑤𝑚0

𝑦
, … , 𝑤𝑚𝑙

𝑦
). Upraveno dle [87]. 

Adaptivní dynamika 

MLP se vyznačuje adaptivní konfigurací. Síť adaptuje váhy všech spojů během režimu učení 

(trénování sítě). V každém časovém kroku učení 𝑡 = 1,2,3,… je síti předložen jeden vzor 

z tzv. tréninkové množiny dle [81]: 

 

𝛵 = {(𝒙𝒌, 𝒅𝒌) |
𝒙𝑘 = (𝑥𝑘1, … , 𝑥𝑘𝑛) ∈ ℝ

𝑛

𝒅𝑘 = (𝑑𝑘1, … , 𝑑𝑘𝑚) ∈ {0,1}
𝑚  𝑘 = 1,… , 𝑝} (2.60) 

kde  

 𝒙𝑘 reálný vstup 𝑘-tého tréninkového vzoru 

 𝒅𝑘 je požadovaný binární výstup.  
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Cílem adaptace je, aby síť pro každý vstup 𝒙𝑘 (𝑘 = 1,… , 𝑝) z tréninkové množiny odpovídala 

v aktivním režimu (viz odstavec Aktivní režim) požadovanému výstupu 𝒅𝑘, tj. aby platilo dle [81]: 

 

𝒚(𝒘, 𝒙𝑘) = 𝒅𝑘     (𝑘 = 1,… , 𝑝) (2.61) 

 

Tento způsob adaptace se nazývá učení s učitelem (angl.. supervised learning). Pořadí vzorů při 

učení je dáno tzv. tréninkovou strategií (viz odstavec Metody optimalizace). Adaptace probíhá 

v tzv. tréninkových cyklech neboli epochách, ve kterých se procházejí všechny tréninkové vzory [81]. 

Učení s učitelem je naznačeno (viz Obrázek 2.14). 

V průběhu adaptace je potřeba minimalizovat chybu sítě 𝐸(𝒘) vzhledem k tréninkové množině 

(2.60) dle [81]: 

 

𝐸(𝒘) = ∑𝐸𝑘(𝒘)

𝑝

𝑘=1

 (2.62) 

která závisí na konfiguraci sítě 𝒘, kde 𝑘 jsou jednotlivé tréninkové vzory. Parciální chyba 𝐸𝑘(𝒘) 

vzhledem ke 𝑘-tému tréninkovému vzoru je úměrná součtu čtverců odchylek skutečných hodnot 

výstupů sítě od odpovídajících požadovaných hodnot výstupů tohoto vzoru dle [81]: 

 

𝐸𝑘(𝒘) =
1

2
∑(𝑦𝑗(𝒘, 𝒙𝑘) − 𝑑𝑘𝑗)

2

𝑗∈𝑌

 (2.63) 

 

Chyba sítě přímo závisí na nelineární složené funkci vícevrstvé sítě a představuje netriviální 

optimalizační problém. Pro řešení se používá nejjednodušší varianta gradientní metody [81]. 

Na začátku adaptace v čase 0 jsou váhy 𝒘0 nastaveny náhodně blízko nuly. Adaptace probíhá 

v diskrétních časových krocích, které odpovídají tréninkových cyklům. Nová konfigurace 𝒘𝑡 v čase     

𝑡 > 0 se vypočte dle [81] jako: 

 

𝑤𝑗𝑖
(𝑡)
= 𝑤𝑗𝑖

(𝑡−1)
+ Δ𝑤𝑗𝑖

(𝑡)
 (2.64) 

 

kde změna vah 𝑤𝑗𝑖
(𝑡)

 v čase 𝑡 > 0 je úměrná zápornému gradientu chybové funkce 𝐸(𝒘) v bodě 

𝒘(𝑡−1): 

 

Δ𝑤𝑗𝑖
(𝑡)
= −휀

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑤(𝑡−1)) (2.65) 

kde  

 휀 rychlost (krok) učení, přičemž 0 < 휀 < 1  

 

Pro větší sítě začínáme s menším 휀, řádově tisíciny až desetitisíciny. Po úspěšné konvergenci lze 

epsilon zvýšit, při zjevné divergenci či oscilaci epsilon opět snížíme. Někdy je lepší opakovat učící 

proces pro jinou výchozí konfiguraci. Pro dlouhodobé učení se za určitých podmínek podaří nalézt 

globální minimum [81]. 
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K realizaci adaptivní dynamiky dle (2.64) je potřeba vypočítat gradient chybové funkce v relaci 

(2.65). Úpravou (2.65) se dostáváme na řešení parciální derivace 
𝜕𝐸𝑘

𝜕𝑦𝑗
. Pokud 𝑗 ∈ 𝑌 je výstupní neuron, 

pak uvedenou derivaci lze spočítat přímým derivováním parciální chybové funkce (2.63), což 

odpovídá chybě výstupního neuronu 𝑗 pro 𝑘-tý tréninkový vzor. Při výpočtu 
𝜕𝐸𝑘

𝜕𝑦𝑗
 můžeme postupovat 

od výstupních neuronů směrem ke vstupním neuronům. Tento učící algoritmus se nazývá strategie 

zpětného šíření (angl.. backpropagation) a používá se ve většině aplikací všech neuronových sítí [81]. 

Problémy s minimalizací funkce 𝐸(𝐰) se snaží řešit různé varianty základního modelu 

backpropagation (viz odstavec Metody optimalizace; Varianty backpropagation), např. volbou 

strmostí 𝜆 aktivačních funkcí (viz odstavec Metody optimalizace; Varianty aktivační funkce), jiná 

modifikace zohledňuje při výpočtu změny váhy ve směru gradientu chybové funkce navíc předchozí 

změnu vah, tzv. moment (viz odstavec Metody optimalizace; Moment). Různé varianty 

backpropagation se snaží vylepšit jeho vlastnosti, zejména zrychlit konvergenci [81]. 

 

 

*Aktualizace vah nemusí být provedena pro každý tréninkový vzor zvlášť (viz odstavec Metody optimalizace; 

Tréninková strategie). 

Obrázek 2.14 Učení s učitelem (angl. supervised learning) s algoritmem backpropagation. 

Algoritmus zpracovává předkládané vzorky z tréninkové množiny dle (2.60), počítá chybu sítě dle 

(2.62) a aktualizuje váhy dle (2.64) algoritmem backpropagation. Konec nastává při splnění kritéria 

(viz odstavec Metody optimalizace; Kritéria pro ukončení trénování). 

Aktivní režim 

V aktivním režimu počítá vícevrstvá síť pro daný vstup funkci 𝒚(𝒘):ℝ𝑛⟶ (0,1)𝑚, která je 

určena konfigurací 𝒘. V čase 𝑡 = 0 jsou odpovídající stavy výstupních neuronů 𝑦𝑖(𝑖 ∈ 𝑋), kde 𝑋 je 

množina výstupních neuronů, nastaveny na vstup sítě. V čase  𝑡 > 0 jsou vypočteny reálné hodnoty 

vnitřních potenciálů dle [81]: 
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𝜉𝑗 = ∑ 𝑤𝑗𝑖𝑦𝑖
𝑖∈𝑗←

 
(2.66) 

 

všech neuronů 𝑗, jejichž vstupy (z 𝑗←), již mají svůj stav (𝑗← je množina všech neuronů, z nichž vede 

spoj do neuronu 𝑗). To znamená, že v čase 𝑡 jsou aktualizovány neurony ve vrstvě 𝑡. Z vnitřního 

potenciálu (2.66) je pak stanoven reálný stav 𝑦𝑗 = 𝜎(𝜉𝑗) neuronu 𝑗 pomocí diferencovatelné aktivační 

funkce 𝜎: ℝ ⟶ (0,1). Aktivní režim je ukončen stanovením stavu všech neuronů v síti, speciálně 

výstupních neuronů, které určují výstup sítě pro daný vstup [81]. 

Metody předzpracování dat 

Vyvážení dat 

Data tréninkové množiny dle (2.60) musí být vyvážená (angl. balanced), tedy musí obsahovat 

stejný počet tréninkových vzorů pro každou klasifikovanou třídu. Nejlepším způsobem řešení 

nevyvážených dat je nashromáždění dalších dat. Pokud to není možné, mohou být počty vyrovnány 

zdvojením některých záznamů. Jiným řešením je použití vážené střední kvadratické chyby v chybové 

funkci dle (2.62), kdy chyby pro méně početný soubor dat budou mít větší váhu. 

Kódování dat 

Vstupní data (prediktory) mohou být spojité nebo nominální. V případě nominálních 

proměnných o více než dvou kategoriích 𝐾 se používá kódování jeden-z-𝐾 dle [88], kdy je vytvořeno 

𝐾 − 1 tzv. dummy proměnných reprezentujících 𝐾 skupin. Přičemž jedna skupina je zvolena jako 

referenční a pro ostatní skupiny jsou vytvořeny dikátorové proměnné dummy nabývající hodnoty 1 

v případě příslušnosti k dané skupině reprezentované dummy proměnnou a 0 v opačném případě. 

Standardizace dat  

Pro předzpracování dat spojitých proměnných se používají lineární transformace, kdy jsou 

proměnné škálovány na rozsah vhodný pro vstup do NS. Dobrou představu o rozložení dat kolem 

středu dává výpočet střední hodnoty pro každou dimenzi [82]. 

Standardizace mapuje každou dimenzi na střední hodnotu 0 a směrodatnou odchylku 1 dle [82]: 

 

𝒙𝑖
std =

𝒙𝑖 −mean(𝒙𝑖)

std(𝒙𝑖)
 (2.67) 

kde  

 𝐱𝑖 𝐱𝑖 = (𝑥1𝑖, … , 𝑥𝑝𝑖) pro (𝑖 = 1,… , 𝑛) jsou vstupní data všech tréninkových vzorů a 𝑖 je  

dimenze, 𝑥1𝑖, … , 𝑥𝑝𝑖 jsou konečná reálná a nestejná čísla. 

Normalizace dat  

Aproximuje každou dimenzi na shodný rozsah z intervalu 〈−1, 1〉 dle [82]: 

 

𝒙𝑖
norm =

2 ∙ (𝒙𝑖 −min(𝒙𝑖))

max (𝒙𝑖) − min(𝒙𝑖)
− 1 (2.68) 
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Analýza hlavních komponent a bělení dat 

Jedná se o jinou formou předzpracování. Analýza hlavních komponent (PCA) odvozuje 

relativně malý počet dekorelovaných lineárních kombinací (hlavních komponent) množiny náhodných 

centrovaných proměnných a redukuje dimenzi vstupů (viz také oddíl 2.3.3). Účelem procesu bělení je 

eliminace redundance a aditivního šumu. Výstupní data bělící transformace jsou centrovaná, 

dekorelovaná a mají jednotkový rozptyl [82]. 

V praxi je pro konvenční NS důležité centrování dat kolem nulové hodnoty (standardizace, 

normalizace) [82]. 

Rozdělení dat na tréninkovou, validační a testovací množinu 

Vstupní data mohou být rozdělena na tréninkovou, validační a testovací množinu dle [88]: 

 Tréninková množina slouží k výpočtu gradientu a nastavení konfigurace sítě (viz odstavec 

Adaptivní dynamika) a je nutnou součástí učícího algoritmu supervised learning. 

 Validační množina (nepovinná) je používána pro ukončení trénování sítě, před tím, než dojde 

k jejímu přeučení (angl. overfitting). 

 Testovací množina slouží k nezávislému odhadu kvality hotového modelu a měří generalizační 

schopnost sítě. Tuto množinu nelze nijak využít pro optimalizaci parametrů v adaptační fázi. 

Obecně platí, že čím větší tréninková množina, tím kvalitnější klasifikátor. Čím větší testovací 

množina, tím lepší odhad průměrné chyby a generalizace [89]. 

Pro rozdělení dat do tréninkové, validační a testovací množiny se používají metody dle [88]: 

 Náhodné tzv. Monte-Carlo rozdělení. 

 Blokové – rozděluje data do 𝑘 disjunktních množin stejné velikosti, kdy jedna z podmnožin je 

použita pro testování modelu vzniklého ze zbylých dat (používané pro metody křížové 

validace). 

 Rozdělení s opakováním (angl. bootstrap), kdy se v množinách může vyskytovat více stejných 

vzorů. 

 Výběr pomocí indexů. 

Pokročilé rozdělení dat musí respektovat i zastoupení klasifikovaných tříd v každé množině 

(tzv. stratifikace). 

Podmínkou pro rozdělení dat je, že všechny množiny musí obsahovat reprezentativní data (musí 

patřit do stejné populace). Tuto podmínku nelze splnit, pokud datový soubor obsahuje redundantní 

informaci nebo je rozdělen do jednotlivých množin nevhodným způsobem. Požadovaná velikost 

datového souboru je závislá na komplexnosti řešeného problému. Protože je celý tréninkový proces 

iterativní, případný problém s rozdělením a nedostatečným počtem vstupních dat lze zjistit teprve 

analýzou navrženého modelu (viz odstavec Metody analýzy modelu neuronové sítě) [88]. 

Statistiky předzpracování (maximální, minimální, střední hodnota, směrodatná odchylka) musí 

být vypočteny pouze pro tréninkovou množinu a pak aplikovány na validační/testovací data [82]. 
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Metody optimalizace 

Algoritmy MLP umožňují nastavení celé řady parametrů, které zásadním způsobem ovlivňují 

jejich funkci. V první řadě se jedná o volbu topologie sítě, která má zásadní význam pro generalizaci 

NS společně s metodami včasného ukončení trénování sítě a regularizačními technikami, dále o volbu 

aktivační funkce a jejich parametrů, varianty algoritmu backpropagation, varianty chybové funkce, 

parametrů momentu a rychlosti učení. Průběh trénování je závislý na inicializaci vah a zvolené 

tréninkové strategii [89]. 

Pro správnou volbu tzv. hyperparametrů sítě nejsou zpravidla pevně dané postupy, existují 

pouze heuristiké přístupy. Nalezení dobrého modelu vyžaduje netriviální experimentální práci. 

Stanovení pravidel pro nastavení parametrů je diskutováno např. v literatuře [83]. 

Topologie a generalizace 

Počtům skrytých vrstev a neuronů by měla odpovídat složitosti řešeného problému, tj. počtu 

tréninkových vzorů, jejich vstupů a výstupů a struktuře vztahů, které popisují. Při učení se příliš malá 

síť zastaví v mělkém lokálním minimu a je potřeba topologii doplnit o další skryté neurony, aby 

adaptace měla větší stupeň volnosti. Na druhou stranu bohatá architektura obvykle příliš zohledňuje 

tréninkové vzory včetně jejich nepřesností a chyb a pro neučené vzory dává chybné výsledky, tj. 

špatně generalizuje. Tomuto přesnému zapamatování tréninkové množiny bez zobecnění zákonitostí 

v ní obsažených se říká přeučení (angl. overfitting) [81]. 

Existuje několik metod, které zabraňují přeučení. Nejjednodušší a nejpoužívanější je metoda 

včasného ukončení trénování [89]. Tato metoda vychází z předpokladu, že během procesu učení, 

s každou další epochou, síť využívá stále více vah, až jsou nakonec využity všechny váhy, narůstá 

komplexnost a síť vykazuje nejmenší chybu. Ukončení trénování může být stanoveno podle chyby 

validační množiny. V okamžiku, kdy síť přestane generalizovat, začne narůstat chyba sítě vzhledem 

k validační množině. 

Důmyslnější metody podle potřeby automaticky modifikují architekturu, např. genetické 

algoritmy hledají architekturu, která nejjednodušeji popisuje data [81]. 

Konstruktivní algoritmy zvyšují postupně počet neuronů (angl. growing). Prořezávání (angl. 

pruning) vycházejí z bohaté topologie a odstraňují spoje, příp. odpovídající skryté neurony, které mají 

během učení v absolutní hodnotě malou váhu. To je možné díky velké robustnosti sítě [81]. 

Preferování menší NS pro nedostatečně komplexní data za účelem předcházení přeučení nemusí 

být vhodné. Ke kontrole přeučení je lepší použití některé z metod regularizace, např. L2 regularizace, 

dropout [82]. Důvodem je to, že menší NS lze obtížněji trénovat lokálními metodami jako gradientní 

sestup, neboť jejich ztrátová funkce má relativně málo plytkých lokálních minim s velkou ztrátou. 
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Regularizace 

Regularizace se používá pro řízení kapacity NS proti přeučení [82]. 

L2 regularizace je nejběžnější metoda. Může být implementována penalizací čtverců velikostí 

parametrů přímo v definici minimalizační chybové funkce dle relace (2.62) [81]: 

 

𝐸′(𝒘) = 𝐸(𝒘) +
1

2
𝜈∑

𝑤𝑗𝑖
2

1 + 𝑤𝑗𝑖
2

𝑗,𝑖

 (2.69) 

kde 

 𝜈 paramet – síla regularizace, který penalizuje všechny váhy v síti úměrné jejich  

velikosti, přičemž 𝜈 > 0. 

Pro každou váhu 𝑤 pak přidáme člen 
1

2
𝜈𝑤2. V praxi je nejčastější použití jednoho globálního 

L2 regularizačního parametru 𝜈 ověřeného křížovou validací [81]: 

L1 regularizace je jiná relativně běžná forma regularizace, kdy pro každou váhu 𝑤 přidáme člen 

𝜈|𝑤|. Oba typy L1 a L2 regularizací je možno kombinovat [85]. 

Omezení maximální normy je jiným typem regularizace, kdy váhový vektor 𝐰 každého neuronu 

splňuje ‖𝐰‖2 < 𝑐, kde 𝑐 je parametr řádu tři nebo čtyři [85]. 

Dropout je velmi efektivní a nedávno zavedená regularizační technika dle [86], která během 

adaptační fáze náhodně deaktivuje některé neurony a ponechává neurony aktivní podle dosažené 

hodnoty pravděpodobnostního parametru 𝑝, přičemž standardní hodnota 𝑝 = 0,5. 

Varianty aktivační funkce 

Diskrétní přenosová funkce dle relace (2.58) bývá aproximována spojitou (příp. 

diferencovatelnou) aktivační funkcí. Diferencovatelnost funkce 𝜎 je vyžadována pro učící algoritmy 

(viz Varianty backpropagation). Mezi historicky nejběžnější používané aktivační funkce patří dle [81]: 

 Logistická sigmoida: 

 

𝜎(𝜉) =
1

1 + 𝑒−𝜆𝜉
 (2.70) 

kde  

 𝜆 reálný parametr strmosti (gain), který určuje nelineární nárůst (pokles) standardní  

sigmoidy. 

 Hyperbolický tangens: 

 

𝜎(𝜉) =
1 − 𝑒−𝜆𝜉

1 + 𝑒−𝜆𝜉
 (2.71) 

 

Aktivační funkce (2.70), (2.71) zobrazené na (viz Obrázek 2.15) výborně modelují výstup 

(vstup) do další vrstvy, nevýhodou je však saturace funkcí a s tím spojené možné nulování gradientu 

během adaptační fáze učení (viz Adaptivní dynamika). Rovněž musí být věnována pozornost při 

inicializaci vah, kdy příliš velké počáteční hodnoty mohou způsobit saturaci. V praxi je preferována 

funkce (2.71) díky vycentrovanému výstupu na nulovou hodnotu [81], [82]. 
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Obrázek 2.15 Aktivační funkce: logistická sigmoida (vlevo); hyperbolický tangens (vpravo). 

V současné době se staly preferovanými aktivačními funkcemi dle [82]: 

 Usměrněná lineární funkce (ReLU): 

 

𝜎(𝜉) = max(0, 𝜉) (2.72) 

 

 Parametrická usměrněná lineární funkce (PReLU): 

 

𝜎(𝜉) = 1(𝜉 < 0)(𝛼𝜉) + 1(𝜉 ≥ 0)(𝜉) (2.73) 

kde  

 𝛼 konstanta s relativně malou hodnotou. 

 Maxout, která generalizuje ReLU a PReLU, avšak zvyšuje počet parametrů neuronu: 

𝜎(𝑥) = max(𝑤1
T𝑥 + 𝑏1, 𝑤2

T𝑥 + 𝑏2) (2.74) 

 

Aktivační funkce (2.72), (2.73), (2.74) urychlují konvergenci stochastického gradientního 

sestupu, mohou však způsobit nevyužití některých neuronů ve fázi učení. Je třeba zvolit nepříliš velký 

krok učení a monitorovat podíl nevyužitých neuronů [82]. 

Jiným typem aktivační funkce je používané ve výstupní vrstvě klasifikačních neuronových sítí 

je softmax. Výstupem funkce jsou pravděpodobnosti přiřazení do jednotlivých tříd, kdy každý výstup 

je v rozsahu 〈0,1〉 a součtem všech výstupů je pravděpodobnost jedna [89]. 

Varianty backpropagation 

Algoritmus backpropagation (viz odstavec Adaptivní dynamika) používá aproximativní 

gradientní metodu největšího spádu (angl. steepest descent), která je nejjednodušší a nejpomalejší 

minimalizační metodou. Různé varianty backpropagation urychlují algoritmus a jsou vhodnější pro 

praktické využití [89]. Rychlejší algoritmy můžeme zařadit dle [89].do dvou kategorií: 

 Heuristické techniky, které vznikly analýzou výkonu standardního algoritmu backpropagation. 

Zahrnují parametry proměnné rychlosti učení 휀 dle (2.65), použití momentu a reškálování 

proměnných. 

 Numerické optimalizační techniky využívají algoritmy sdružených gradientů (angl. 

conjungate gradient) a algoritmus Levenberg-Marquardt (varianta tzv. Newtonovy metody). 

Algoritmus Levenberg-Marquardt je efektivní pro malé neuronové sítě s několika stovkami vah. 
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Varianty chybové funkce 

Chybová funkce sítě (angl. loss function) dle (2.62) měří kompatibilitu mezi předpovědí sítě 

(klasifikované třídy) a známými výstupy. Chybová funkce dle (2.62) používá pro měření chyby součet 

čtverců chyb (MSE) výstupních jednotek (využití v regresních modelech). Alternativně lze použít 

vzájemnou entropii (angl. cross-enropy), která má využití v klasifikátorech maximální věrohodnosti 

[89]. 

Varianty inicializace vah 

Inicializační hodnota vah MLP má zásadní vliv na učení NS. Je důležité, aby dva neurony 

neměly přiřazené stejné váhy. Gradient u těchto dvou neuronů by měl být během adaptační fáze 

shodný. Tzn., že inicializační hodnota nemůže být nulová (nebo jinak pevně daná), ale musí být 

zvolena z intervalu. Nejjednodušší je použití normálního rozdělení s nulovou střední hodnotou 

a jednotkovým rozptylem. Lepším způsobem je rozptyl náhodné veličiny kalibrovat podle 

jednotlivých neuronů na hodnotu 1/√𝑛, kde 𝑛 je počet vstupů do neuronu. Cílem je nastavit 

rovnoměrné rozložení aktivní oblasti každého neuronu ve vrstvě napříč vstupnímu prostoru vrstvy. 

Bias jednotlivých neuronů může být nulový [82]. Na podobném principu je založen i algoritmus 

Widrow-Nguyen [92]. 

Případně je možné využít relativně novou metodu dávkové normalizace (angl. batch 

normalization) dle literatury [84], která umožňuje explicitní aktivaci sítě s jednotkovým gaussovským 

rozložením inicializačních vah. Při tom je do NS umístěna další vrstva za propojené vrstvy neuronů 

před nelinearity. Dávková normalizace rovněž provádí předzpracování v každé vrstvě, které je 

integrováno v samotné NS. 

Tréninková strategie 

Tréninková strategie je dána pořadím, počtem a opakováním vzorů předkládaných učícímu 

algoritmu. Dávka (angl. batch) udává počet tréninkových vzorů, po jejichž předložení síti dojde 

k aktualizaci synaptických vah (viz Obrázek 2.14). Dle [91] rozlišujeme: 

 Batch trénování –váhy jsou aktualizovány až po vystavení celé tréninkové množiny. Gradienty 

vypočtené pro každý tréninkový vzor jsou průměrovány a vytvářejí tak přesnější odhad 

gradientu. Tato metoda je preferovaná, protože minimalizuje celkovou chybu. Vyžaduje však 

mnoho průchodů, proto je vhodnější pro menší datové soubory. 

 Online trénování – váhy jsou aktualizovány po vystavení každého tréninkového vzoru. Vhodné 

pro větší datové soubory, rychlejší. 

 Minibatch trénování – tréninková data jsou rozdělena na množiny, po kterých dochází 

k aktualizaci vah. 

Rychlost učení 

Rychlost učení dle (2.65) daná parametrem 휀 může být v nejjednodušším případě konstantní, 

nastavená v rozsahu (viz odstavec Adaptivní dynamika). Výhodné je přizpůsobovat 휀 sklonu povrchu 

chybové funkce. Na plochém povrchu je výhodné zvýšit rychlost učení. Úkolem je určit, kdy a do jaké 

míry. Existuje mnoho různých přístupů, např. dávkový postup dle [90] ve kterém se rychlost učení 

mění v závislosti na výkonu algoritmu. 
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Moment 

Parametr moment, který označujeme 𝜇, kde 0 < 𝜇 < 1, zařazený do adaptační rovnice vah dle 

(2.64), umožňuje odpovídat nejen na lokální gradient, ale i na předchozí chyby, ignoruje malé změny 

gradientu a pomáhá se vyvarovat uvíznutí v lokálním minimu. Síť s velkou hodnotou momentu má 

pomalou odezvu na nové tréninkové vzory, které mají aktualizovat váhy. S příliš malým momentem se 

mohou projevit oscilace [89]. 

Kritéria pro ukončení trénování 

Pro ukončení adaptivní fáze učení (viz Obrázek 2.14) lze stanovit kritéria dle [89] pro dosažení 

kritické úrovně těchto parametrů: 

Kritérium 2.1 Počet epoch. 

 

Kritérium 2.2 Chyba sítě vzhledem k tréninkové množině. 

 

Kritérium 2.3 Norma gradientu chyby sítě vzhledem k tréninkové množině. 

 

Kritérium 2.4 Úbytek chyby sítě vzhledem k tréninkové množině v závislosti na epoše. 

 

Kritérium 2.5 Kontinuální růst chyby sítě vzhledem k validační množině pro zadaný počet 

epoch. 

Kritické úrovně pro první dvě kritéria je obtížné odhadnout. Rovněž norma gradientu a úbytek 

chyby sítě mohou dosahovat v některých oblastech křivky chyby sítě hodnot blížících se nule. Proto je 

výhodné pro ověření konvergence zobrazení křivky chyby sítě v logaritmickém měřítku [89]. 

V případě použití včasného ukončení trénování (Kritérium 2.5) je trénování ukončeno 

pro několik po sobě jdoucích epoch, kdy chyba validační množiny je rostoucí a je nalezeno minimum 

validační chyby. Kromě předcházení přeučení poskytuje tato metoda redukci výpočtů [89]. 

Metody analýzy modelu neuronové sítě 

Tato analýza hodnotí úspěšnost natrénované sítě podle charakteristik dle [89]: 

 Klasifikační tabulka (angl. confussion matrix) informuje o falešně pozitivních a falešně 

negativních klasifikovaných případech. 

 ROC (angl. Receiver Operating Characteristic) charakteristika specificity a senzitivity. 

Testováním navrženého modelu lze ověřit generalizaci a prokázat problémy s výběrem dat, 

topologií, variantou backpropagation a další. Pokud nejsou výsledky uspokojivé, může být použita 

iterační metoda opakování celého procesu návrhu MLP [89]. 

Kvalita navrženého modelu je posuzována na testovací množině, přičemž mohou nastat tyto 

nežádoucí případy dle [89]: 

 



Použité metody 

68 

 

1. Síť dosáhla  lokálního minima. Tento problém je téměř vždy vyřešen opětovným trénováním 

sítě s jinou inicializací (5 až 10 restartů). NS s nejmenší chybou obvykle reprezentuje globální 

minimum. 

 

2. Síť nemá dostatek neuronů pro přizpůsobení datům. V případě, že chyby tréninkové, 

validační i testovací množiny dosahují přibližně stejné úrovně, ale jsou příliš velké. 

 

3. Síť je přeučena. V případě, že validační chyba je o mnoho větší než tréninková chyba. 

Jestliže učení skončilo příliš brzy, je vhodné použít pomalejší tréninkový algoritmus 

a opětovně natrénovat síť.  

 

4. Síť je extrapolována. V případě, že chyby tréninkové a validační množiny dosahují přibližně 

stejné úrovně, ale chyba testovací množiny je podstatně větší. Extrapolace indikuje, 

že testovací data spadají mimo oblast tréninkových a validačních dat. V tomto případě je 

potřeba získat více dat pro tréninkovou a validační množinu. Přidávání dat by mělo 

pokračovat až do chvíle, kdy budou chyby srovnatelné. 

 

V případě malých souborů dat, kdy výsledky klasifikace mohou být závislé na rozdělení dat 

do tréninkové/validační/testovací množiny může být pro odhad chyby modelu použita metoda Monte 

Carlo, kdy je navrženo velké množství modelů s různým rozdělením dat 

do tréninkové/validační/testovací množiny a je vyhodnocena průměrná chyba a rozptyl klasifikačních 

chyb všech modelů. Jiným způsobem odhadu chyby je metoda křížové validace (angl. cross-

validation), kdy jsou data rozdělena do 𝑘 disjunktních množin stejné velikosti a každá z podmnožin je 

použita právě jednou pro testování modelu vzniklého ze zbylých dat. Průměrná testovací chyba všech 

modelů je pak přesnějším odhadem skutečné chyby modelu. Křížová validace je vhodná také 

pro výběr nejvhodnějšího modelu, ladění parametrů při návrhu modelu a výběr významných vlastností 

pro vstup modelu. Variantou je metoda zádrže (angl. holdout), která na začátku oddělí část dat 

pro přesnější odhad chyby a zbylá data jsou použita pro metodu křížové validace [89]. 

Navržené modely mohou být dále kombinovány za účelem zlepšení klasifikace. Jednou z metod 

je přivedení shodných vstupů na všechny modely a vyhodnocení nejčetnějšího výstupu [88], [89]. 
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3 Cíle disertační práce 

Předložená disertační práce s názvem „Automatická klasifikace ischemických chorob srdečních 

metodou oktantové vektorkardiografie“ si klade za cíl porozumět problematice spojené s VKG 

diagnostikou, porozumět významu VKG pro diagnostiku a nalézt vhodnou metodiku pro automatické 

vyhodnocení VKG záznamů. 

Hlavním cílem je automatizace široce zpracované teorie Laufbergerovy oktantové VKG 

s využitím matematických postupů a klasifikačních metod umělé inteligence. 

Definice dílčích cílů tak vychází z potřeby přehledně rozpracovat řešenou problematiku, 

uvedenou v teoretické i praktické části této disertační práce, a neopomenout důležité poznatky 

a souvislosti, které mají zásadní význam pro návrh metodiky použitelné pro VKG. Jedná se 

o problematiku chyb měření, problematiku roztřídění záznamů vstupních dat do homogenních skupin 

na základě fyziologie případu při zohlednění velikosti srdce, morfologii myokardu a umístění srdce 

v hrudníku, které ovlivňují tvar a lokalizaci P-QRS-T smyček v Kartézském souřadnicovém systému, 

a dále o problematiku návrhu a analýzy klasifikačních modelů v souvislosti se schopností jejich 

generalizace. 

3.1 Cíle v rámci teoretické části 

Cíle disertační práce v rámci teoretické části (T) jsou následující: 

 

 Cíl 1T – formulovat a evaluovat ucelenou metodiku pro měření, třídění dat, předzpracování, 

extrakci vlastností a výběr významných vlastností EPS, klasifikaci a analýzu modelů 

pro automatickou diagnostiku IHD z VKG svodů. 

 Cíl 2T – v rámci řešené problematiky formulovat Laufbergerovu oktantovou VKG na základě 

všech dostupných literárních pramenů. 

 

3.2 Cíle v rámci praktické části 

Cíle disertační práce v rámci praktické části (P) jsou následující: 

 

 Cíl 1P – navrhnout vlastní algoritmus pro automatickou klasifikaci několika diagnóz 

s využitím Laufbergerovy oktantové VKG, s ohledem na dostupnost VKG databází. 

 Cíl 2P – analyzovat navržené logaritmicko-lineární modely a modely neuronových sítí. 

 Cíl 3P – vyhodnotit navrženou metodiku a analyzovat možnosti rozšíření pro další 

klasifikované diagnózy a vyhodnotit postup pro budoucí vědeckou práci. 

 Cíl 4P – implementovat a aplikovat software pro analýzu VKG, evaluovat jeho výhody 

a nevýhody. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Návrh klasifikačního systému 

Systém pro automatickou klasifikaci záznamů VKG (viz Obrázek 4.1), publikovaný autorem 

v [L1] zahrnuje předzpracování, kvantifikaci a konečné třídění dat klasifikačními algoritmy. 

V následujících kapitolách je popsána výchozí příprava dat zdrojových databází (viz kapitola 5), 

metody předzpracování dat (viz kapitola 6), extrakce vlastností a výběru významných vlastností EPS 

(viz kapitola 7), metody klasifikace (viz kapitola 8) a vyhodnocení dosažených výsledků navržených 

klasifikačních modelů (viz kapitola 9). Pro předzpracovování dat jsou použity metody digitální 

filtrace, waveletové transformace a lineární regrese. Kvantitativní popis EPS vychází z metody 

Laufbergerovy oktantové VKG (viz podkapitola 2.2), vlastnosti kvantitativního popisu (spojité 

a kategoriální proměnné) jsou vyhodnoceny exploratorní analýzou a významné vlastnosti EPS jsou 

vybrány na základě testů hypotéz a vícerozměrné regresní analýzy. Pro klasifikaci jsou vybrány 

logistická regrese (LR) a vícevrstvá perceptronová síť (MLP), teoreticky zpracované (viz pododdíly 

2.3.5.1 a 2.3.5.2). 

 

Klasifikace
Kvantitativní popis 

EPS
Výběr významných 

vlastností EPS
Předzpracování 

dat

Vstupní data VKG (X, Y, Z) 
Diagnóza 1: BBB
Diagnóza 2: HC
Diagnóza 3: MI anteriorní
Diagnóza 4: MI inferiorni

Výsledky klasifikace 
specificita (%), 
senzitivita (%)

 

Obrázek 4.1 Klasifikační systém pro automatickou klasifikaci VKG záznamů. 
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Popis bloků klasifikačního systému (viz Obrázek 4.1): 

1. Vstupní data záznamů VKG (svody X, Y, Z) získané Frankovou metodou (viz příloha A, oddíl 

A.1), používanou rovněž pro oktantovou VKG dle Laufbergera (viz kapitola 2.2), které lze 

zařadit do několika známých diagnostických tříd. Použité vstupní databáze a roztřídění dat 

dle diagnostických tříd je uvedeno (viz kapitola 5). 

 

2. Předzpracování dat. Pro účely popisu EPS časoprostorovými vlastnostmi dle Laufbergera (viz 

podkapitola 2.2) je nutné extrahovat pouze QRS smyčku záznamu (vyjma smyčky P a T), 

prostorově zarovnanou tak, aby počátek depolarizace začínal v počátku souřadnicového 

systému. Výstupem algoritmu pro předzpracování dat je reprezentativní QRS smyčka záznamu 

vzniklá průměrováním všech QRS smyček, vyjma ektopických QRS, posunutých dle 

detekovaných izoelektrických souřadic a zarovnaných (synchronizovaných) v časové ose. Pro 

algoritmus předzpracování dat jsou použity metody waveletové transformace (WT), lineární 

regrese a další statistické metody. Uvedeným algoritmem je zvýšen poměr SNR dle [101] a jsou 

eliminovány některé artefakty (například vliv dýchání), (viz oddíl 6.1.1). Ačkoli metodou 

průměrování se rovněž zprůměruje vnitřní proměnlivost (intraindividualita) záznamu, která 

může nést určitou diagnostickou informaci, tak použitá metoda oktantové VKG (viz podkapitola 

2.2) vyhodnocení intraindividuality nezahrnuje. Ukazatelem míry intraindividuality je 

maximální procentuální rozptyl signálů (viz podkapitola 6.7). Programový kód pro 

předzpracování dat v MATLABu je uveden (viz příloha D). 

 

3. Kvantitativní popis EPS na základě Laufbergerovy oktantové VKG (viz podkapitola 2.2). 

 

4. Výběr významných vlastností s využitím statistických metod dále popsaných (viz kapitoly 7 

a 8). Programový kód implementace statistických metod v MATLABu je uveden 

(viz příloha D). 

 

5. Klasifikace zahrnuje aplikaci klasifikátoru (viz Obrázek 2.11), který na základě vybraných 

významných vlastností (parametrů) EPS klasifikuje záznamy do několika předem daných 

diagnostických tříd. Návrh modelů klasifikátorů logistické regrese (LR) a modelů neuronové 

vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) je popsán (viz kapitola 8). Programový kód návrhu MLP 

sítě v MATLABu je uveden (viz příloha D). 

 

6. Výsledky klasifikace informují o dosažené klasifikační přesnosti, specificitě a senzitivitě, kdy 

je porovnána předem známá diagnóza případů (pozorování) s výstupem klasifikátoru 

(předpověď). Analýza navržených modelů je uvedena (viz kapitola 9). Výsledky specificity, 

senzitivity a křivky ROC pro všechny modely testované na databázích (viz kapitola 5) jsou 

uvedeny (viz přílohy E a F). 
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5 Roztřídění vstupních dat 

Výchozím bodem klasifikačního procesu je výběr vstupních dat. Vstupní data EKG/VKG jsou 

reprezentována několika rozměrným nestacionárním digitálním záznamem, v případě VKG dostáváme 

trojrozměrný prostor a v případě EKG prostor 12rozměrný. Ačkoli EKG umožňuje náhled na EPS z 12 

různých pohledů, pro trojrozměrnou koncepci EPS k jeho definici postačují pouze 3 rozměry (X, Y, 

Z). Vyšší počet rozměrů obsahuje redundantní informaci (viz pododdíl 2.1.1.4). Tuto skutečnost 

dokládá také možnost transformace EKG svodů na pseudoortogonální VKG svody a zpětná 

transformace VKG na EKG (viz pododdíl 2.1.1.4).  

Pro počítačové zpracování dat a grafické trojrozměrné zobrazení EPS je z hlediska počtu 

vstupních signálů výhodné použití VKG. Navíc, VKG se snaží o přesné zobrazení kardinály (viz 

kapitola 2.2, základní pojmy SKG), což vyžaduje ortogonální a korigované svody dle podmínek pro 

VKG (Podmínka 2.1 a Podmínka 2.2), a co nejpřesněji určený ESS. VKG by tedy mělo být přesnějším 

nástrojem pro zobrazení EPS, což dokládají také výsledky (viz příloha A, oddíl A.6). 

Transformovaná data 12svodového EKG na VKG svody mohou vykazovat určité odchylky 

oproti datům VKG svodových systémů (viz pododdíl 2.1.1.4) a rovněž výsledky z rozdílných VKG 

svodových systémů mohou být odlišné. Pro plné oprávnění použití Laufbergerovy metody oktantové 

vektorkardiografie (viz kapitola 2.2) a dosažení obdobných výsledků je tedy potřeba vycházet 

ze shodného systému svodů, tedy z Frankova svodového systému (viz příloha A, oddíl A.1) 

5.1 Vstupní databáze pro návrh algoritmů klasifikačního systému 

Vstupním souborem dat pro návrh algoritmů klasifikačního systému je nekomerční PTB (něm. 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt) diagnostická databáze, poskytující kompilaci 

digitalizovaných EKG/VKG záznamů pro účely výzkumu, testování a vzdělání. EKG/VKG bylo 

sesbíráno jednak od zdravých pacientů tak i od pacientů s různými srdečními chorobami profesorem 

Michaelem Oeffem. M. D. na katedře kardiologie univerzity Clinic Benjamin Franklin v Berlíně 

[106], [107]. 

Databáze obsahuje záznamy 290 subjektů ve věku od 17 do 87, z toho 209 mužů průměrného 

věku 55,5 a 81 žen průměrného věku 61,6. Pro každý subjekt je dispozici jeden až pět záznamů 

o délce záznamu nejčastěji 2 minuty. Každý záznam obsahuje 15 simultánně měřených signálů: 

běžných 12 svodů (I, II, III, aVR, aVF, aVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6) společně s 3 Frankovými svody 

(X, Y, Z). Každý signál je vzorkován 1000 vzorky za sekundu, v 16bitovém rozlišení a napěťovým 

rozsahem 16,384 mV. 

Většina záznamů má přiřazeny detailní klinické informace (věk, pohlaví, diagnózu, anamnézu, 

léčbu a zákroky, výsledky patologie koronárních tepen, ventrikulografie, echokardiografie, 

hemodynamiky). Podle informací prof. Hanse Kocha byla databáze získána v osmdesátých letech 

a diagnózy byly stanoveny na základě kompletní klinické anamnézy [106]. Diagnostické třídy pro 

268 subjektů, jsou uvedeny (viz Tabulka 5.1), pro zbývajících 22 subjektů není klinické zhodnocení 

dostupné. 
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Tabulka 5.1 Diagnostické třídy PTB databáze. 

Diagnostická třída Počet subjektů 

HC 52 

MI 148 

BBB 15 

VH 7 

kardiomyopatie / srdeční selhání 18 

myokarditida 4 

onemocnění chlopní 6 

dysrytmie 14 

ostatní 4 

Celkem 268 

 

5.2 Vstupní databáze pro testování algoritmů klasifikačního systému 

Vstupním souborem dat pro testování algoritmů klasifikačního systému, zejména pro analýzu 

navržených modelů klasifikátorů je CSE (angl. Common Standards for Electrocardiography) 

databáze, která obsahuje více než 1000 12svodových EKG a 15svodových EKG/VKG záznamů. 

Databáze byla vytvořena pro testování klasifikačního výkonu programů a je dostupná komerčně 

na státním institutu zdraví a lékařského výzkumu kardiologické nemocnice Bron, Francie 

prostřednictvím prof. Paula Rubela. 

Databáze se skládá ze tří knihoven: 

 3svodová knihovna, obsahuje datové soubory 1 a 2, celkem 250 záznamů (250 subjektů), 

 vícesvodová knihovna, obsahuje datové soubory 3 a 4 celkem 250 záznamů (250 subjektů), 

 diagnostická knihovna, obsahuje datový soubor 5 celkem 1220 záznamů (1220 subjektů). 

Vícesvodová a diagnostická knihovna obsahuje záznamy 12 EKG svodů společně 

s 3 Frankovými svody (X, Y, Z). Každý signál je vzorkován 500 vzorky za sekundu. 

VŠB-TUO, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství zakoupila licenci pouze 

k vícesvodové databázi (datové soubory 3 a 4). Diagnostické třídy CSE databáze pro datové soubory 

3 a 4 jsou uvedeny (viz Tabulka 5.2). Klinické hodnocení je utajeno, protože databáze není určena 

pro návrh klasifikačních algoritmů. Klinické hodnocení je známo pouze zpracovatelskému centru 

CSE, které vyhodnocuje programy poskytující analytické výsledky. Jsou známy pouze přibližné počty 

subjektů jednotlivých diagnostických tříd. 

Pro databázi CSE byly diagnózy 250 subjektů stanoveny MUDr. Františkem Jurkem 

dle 12svodového EKG. Vybrané diagnózy HC, MI-A, MI-I a BBB a počty subjektů jsou uvedeny (viz  

Tabulka 5.3). Pro validaci modelů bylo k dispozici 41 HC, 24 MI-I, 16 MI-A a 24 BBB 

subjektů. Ačkoli druh infarktu MI-I se nevyskytuje (viz Tabulka 5.2), lokalizace odpovídá infarktu 

postero-diafragmatickému (MI-PD). 
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Tabulka 5.2 Diagnostické třídy CSE databáze. 

Diagnostická třída Počet subjektů 

pro dat. soubor 3 

Počet subjektů 

pro dat. soubor 4 

HC 33 33 

AMI 2 2 

MI-A 13 12 

MI-PD 12 13 

MI-LT 4 3 

MI-AP 2 2 

MI+IVCD (QRS > 120 ms) 6 6 

inkompletní RBBB 5 6 

kompletní RBBB 9 9 

LAH 12 13 

kompletní LBBB 7 7 

LVH 12 12 

RVH 3 3 

AV blokáda 5 5 

fibrilace síní 9 9 

WPW syndrom 2 2 

ostatní 32 27 

Celkem 168 164 

 

Tabulka 5.3 Roztřídění záznamů CSE databáze. 

Diagnostická třída Počet subjektů 

pro dat. soubor 3 

Počet subjektů 

pro dat. soubor 4 

HC 23 18 

MI-I 10 14 

MI-A 8 8 

BBB 12 12 

ostatní 72 73 

Celkem 125 125 

 

5.3 Problémy při výběru vstupních dat 

PTB databáze obsahuje strukturu záznamů (viz Obrázek 5.1), přičemž každý subjekt má 1 až 5 

záznamů pořízených v průběhu několika týdnů, které často reflektují průběh IHD, přičemž v některých 

prvotních záznamech se projevuje akutní (AMI) nebo sub-akutní (SAMI) forma MI. Proto byl 

od každého subjektu vybrán záznam pořízený k poslednímu datu měření. 
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Rovněž je potřeba zajistit stejnou pravděpodobnost výběru každého subjektu, tedy výběrem 

právě jednoho záznamu od každého subjektu a zamezit tak umělému navyšování celkového počtu 

záznamů. 

Autoři článků zabývající se klasifikací VKG záznamů (např. [78], [79]), kteří vycházejí 

z databáze PTB, většinou zpracovávají všechny záznamy a dále neověřují diagnózu kardiologem. 

Výsledky z takto navržených klasifikátorů tak mohou být zkresleny a klasifikátory nemusejí dosahovat 

uvedené míry specificity a senzitivity pro jinou vstupní databázi. 

 

Uvedená 
diagnóza

Záznam 1

Záznam 5

. .
 .

Pacient 001

Pacient 290

Pacient 002

Pacient 003

. .
 . 

. .

Doplňující 
diagnóza 

(kardiolog)

PTB databáze

AMI/SAMI
Nepozorovatelné příznaky MI

Kombinace různých lokalizací MI
MI+BBB

Non-Q MI

. . .

 

Obrázek 5.1 Struktura záznamů PTB databáze a způsob roztřídění záznamů podle uvedené diagnózy 

a doplňující diagnózy provedené kardiologem dle obrazu 12svodového EKG. 

5.3.1 Vytvoření homogenních diagnostických skupin 

Záznamy pacientů PTB databáze s uvedenou diagnózou MI a HC byly dále posouzeny 

dle 12svodového EKG MUDr. Františkem Jurkem. Většina záznamů patřila do uvedených skupin, 

avšak u některých bylo zjištěno nedostačující zařazení, a to zejména u infarktu myokardu, kde kromě 

uvedeného druhu infarktu byla zjištěna i blokáda Tawarova raménka, netransmurální infarkt (non-Q), 

porucha vedení, předčasná repolarizace, WPW syndrom, nebo patřily pod jiný druh infarktu. Případně 

nebyly pozorovány žádné změny na EKG křivce, protože většina pacientů s MI podstoupila PCA 

(viz podkapitola 1.6), kdy při včasné PCA mohou příznaky MI vymizet. Zdravé subjekty 

s nestandardně posazenou osou srdeční byly v dané třídě ponechány. Několik záznamů bylo zařazeno 

do diagnostické třídy „ostatní“ kvůli nezjištěnému zařazení, stimulaci komor nebo pravděpodobného 

přehození elektrod. Roztřídění záznamů bylo tedy provedeno ještě jednou. Porovnání 

mezi originálním klinickým hodnocením a hodnocením záznamů MI a HC provedeným MUDr. 

Františkem Jurkem je patrné (viz Tabulka 5.4). 
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Vyřazením pacientů s včasným stádiem infarktu, kdy jsou změny na EKG křivce ještě 

neznatelné nebo netypické, pacientů s blokádou Tawarova raménka, kdy dochází k zásadní změně 

obrazu, pacientů s non-Q infarktem, WPW syndromem, kombinovaným infarktem s různými 

lokalizacemi, nepozovatelným projevem infarktu v EKG a dalších nesourodých záznamů bylo 

dosaženo homogenních skupin, které mají jednu danou diagnózu s charakteristickými projevy v EKG 

obrazu. Takto připravená data jsou vhodným vstupem pro další zpracování. 

 

Tabulka 5.4 Původní a nové roztřídění záznamů PTB databáze. 

Diagnostická třída Počet subjektů 

původně 

Počet subjektů 

nově 

HC 52 52 

MI-A 23 3 

MI-AL 17 6 

MI-AS 20 20 

MI-I 38 32 

MI-IL 19 2 

MI-LT 2 0 

MI-PL 2 0 

MI možný 0 8 

MI kombinace různých lokalizací 27 32 

non-Q MI 0 8 

BBB 15 11 

inkompletní BBB 0 8 

MI+BBB 0 16 

VH 7 8 

kardiomyopatie / srdeční selhání 18 14 

myokarditida 4 4 

onemocnění chlopní 6 6 

dysrytmie 14 14 

porucha vedení 0 7 

IVCD (předčasná repolarizace) 0 1 

WPW 0 3 

ostatní 4 13 

Celkem 268 268 

 

Pro další zpracování dat byly vybrány pouze skupiny MI a HC subjektů, dále bylo přidáno 

9 náhodně vybraných pacientů s BBB. Ostatní subjekty byly vyřazeny z testovacího souboru. Celkem 

bylo k dispozici 52 HC a 63 MI subjektů s možností rozlišení nejméně dvou druhů infarktů (29 

subjektů s MI-A a 34 subjektů s MI-I). 
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5.4 Dostupnost VKG databází 

Kromě uvedených databází VKG záznamů PTB a CSE nejsou další databáze volně dostupné. 

Ani komerčně dostupných databází není dostatek. 

Toto omezení nedovolilo výběr pestřejší palety diagnostických tříd pro vstup do klasifikačního 

algoritmu. Rovněž počty záznamů pro vybrané diagnostických třídy jsou omezené a nestejně velké 

a vzniká riziko nedostatečné reprezentace populace vybraným vzorkem (viz kapitola 9). 

 



Návrh algoritmu pro předzpracování dat 

79 

 

6 Návrh algoritmu pro předzpracování dat 

Metody používané pro předzpracování dat VKG jsou uvedeny (viz příloha A, oddíl A.2). 

Kvantitativní popis EPS oktantovými vlastnostmi, vzorci, ukazateli a indikátory (viz oddíly 2.2.2, 

2.2.3 a 2.2.4) vyžaduje předzpracování dat, pro které byl navržen algoritmus (viz Obrázek 6.1) 

publikovaný autorem v [L2]. Cílem je získat reprezentativní QRS smyčku každého záznamu. QRS 

smyčka je popsána trojicí napěťových signálů svodů X, Y, Z. Reprezentativní QRS smyčka vychází 

z celého, většinou dvouminutového, záznamu (PTB databáze, viz podkapitola 5.1), případně 

10sekundového záznamu (CSE databáze, viz podkapitola 5.2) a je vypočtena průměrováním 

detekovaných QRS komplexů jednotlivých signálů, kdy všechny detekované QRS jsou posunuty 

po napěťové ose do izoelektrické linie, zarovnány v časové ose vůči mediánu a ektopické QRS jsou 

vyloučeny. Tímto způsobem je dosaženo zvýšení přesnosti popisu individuálního EPS. Míra 

intraindividuality (vnitřní proměnlivosti) daného EPS je posouzena na základě maximální relativní 

odchylky od střední hodnoty. Algoritmus by testován na záznamech pacientů s diagnózou HC, MI 

a BBB databáze PTB, výsledky jsou uvedeny (viz podkapitola 6.7). Programový kód algoritmu je 

uveden (viz příloha D). 

 

Načtení dat
MAT / BIN

Filtrace signálů
FIR

Detekce QRS
WT

Detekce 
izoelektrické linie

Výpočet 
reprezentativní 

smyčky QRS 
záznamu

Zarovnání QRS
Odstranění 

ektopických QRS

 

Obrázek 6.1 Algoritmus pro předzpracování dat. 
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Proces předzpracování dat (viz Obrázek 6.1) zahrnuje: 

 

1. Načtení dat EKG/VKG ve formě matlabovského souboru (MAT) nebo binárního souboru 

(BIN) a  další zpracování dat v navrženém software pro zpracování dat VKG (viz kapitola 10). 

 

2. Filtraci hornopropustným FIR filtrem s mezní propustnou frekvencí 1 Hz. V případě 

přítomnosti síťového rušením 50 Hz také FIR notch filtrem 50 Hz. Parametry navržených filtrů 

jsou uvedeny (viz podkapitola.6.1), 

 

3. Detekci QRS s využitím waveletové (vlnkové) transformace (WT) zahrnující detekci časových 

okamžiků výskytu QRS, počátku a konce QRS a ohraničení QRS (viz podkapitola.6.2). 

 

4. Detekci izoelektrické linie za předpokladu „elektrické nuly“ v úseku PQ (viz podkapitola.6.3). 

 

5. Zarovnání QRS v časové ose vůči mediánu všech QRS jednotlivých signálů svodů X, Y, Z 

metodou minimalizace střední kvadratické odchylky (viz podkapitola 6.4). 

 

6. Odstranění ektopických QRS. Statisticky odlišné QRS (extrémní pozorování) jsou vyřazeny 

při výpočtu reprezentativní smyčky QRS záznamu (viz podkapitola 6.5). 

 

7. Výpočet reprezentativní QRS smyčky záznamu na základě průměrných QRS jednotlivých 

signálů svodů X, Y, Z (viz podkapitola 6.6). 

 

6.1 Filtrace signálů 

Biologický EKG/VKG signál obsahuje nežádoucí artefakty dále popsané (viz oddíl.6.1.1), které 

je nutné před dalším zpracováním vyfiltrovat. Digitální filtrace je jeden z nejpoužívanějších nástrojů 

počítačového zpracování biosignálů. Rozlišujeme základní dva druhy digitálních filtrů [108]: 

 FIR – filtr s konečnou impulzní odezvou (angl. Finite Impulse Response) 

 IIR – filtr s nekonečnou impulzní odezvou (angl. Infinite Impulse Response) 

Hlavní výhodou FIR oproti IIR je vlastnost, že mohou mít lineární frekvenční fázovou 

charakteristiku. Pro filtraci biologických signálů tuto vlastnost požadujeme vždy, neboť časové 

okamžiky jednotlivých úseků P-QRS-T nesmí být filtrací ovlivněny, tedy všechny frekvence obsažené 

ve filtrovaném signálu musí mít shodné skupinové zpoždění. Další výhodou FIR filtrů je jejich 

zaručená stabilita [108]. 
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Přesto mají při filtraci biosignálů úlohu také rekurzivní filtry IIR. Výhodou je malý řád 

přenosové funkce, malé zpoždění signálu a malé nároky na paměť. Využití je zejména pro filtry typu 

notch. Notch je filtr filtrující pouze v úzkém pásmu kolem zadané frekvence, kdy šířka tohoto pásma 

je charakterizována bezrozměrným parametrem jakosti Q. Velmi úzké pásmo šířky řádově tisícin 

Nyquistovy frekvence již nelze FIR filtrem docílit z důvodu extrémně vysokého řádu filtru [109]. Pro 

filtraci biologických signálů se používají také speciální rekurzivní filtry s lineární fází, např. Lynnovy 

filtry [110]. 

Ačkoli některé nežádoucí artefakty lze z EKG/VKG záznamu vyfiltrovat bez významného 

snížení informační složky signálu, základem je pořízení kvalitního záznamu. Záznamy musí být 

pořizovány v klidu, bez tělesného pohybu a s minimálními pohyby hrudníku při dýchání, které 

ovlivňují tvar a amplitudu EKG/VKG záznamu [49]. Proti EMI je vyžadováno důkladné uzemnění 

elektrokardiografu a minimalizace rozměrů indukčních smyček, které jsou tvořeny snímacími vodiči. 

Vstupní databáze EKG/VKG záznamů [106] je zatížena zejména nízkofrekvenčním rušením pro 

které byl navržen HP FIR filtr dále popsaný viz (oddíl.6.1.2). Pro filtraci síťového rušení 50 Hz byl 

pro některé záznamy použit také notch FIR filtr, dále popsaný (viz oddíl 6.1.3). 

6.1.1 Specifikace artefaktů 

Relativní výkonové spektrum EKG/VKG signálu včetně komponentů P-QRS-T a běžných 

artefaktů je naznačeno (viz Obrázek 6.2). R vlna s příkrým sklonem je komponenta s vyšší frekvencí, 

zatímco vlny P a T jsou komponenty s nižší frekvencí. Nejnižší frekvence má ST segment nelišící se 

příliš od izoelektrické linie EKG. Ačkoli se jeví, že QRS komplex nepřekračuje frekvence 40 Hz, 

některé jeho složky překračují frekvence 100 Hz. Kardiologická asociace AHA doporučuje dodržet 

šířku pásma pro diagnostické EKG od 0,05 Hz do 150 Hz s útlumem 3 dB na dělících frekvencích 

[111]. 

Záznamy vstupní diagnostické PTB databáze obsahují zejména pohybové artefakty, které se 

projevují jako kolísání izoelektrické linie (viz Obrázek 6.3). Je zřejmé, že vlivem kolísání izolinie 

vzniká mezi počátkem a koncem každého sinusového rytmu nežádoucí potenciálový rozdíl ∆𝑈 = 𝑘 ∙

∆𝑡 (mV), přičemž 𝑘 je směrnice přímky aproximující na daném časovém úseku ∆𝑡 EKG/VKG křivku. 

Vlivem ∆𝑈 je signál deformován a je tak nevhodný pro další analýzu. Kolísání izoelektrické linie je 

způsobeno změnami impedance elektrody – kůže vlivem pohybu elektrody. Pro snímání biopotenciálů 

se nejčastěji používá tzv. plovoucí Ag/AgCl elektroda. Velkou nevýhodou této elektrody je vznik 

polarizačního napětí na rozhraní elektrolyt – kov. Polarizační napětí je časově nestabilní a prudce se 

mění s pohybem elektrody, což je příčinou hrubých napěťových artefaktů na výstupu této elektrody. 

Další pohybový artefakt, který způsobuje cyklické změny izoelektrické linie je způsoben dýcháním 

[112]. 
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Obrázek 6.2 Relativní výkonové spektrum EKG signálu zahrnující komponenty P-QRS-T a běžné 

artefakty (pohybové artefakty a myopotenciály). Upraveno dle [111]. 

Pro posouzení nízkofrekvenčních složek byly náhodně vybrány tři třicetisekundové VKG 

signály zdravých a patologických pacientů s relativně velkým kolísáním izolinie (viz Obrázek 6.3). 

Záznamy byly filtrovány LP FIR filtry s mezními propustnými frekvencemi od 𝑓pass =

0,1 Hz do 𝑓pass = 1 Hz. Nízkofrekvenční trend nejlépe kopíroval signál naznačený tyrkysovou barvou 

s použitým filtrem s mezní propustnou frekvencí 𝑓pass = 0,5 Hz. Filtrovaný signál naznačený zelenou 

barvou kopíruje jen „hrubý“ trend, tento použitý filtr je tedy nedostatečný. Signál naznačený černou 

barvou již zasahuje do užitečného frekvenčního pásma P-QRS-T u záznamů se širokým QRS 

komplexem, a protot je tento filtr je také nevhodný. 

Kromě pohybových artefaktů, jejichž frekvenční pásmo leží zejména v nižších oblastech než 

pásmo užitečného EKG/VKG signálu, mohou být artefakty způsobeny také myopotenciály (EMG), 

obvykle viditelnými v zátěžových testech [112]. 

Jiným typem rušení je elektromagnetická interference (EMI), definovaná ve frekvenčním pásmu 

od 0 Hz až do několika desítek GHz. Toto rušení je způsobeno vnějšími zdroji, jako jsou např. rádiové 

vysílače a vysílače mobilních sítí, impulsní zdroje, spínače, které způsobují přechodové jevy 

v energetické síti. K interferenci dochází jednak vyzařováním prostorem, tak po napájecích 

a sdělovacích vedeních. K nejvýznamnějším zdrojům EMI pro měřicí EKG systém patří síťové 

napájení 230 V střídavých o frekvenci 50 Hz. Energie je „vyzařována“ z elektrického vedení 

v blízkosti měřicího systému a přijímána měřícími vodiči, nebo také kůží pacienta kapacitní vazbou 

[112]. 
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𝑓pass = 0,25 Hz, 𝑓stop = 0,5 Hz 

 

𝑓pass = 0,1 Hz, 𝑓stop = 0,2 Hz 

 

 

 

 

Legenda 

𝑓pass = 1 Hz, 𝑓stop = 2 Hz 

 

 

  

Obrázek 6.3 Kolísání izoelektrické linie signálů vstupní diagnostické PTB databáze. Shora záznam 

„s0130lre“ zdravého pacienta; záznam „s0109lre“ pacienta s infarktem myokardu; záznam „s0429_re“ 

pacienta s blokádou levého Tawarova raménka se širokým QRS komplexem. Barevně jsou vyznačeny 

nízkofrekvenční vyfiltrované složky signálu. 
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6.1.2 Návrh hornopropustného filtru 

Pro návrh HP filtru s lineární fázovou charakteristikou nezkreslujícího vstupní VKG signál bylo 

nutné provést experimentální měření a výpočty za účelem určení mezních frekvencí filtru, 

požadovaného útlumu v nepropustném pásmu a maximálního zvlnění v propustném pásmu. 

6.1.2.1 Návrh doporučeného hornopropustného filtru 

Dle kardiologické asociace AHA je pro filtraci EKG/VKG pro diagnostické účely specifikován 

analogový HP RC filtr s mezní frekvencí 𝑓c = 0,05 Hz a útlumem 3 dB na dělící frekvenci [93], [111]. 

Obrázek 6.4 zobrazuje LAFFCH ekvivalentního IIR filtru, jehož přenosová funkce je získána 

bilineární transformací analogového ekvivalentu. Navržený filtr je stabilní, neboť jediný pól přenosové 

funkce leží uvnitř jednotkové kružnice. Filtr má nelineární fázovou charakteristiku, a tak významně 

deformuje EKG/VKG signál do frekvence přibližně o řád vyšší než dělící frekvence 𝑓c. 

 

 

Obrázek 6.4 LAFFCH ekvivalentního IIR filtru. 

Obrázek 6.8 znázorňuje použití tohoto filtru. Je zřejmé, že filtr je pro odstranění artefaktu 

kolísající izoelektrické linie záznamů diagnostické PTB databáze zcela nedostatečný. Proto byly 

navrženy další HP filtry popsané (viz pododdíl 6.1.2.2). 

6.1.2.2 Experimentální návrh hornopropustných filtrů 

Pro experimentální měření byly navrženy HP FIR filtry s mezní propustnou frekvencí od 

𝑓pass = 0,2 Hz do 𝑓pass = 2 Hz. Na základě relativní specifikace HP filtru (viz Obrázek 6.5), která 

vychází z požadavků na  amplitudovou frekvenční charakteristiku, jsou dány parametry: 

 

 𝐴pass zvlnění v propustném pásmu  (dB), 

 𝐴stop útlum v nepropustném pásmu  (dB), 

 𝑓pass dělící frekvence v propustném pásmu (Hz), 

 𝑓stop dělící frekvence v nepropustném pásmu (Hz). 
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Obrázek 6.5 Relativní specifikace HP filtru. 

Popis os: 

 

 |𝐻(j𝑓)|dB modul frekvenčního přenosu filtru v logaritmickém měřítku (dB), 

 𝑓s  vzorkovací frekvence filtrovaného signálu   (Hz). 

 

Specifikaci filtru lze provést také zadáním parametrů 𝑓pass,  𝑓stop, 𝐴pass a řádu filtru 𝑁. 

Pro návrh FIR filtru byla použita optimalizační metoda Parks-McClellan. Algoritmus využívá 

Remezova výměnného algoritmu a teorie Chebyshevovy aproximace pro návrh filtru s optimální 

aproximací požadované frekvenční charakteristiky. Filtr je optimální ve smyslu minimalizace 

maximální chyby mezi požadovanou a navrhovanou frekvenční charakteristikou. Filtry navržené tímto 

způsobem se vyznačují stejnoměrným zvlněním frekvenční charakteristiky v propustném 

a nepropustném pásmu [113]. 

Parametr 𝐴pass (dB) byl vypočten na základě zvoleného požadavku na amplitudu zvlnění 

v propustném pásmu: 

 

𝑈ripple < 1 µV (6.1) 

 

Zvlnění s amplitudou (řádově µV) neovlivní diagnostickou hodnotu EKG/VKG. Nejmenší 

amplitudy, které mají diagnostickou hodnotu, dosahují tzv. pozdní komorové potenciálů, které mají 

úroveň napětí od 1 µV do 20 µV [114]. Amplituda těchto potenciálů je tak malá, že není na běžném 

záznamu pozorovatelná a ztrácí se v rušivém signálu. Pro oktantovou analýzu VKG postačuje přesnost 

odpovídající řádově tisícinám amplitudy měřeného signálu. Pro amplitudu VKG signálu 𝑈VKG = 1 mV 

a požadované zvlnění 𝑈ripple < 1 µV odpovídá požadované zvlnění hodnotě: 

 

𝐴pass < 20 ∙ log (
𝑈VKG + 2 ∙ 𝑈ripple

𝑈VKG
) 

𝐴pass < 0,017 dB 
(6.2) 

 

𝑓pass 𝑓stop 𝑓s/2 𝑓 (Hz) 
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𝐴stop 
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Parametr 𝐴stop (dB) byl vypočten na základě zvoleného požadavku na potlačení amplitudy 

driftu izoelektrické linie v nepropustném pásmu: 

 

𝑈drift_stop < 2 µV (6.3) 

 

Mezi začátkem a koncem srdečního rytmu by tedy neměla vzniknout vlivem nedostatečného 

útlumu driftu izoelektrické linie odchylka vyšší než 𝑈drift_stop. Pro amplitudu driftu 𝑈drift = 1 mV 

odpovídá požadovaný útlum v nepropustném pásmu: 

 

𝐴stop > 20 ∙ log (
𝑈drift

𝑈drift_stop
) 

𝐴stop > 54 dB 

(6.4) 

 

Dělící frekvence v nepropustném pásmu byla zvolena jako polovina dělící frekvence 

v propustném pásmu. Šířka pásma BW je tedy: 

 

𝑓stop =
𝑓pass

2
 

BW = 𝑓pass − 𝑓stop =
𝑓pass

2
 

(6.5) 

 

Přenosová funkce FIR filtru: 

 

𝐻(z) = ∑ℎ𝑘 ∙ z
−𝑘

𝑁

𝑘=0

 (6.6) 

 

kde ℎ𝑘 jsou koeficienty filtru. 

 

Logaritmické amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky (LAFFCH) navrhovaných HP 

FIR filtrů specifikovaných (viz Tabulka 6.1) jsou zobrazeny (viz Obrázek 6.6). Filtry s mezní 

frekvencí 𝑓pass = 0,2 Hz a 𝑓pass = 0,5 Hz nesplňují požadavky pro 𝐴pass a 𝐴stop stanovené dle (6.2) 

a (6.4) z důvodu nedostatečné výpočetní kapacity. Pro experimentální měření efektivity filtrace však 

dosažené hodnoty 𝐴pass, 𝐴stop postačují. Fázové charakteristiky filtrů jsou lineární. Menší skoky 

charakteristiky odpovídají nulám přenosu 𝐻(z), ležících na jednotkové kružnici. Skupinové zpoždění: 

 

𝜏g(j𝑓) =
𝑁

2
 (vzorek) (6.7) 

 

je v celém rozsahu frekvencí konstantní. V praxi to znamená zpoždění signálu: 

 

𝑇g =
𝜏g

𝑓s
 (s) (6.8) 

 

a výpočetní dobu zpracování dvouminutového záznamu v řádu několika sekund. 
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Legenda 

Filtr 0,2 Hz Filtr 1 Hz 

Filtr 0,5 Hz Filtr 2 Hz 

Obrázek 6.6 LAFFCH navrhovaných HP FIR filtrů. 

Tabulka 6.1 Parametry navrhovaných HP FIR filtrů. 

Filtr 0,2 Hz Filtr 0,5 Hz Filtr 1 Hz Filtr 2 Hz 

𝑓s = 1 kHz 𝑓s = 1 kHz 𝑓s = 1 kHz 𝑓s = 1 kHz 

𝑓stop = 0,1 Hz 𝑓stop = 0,25 Hz 𝑓stop = 0,5 Hz 𝑓stop = 1 Hz 

𝑓pass = 0,2 Hz 𝑓pass = 0,5 Hz 𝑓pass = 1 Hz 𝑓pass = 2 Hz 

𝐴stop = 28 dB 𝐴stop = 54 dB 𝐴stop = 60 dB 𝐴stop = 61 dB 

𝐴pass = 1 dB 𝐴pass = 0,1 dB 𝐴pass = 0,016 dB 𝐴pass = 0,01 dB 

𝑁 = 10601 𝑁 = 10601 𝑁 = 6801 𝑁 = 3601 
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6.1.2.3 Experimentální měření 

Pro stanovení účinnosti a vhodnosti navrženého ekvivalentního IIR filtru s mezní frekvencí 𝑓c =

0,05 Hz a čtyř filtrů FIR s mezními frekvencemi 𝑓pass = 0,2 Hz;  0,5 Hz;  1 Hz;  2 Hz byly filtry 

testovány na náhodně vybraných VKG záznamech zdravých pacientů, pacientů s MI a pacientů 

s LBBB nebo RBBB, u nichž se může negativně projevit příliš vysoká mezní frekvence filtru. 

Obrázek 6.8 a Obrázek 6.9 naznačují filtrace záznamu „s0429_re“ svodu Y diagnostické PTB 

databáze pacienta s LBBB s relativně velkými pohybovými artefakty a širokým komplexem QRS 

o délce trvání 150 ms. Detail filtrace VKG signálu jedné srdeční akce zahrnující P-QRS-T tohoto 

záznamu je zobrazen (viz Obrázek 6.7). Je zřejmé, že filtrace s použitím filtrů s mezní propustnou 

frekvencí 𝑓c = 0,05 Hz a 𝑓pass = 0,2 Hz je nedostačující a v signálu zůstávají viditelné pohybové 

artefakty na vyšších frekvencích. Filtry s mezní propustnou frekvencí 𝑓pass = 0,5 Hz a 𝑓pass = 1 Hz 

jsou dostatečné pro potlačení vlivu kolísání izoelektrické linie a nezpůsobují zkreslení signálu ani 

u pacientů s širokým QRS (viz Obrázek 6.7). Filtr s mezní propustnou frekvencí 𝑓pass = 2 Hz 

způsobuje hrubé zkreslení P a T vlny, ST úseku a PQ intervalu záznamů pacientů se širokým QRS 

komplexem, ačkoli samotný QRS komplex není deformován (viz Obrázek 6.7). 

 

  

  

Legenda 

Nezpracovaný VKG signál (svod X) 

Filtrovaný VKG signál (svod X) 

Obrázek 6.7 Detail filtrace VKG signálu záznamu „s0429_re“ diagnostické PTB databáze pacienta 

s LBBB. Filtrace IIR filtrem s  mezní frekvencí 𝑓c = 0,05 Hz  dle normy uvedené v literatuře [93] 

(vlevo nahoře). Filtrace FIR filtrem s mezní frekvencí 𝑓pass = 0,5 Hz (vpravo nahoře). Filtrace FIR 

filtrem s mezní frekvencí 𝑓pass = 1 Hz (vlevo dole). Filtrace FIR filtrem s mezní frekvencí 𝑓pass =

2 Hz (vpravo dole). Navržené filtry jsou specifikovány (viz pododdíly 6.1.2.1 a 6.1.2.2). 

  

34.4 34.6 34.8 35

0

t (s)

U
 (

m
V

),
 0

.3
5
 m

V
/d

34.4 34.6 34.8 35

0

t (s)

U
 (

m
V

),
 0

.3
5
 m

V
/d

34.4 34.6 34.8 35

0

t (s)

U
 (

m
V

),
 0

.3
5
 m

V
/d

34.4 34.6 34.8 35

0

t (s)

U
 (

m
V

),
 0

.3
5
 m

V
/d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑈X (mV) 
0,35 mV/d 

 

𝑈X (mV) 
0,35 mV/d 

 

 

 

 

 
𝑈X (mV) 
0,35 mV/d 

 

𝑈X (mV) 
0,35 mV/d 

 

𝑡 (s) 

 

𝑡 (s) 

 

𝑡 (s) 

 

𝑡 (s) 

 



Návrh algoritmu pro předzpracování dat 

89 

 

 
 

 
 

 
 

Obrázek 6.8 Filtrace VKG signálu záznamu „s0429_re“ diagnostické PTB databáze pacienta s LBBB. 

Na napěťové ose je označeno napětí svodu Y nefiltrovaného signálu 𝑈Y, filtrovaného signálu 𝑈Y_FILT 

a jejich rozdílové napětí 𝑈Y_ERR. Shora filtrace IIR filtrem s  mezní frekvencí 𝑓c = 0,05 Hz  dle normy 

uvedené v literatuře [93]; filtrace FIR filtrem s mezní frekvencí 𝑓pass = 0,2 Hz; filtrace FIR filtrem 

s mezní frekvencí 𝑓pass = 0,5 Hz. Navržené filtry jsou specifikovány (viz pododdíly 6.1.2.1 a 6.1.2.2). 
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Obrázek 6.9 Filtrace VKG signálu záznamu „s0429_re“ diagnostické PTB databáze pacienta s LBBB. 

Na napěťové ose je označeno napětí svodu Y nefiltrovaného signálu 𝑈Y, filtrovaného signálu 𝑈Y_FILT 

a jejich rozdílové napětí 𝑈Y_ERR. Shora filtrace FIR filtrem s mezní frekvencí 𝑓pass = 1 Hz; filtrace 

FIR filtrem s mezní frekvencí 𝑓pass = 2 Hz. Navržené filtry jsou specifikovány (viz pododdíl 6.1.2.2). 

6.1.2.4 Výběr hornopropustného filtru 

Ačkoli pro filtraci EKG/VKG signálů pro diagnostické účely je doporučen filtr (viz pododdíl 

6.1.2.1), záznamy PTB databáze jsou zarušeny pohybovými artefakty vyšších frekvencí a amplitud, na 

které tento filtr nedostačuje. Protože se jedná o filtr prvního řádu, má relativně malý útlum 

a významně snižuje amplitudu a deformuje signál vlivem nelineární fáze až do frekvence 

několikanásobně vyšší než je jeho mezní frekvence 𝑓c = 0,05 Hz s útlumem 3 dB na dělící frekvenci. 

Filtr s definovanou mezní propustnou frekvencí 𝑓pass dle specifikace (viz Obrázek 6.5) na této 

frekvenci prakticky nemá útlum a proto lze nastavit 𝑓pass několikanásobně vyšší než 𝑓c při zachování 

dostatečné kvality filtrovaného signálu. Pro efektivní odstranění kolísání izolinie byly navrženy filtry 

s lineární fázovou charakteristikou, dostatečným útlumem v nepropustném pásmu a zanedbatelným 

zvlněním v propustném pásmu. Dle experimentálního měření (viz pododdíl 6.1.2.3) byl pro filtraci 

vybrán filtr s mezní frekvencí 𝑓pass = 1 Hz, dále popsaný (viz pododdíl 6.1.2.2). Pro filtraci lze použít 

i filtr s 𝑓pass = 0,5 Hz, avšak v případě vyhodnocování pouze QRS komplexu se spektrálním 

rozložením výkonu na vyšších frekvencích (viz Obrázek 6.2) je vhodné vyloučit co největší spektrum 

pohybových artefaktů. 
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6.1.3 Návrh notch filtru 

Dle evropské normy EN 50160: „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné 

distribuční sítě“ je definována frekvence síťového napětí 50 Hz s odchylkou ±0,5 Hz během 99,5 % 

času. Ve zbývajícím čase může být odchylka vyšší, jedná se však o ojedinělý stav. Harmonické napětí 

až do řádu 40 nesmí přesahovat 6 % amplitudy základní frekvence. 

Pro filtraci síťové EMI byl navržen notch filtr typu FIR optimalizační metodou zmíněnou (viz 

pododdíl 6.1.2.2). Na základě relativní specifikace filtru byly definovány parametry: 

 

 𝐴pass zvlnění v propustném pásmu   (dB), 

 𝐴stop útlum v nepropustném pásmu   (dB), 

 𝑓pass1 dělící frekvence v prvním propustném pásmu (Hz), 

 𝑓pass2 dělící frekvence v druhém propustném pásmu (Hz), 

 𝑓notch frekvence notch filtru    (Hz), 

 𝑁 řád filtru     (– ). 

 

Požadavky na 𝐴pass a 𝐴stop vycházejí z návrhu HP filtru dle relace (6.2) a (6.4), přičemž 

požadavek na 𝐴stop může být mírnější, jelikož amplituda síťového rušení 𝑈50_Hz nepřekračovala 

u vstupních signálů 50 µV. Získáváme požadavek na 𝐴stop: 

 

𝐴stop > 20 ∙ log (
𝑈50_Hz

𝑈50_Hz_stop
) 

𝐴stop > 29 dB 

(6.9) 

 

Parametry 𝑓pass1 a 𝑓pass2 byly zvoleny v souladu s realizovatelností FIR filtru. Při tom by měla 

být dodržena co nejužší šířka pásma filtrovaných frekvencí v souladu s uchováním diagnostické 

informace EKG/VKG záznamu. 

LAFFCH navrženého filtru je naznačena (viz Obrázek 6.10). Filtr má na frekvenci 𝑓notch útlum 

265 dB. Požadavek dle relace (6.9) je splněn ve frekvenčním  pásmu od 49,95 Hz do 50,05 Hz. 

Pro větší odchylky od základní frekvence 50 Hz je vhodné pro zarušené signály stanovit síťovou 

frekvenci dle frekvenčního spektra a doladit 𝑓notch před samotnou filtrací na požadovanou hodnotu. 

Parametry filtru jsou uvedeny (viz Tabulka 6.2). 

 

Tabulka 6.2 Parametry navrženého notch filtru. 

Parametr Hodnota 

𝑓s 1 kHz 

𝑓pass1; 𝑓pass2; 𝑓notch 49,5 Hz; 50,5 Hz; 50 Hz 

𝐴stop 265 dB 

𝐴pass 0,0026 dB 

𝑁 = 5601 5601 
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Obrázek 6.10 LAFFCH notch FIR filtru. 

Navržený notch FIR filtr byl testován na signálech vstupní diagnostické PTB databáze 

(viz Obrázek 6.12). Odpovídající amplitudové spektrum signálu před a po filtraci je naznačeno 

(viz Obrázek 6.11). Je zřejmé, že rušivá složka 50 Hz byla úspěšně vyfiltrována. Rovněž byly 

navrženy filtry harmonického napětí. Filtrace vyšších harmonických frekvencí však nemá význam, 

neboť amplitudy rušení dosahují zanedbatelné úrovně. 

 

  
 

 
 

Obrázek 6.11 Jednostranné amplitudové spektrum nefiltrovaného signálu (vlevo) a filtrovaného 

signálu (vpravo) záznamu „s0369lre“. 
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Obrázek 6.12 Filtrace VKG signálu záznamu „s0369lre“ diagnostické PTB databáze zdravého 

pacienta. Na napěťové ose je označeno napětí svodu Y nefiltrovaného signálu, filtrovaného signálu 

a jejich rozdílové napětí. Amplituda síťového rušení 50 Hz byla 28 µV. 

6.2 Detekce QRS 

Pro detekci QRS a segmentaci signálu na jednotlivé úseky P-QRS-T (viz příloha A, oddíl A.2) 

existuje mnoho algoritmů založených na první a druhé derivaci (např. algoritmus Pan Tompkins [94]), 

adaptivní filtraci [115], waveletové transformaci (WT) [96], morfologii a gradientu (TDMG) [95], 

dynamickém borcení času (DTW) [116] nebo umělých neuronových sítích [117]. 

Výběr vhodného algoritmu závisí na způsobu vyhodnocování dat (v reálném čase nebo offline), 

vzorkovací frekvenci signálů, požadavcích na robustnost detektoru (vyhodnocování záznamů zdravých 

nebo patologických pacientů nebo zašuměných signálů). Některé algoritmy detekují pouze čas výskytu 

QRS, jiné složitější algoritmy segmentují signál, vyhodnocují různé množství časových okamžiků 

a detekují čas výskytu jednotlivých úseků P-QRS-T. Dalším hlediskem při výběru vhodného algoritmu 

je počet vstupních signálů. Algoritmy mohou využít vyššího počtu vstupních signálů ke zvýšení jejich 

robustnosti. 

Požadavkem návrhu je detektor QRS, čili detektor vlny R včetně detekce časových okamžiků 

počátku a konce QRS, ohraničení QRS a detekce izoelektrického úseku PQ. Určení izoelektrického 

úseku VKG všech tří svodů X, Y, Z je důležité pro stanovení výchozího bodu šíření depolarizační 

smyčky QRS. Segmentace všech úseků P-QRS-T není prozatím vyžadována, neboť oktantová VKG 

dle Laufbergera (viz kapitola 2.2) popisuje pouze depolarizaci komor. Zdrojová data (viz kapitola 5) 

obsahují záznamy zdravých pacientů a pacientů s mnohými diagnózami od IHD po raménkové bloky. 

Vstupem QRS detektoru jsou vždy tři signály VKG svodů X, Y, Z filtrované filtry (viz podkapitola 

6.1), čili se jedná o data bez výrazných artefaktů vzorkovaná frekvencí 𝑓s = 1000 Hz pro databázi 
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PTB. Data jsou vyhodnocována offline, je tedy možné využít maximálních výpočetních možností 

pro návrh robustního QRS detektoru. 

V této práci bylo navrženo vlastní řešení algoritmu pro detekci QRS založeného na WT, 

publikované autorem v [L3]. Detekce je optimalizována pro 3 VKG svody a databázi PTB a je 

poměrně jednoduchým rozšířením detektoru vlny R. Parametry algoritmu uvedené (viz Tabulka 6.4 

až Tabulka 6.19) lze dále upravovat a docílit tak požadovaného výsledku pro jiné databáze záznamů 

pacientů s různými diagnózami. 

Principy časově-frekvenční analýzy, waveletové transformace, výběr vhodného waveletu pro 

detekci QRS, koeficienty waveletové transformace na vybraných škálách a škálogram pro vybrané 

typy vstupního VKG signálu jsou uvedeny (viz oddíl 6.2.1). Samotný algoritmus je popsán (viz oddíl 

6.2.2). Výstupem navrženého QRS detektoru jsou časové okamžiky výskytu QRS (viz pododdíl 

6.2.2.1), počátku a konce QRS (viz pododdíly 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.2.4 a 6.2.2.5), PQ úseku 

(viz pododdíl 6.2.2.6) a ohraničení QRS (viz pododdíl 6.2.2.7). Robustnost algoritmu je zvýšena 

ověřením detekovaných časových okamžiků mezi signály svodů X, Y, Z (viz pododdíl 6.2.2.5) 

a adaptací algoritmu pro široké QRS (viz pododdíl 6.2.2.3). 

6.2.1 Použité metody waveletové transformace 

Jednou z možností analýzy signálu je jeho porovnání se souborem testovacích funkcí 𝒬 =

{𝜑𝑞 , 𝑞 ∈ 𝛬}, kde Λ je indexační set. Toto porovnání může být uskutečněno rovnicí dle [118]: 

 

𝑚𝑞 = ∫ 𝑓(𝑡)𝜑𝑞(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅d𝑡
∞

−∞

 (6.10) 

 

kde 𝜑𝑞̅̅̅̅  je komplexně sdružené k 𝜑𝑞, 𝑚𝑞 je transformace 𝑓(𝑡), neboť všechny informace jsou v 𝑚𝑞 

obsaženy. Inverzní transformace je rekonstrukce 𝑓(𝑡) z 𝑚𝑞. 

Fourierova transformace používá soubor funkcí 𝒬 = {𝜑𝑞 = e
i𝜔𝑡 , 𝜔 ∈ ℝ}, které obsahují 

všechny dilatace a redukce faktorem 𝜔, periodické funkce ei𝑡 dle [118]: 

 

𝑓(𝜔) = (ℱ𝑓)(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)e−j𝜔𝑡d𝑡
∞

−∞

 (6.11) 

 

Fourierova transformace je excelentní nástroj pro rozložení funkce 𝑓(𝑡) na frekvenční složky. 

Nevýhodou je nemožnost určení začátku a konce výskytu frekvencí. Hrany a singularity nejsou v 

𝑓(𝜔) zachyceny. Kvůli nedostatkům v časové lokalizaci není Fourierova transformace vhodná pro 

zpracování nestacionárních signálů nebo událostí. Důvodem je periodická testovací funkce, která není 

lokalizována na časovém úseku. Jednou z možností řešení tohoto problému je přenásobení funkce 𝑒𝑖𝜔𝑡 

okenní funkcí. Získáme tak okenní Furierovu transformaci (WFT) dle [118]: 

 

(𝑇𝑔𝑓)(𝜔, 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡 − 𝑏)e−j𝜔𝑡d𝑡
∞

−∞

 (6.12) 
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WFT je redundantní, mapuje proměnnou 𝑡 na dvě proměnné 𝜔, 𝑏, další nevýhodou je pevná 

šířka okna. Snížení redundance WFT lze provést vzorkováním proměnných 𝜔, 𝑏. Získáme tak obecnou 

Gaborovu transformaci. Velikost okna 𝑔(𝑡) limituje velikost zachycených složek [118]. 

Další z možností pro časově-frekvenční analýzu je použití waveletové transformace. Odlišuje se 

od ostatních transformací především tím, že každá bázová funkce – wavelet je nenulová pouze na 

konečném časovém intervalu (viz Obrázek 6.13), anebo jsou hodnoty mimo tento interval 

zanedbatelně malé. Následkem toho je kterákoliv hodnota spektra, založená na využití tohoto 

waveletu, ovlivněna pouze odpovídajícím úsekem analyzovaného signálu. Tedy také naopak, 

vlastnosti, které jsou popsány určitou hodnotou spektra, mohou být vztaženy ke zmíněnému 

konkrétnímu časovému intervalu. Waveletové bázové funkce pokrývají po částech celý časový rozsah 

analyzovaného signálu, takže je zachována úplná informace [119]. 

Waveletová analýza je obdobou Fourierovy analýzy. Zatímco FT rozkládá signál na sérii 

sinových vln rozdílných frekvencí, waveletová transformace rozkládá signál do „waveletů“, 

dilatovaných a posunutých verzí tzv. mateřského waveletu 𝜓(𝑡). Obrázek 6.13 znázorňuje rozdíly, kdy 

oproti hladké sinusové křivce nekonečné délky je wavelet kompaktní, nepravidelného tvaru. S těmito 

vlastnostmi je wavelet ideálním nástrojem pro analýzu signálů nestacionární povahy s nespojitostmi, 

ostrými změnami a možností lokalizace v čase [119]. 

 

 

 

Obrázek 6.13 Porovnání reálné části jádrové funkce Fourierovy transformace Re (ej𝜔𝑡) pro 𝜔 = 2𝜋 

(vlevo )a jádrové funkce waveletové transformace 𝜓(𝑡) pro wavelet typu Daubechies 5 (vpravo). 

6.2.1.1 Spojitá waveletová transformace 

Pokud použijeme bázové funkce 𝒬 = {𝜓((𝑡 − 𝑏)/𝑎), (𝑎, 𝑏) ∈ (0,∞) × ℝ}, získáme spojitou 

waveletovu transformaci (𝑊𝜓𝑓)(𝑎, 𝑏) signálu 𝑓(𝑡) ∈ ℒ2(ℝ) dle [119]: 

 

(𝑊𝜓𝑓)(𝑎, 𝑏) = ∫ |𝑎|−1/2𝑓(𝑡)𝜓 (
𝑡 − 𝑏

𝑎
)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
d𝑡

∞

−∞

 (6.13) 

 

kde 𝑎 je tzv. dilatační škálovací parametr, 𝑏 je translační parametr, �̅� je komplexně sdružené k 𝜓 

a kde 𝜓 ∈ ℒ2(ℝ) je mateřský wavelet – oscilační funkce, jejíž Fourierova transformace musí splňovat 

dle [119]: 
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𝐶𝜓 = 2𝜋∫ |𝜔|−1|�̂�(𝜔)|
2
d𝜔 < ∞

∞

−∞

 (6.14) 

 

Ve výsledku 𝜓 ∈ ℒ1⋂ℒ2, podmínka uvedené rovnice specifikuje, že 𝜓(𝑡) by měla mít nulovou 

střední hodnotu. Tato podmínka umožňuje inverzní transformaci. Konkrétně může být signál 𝑓(𝑡) 

obnoven z jeho transformace (𝑊𝜓𝑓)(𝑎, 𝑏) zpětnou (inverzní) transformací dle [119]: 

 

𝑓(𝑡) = 𝐶𝜓
−1∫ ∫ 𝑎−2(𝑊𝜓𝑓)(𝑎, 𝑏)𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
)d𝑎 d𝑏

ℝ

∞

0

 (6.15) 

 

Použitím vnitřního součinu zápisu v ℒ2(ℝ) může být spojitá waveletová transformace zapsána 

dle [119] jako: 

 

(𝑊𝜓𝑓)(𝑎, 𝑏) = |𝑎|
−1/2〈𝑓(𝑡), 𝜓(𝑎,𝑏)(𝑡)〉 (6.16) 

 

kde 𝜓(𝑎,𝑏)(𝑡) = 𝜓((𝑡 − 𝑏)/𝑎) a kde 〈∙,∙〉, je vnitřní součin v ℒ2(ℝ). 

Spojitá waveletova transformace (CWT) používá vzorkovaná data, ale proces posunutí je hladká 

operace napříč délkou vzorkovaných dat. Škálování může být definováno od minima (původní měřítko 

signálu) do maxima vybraného uživatelem, což umožňuje mnohem jemnější rozlišení. Nevýhodou 

oproti diskrétní waveletové transformaci je navýšení doby výpočtu a nároky na paměť vyžadované pro 

výpočet waveletových koeficientů [119]. 

6.2.1.2 Použitý typ waveletu 

Wavelety mohou být klasifikovány jako: 

1. ortogonální 

2. neortogonální 

3. biortogonální 

Neortogonální wavelety bývají někdy doporučovány pro analýzu signálů. Nejsou však 

kompletní. Pro minimalizaci chyb při rekonstrukci signálu musela být zavedena redundance. 

K zástupcům těchto waveletů patří Morlet a Mexican hat (viz Obrázek 6.14) [120]. 

Ortogonální wavelety umožňují neredundantní reprezentaci signálu. K známým waveletům patří 

Daubechies, Haar, Meyer a Shannon. Některé z nich jsou uvedeny (viz Obrázek 6.14). Ortogonální 

škálové funkce a wavelety mohou mít mimořádné vlastnosti: hierarchické uspořádání, rekurzivní 

výpočet, kompaktní nosič, libovolný řád diferenciace a vedou k rychlým diskrétním waveletovým 

algoritmům pro analýzu a syntézu digitálních signálů [120]. 

Žádný ortogonální wavelet s kompaktním nosičem však není symetrický. To má za následek 

nelineární fázový posun během analýzy. Tento problém řeší biortogonální wavelety. Biortogonální 

wavelety jsou složitější pro rekonstrukci signálu z hlediska výpočtů potřebných pro duální funkci, 

ale poskytují časovou symetrii. Tímto předchází fázovým posunům transformovaného signálu. 

Pro analýzu EKG signálů je tvar signálu v časové doméně důležitý, zatímco rekonstrukce signálu není 
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vyžadována. Z tohoto hlediska jsou biortogonální wavelety výhodné pro analýzu EKG signálu. 

Některé biortogoální wavelety jsou uvedeny (viz Obrázek 6.14) [121]. 

Každá vlnka má svůj specifický tvar, což hraje důležitou roli při jejím výběru pro konkrétní 

aplikaci. Pro detekci krátkodobých časových průběhů určitého tvaru v signálu je vhodné, aby vlnka 

co nejvíce připomínala tvar těchto průběhů [122]. 

 

Obrázek 6.14 Ukázka některých mateřských waveletů 𝜓(𝑡). 

Na základě popsaných vlastností byl pro analýzu signálu vybrán biortogonální wavelet 2.2 

(viz Obrázek 6.15). Použití biortogonálních waveletů pro QRS detekci je známo např. z literatury 

[121] a [123]. 
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Obrázek 6.15 Biortogonální wavelet 2.2 s centrální frekvencí 𝑓central = 1,0008 Hz. 

6.2.1.3 Škálogram a koeficienty spojité waveletové transformace 

Obrázek 6.16 zobrazuje škálogram spojité waveletové transformace pro biortogonální 

wavelet 2.2. Vstupním signálem je VKG jednoho svodu, jednoho srdečního cyklu záznamů „s0130lre“ 

zdravého pacienta, „s0235lre“ pacienta s inferiorním MI, a „s0448_re„ pacienta s LBBB diagnostické 

PTB databáze. 

Škálogram reprezentuje procento energie waveletových koeficientů na daném měřítku 

𝑎 a pozici 𝑏 vlnky 𝜓𝑎,𝑏 dle relace: 

 

𝐸p(𝑎, 𝑏) =
|(𝑊𝜓𝑓)(𝑎, 𝑏)|

2

∑ ∑ |(𝑊𝜓𝑓)(𝑎𝑖, 𝑏𝑗)|
2𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1

∙ 100 (6.17) 

kde 

 𝑀 počet škál       (– ), 

 𝑁 počet translací odpovídající počtu vzorků vstupního signálu (– ). 

Škálovací parametr je zvolen v rozsahu 𝑎 = {10,… ,120}. K daným škálám jsou dopočteny 

odpovídající pseudofrekvence dle [124]: 

 

𝑓a =
𝑓central
𝑎 ∙ ∆

 (6.18) 

kde 

 𝑓a pseudofrekvence na škále 𝑎     (Hz), 

 𝑓central centrální frekvence waveletu     (Hz), 

 𝑎 škála        (– ), 

 ∆ vzorkovací perioda      (s). 
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Obrázek 6.16 Škálogram spojité waveletové transformace pro biortogonální wavelet 2.2. Škálovací 

parametr 𝑎 = {10,… ,120} a odpovídající pseudofrekvence 𝑓a ≅ {100,… ,8} Hz. Vstupním signálem 

je VKG jednoho svodu, jednoho srdečního cyklu záznamů zleva „s0130lre“ zdravého pacienta, 

„s0235lre“ pacienta s inferiorním MI, a „s0448_re„ pacienta s LBBB diagnostické PTB databáze. 

Jednotlivé vlny Q, R, S jsou naznačeny ve vstupním signálu přerušovanou čarou. 

 

Mezi škálou a frekvencí je pouze aproximativní relace, neboť wavelet obsahuje kromě 

vypočtené centrální frekvence 𝑓central i jiné frekvenční složky. Zvolený rozsah škál byl stanoven 

na základě výkonového spektra QRS (viz Obrázek 6.2). Do frekvence kolem 10 Hz se mohou 

projevovat spektra vlny P, T a pohybové artefakty. Zastoupení frekvencí nad 40 Hz je již poměrně 

malé a projevuje se zde vysokofrekvenční rušení. Centrální frekvence biortogonálního waveletu (viz 

Obrázek 6.15) 𝑓central = 1,0008 Hz, vzorkovací perioda Δ = 0,001 s. Pseudofrekvence pro škály 𝑎 =

{10, 30, 50, 70, 120} jsou uvedeny (viz Tabulka 6.3). 

Ze škálogramu (viz Obrázek 6.16) je patrné, že pro záznam „s0130lre“ zdravého pacienta je 

nejvyšší procento energie koeficientů soustředěno v časovém okamžiku vlny R, respektive Q, 

S v celém rozsahu pro 𝑎 = {10,… ,120}. Záznam „s0235lre“ pacienta s inferiorním MI vykazuje 

malou amplitudu QRS vzhledem k vlně P, T a vysokofrekvenční rušení. U tohoto záznamu se na 

škálogramu objevují světlejší místa v časových okamžicích vlny P a T pro 𝑎 > 60. Poslední záznam 

„s0448_re„ pacienta s LBBB s velmi širokým QRS komplexem a tedy se zastoupením nižších 

frekvencí má pro 𝑎 < 40 již relativně malé procento energie koeficientů. 

Koeficienty waveletové transformace pro diskrétní hodnoty 𝑎 = {10, 30, 50, 70, 120} jsou 

vykresleny (viz Obrázek 6.17). Na škále 𝑎 = 10 je poměrně velké vysokofrekvenční rušení a malé 

hodnoty koeficientů. Na škále 𝑎 = 30 a 𝑎 = 50 je dobrá lokalizace Q, R, S s malou amplitudou 

pro vlny P, T. Vyšší škály jsou vhodné pro lokalizaci Q, R, S u záznamů se širokým QRS. 
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Obrázek 6.17 Koeficienty waveletové transformace pro škálovací parametr 𝑎 = {10, 30, 50, 70, 120} 

a mateřský biortogonální wavelet 2.2. Vstupním signálem je VKG jednoho svodu, jednoho srdečního 

cyklu záznamů „s0130lre“ zdravého pacienta, „s0235lre“ pacienta s inferiorním MI, a „s0448_re„ 

pacienta s LBBB diagnostické PTB databáze. Časové okamžiky vlny Q, R, S jsou naznačeny 

v původním signálu a transformovaných signálech čárkovanou čarou. 

Tabulka 6.3 Pseudofrekvence pro škály 𝑎 = {10, 30, 50, 70, 120}, centrální frekvenci waveletu 

𝑓central = 1,0008 Hz a vzorkovací periodu Δ = 0,001 s. 

𝒂(– ) 𝒇𝐚(𝐇𝐳) 
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6.2.2 Popis algoritmu 

Vývojový diagram algoritmu je zobrazen (viz Obrázek 6.18). Jednotlivé bloky algoritmu jsou 

popsány (viz Obrázek 6.19 až Obrázek 6.25). Přiblížení algoritmu matematickým zápisem je uvedeno 

v pododdílech 6.2.2.1 až 6.2.2.7. Programový kód algoritmu implementovaného do  MATLABu je 

uveden (viz příloha D). Vstupem algoritmu jsou napěťové signály svodů X, Y, Z s indexy 𝑖 ∈ 𝐼 =

{1, 2, 3}, vzorky záznamu jsou označeny jako 𝑏 ∈ 𝐵 = {1,… ,𝑁}, kde 𝑁 je celkový počet vzorků 

záznamu. Funkční hodnoty vstupního signálu jsou označeny jako 𝑓𝑖(𝑏) a jsou zadány v jednotkách 

GAIN ∙ mV, kdy zesílení GAIN = 2000. Signály jsou vzorkovány vzorkovací frekvencí 𝑓s = 1000 Hz. 

Výstupem algoritmu jsou časové okamžiky výskytu QRS, počátku a konce QRS, časového okna úseku 

PR pro každý QRS komplex a každý signál zvlášť uložené do matic 𝑹, 𝑸, 𝑺, 𝑷𝑸, kde indexy 𝑖, 𝑘 

každého prvku matice představují signál a pořadové číslo detekované srdeční akce. Dalším výstupem 

je ohraničení smyčky QRS boundL  a boundR , které udává počet vzorků nalevo a napravo 

od detekované synchronizační vlny. Jako synchronizační vlna je zvolen časový okamžik detekce 

výskytu QRS ve svodu X. Příklad detekce QRS je zobrazen (viz Obrázek 6.36). 

 

ZAČÁTEK

Detekce výskytu 

QRS

Detekce počátku 

QRS

Zarovnání počátku 

QRS mezi signály

Úprava počátku  

pro široké QRS

Úprava počátku  

QRS dle směrnice

Zarovnání počátku 

QRS mezi signály

Detekce PQ

Detekce konce    

QRS

Detekce ohraničení 

QRS smyčky

Zarovnání konce  

QRS mezi signály

Úprava konce     

QRS dle směrnice

Úprava konce      

pro široké QRS

KONEC
 

Obrázek 6.18 Vývojový diagram algoritmu pro detekci QRS. 
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Detekce výskytu QRS (časového okamžiku vlny s nejvyšší amplitudou, běžně R) je založena 

na waveletové transformaci vstupních signálů na škále 𝑎 = 30 (viz Obrázek 6.17). Nejprve je 

definována mez amplitud oscilací funkce 𝑊30
𝑖 (𝑏) pro každý signál dle relace (6.20), kde parametr 

RATIOO = 0,7 je poměr amplitud oscilací 𝑊30
𝑖

𝜅 (𝑏). Následně jsou vytvořeny množiny 𝑃𝑖,𝑘, kdy 

každá množina představuje předpokládaný okamžik srdeční akce. Kritériem při vytváření 𝑃𝑖,𝑘 je 

parametr TTG = 200 vzorků, který udává maximální počet vzorků mezi jednotlivými srdečními 

akcemi. Z každé množiny jsou následně vyloučeny takové body bmax 𝑖,𝑘 ∈ 𝑃𝑖,𝑘, jejichž funkční 

hodnoty jsou menší, než mez stanovená parametrem RATIOA = 0,7 dle relace (6.23). Následuje 

porovnání detekce QRS mezi signály. Pro detekci QRS pouze v jednom ze tří signálů je tento QRS 

vyloučen, tedy dle relace (6.24) příslušná množina 𝑃𝑖,𝑘 = ∅. Pro detekci QRS ve dvou ze tří signálů je 

do signálu s nedetekovaným QRS přidán nový bod výskytu QRS dle relace (6.25). QRS detekované 

na okraji záznamu v rámci meze TTE = 200 vzorků od okraje záznamu jsou dle relace (6.27) 

vyloučeny. Následně je vytvořena matice 𝑷 s prvky bpeak 𝑖,𝑘 tak, že z každé množiny 𝑃𝑖,𝑘 je vybrán 

prvek s maximální funkční hodnotou |𝑊30
𝑖 ( bmax 𝑖,𝑘)| dle relace (6.28). V  okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘, kde 

okolí bodu 휀 = 10 vzorků je vyhledána maximální amplituda funkce |𝑓𝑖(𝑏)| dle relace (6.30). Tento 

bod je označen jako detekovaný časový okamžik výskytu QRS a je uložen do matice 𝑹. Zjednodušený 

vývojový diagram detekce výskytu QRS je zobrazen (viz Obrázek 6.19). Programový kód detekce 

výskytu QRS v MATLAbu je uveden (viz příloha D, oddíl D.2). 

 

  

Obrázek 6.19 Vývojový diagram detekce výskytu QRS. 

  

Sestavení matice 𝑹 

Parametry: ε 

 

Definice množin 𝑃𝑖,𝑘 

Parametry:  TTG 

ZAČÁTEK 

KONEC 

Definice mezí THO
𝑖  

Parametry: RATIOO 

Sestavení matice 𝑷 
Úprava množin 𝑃𝑖,𝑘 

Parametry: RATIOA, TTE 
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Detekce počátku a konce QRS je založena na průchodech nulou funkce 𝑊30
𝑖 (𝑏) dle relace 

(6.31). ∀(𝑖, 𝑘) jsou vyhledány nulové body v okolí bpeak 𝑖,𝑘, kde bpeak 𝑖,𝑘 jsou prvky matice 𝑷. Okolí 

bpeak 𝑖,𝑘 je dáno parametrem TTLS = 150 vzorků. V levém okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘 jsou vyhledány nulové 

body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L , kde 𝑠 ∈ {1,… , α}, α je počet nulových bodů v levém okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘 dle relace (6.32). 

V pravém okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘 jsou vyhledány nulové body 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R  kde kde 𝑡 ∈ {1,… , β}, β je počet 

nulových bodů v pravém okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘 dle relace (6.33). ∀(𝑖, 𝑘) je dále stanovena mez oscilací 

THLS
𝑖,𝑘

 funkce 𝑊30
𝑖 (𝑏) dle parametru RATIOLS = 0,3 dle relace (6.34). 

Pro detekci počátku QRS je definováno zobrazení logic𝑠
𝑖,𝑘

, kdy ke každému nulovému bodu 

𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L , kde 𝑠 ∈ {1,… , α − 1} je přiřazena funkční hodnota 1 v případě, že  𝑊30
𝑖 ( 𝑧𝑠

𝑖,𝑘
L ≤ 𝑏 ≤

𝑧𝑠+1
𝑖,𝑘

L ) > THLS
𝑖,𝑘

, nebo funkční hodnota 0 v případě, že tato nerovnost není splněna (relace (6.35)). 

Nalezení nulových bodů kolem bpeak 𝑖,𝑘 a definice logic𝑠
𝑖,𝑘

 je pro příklad uvedeno (viz Obrázek 6.29). 

Prvky {logic𝑠
𝑖,𝑘}

1

α−1
 tvoří posloupnost vyhovujících (funkční hodnota 1) a nevyhovujících (funkční 

hodnota 0) úseků signálu 𝑊30
𝑖 (𝑏), kde 𝑧𝑠

𝑖,𝑘
L ≤ 𝑏 ≤ 𝑧𝑠+1

𝑖,𝑘
L , 𝑠 ∈ {1,… , α − 1}, pro které byla 

stanovena pravidla dle (6.36), (6.37), (6.38) znázorněná (viz Obrázek 6.30, Obrázek 6.31, Obrázek 

6.32). Parametry TTSN = 10 vzorků a TTLN = 25 vzorků, udávají hraniční počty vzorků pro 

vyhovující a nevyhovující úseky. Dle těchto pravidel je nalezen nulový bod 𝑧on
𝑖,𝑘

L . Počátek QRS je pak 

přesněji dohledán v úseku mezi nulovými body 𝑧on
𝑖,𝑘

L  a 𝑧on+1
𝑖,𝑘

L  dle (6.39), (6.40) (6.41) a (6.42). 

Kritériem při stanovení bodu počátku QRS je tvar signálu 𝑊30
𝑖 (𝑏) v pravém okolí 𝑧on

𝑖,𝑘
L , (viz Obrázek 

6.33). Vývojový diagram detekce počátku QRS je zobrazen (viz Obrázek 6.20). 

Konec QRS je detekován analogicky v pravém okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘. Programový kód detekce 

počátku a konce QRS v MATLAbu je uveden (viz příloha D, oddíl D.2). 

 

 

Obrázek 6.20 Vývojový diagram detekce počátku QRS. 

  

Definice meze THLS
𝑖,𝑘

 

Parametry: RATIOLS 

Nalezení nulových bodů kolem 

 bpeak 𝑖,𝑘. Parametry:  TTLS 

Definice logic𝑠
𝑖,𝑘

 
Stanovení podm. pro logic𝑠

𝑖,𝑘
 

Parametry:  TTLN, TTSN 

Nalezení nulového bodu 𝑧L on
𝑖,𝑘

 

Nalezení počátku 𝑞𝑖,𝑘 

Sestavení matice 𝑸 

 

Načtení matice 𝑷 

KONEC ZAČÁTEK 
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Úprava počátku nebo konce QRS pro široké QRS je provedena v případě, že je splněna 

podmínka (6.46), respektive (6.47). Při tom je vyšetřováno procento energie waveletových koeficientů 

v okolí počátku a konce QRS na škále 𝑎 = 70 a 𝑎 = 120 a porovnáváno procento energie na těchto 

škálách v šířce okna dané parametrem TT1
LS = 200 vzorků, a okolím ε = 16 vzorků1  pro počátek 

QRS, respektive TT2
LS = 200 vzorků a 휀 = 24 vzorků2  pro konec QRS. Úprava počátku a konce 

QRS je založena na průchodech nulou funkce 𝑊70
𝑖 (𝑏), při tom je dodržen obdobný postup jako pro 

detekci počátku a konce QRS. ∀(𝑖, 𝑘) jsou nalezeny nulové body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70  a 𝑧𝑡

𝑖,𝑘
R
70  v okolí bpeak

70
𝑖,𝑘, 

daném parametrem TT3
LS = 200 vzorků. bpeak

70
𝑖,𝑘 jsou body s lokálním maximem funkce |𝑊70

𝑖 (𝑏)| 

kde 𝑏 ∈ {min(𝑃𝑖,𝑘) − TTAR ≤ 𝑏 ≤ max(𝑃𝑖,𝑘) + TTAR} dle relace (6.48). Parametr TTAR =

50 vzorků. Příklad je uveden (viz Obrázek 6.34). 

Pro úpravu počátku QRS je ∀(𝑖, 𝑘) stanovena mez oscilací THLS
𝑖,𝑘1  funkce 𝑊70

𝑖 (𝑏) 

s parametrem RATIO1
LS = 0,7 dle relace (6.49) a definována funkce logic𝑠

𝑖,𝑘70  dle relace (6.35). 

Minimální index prvku logic𝑠
𝑖,𝑘70  s hodnotou 1 je indexem hledaného nulového bodu 𝑧on

𝑖,𝑘
L
70 . Jestliže je 

splněna podmínka dle (6.50), kde parametr TTSO = 100 vzorků udává kritickou mez součtu vzorků 

úseků nulových bodů 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70  s hodnotou 1, pak time_overflow𝑖,𝑘 = 1 a počátek QRS je stanoven 

v pravém okolí 𝑧on
𝑖,𝑘

L
70  dle tvaru signálu 𝑊70

𝑖 (𝑏) dle (6.39), (6.40), (6.41), (6.42) a následuje úprava 

počátku QRS. Jestliže není splněna podmínka dle (6.50), pak je stanovena mez oscilací THLS
𝑖,𝑘2  funkce 

𝑊70
𝑖 (𝑏) s parametrem RATIO2

LS = 0,3 dle relace (6.51). Dle (6.35), (6.36), (6.37), (6.38) pro nulové 

body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70 , mez oscilací TH2

LS
𝑖,𝑘

 a škálu a = 70 je stanovena funkce logic𝑠
𝑖,𝑘70𝑎  a nulový bod 𝑧on

𝑖,𝑘
L

70𝑎 . 

Jestliže 𝑧L
70

on
𝑖,𝑘 = 𝑧L

70𝑎
on
𝑖,𝑘

, pak index nalezeného nulového bodu je snížen o jedničku. Následuje 

stanovení počátku QRS v pravém okolí 𝑧on
𝑖,𝑘

L
70𝑎  dle (6.39), (6.40), (6.41), (6.42) a úprava počátku QRS. 

Vývojový diagram úpravy počátku QRS je zobrazen (viz Obrázek 6.21). 

Úprava konce QRS je provedena analogicky v pravém okolí bodu bpeak
70

𝑖,𝑘 na základě meze 

oscilací TH1
LS
𝑖,𝑘

, THLS
𝑖,𝑘3   a THLS

𝑖,𝑘4  funkce 𝑊70
𝑖 (𝑏) s parametry RATIO1

LS = 0,7 a RATIO3
LS = 0,15 

a RATIO4
LS = 0,4 s modifikací dle relace (6.52). 

Programový kód úpravy počátku a konce QRS pro široké QRS v MATLABu je uveden 

(viz příloha D, oddíl D.2). 
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Obrázek 6.21 Vývojový diagram úpravy počátku QRS pro široké QRS. 
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Nalezení bpeak
70

i,k 

Parametry:  TTAR 
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𝑖,𝑘
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𝑠
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 𝑧L
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Úprava počátku nebo konce QRS dle směrnice přímky je založena na lineární regresi a výpočtu 

směrnice přímky na časovém okně vstupního signálu v oblasti před nalezeným počátkem QRS (bod 

𝑞𝑖,𝑘), respektive za nalezeným koncem QRS (bod 𝑠𝑖,𝑘).  

Pro úpravu počátku QRS jsou zadány parametry šířka okna TW = 10 vzorků, počáteční bod 

vyšetřování – počet vzorků před 𝑞𝑖,𝑘, START = 30 vzorků, koncový bod vyšetřování – počet vzorků 

za 𝑞𝑖,𝑘, STOP = 0 vzorků, krok posuvu okna DELTA = 2 vzorky. Směrnice přímky SLOPE𝑠
𝑖,𝑘

 je 

určena na základě počátečního a koncového bodu okna dle relace (6.53). Mez pro překročení směrnice 

THSLOPE = 10. Jestliže je mez překročena pro SLOPE𝑠
𝑖,𝑘

 pro 𝑠 > 3, kdy 𝑠 udává velikost posunutí 

okna 𝑠 ∈ {0, DELTA, 2 ⋅ DELTA,… , START + STOP − TW} dle relace (6.54), pak je vyhledáno první 

okno v pořadí se směrnicí SLOPE𝑠
𝑖,𝑘 < THSLOPE dle relace (6.55) a (6.56) a nalezen nový počátek 

QRS, pokud takové okno neexistuje, pak je nový počátek QRS určen v bodě 𝑞SL 𝑖,𝑘 = 𝑞𝑖,𝑘 − START 

dle relace (6.57). Úprava počátku QRS dle směrnice je naznačena (viz Obrázek 6.35). Vývojový 

diagram úpravy počátku QRS je zobrazen (viz Obrázek 6.22). 

Nalezení směrnice přímky v pravém okolí bodu 𝑠𝑖,𝑘 a nalezení nového konce QRS 𝑠SL 𝑖,𝑘 je 

provedeno analogicky dle postupu (6.53), (6.54), (6.55), (6.56) a (6.57). 

Programový kód úpravy počátku a konce QRS dle směrnice přímky v MATLABu je uveden 

(viz příloha D, oddíl D.2). 

 

 

Obrázek 6.22 Vývojový diagram úpravy počátku QRS dle směrnice přímky. 

  

ANO 
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Parametry:  TW, START, STOP, 
  THSLOPE, DELTA 

 

Načtení matice 𝑸 
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Zarovnání počátků nebo konců QRS mezi signály je provedeno v případě překročení 

vzdáleností bodů 𝑞𝑖,𝑘, respektive 𝑠𝑖,𝑘 pro dané 𝑘 a všechny tři signály 𝑖 ∈ 𝐼 o stanovenou mez TTBS =

80 vzorků dle relace (6.58). Pak nejvzdálenější bod 𝑞𝑖,𝑘, respektive 𝑠𝑖,𝑘 signálů 𝑖 ∈ 𝐼 je posunut na 

střední hodnotu zbývajících dvou bodů a je nalezen nový počátek QRS 𝑞AL
𝑖,𝑘, respektive konec QRS 

𝑠AL
𝑖,𝑘 dle relací (6.59), (6.60), (6.61). Vývojový diagram zarovnání počátku QRS je uveden (viz 

Obrázek 6.23). 

Programový kód zarovnání počátků a konců QRS v MATLABu je uveden (viz příloha D, oddíl 

D.2). 

 

 

Obrázek 6.23 Vývojový diagram zarovnání počátku QRS mezi signály. 
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Detekce PQ úseku je založena na lineární regresi a výpočtu směrnice přímky na časovém okně 

vstupního signálu v okolí bodu 𝑞𝑖,𝑘 počátku QRS. Při experimentálním návrhu PQ detektoru byly 

na časovém okně vyhodnocovány ještě další parametry (viz pododdíl 6.2.2.6) a programový kód 

v MATLABu (viz příloha D, oddíl D.2), nicméně pro algoritmus byl vybrán nakonec pouze jeden 

parametr – směrnice přímky. Časové okno je dáno parametry: šířka okna TW1 = 20 vzorků, 

počáteční bod vyšetřování – počet vzorků před  𝑞𝑖,𝑘, START1 = 50 vzorků, koncový bod vyšetřování 

– počet vzorků za  𝑞𝑖,𝑘, STOP1 = 10 vzorků, krok posuvu okna DELTA1 = 2 vzorky. Směrnice 

přímky SLOPE1
𝑠
𝑖,𝑘

 je vypočtena lineární regresí funkce 𝑓𝑖(𝑏) na časovém okně dle relace (6.62). Je 

vybráno časové okno s minimální směrnicí přímky a označeno jako hledaná část PQ úseku dle (6.63) 

a (6.64). Počáteční a koncový bod hledaného okna je uložen do množiny 𝑃𝑄𝑖,𝑘 a je sestavena matice 

𝑷𝑸 s prvky 𝑃𝑄𝑖,𝑘 dle relace (6.65). Vývojový diagram detekce PQ je zobrazen (viz Obrázek 6.24). 

Programový kód detece PQ úseku v MATLABu je uveden (viz příloha D, oddíl D.2). 

 

 

Obrázek 6.24 Vývojový diagram pro detekci PQ úseku. 

  

ZAČÁTEK 

KONEC 

Načtení matice 𝑸 

 

Určení směrnice přímky před 𝑞𝑖,𝑘 

Parametry:  TW1 , START1 ,  

STOP1 ,  DELTA1  

 

Nalezení min(SLOPE𝑠
𝑖,𝑘) 

 

Sestavení matice 𝑷𝑸 
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Detekce ohraničení QRS smyčky dané trojicí signálů svodů X, Y, Z je provedena na základě 

detekovaného QRS (matice 𝑹), detekovaného úseku PQ (matice 𝑷𝑸) a detekovaného konce QRS 

(matice 𝑺). ∀(𝑘) je určena maximální vzdálenost úseku 𝑃𝑄𝑖,𝑘 od 𝑟1,𝑘, kdy 𝑟1,𝑘 je detekovaný QRS 

signálu X dle relace (6.68), který označíme jako synchronizační vlna pro všechny tři signály svodů X, 

Y, Z a dané 𝑘. Medián těchto vzdáleností je označen jako boundL  – levé ohraničení QRS smyčky, 

jehož hodnota udává vzdálenost od synchronizační vlny. ∀(𝑘) je určena maximální vzdálenost 𝑠𝑖,𝑘 

od 𝑟1,𝑘. Medián těchto vzdáleností je označen jako boundR  – pravé ohraničení QRS, jehož 

hodnota udává vzdálenost od synchronizační vlny. Hodnoty boundL  a boundR  jsou tedy shodné 

pro všechny detekované QRS smyčky 𝑘 = {1,… , 𝑝}. Programový kód detece ohraničení QRS smyčky 

v MATLABu je uveden (viz příloha D, oddíl D.2). 

 

  

Obrázek 6.25 Vývojový diagram detekce ohraničení QRS smyčky. 

  

ZAČÁTEK 

KONEC 

Načtení matice 𝑹 

Načtení matice 𝑷𝑹 

Načtení matice 𝑺 

 

 

dist1MAX
𝑘  = max

𝑖∈𝐼
 (𝑟1,𝑘 −max(𝑃𝑄𝑖,𝑘)) 

distMAX 2𝑘 = max 
𝑖∈𝐼

(𝑟1,𝑘 − 𝑠𝑖,𝑘) 

 

boundL = med
𝑘={1,…,𝑝}

( distMAX 1𝑘) 

boundR = med
𝑘={1,…,𝑝}

( distMAX 2𝑘) 
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6.2.2.1 Detekce výskytu QRS 

Definice meze oscilací 𝐓𝐇𝐎
𝒊  

Tabulka 6.4 Vstupní parametry pro mez oscilací THO
𝑖 . 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

RATIOO 0,7 ----- 

 

Definujeme funkci 𝑊𝜅 𝑎(𝑏) pomocí funkce 𝑊𝑎(𝑏): 

 

 𝑊𝜅 𝑎(𝑏) = {

 
 𝑊𝑎(𝑏)

 
 𝑊𝑎(𝑏) ∈ (

 
 𝑊𝑎(𝑏)(0,01)

 
,  𝑊𝑎(𝑏)(0,99)

)

0
 

 𝑊𝑎(𝑏) ∉ (
 

 𝑊𝑎(𝑏)(0,01)
,

 
 𝑊𝑎(𝑏)(0,99)

)
 (6.19) 

 

Definujeme mez oscilací funkce 𝑊30(𝑏) waveletové transformace pro každý signál svodů X, Y, Z: 

 

THO
𝑖 = RATIOO ∙ max

𝑏∈𝐵
| 𝑊30

𝑖
𝜅 (𝑏)| (6.20) 

kde 

 𝑊30
𝑖 (𝑏)  koeficienty WT na škále  𝑎 = 30 a translaci 𝑏, pro signál s indexem  𝑖, 

 𝑊30
𝑖 (𝑏)(0,01) 1% kvantil W30

i (𝑏), 

 𝑊30
𝑖 (𝑏)(0,99) 99% kvantil W30

𝑖 (𝑏), 

 max()  maximální hodnota, 

 𝑖  index signálu 𝑖 ∈ 𝐼 = {1,2,3} odpovídající vstupním signálům svodů X, Y, Z, 

 𝑏  parametr translace 𝑏 ∈ 𝐵 = {1,… ,𝑁} waveletové transformace, 

   kde 𝑁 je počet translací, odpovídající počtu vzorků vstupního signálu, 

 RATIOO vstupní parametr: poměr oscilací funkce 𝑊30
𝑖

𝜅 (𝑏). 

 

Poznámka k výpočtu THO
𝑖  dle relace (6.20): Obrázek 6.26 znázorňuje empirickou kumulativní 

distribuční funkci 𝐹(𝑊30
1 (𝑏)) pro vstupní signál svodu X záznamu „s0130lre“ zdravého pacienta. 

Hodnoty pro 𝐹(𝑊30
1 (𝑏)) ≤ 0,01 ∧  𝐹(𝑊30

1 (𝑏)) ≥ 0,99 (1% kvantil a 99% kvantil) jsou označeny 

jako extrémní a jsou vyřazeny při výpočtu prahu THO
𝑖 . 
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Obrázek 6.26 Empirická kumulativní distribuční funkce koeficientů waveletové transformace 

na škále 𝑎 = 30 pro vstupní signál svodu X záznamu „s0130lre“ zdravého pacienta. 

Definice množin 𝜬𝒊,𝒌 

Tabulka 6.5 Vstupní parametry pro definici množin 𝛲𝑖,𝑘. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TTG 200 vzorků 
60 ∙ 𝑓s
TTG

= 300 BPM 

 

∀𝑖 ∈ 𝐼 najdeme všechny intervaly 𝐛, pro které platí: 

 

𝑏 ∈ 𝐛 ⟺ |𝑊30
𝑖 (𝑏)| > THO

𝑖  (6.21) 

 

∀𝐛 najdeme bmax
𝑖, kde |𝑊30

𝑖 (𝑏)| nabývá maxima pro 𝑏 ∈ 𝐛. 

Označíme 𝐴 = množina všech nalezených bmax
𝑖 seřazených do neklesající posloupnosti: 

 

{ bα
𝑖∈𝐼

max }
𝛼=1

𝑛
 (6.22) 

 

Definujeme množiny 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑚, 𝑚 ≤ 𝑛 splňující: 

1. ⋃ 𝑃𝑘𝑘∈{1,…,𝑛} = 𝐴, 

2. 𝑃𝑘 ∩ 𝑃𝑙 = ∅⟺ | bα
𝑖 − bβ

𝑗
maxmax | > TTG, (𝑘, 𝑙, α, β) ∈ {1,… , 𝑛}, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼, 

3. pro indexy 𝑘, 𝑙 množin 𝑃𝑘 , 𝑃𝑙 platí: 𝑙 < 𝑘 ⟺ 𝑃𝑙 ∋ 𝑥 < 𝑦 ∈ 𝑃𝑘. 

kde 

 TTG vstupní parametr: maximální vzdálenost v rámci jedné množiny 𝑃𝑘 odpovídající 

  maximální zvolené tepové frekvenci (BPM). 
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Množiny 𝑃1, … , 𝑃𝑚 rozdělíme na 𝛲𝑖,1, … , 𝛲𝑖,𝑚, 𝑖 ∈ 𝐼 podle signálů tak, že 𝛲𝑖,𝑘 ⊂ 𝛲𝑘 , 𝑘 ∈

{1,… ,𝑚}  a 𝛲𝑖,𝑘 obsahuje pouze body b𝑖max . Příklad definice bodů bmax
𝑖 a množin 𝛲𝑖,𝑘 je zobrazen 

(viz Obrázek 6.27). 

 

Obrázek 6.27 Množina detekovaných bodů b𝑛
𝑖

max , kde v konkrétním případě detekujeme 𝑛 = 12 

bodů a jejich rozdělení do množin oscilací 𝛲𝑘 a 𝛲𝑖,𝑘, kde 𝑘, 𝑖 = {1, 2, 3}. Meze THO
𝑖  určujeme 

dle (6.20) a funkce 𝑊30
𝑖 (𝑏) jsou waveletové transformace signálů svodů X, Y a Z na škále 30. 

Úprava množin 𝜬𝒊,𝒌 

Tabulka 6.6 Vstupní parametry pro úpravu množin 𝛲𝑖,𝑘. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

RATIOA 0,7 ----- 

TTE 200 vzorků 200 ms 

 

∀(𝑖, 𝑘), 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ {1,… ,𝑚} porovnáme všechny b𝑖 ∈ 𝑃𝑖,𝑘max : 

 

|𝑊30( bα
𝑖

max )| < RATIOA ⋅ |𝑊30( bβ
𝑖

max )| (6.23) 
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kde 

 RATIOA vstupní parametr: stanovený poměr maximální amplitudy |𝑊30( bmax
𝑖)| 

   a ostatních amplitud |𝑊30( bmax
𝑖)| v rámci dané množiny 𝑃𝑖,𝑘, 

pak bα
𝑖

max  je vyřazen z 𝑃𝑖,𝑘. Dále pracujeme s takto upravenými 𝑃𝑖,𝑘. 

 

Dalším krokem je porovnání detekovaných bodů b𝑖max  mezi signály svodů X, Y, Z. Mohou 

nastat situace, kdy některá množina 𝑃𝑖,𝑘 je prázdná (viz Obrázek 6.27): 

1. ∀𝑘, jestliže 

∃! 𝑖 ∈ 𝐼: 𝑃𝑖,𝑘 ≠ ∅ (6.24) 

 

pak definujeme nově 𝑃𝑖,𝑘 = ∅. 

2. ∀𝑘, jestliže 

∃! 𝑖 ∈ 𝐼: 𝑃𝑖,𝑘 = ∅ (6.25) 

 

pak do množiny 𝑃𝑖,𝑘 přidáme prvek: 

b′ = med{ b𝑗, b𝑗max ∈ 𝑃𝑗,𝑘, 𝑗 ∈ 𝐼, 𝑗 ≠ 𝑖max } (6.26) 

kde 

 med() medián. 

 

V případě, že je některý prvek b𝑖max  v definované blízkosti začátku nebo konce záznamu: 

∀ b𝑖max , jestliže: 

 

b𝑖max < TTE ∨ b𝑖max > 𝑁 − TTE (6.27) 

kde 

 TTE vstupní parametr: počet vzorků od okrajů záznamu, 

 𝑁 celkový počet vzorků záznamu, 

pak opět předefinujeme 𝑃𝑘 = ∅, kde b𝑖max ∈ 𝑃𝑘. 

 

Zbylé neprázdné 𝑃𝑘 původní posloupnosti seřadíme do nové posloupnosti s indexy {1, … , 𝑝}, 

kde 𝑝 ≤ 𝑛 je počet neprázdných 𝑃𝑘. 

Sestavení matice 𝜬 

Pro každou množinu 𝛲𝑖,𝑘 najdeme bod 𝑏 s maximální amplitudou bpeak 𝑖,𝑘 ∈ 𝑃𝑖,𝑘 tak, že: 

 

𝑊30
𝑖 ( bpeak 𝑖,𝑘) = max

b𝑖max ∈𝑃𝑖,𝑘

|𝑊30
𝑖 ( b𝑖max )| (6.28) 

 

Body bpeak 𝑖,𝑘 umístíme do matice 𝑷, kde řádek matice 𝑖 ∈ 𝐼 označuje index signálu a sloupec 

matice 𝑘 ∈ {1,2,… , 𝑝} označuje index posloupnosti 𝑃𝑘: 
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(

 

bpeak 11 ⋯ bpeak 1𝑝

bpeak 21 ⋱ bpeak 2𝑝

bpeak 31 … bpeak 3𝑝)

  (6.29) 

Sestavení matice 𝑹 

Tabulka 6.7 Vstupní parametry pro sestavení matice 𝑹. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

ε 10 vzorků 10 ms 

 

Pro každý bod bpeak 𝑖,𝑘 najdeme bod 𝑟𝑖,𝑘 tak, že: 

 

𝑓𝑖(𝑟𝑖,𝑘) = max
𝑡∈𝑈( bpeak 𝑖,𝑘,ε)

|𝑓𝑖(𝑡)| (6.30) 

kde 

 𝑓𝑖(𝑡)  vstupní signál, 

 𝑈( bpeak 𝑖,𝑘 , ε) ε okolí bodu bpeak 𝑖,𝑘, 

 휀  okolí bodu. 

Sestavíme matici 𝑹 s řádky 𝑖 ∈ 𝐼, sloupci 𝑘 ∈ {1,2,… , 𝑝} a prvky 𝑟𝑖,𝑘, kdy 𝑟𝑖,𝑘 jsou vzorky 

výskytu QRS komplexu. Obrázek 6.28 znázorňuje příklad určení 𝑟𝑖,𝑘. 
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bpeak 𝑖,𝑘 = bmax β
𝑖  

ε ε 

𝑟𝑖,𝑘 

𝑓𝑖(𝑟𝑖,𝑘) 

𝑃𝑖,𝑘 

𝑓𝑖(𝑏) 

𝑊30
𝑖 (𝑏) 

𝑏 

𝑏 

Obrázek 6.28 Určení bodu 𝑟𝑖,𝑘 výskytu QRS pro nějakou množinu 𝑃𝑖,𝑘. Pro prvky množiny 

𝑃𝑖,𝑘 nabývá funkce |𝑊30
𝑖 (𝑏)| maxima v bodě bpeak 𝑖,𝑘. Funkční hodnota vstupního signálu 

v ε okolí tohoto bodu je maximální v bodě 𝑟𝑖,𝑘. 

 

bmax α
𝑖  
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6.2.2.2 Detekce počátku a konce QRS 

Pro detekci počátku a konce QRS již musí být detekovány všechny QRS (viz pododdíl 6.2.2.1). 

Nechť 𝑍𝑎
𝑖 ⊂ 𝐵 − {𝑁} je množina všech nulových bodů pro signál 𝑖 ∈ 𝐼 a škálu 𝑎, pro které platí: 

 

𝑏 ∈ 𝑍𝑎
𝑖 ⟺ (𝑊𝑎

𝑖(𝑏) < 0 ∧𝑊𝑎
𝑖(𝑏 + 1) ≥ 0) 

∨ (𝑊𝑎
𝑖(𝑏) > 0 ∧𝑊𝑎

𝑖(𝑏 + 1) ≤ 0) 
(6.31) 

Nalezení nulových bodů kolem 𝐛𝐩𝐞𝐚𝐤 𝒊,𝒌 

Tabulka 6.8 Vstupní parametry pro nalezení nulových bodů kolem bpeak i,k. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TTLS 150 vzorků 150 ms 

 

∀(𝑖, 𝑘) najdeme všechny nulové body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L ∈ 𝑍30
𝑖 , pro které platí: 

 

𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L ≤ bpeak 𝑖,𝑘 ∧ 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L ≥ bpeak 𝑖,𝑘 − TTLS (6.32) 

kde 

 TTLS šířka okna pro detekci nulových bodů a oscilací waveletové transformace 

a 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L  seřadíme do neklesající posloupnosti 𝑧1
𝑖,𝑘

L < 𝑧2
𝑖,𝑘

L <,… , 𝑧α
𝑖,𝑘

L = { 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L }
1

α
. 

∀(𝑖, 𝑘) najdeme všechny nulové body 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R ∈ 𝑍30
𝑖 , pro které platí: 

 

𝑧𝑠
𝑖,𝑘

R ≥ bpeak 𝑖,𝑘 ∧ 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

R ≤ bpeak 𝑖,𝑘 + TTLS (6.33) 

 

a 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R  seřadíme do neklesající posloupnosti 𝑧1
𝑖,𝑘

R < 𝑧2
𝑖,𝑘

R <,… , 𝑧β
𝑖,𝑘

R = { 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R }
1

β
. 

Nalezení počátku QRS 

Tabulka 6.9 Vstupní parametry pro nalezení počátku QRS. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

RATIOLS 0,3 ----- 

TTSN 10 vzorků 10 ms 

TTLN 25 vzorků 25 ms 

 

∀(𝑖, 𝑘) definujeme mez oscilací waveletové transformace: 

 

THLS
𝑖,𝑘 = RATIOLS ⋅ max|𝑊30

𝑖 (𝑏), 𝑧1
𝑖,𝑘

L ≤ 𝑏 ≤ 𝑧α
𝑖,𝑘 ∨ 𝑧1

𝑖,𝑘 ≤ 𝑏 ≤ 𝑧β
𝑖,𝑘

RRL | (6.34) 

kde 

 RATIOLS vstupní parametr: poměr oscilací funkce 𝑊𝑎
𝑖(𝑏) kolem nulových bodů. 

∀(𝑖, 𝑘) definujeme zobrazení s funkčními hodnotami: 
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logicL 𝑠
𝑖,𝑘 = {

1 max
𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L ≤𝑏≤ 𝑧𝑠+1
𝑖,𝑘

L

|𝑊30
𝑖 (𝑏)| > THLS

𝑖,𝑘

0 max
𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L ≤𝑏≤ 𝑧𝑠+1
𝑖,𝑘

L

|𝑊30
𝑖 (𝑏)| ≤ THLS

𝑖,𝑘
 , 𝑠 ∈ {1,… , α − 1} (6.35) 

 

Nalezení nulových bodů kolem bpeak 𝑖,𝑘 včetně vyznačení úseků vyhovujících (6.35) je pro 

příklad uvedeno (viz Obrázek 6.29). 

 

Obrázek 6.29 Nalezené nulové body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L  nalevo od bpeak 𝑖,𝑘 a 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R  napravo od bpeak 𝑖,𝑘 v mezích 

TTLS. Nulové body, které vyhovují podmínce (6.35), korespondují se zeleně vyznačenými úseky 

a tedy prvky { logicL 𝑠
𝑖,𝑘}

1

α−1
= {1,0,0,0,0,1}, { logicR 𝑡

𝑖,𝑘}
1

β−1
= {1,0,0,0,0,0,0}. 

∀(𝑖, 𝑘), jestliže existuje prvek logic𝛾
𝑖,𝑘

 s největším indexem z {1,… , α − 1} s hodnotou 0, splňující 

podmínku: 

 

 ( 𝑧𝛾+1
𝑖,𝑘

L − 𝑧𝛾
𝑖,𝑘

L ) < TTSN  (6.36) 

kde 

 TTSN vstupní parametr: maximální počet vzorků posledního „nulového“ úseku, 

  který označíme za „nenulový“, 

 

pak změníme hodnotu prvku logic𝛾
𝑖,𝑘

 na 1 a dále pracujeme s takto upraveným prvkem (viz Obrázek 

6.30). 
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Obrázek 6.30 Demonstrace splnění podmínky (6.36). Prvky { logicL 𝑠
𝑖,𝑘}

1

α−1
= {0,0,1,0,0,1,1}. 

Nulovým bodům splňujícím (6.35) je přiřazena hodnota 1 a korespondují se zeleně vyznačenými 

úseky. Poslední prvek s hodnotou nula splňuje (6.36), tedy 𝛾 = 5 a hodnota logic𝛾
𝑖,𝑘

 je změněna na 1. 

∀(𝑖, 𝑘), jestliže existuje prvek logic𝑠
𝑖,𝑘

 s největším indexem z {1,… , α − 1}, splňující podmínku: 

 

logicL 𝑠
𝑖,𝑘 = 0 ∧ logicL 𝑠+1

𝑖,𝑘 = 0, 𝑠 ∈ {1,… , α − 1} (6.37) 

 

pak označme 𝑠a = min(𝑠 + 2, α − 1), jinak jestliže takový prvek neexistuje, pak 𝑠a = 1 (viz 

Obrázek 6.31). 

 

 

 

Obrázek 6.31 Demonstrace splnění podmínky (6.37). Prvky { logicL 𝑠
𝑖,𝑘}

1

α−1
= {0,0,1,0,1,1,1}. 

Poslední dva po sobě jdoucí prvky s hodnotou 0 dle (6.37) jsou prvky logic1
𝑖,𝑘

 a logicL 2
𝑖,𝑘

, tedy 

𝑠 = 3a . 

∀(𝑖, 𝑘), nechť všechny prvky logicL 𝑠
𝑖,𝑘

 s  hodnotou 0 pro které platí: 

 

( 𝑧𝑠+1
𝑖,𝑘

L − 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L ) > TTLN (6.38) 

𝑧𝛾
𝑖,𝑘

L  𝑧1
𝑖,𝑘

L  𝑧2
𝑖,𝑘

L  𝑧3
𝑖,𝑘

L  

𝑊30
𝑖 (𝑏) 

< TTSN 

< TTSN 
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L  

𝑧8
𝑖,𝑘
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L  𝑧7
𝑖,𝑘

L  𝑧8
𝑖,𝑘

L  

𝑏 

𝑊30
𝑖 (𝑏) 



Návrh algoritmu pro předzpracování dat 

118 

 

kde 

 TTLN vstupní parametr: maximální počet vzorků tolerovatelného „nulového“ úseku, 

 

tvoří množinu LN. Jestliže LN ≠ ∅, pak označme 𝑠b  tak, že logicL 𝑠b
𝑖,𝑘 ∈ LN je prvek s maximálním 

indexem. Jinak jestliže LN = ∅, pak 𝑠b = 1. 

 

Označme on = max { 𝑠a , 𝑠b } a 𝑧on
𝑖,𝑘

L  je hledaný nulový bod (viz Obrázek 6.32). 

 

 

 

Obrázek 6.32 Demonstrace splnění podmínky (6.38). Prvky { logicL 𝑠
𝑖,𝑘}

1

α−1
= {0,0,1,0,1,1,1}. Polední 

prvek s  hodnotou 0 splňující (6.38) je logicL 5
𝑖,𝑘

, tedy 𝑠 = 5b . Hledaný nulový bod má index 

on = max{ 𝑠a , 𝑠b } = 5. 

∀(𝑖, 𝑘) označme 𝑞𝑖,𝑘 jako hledaný bod počátku QRS. 𝑞𝑖,𝑘,bude ležet v pravém okolí 𝑧on
𝑖,𝑘

L  tak, 

že najdeme takové 𝑞 ∈ 𝐵, pro které platí: 

 

𝑊30
𝑖 (𝑞) = max

𝑧on
𝑖,𝑘

L ≤𝑏≤ 𝑧on+1
𝑖,𝑘

L

|𝑊30
𝑖 (𝑏)| 

(6.39) 

jestliže 

2 ∙ (𝑞 − 𝑧on
𝑖,𝑘

L ) − ( 𝑧on+1
𝑖,𝑘

L − 𝑧on
𝑖,𝑘

L ) > 0 (6.40) 

pak 

𝑞𝑖,𝑘 = 𝑧on
𝑖,𝑘

L + 2 ∙ (𝑞 − 𝑧on
𝑖,𝑘

L ) − ( 𝑧on+1
𝑖,𝑘

L − 𝑧on
𝑖,𝑘

L ) (6.41) 

jinak 

𝑞𝑖,𝑘 = 𝑧on
𝑖,𝑘

L  (6.42) 

 

Umístění bodu počátku 𝑞𝑖,𝑘 dle (6.41) a (6.42) je zobrazeno (viz Obrázek 6.33). 

Nechť 𝑸 je matice všech detekovaných bodů počátku QRS o stejném rozměru jako matice 𝑷 

a 𝑹 s prvky 𝑞𝑖,𝑘. 

  

< TTSN 
 

 𝑧on
𝑖,𝑘

L  𝑧1
𝑖,𝑘

L  𝑧2
𝑖,𝑘

L  𝑧3
𝑖,𝑘

L  𝑧4
𝑖,𝑘

L  𝑧6
𝑖,𝑘

L  𝑧7
𝑖,𝑘

L  𝑧8
𝑖,𝑘

L  

𝑏 

𝑊30
𝑖 (𝑏) 

> TTLN 
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Obrázek 6.33 Umístění bodu počátku QRS. Podmínka (6.40)  není splněna a bod 𝑞𝑖,𝑘 je umístěn 

dle (6.42) (vlevo). Podmínka (6.40) je splněna a bod 𝑞𝑖,𝑘 je umístěn dle (6.41) (vpravo). 

Nalezení konce QRS 

Postup dle (6.34), (6.35), (6.36), (6.37), (6.38) platí analogicky i pro nalezení nulového bodu 

konce QRS. Při tom se blížíme k bodu bpeak 𝑖,𝑘 zprava (viz Obrázek 6.29) a tomu musí odpovídat 

i úprava indexace uvedených rovnic. Nalezený nulový bod označíme jako 𝑧off
𝑖,𝑘

R . Analogicky 

dle (6.39), (6.40), (6.41), (6.42) pak stanovíme hledaný bod 𝑠𝑖,𝑘  konce QRS. 

Nakonec sestavíme matici 𝑺 všech detekovaných bodů konců QRS o stejném rozměru 

jako matice 𝑷 a 𝑹 s prvky 𝑠𝑖,𝑘. 

6.2.2.3 Úprava počátku a konce QRS pro široké QRS 

Pro úpravu počátku a konce QRS již musí být stanoveny matice 𝑸 a 𝑺 (viz pododdíl.6.2.2.2). 

Stanovení podmínek pro úpravu počátku QRS 

Tabulka 6.10 Vstupní parametry pro úpravu počátku QRS. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TT1
LS 200 vzorků 200 ms 

ε1  16 vzorků 16 ms 

 

∀(𝑖, 𝑘), nechť: 

 

E70
𝑖,𝑘

MAX = max
𝑞𝑖,𝑘− TT1

LS≤𝑏≤𝑞𝑖,𝑘+ TT1
LS

(𝐸P
𝑖 (70, 𝑏)) (6.43) 

 

∀(𝑖, 𝑘), nechť: 

 

E120
𝑖,𝑘

MAX = max
𝑞𝑖,𝑘− TT1

LS≤𝑏≤𝑞𝑖,𝑘+ TT1
LS

(𝐸P
𝑖 (120, 𝑏)) (6.44) 

 

∀(𝑖, 𝑘), nechť: 

 

𝑧on
𝑖,𝑘

L  𝑧on
𝑖,𝑘

L  𝑧on+1
𝑖,𝑘

L  𝑧on+1
𝑖,𝑘

L  

 

𝑞𝑖,𝑘 𝑞𝑖,𝑘 

𝑞 

 

𝑞 

𝑊30
𝑖 (𝑏) 𝑊30

𝑖 (𝑏) 

𝑏 𝑏 

𝑞 

 

𝑞 
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E𝑖,𝑘MAX = max{ E70
𝑖,𝑘

MAX , E120
𝑖,𝑘

MAX } (6.45) 

kde 

 𝐸P
𝑖 (70, 𝑏) procento energie waveletových koeficientů signálu 𝑖 na škále 70 dle (6.17), 

 𝐸P
𝑖 (120, 𝑏) procento energie waveletových koeficientů signálu 𝑖 na škále 120 dle (6.17). 

 

∀(𝑖, 𝑘), jestliže: 

 

           E120
𝑖,𝑘

MAX > 2   ⋅ E70
𝑖,𝑘

MAX  

∨  𝐸P
𝑖 (120, 𝑏) > 0,5 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑞𝑖,𝑘 −

ε1

2
, 𝑞𝑖,𝑘 − 1   ) 

∨  𝐸P
𝑖 (120, 𝑏) > 0,8 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑞𝑖,𝑘             , 𝑞𝑖,𝑘 + 휀1 ) 

∨  𝐸P
𝑖 (70, 𝑏)   > 0,5 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑞𝑖,𝑘 −

ε1

2
, 𝑞𝑖,𝑘 − 1    ) 

∨  𝐸P
𝑖 (70, 𝑏)   > 0,5 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑞𝑖,𝑘            , 𝑞𝑖,𝑘 +

휀1

2
 ) 

(6.46) 

kde 

 ε1  vstupní parametr: okolí bodu pro detekci procenta energie waveletových koeficientů, 

pak je 𝑞𝑖,𝑘 upraveno. 

 

Škálogram zobrazující 𝐸P
𝑖 (70, 𝑏) a 𝐸P

𝑖 (120, 𝑏) s vyznačeným oknem TT1
LS a ε1  okolím bodu 

𝑞𝑖,𝑘 je zobrazen (viz Obrázek 6.34). 

Stanovení podmínek pro úpravu konce QRS 

Tabulka 6.11 Vstupní parametry pro úpravu konce QRS. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TT2
LS 200 vzorků 200 ms 

ε2  24 vzorků 24 ms 

 

Dle rovnic (6.43), (6.44), (6.45) pro vstupní parametr TT2
LS vypočetme E70

𝑖,𝑘
MAX , E120

𝑖,𝑘
MAX  

a E𝑖,𝑘MAX . Dále vycházíme z (6.46), přičemž podmínky jsou upraveny takto: 

 

∀(𝑖, 𝑘), jestliže: 

 

           E120
𝑖,𝑘

MAX > 2   ⋅ E70
𝑖,𝑘

MAX  

∨  𝐸P
𝑖 (120, 𝑏) > 0,8 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑠𝑖,𝑘 − ε2  , 𝑠𝑖,𝑘 − 1   ) 

∨  𝐸P
𝑖 (120, 𝑏) > 0,5 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑠𝑖,𝑘             , 𝑠𝑖,𝑘 + ε2 ) 

∨  𝐸P
𝑖 (70, 𝑏)   > 0,5 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑠𝑖,𝑘 −

ε2

2
, 𝑠𝑖,𝑘 − 1   ) 

∨  𝐸P
𝑖 (70, 𝑏)   > 0,3 ∙ E𝑖,𝑘MAX , 𝑏 ∈ (𝑠𝑖,𝑘            , 𝑠𝑖,𝑘 +

ε2

2
 ) 

(6.47) 

pak je 𝑠𝑖,𝑘 upraveno. 
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Nalezení 𝐛𝐩𝐞𝐚𝐤
𝟕𝟎

𝒊,𝒌 

Tabulka 6.12 Vstupní parametry pro nalezení bpeak
70

𝑖,𝑘. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TTAR 50 vzorků 50 ms 

 

Pro každou množinu 𝛲𝑖,𝑘 najdeme bod bpeak
70

𝑖,𝑘 tak, že: 

 

𝑊70
𝑖 ( bpeak

70
𝑖,𝑘) = max|𝑊70

𝑖 (𝑏)| 

𝑏 ∈ {min(𝑃𝑖,𝑘) − TTAR ≤ 𝑏 ≤ max(𝑃𝑖,𝑘) + TTAR} 
(6.48) 

kde 

 TTAR vstupní parametr: levé okolí min(𝑃𝑖,𝑘) a pravé okolí max(𝑃𝑖,𝑘). 

 

Nalezení bodu bpeak
70

𝑖,𝑘, 𝑊30
𝑖 (𝑏) s množinou 𝑃𝑖,𝑘 a vyznačení TTAR je uvedeno na příkladu (viz 

Obrázek 6.34). 

Nalezení nulových bodů kolem 𝐛𝐩𝐞𝐚𝐤
𝟕𝟎

𝒊,𝒌 

Tabulka 6.13 Vstupní parametry pro nalezení nulových bodů kolem bpeak
70

𝑖,𝑘. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TT3
LS 200 vzorků 200 ms 

 

Dle (6.32) pro vstupní parametr TT3
LS na škále a = 70 najdeme nulové body v levém okolí 

bodu bpeak
70

𝑖,𝑘 a označíme 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70 , 𝑠 ∈ {1,… , α}. Dle (6.33) pro vstupní parametr TT3

LS na škále a = 70 

najdeme nulové body v pravém okolí bodu bpeak
70

𝑖,𝑘 a označíme 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R
70 , 𝑡 ∈ {1,… , β}. Nalezení 

nulových bodů 𝑧s
𝑖,𝑘

L
70  je pro příklad uvedeno (viz Obrázek 6.34). 

Úprava počátku QRS 

Tabulka 6.14 Vstupní parametry pro úpravu počátku QRS. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

RATIO1
LS 0,7 ----- 

RATIO2
LS 0,3 ----- 

TTSO 100 vzorků 100 ms 

 

∀(𝑖, 𝑘) definujeme mez oscilací waveletové transformace: 

 

THLS
𝑖,𝑘1 = RATIO1

LS ⋅ |𝑊70
𝑖 ( bpeak

70
𝑖,𝑘)| (6.49) 

 

Dle (6.35) pro nulové body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70 , mez oscilací TH1

LS
𝑖,𝑘

 a škálu 𝑎 = 70 stanovíme 

logicL
70

𝑠
𝑖,𝑘 , 𝑠 ∈ {1,… , α − 1}. 
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∀(𝑖, 𝑘), jestliže: 

 

∑( 𝑧𝑠+1
𝑖,𝑘

L
70 − 𝑧𝑠

𝑖,𝑘
L
70 )

α−1

𝑠=1

⋅ logicL
70

𝑠
𝑖,𝑘 > TTSO (6.50) 

kde 

 TTSO vstupní parametr: mezní počet vzorků součtu všech úseků s hodnotou 1, 

pak označme time_overflow𝑖,𝑘 = 1, jinak time_overflow𝑖,𝑘 = 0. 

1. ∀(𝑖, 𝑘), jestliže time_overflow𝑖,𝑘 = 1, 

pak hledaný nulový bod počátku QRS je 𝑧𝑜𝑛
𝑖,𝑘

L
70 , kde 𝑜𝑛 je minimální index prvku s nenulovou 

hodnotou logicL
70

𝑠
𝑖,𝑘

, kde index prvku 𝑠 ∈ {1,… , α − 1}. 

 

2. ∀(𝑖, 𝑘), jestliže time_overflow𝑖,𝑘 = 0, 

pak definujeme mez oscilací waveletové transformace: 

  

THLS
𝑖,𝑘2 = RATIO2

LS ⋅ |𝑊70
𝑖 ( bpeak

70
𝑖,𝑘)| (6.51) 

 

a dle (6.35), (6.36), (6.37), (6.38) pro nulové body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70 , mez oscilací TH2

LS
𝑖,𝑘

 a škálu a = 70 

stanovíme nulový bod 𝑧on
𝑖,𝑘

L
70 . Jestliže maximální index prvku logicL

70
𝑠
𝑖,𝑘

s hodnotou 1 je roven 

indexu on, a on > 1, pak předefinujeme hledaný nulový bod 𝑧on
𝑖,𝑘

L
70  na nulový bod s indexem 

on − 1. 

 

Dle (6.39), (6.40), (6.41), (6.42), pro každé 𝑧on
𝑖,𝑘

L
70  stanovíme 𝑞70 𝑖,𝑘. ∀(𝑖, 𝑘), jestliže jsou 

splněny podmínky dle (6.46) pak předefinujeme 𝑞𝑖,𝑘 na 𝑞70 𝑖,𝑘. Úprava počátku QRS je uvedena 

na příkladu (viz Obrázek 6.34). 

Úprava konce QRS 

Tabulka 6.15 Vstupní parametry pro úpravu konce QRS. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

RATIO3
LS 0,15 ----- 

RATIO4
LS 0,40 ----- 

TT1
SO 80 vzorků 80 ms 

 

Postup dle (6.49), (6.50), stanovení time_overflow𝑖,𝑘 a podmínek s dále popsanou modifikací 

(6.52) platí analogicky i pro úpravu nulového bodu konce QRS. Při tom se blížíme k bodu bpeak
70

𝑖,𝑘 

zprava, čemuž musí odpovídat úprava indexace výchozích rovnic. Nalezený nulový bod označíme 

jako 𝑧off
𝑖,𝑘

R
70 . Analogicky dle (6.39), (6.40), (6.41), (6.42) stanovíme 𝑠70 𝑖,𝑘. ∀(𝑖, 𝑘), jestliže jsou splněny 

podmínky dle (6.47), pak předefinujeme 𝑠𝑖,𝑘 na 𝑠70 𝑖,𝑘. 
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Modifikace (6.52): 

Namísto jedné meze oscilací viz (6.51) definujeme dvě meze oscilací TH3
LS
𝑖,𝑘

 a TH4
LS
𝑖,𝑘

. Mez 

oscilací TH3
LS
𝑖,𝑘

.stanovíme dle (6.34) pro vstupní parametr RATIO3
LS, nulové body 𝑧𝑠

𝑖,𝑘
L
70  a 𝑧𝑡

𝑖,𝑘
R
70  

a škálu a = 70. Mez oscilací TH4
LS
𝑖,𝑘

. stanovíme dle (6.34) pro vstupní parametr RATIO4
LS, nulové 

body 𝑧𝑠
𝑖,𝑘

L
70  a 𝑧𝑡

𝑖,𝑘
R
70  a škálu 𝑎 = 70. 

Analogicky dle (6.35), (6.36), (6.37), (6.38) pro nulové body 𝑧𝑡
𝑖,𝑘

R
70 , mez oscilací TH4

LS
𝑖,𝑘

 

a škálu a = 70 stanovíme nulový bod 𝑧off
𝑖,𝑘

R
70 . 

 

Pak ∀(𝑖, 𝑘), jestliže: 

 

  off < β − 1 

∧ max
𝑧off+1
𝑖,𝑘

R
 70 ≤𝑏≤ 𝑧off+2

𝑖,𝑘
R
70

|𝑊70
𝑖 (𝑏)| > TH3

LS
𝑖,𝑘

 

 

∧ 𝑧off+2
𝑖,𝑘

R
 70 − 𝑧off+1

𝑖,𝑘
R
70 < TT1

SO 

 

∧  𝑧off+1
𝑖,𝑘

R
70 − 𝑧off

𝑖,𝑘
R
70 < TT1

SO 

(6.52) 

 

pak předefinujeme hledaný nulový bod 𝑧off
𝑖,𝑘

R
70  na nulový bod s indexem off + 1. 

Dále ∀(𝑖, 𝑘), jestliže maximální index prvku logicL
70

𝑡
𝑖,𝑘

s hodnotou 1 je roven indexu off a off < β − 1, 

pak předefinujeme hledaný nulový bod 𝑧off
𝑖,𝑘

R
70  na nulový bod s indexem off + 1. 
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Obrázek 6.34 Úprava počátku QRS pro široké QRS. V prvním grafu shora: původní signál 𝑓𝑖(𝑏) 

(široké QRS). Ve druhém grafu shora: 𝑊30
𝑖 (𝑏) s množinou nalezených bodů 𝑃𝑖,𝑘 a ohraničením TTAR. 

Ve třetím grafu shora: 𝑊70
𝑖 (𝑏) a detekované nulové body 𝑧L

70
1
𝑖,𝑘

 až 𝑧L
70

4
𝑖,𝑘

 v pásmu TT3
LS, červeně 

vyznačen úsek nulového bodu 𝑧L
70

4
𝑖,𝑘

,kde logic70
4
𝑖,𝑘 = 1, nově nalezený nulový bod 𝑧L

70
on
𝑖,𝑘 = 𝑧L

70
3
𝑖,𝑘

 

a počátek QRS 𝑞70 𝑖,𝑘 Ve čtvrtém grafu shora: 𝑊120
𝑖 (𝑏) pro porovnání s grafem škálogramu. V pátém 

grafu shora: škálogram zobrazující 𝐸P
𝑖 (70, 𝑏) a 𝐸P

𝑖 (120, 𝑏) s vyznačeným pásmem TT1
LS a maximální 

energií v tomto pásmu E𝑖,𝑘MAX ≅ 0,81, červeně vyznačené okolí bodu 𝑞𝑖,𝑘 je pásmo pro detekci 

vysoké energie dle podmínky (6.46). V 휀1  okolí bodu 𝑞𝑖,𝑘 nebyly překročeny limity 𝐸𝑖,𝑘(𝑎, 𝑏) 

stanovené dle podmínky (6.46), na škále 120 však byla v pásmu daném TT1
LS dvojnásobná energie 

oproti energii na škále 70, daný QRS byl proto označen jako široký podle (6.46). 
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6.2.2.4 Úprava počátku a konce QRS dle směrnice přímky 

Pro úpravu počátku a konce QRS již musí být stanoveny matice 𝑸 a 𝑺 (viz pododdíl 6.2.2.2). 

Úprava počátku QRS dle směrnice přímky 

Tabulka 6.16 Vstupní parametry pro úpravu počátku QRS dle směrnice přímky. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TW 10 vzorků 10 ms 

START 30 vzorků 30 ms 

STOP 0 vzorků 0 ms 

THSLOPE 10 ----- 

DELTA 2 vzorky 2 ms 

 

∀(𝑖, 𝑘) vypočteme směrnice přímky: 

 

SLOPE𝑠
𝑖,𝑘 = regression (𝑏, 𝑓𝑖(𝑏)), 

𝑏 ∈ {𝑞𝑖,𝑘 − START+ 𝑠, 𝑞𝑖,𝑘 − START + TW+ 𝑠} 

∀𝑠 ∈ {0, DELTA, 2 ⋅ DELTA,… , START + STOP − TW} 

(6.53) 

kde 

 regression() lineární regrese signálu 𝑓𝑖(𝑏). 

 

∀(𝑖, 𝑘), jestliže: 

 

SLOPE𝑠
𝑖,𝑘 > THSLOPE, (6.54) 

pak 

𝑞SL 𝑖,𝑘 = 𝑞𝑖,𝑘 − START+ 𝑢 ⋅ DELTA (6.55) 

kde 

 𝑢 minimální index SLOPE𝑠
𝑖,𝑘

 splňující podmínku: 

 

SLOPE𝑠
𝑖,𝑘 < THSLOPE (6.56) 

 

Jestliže neexistují žádný prvek splňující (6.56), pak: 

 

𝑞SL 𝑖,𝑘 = 𝑞𝑖,𝑘 − START (6.57) 

 

∀(𝑖, 𝑘), jestliže je splněna podmínka (6.54) a nalezen bod 𝑞SL 𝑖,𝑘, pak předefinujeme původní 

𝑞𝑖,𝑘 na 𝑞SL 𝑖,𝑘. Posuvné okno pro nalezení směrnice přímky a veškeré vstupní parametry jsou 

znázorněny (viz Obrázek 6.35). 
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Obrázek 6.35 Naznačení posuvného okna s šířkou TW, počátkem v bodě 𝑞𝑖,𝑘 − START, koncem 

v bodě 𝑞𝑖,𝑘 = 𝑞𝑖,𝑘 + STOP a posuvem DELTA. V každém okně je vyhodnocována směrnice přímky 

SLOPE, v tomto případě pouze z počátečního a koncového bodu okna. Nový bod 𝑞SL 𝑖,𝑘 vyhodnocen 

na základě THSLOPE a označen na obrázku. 

Úprava konce QRS dle směrnice přímky 

 Nalezení směrnice přímky v pravém okolí bodu 𝑠𝑖,𝑘 a nalezení 𝑠SL 𝑖,𝑘 je provedeno analogicky 

dle postupu (6.53), (6.54), (6.55), (6.56), (6.57). 

6.2.2.5 Zarovnání počátku a konce QRS mezi signály 

Zarovnání počátku QRS 

Tabulka 6.17 Vstupní parametry pro zarovnání počátku QRS mezi signály. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TTBS 80 vzorků 80 ms 

 

∀𝑘, jestliže: 

 

max
𝑖∈𝐼
(𝑞𝑖,𝑘) −min

𝑖∈𝐼
(𝑞𝑖,𝑘) > TTBS (6.58) 

pak 

𝑎𝑘 = |𝑞2,𝑘 − 𝑞3,𝑘| 

𝑏𝑘 = |𝑞1,𝑘 − 𝑞3,𝑘| 

𝑐𝑘 = |𝑞1,𝑘 − 𝑞2,𝑘| 

(6.59) 
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𝑑𝑘 = min{𝑎𝑘 , 𝑏𝑘, 𝑐𝑘} (6.60) 

 

∀𝑘, jestliže je splněna podmínka (6.58), pak jestliže: 

 

1. 𝑎𝑘 = 𝑑𝑘 ⟹ 𝑞AL
1,𝑘 = mean{𝑞2,𝑘, 𝑞3,𝑘} 

2. 𝑏𝑘 = 𝑑𝑘 ⟹ 𝑞AL
2,𝑘 = mean{𝑞1,𝑘, 𝑞3,𝑘} 

3. 𝑐𝑘 = 𝑑𝑘 ⟹ 𝑞AL
3,𝑘 = mean{𝑞1,𝑘, 𝑞2,𝑘} 

(6.61) 

 

a daný prvek 𝑞𝑖,𝑘 předefinujeme na 𝑞AL
𝑖,𝑘. 

Zarovnání konce QRS 

Pro zarovnání konce QRS mezi signály platí stejný postup dle (6.57), (6.58), (6.59), (6.60), (6.61). 

6.2.2.6 Detekce PQ 

Tabulka 6.18 Vstupní parametry pro detekci PQ. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

TW1  10 vzorků 10 ms 

START1  50 vzorků 50 ms 

STOP1  10 vzorků 10 ms 

DELTA1  2 vzorky 2 ms 

 

Pro detekci PQ úseku byla provedena experimentální práce. Bylo stanoveno časové okno o šířce 

TW1 , a PQ úsek byl hledán v levém okolí bodu 𝑞𝑖,𝑘 až do meze START1  a v pravém okolí 

až do meze STOP1 . V časovém okně bylo stanoveno několik parametrů: 

 směrnice přímky lineární regrese 

 diference směrnice přímky lineární regrese 

 střední hodnota signálu 

 diference směrodatné odchylky 

Těmto parametrům byly přiděleny váhové koeficienty a vypočtena suma celkového podílu 

jednotlivých parametrů. Nakonec byl použit pouze jeden parametr – směrnice přímky lineární regrese. 

Řešení vyhledání PQ úseku pomocí posuvného okna je obdobné (viz Obrázek 6.35) se všemi 

vstupními parametry shodně pojmenovanými. Ačkoli PQ úsek bývá delší než délka zvoleného okna 

TW1 , celý jeho interval je označován jako izoelektrický. Z toho důvodu postačuje vybrat pouze 

nejvhodnější oblast. 
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∀(𝑖, 𝑘) vypočteme směrnice přímky: 

 

SLOPE1
𝑠
𝑖,𝑘 = regression (𝑏, 𝑓𝑖(𝑏)), 

𝑏 ∈ {
𝑞𝑖,𝑘 − START + 𝑠, 𝑞𝑖,𝑘 − START + 𝑠 + 1,

𝑞𝑖,𝑘 − START + 𝑠 + 2,… , 𝑞𝑖,𝑘 − START+ TW+ 𝑠
} 

∀𝑠 ∈ {0, DELTA, 2 ⋅ DELTA,… , START + STOP − TW} 

(6.62) 

 

∀(𝑖, 𝑘), určíme jedno časové okno, jehož začátek označíme jako 𝑣𝑖,𝑘: 

 

𝑣𝑖,𝑘 = 𝑞𝑖,𝑘 − START + 𝑢 ⋅ DELTA (6.63) 

kde 

 𝑢 index SLOPE𝑠
𝑖,𝑘

, pro: 

 

SLOPE𝑢
𝑖,𝑘 = min( SLOPE1

𝑠
𝑖,𝑘) (6.64) 

 

∀(𝑖, 𝑘), stanovíme množinu 𝑃𝑄𝑖,𝑘 = {𝑣𝑖,𝑘 , 𝑣𝑖,𝑘 + TW1 } a vytvoříme matici 𝑷𝑸, jejímiž prvky 

budou množiny 𝑃𝑄𝑖,𝑘, kde 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑘 ∈ {1,2,… , 𝑝}: 

 

(

𝑃𝑄11 ⋯ 𝑃𝑄1𝑝
𝑃𝑄21 ⋱ 𝑃𝑄2𝑝
𝑃𝑄31 … 𝑃𝑄3𝑝

) (6.65) 

6.2.2.7 Detekce ohraničení QRS smyčky 

Detekované QRS svodu X (všechny prvky 𝑟1,𝑘 , 𝑘 ∈ {1,2,… , 𝑝} matice 𝑹) zvolíme jako 

synchronizační. 

 

∀(𝑖, 𝑘), určíme vzdálenost synchronizačního bodu 𝑟1,𝑘 od max(𝑃𝑄𝑖,𝑘): 

 

dist1𝑖,𝑘 = 𝑟1,𝑘 −max(𝑃𝑄𝑖,𝑘) (6.66) 

 

∀(𝑖, 𝑘), určíme vzdálenost synchronizačního bodu 𝑟1,𝑘 od 𝑠𝑖,𝑘: 

 

dist2𝑖,𝑘 = 𝑟1,𝑘 − 𝑠𝑖,𝑘 (6.67) 

 

∀(𝑘), určíme maximální vzdálenost synchronizačního bodu 𝑟1,𝑘 od max(𝑃𝑄𝑖,𝑘): 

 

dist1MAX
𝑘 = max

𝑖∈𝐼
 (dist1𝑖,𝑘) (6.68) 
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Obrázek 6.36 Znázornění detekce QRS. Funkční hodnota v synchronizačním bodě 𝑟1,𝑘 označena 

červeným trojúhelníkem, dále označeny funkční hodnoty v bodech 𝑟2,𝑘, 𝑟3,𝑘 (prázdný trojúhelník), 

funkční hodnoty v bodech 𝑞𝑖,𝑘 detekovaných počátků QRS (modré kolečko), funkční hodnoty 

v bodech 𝑠𝑖,𝑘   detekovaných konců QRS (zelené kolečko), funkční hodnoty v bodech množin PQ𝑖,𝑘 

detekovaných PQ úseků (černé kolečko). Ohraničení QRS boundL , boundR  naznačeno fialovou 

barvou. Úrovně korekcí na izoelektrickou linii ISO𝑖,𝑘 naznačeny modrou barvou. 

∀(𝑘), určíme maximální vzdálenost synchronizačního bodu 𝑟1,𝑘 od 𝑠𝑖,𝑘: 

 

distMAX 2𝑘 = max
𝑖∈𝐼

 (dist2𝑖,𝑘) (6.69) 

 

Určíme levé a pravé ohraničení (vzdálenost od synchronizačního bodu  𝑟1,𝑘): 

 

boundL = med
𝑘={1,…,𝑝}

( distMAX 1𝑘) 

boundR = med
𝑘={1,…,𝑝}

( distMAX 2𝑘) 
(6.70) 

 

Příklad určení ohraničení zobrazen (viz Obrázek 6.36). 
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6.3 Detekce izoelektrické linie 

Detekce izoelektrické linie je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu předzpracování VKG 

signálů. Smyčky P, QRS a T by měly začínat v počátku soustavy souřadnic, tedy okamžitá velikost 

vektoru daná souřadnicemi svodů X, Y, Z na počátku srdeční akce, v úseku PQ a v úseku ST by měla 

být pro nepatologické případy nulová. Jako nejpřijatelnější místo pro označení nulové srdeční aktivity 

vyhovující většině patologických případů se jeví PQ úsek. PQ úseky jsou detekovány dle algoritmu 

QRS detekce (viz pododdíl 6.2.2.6). 

 

Pro každý úsek  𝑃𝑄𝑖,𝑘 vypočteme korekci na izoelektrickou linii dle relace: 

 

ISO𝑖,𝑘 = mean
 min (𝑃𝑄𝑖,𝑘)<𝑏< max (𝑃𝑄𝑖,𝑘)

(𝑓𝑖(𝑏)) (6.71) 

kde 

 mean()  střední hodnota signálu 𝑓𝑖(𝑏) 

 

Každý detekovaný QRS záznamu ohraničený mezemi boundL  a boundR  (viz pododdíl 6.2.2.7) 

je posunut o napěťovou úroveň danou ISO𝑖,𝑘 (viz. Obrázek 6.36), jestliže je zvolen parametr algoritmu 

ISOLINE. 

Pro záznamy, u kterých je nejednoznačné určení  𝑃𝑄𝑖,𝑘, jsou korekce na izoelektrickou linii 

vypočteny jiným způsobem, dle relace: 

 

ISO_B𝑖,𝑘 = 𝑓
𝑖(𝑟1,𝑘 − boundL ) (6.72) 

 

tedy ISO_B𝑖,𝑘 jsou určeny pouze dle levého ohraničení QRS. 

6.4 Zarovnání QRS smyček v časové ose 

Tabulka 6.19 Vstupní parametry pro zarovnání QRS. 

Vstupní parametr Hodnota Přepočet 

τ {−8,… ,8} vzorků {−8,… ,8} ms 

it 3 ----- 

 

Všechny detekované QRS korigované o ISO𝑖,𝑘, respektive ISO_B𝑖,𝑘, lze zarovnat v časové ose 

tak, že je provedena minimalizace střední kvadratické odchylky od mediánu pro parametr posunutí τ. 

V této kapitole je uveden postup minimalizace a nalezení parametru τ. 

∀𝑖, 𝑘 označíme detekovaný QRS korigovaný o ISO𝑖,𝑘 jako: 

 

𝑓ISO 𝑖,𝑘 = 𝑓𝑖(𝑏) + ISO𝑖,𝑘 

𝑏 ∈ {𝑟1,𝑘 − bound,… , 𝑟1,𝑘 + boundRL } 
(6.73) 
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∀𝑖 najdeme medián: 

 

QRSmed
𝑖 = med

𝑘∈1,…,𝑝
( 𝑓ISO 𝑖,𝑘)  (6.74) 

 

∀𝑖 určíme rozsah mediánu: 

 

rangemed
𝑖 = max (QRSmed

𝑖 ) − min (QRSmed
𝑖 ) (6.75) 

 

Označení 𝑓ISO 𝑖,𝑘, QRSmean
𝑖  a rangemean

𝑖  je uvedeno na příkladu (viz Obrázek 6.37), kde 

namísto mediánu je na obrázku uvedena střední hodnota  QRSmean
𝑖 , respektive rozsah střední 

hodnoty rangemean
𝑖 . 

∀𝜏 definujeme matici 𝑴τ  středních kvadratických odchylek funkce 𝑓ISO 𝑖,𝑘 od QRSmed
𝑖 , kde 

každý prvek 𝑚𝑖,𝑘
τ  matice 𝑴τ  je dán vztahem: 

 

𝑚𝑖,𝑘
τ =

mean ( 𝑓ISO 𝑖,𝑘(𝑏 + τ) − QRSmed
𝑖 )

2

rangemed
𝑖

 (6.76) 

kde 

 𝜏 parametr posunutí (vzorek) 

 

Nakonec vypočteme pro každé 𝑘 takové posunutí τ, aby kvadratická odchylka byla minimální 

dle relace: 

 

τ𝑘 = min
τ=−8,…,8

( max
𝑘=1,…,𝑝

( 𝑚𝑖,𝑘
τ )) (6.77) 

 

∀𝑘 definujeme posunutý synchronizační bod: 

 

𝑟sh 1,𝑘 = 𝑟1,𝑘 + τ𝑘 (6.78) 

 

Proces dle (6.73), (6.74), (6.75), (6.76), (6.77) a (6.78) opakujeme pro posunutý bod 𝑟1,𝑘 

zvoleným počtem iterací, kde: 

 it iterace. 

 

Větším počtem iterací je dosaženo přesnějšího výpočtu mediánu a výpočtu středních 

kvadratických odchylek od mediánu. 

V dalším textu píšeme 𝑟1,𝑘, ale podle výběru parametru algoritmu ALIGN může algoritmus 

počítat s 𝑟sh 1,𝑘. 
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6.5 Odstranění ektopických QRS smyček 

Ektopické QRS mohou být v záznamu obsaženy např. v důsledku přítomnosti komorových 

extrasystol, arytmií nebo artefaktů (viz oddíl 6.1.1). Za účelem posouzení reprezentativního QRS 

záznamu nemohou být tyto ektopické QRS při výpočtu vzaty v úvahu. Ektopické QRS lze 

identifikovat dle extrémních pozorování (outliers) tak, že ∀𝑖, 𝑘 vypočteme maximální kvadratickou 

odchylku dle relace: 

 

dev𝑖,𝑘 =
max ( 𝑓ISO 𝑖,𝑘 − QRSmean

𝑖 )
2

rangemean
𝑖

 (6.79) 

kde 

QRSmean
𝑖 = mean

𝑘∈1,…,𝑝
( 𝑓ISO 𝑖,𝑘)  (6.80) 

a 

rangemean
𝑖 = max (QRSmean

𝑖 ) − min (QRSmean
𝑖 ) (6.81) 

 

∀𝑖 najdeme extrémní pozorování pomocí IRQ (interkvartilového rozpětí) tak, že 

 

dev𝑖,𝑘 < 𝑥0,25 − 3 IRQ ∪ dev𝑖,𝑘 > 𝑥0,75 + 3 IRQ (6.82) 

 

pak dev𝑖,𝑘 je extrémním pozorováním. 

 

Všechny QRS, pro které platí relace (6.82) jsou vyřazeny při výpočtu reprezentativního QRS, 

pokud je zvolen parametr algoritmu OUTLIERS. 

6.6 Výpočet reprezentativní QRS smyčky záznamu 

Reprezentativní smyčka QRS záznamu je výstupem algoritmu pro předzpracování VKG 

signálů. Je vypočtena dle relace (6.80) a je tedy dána průměrem QRS signálů svodů X, Y, Z, 

posunutých po napěťové ose do izoelektrické linie dle (6.71), zarovnaných po časové ose dle (6.78) 

a ošetřených od odlehlých pozorování dle (6.82). Pro každý záznam je vypočtena maximální relativní 

chyba dle relace: 

 

𝛿MAX = max
| 𝑓ISO 𝑖,𝑘 − QRSmean

𝑖 | ∙ 100

rangemean
𝑖

 (6.83) 

 

Výsledky 𝛿MAX pro záznamy HC, MI a BBB jsou uvedeny (viz podkapitola 6.7). 𝛿MAX 

poukazuje na míru intraindividuality (vnitřní proměnlivosti) záznamu. Nízké hodnoty 𝛿MAX znamenají 

vyšší intraindividualitu a tedy přesnější výpočet reprezentativní smyčky QRS záznamu. Všechny 

detekované QRS záznamu a vypočtené průměrné QRS pro každý signál (reprezentativní QRS) jsou 

uvedeny na příkladu (viz Obrázek 6.37). 
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Obrázek 6.37 Reprezentativní QRS signálů svodů X, Y, Z označené jako QRSmean
𝑖 , kde 𝑖 ∈ 𝐼. 

Všechny QRS každého signálu korigované o ISO𝑖,𝑘 označené jako 𝑓ISO 𝑖,𝑘, kde 𝑘 ∈ {1,… , 𝑝}, přičemž 

𝑝 je počet detekovaných QRS v signálu s indexem 𝑖. Rozsah QRSmean
𝑖   označený jako rangemean

𝑖 . 

6.7 Výsledky statistické analýzy 

Algoritmus pro předzpracování dat byl testován na záznamech HC, MI a BBB diagnostické 

PTB databáze. Explorativní analýza je uvedena (viz Obrázek 6.38, Obrázek 6.39 a Obrázek 6.40). 

Meze automatické detekce QRS ( boundL , boundR ) byly upraveny pouze pro několik záznamů 

(histogramy viz Obrázek 6.38). Pro většinu záznamů byl použit pouze HP filtr, pro některé navíc také 

notch filtr 50 Hz (sloupcové grafy viz Obrázek 6.40). Pro naprostou většinu záznamů byla zvolena 

detekce izolinie dle relace (6.71). Detekce izolinie dle relace (6.72) byla zvolena v případě artefaktů 

v signálu, znemožňujících shodné určení PR úseků pro všechny QRS, což se projevovalo větší 

hodnotou 𝛿MAX. 

Maximální relativní chyby 𝛿MAX bez zarovnání QRS a bez odstranění ektopických QRS 

(parametry algoritmu ALIGN = 0, OUTLIERS = 0), respektive bez zarovnání QRS s odstraněním 

ektopických QRS (parametry algoritmu ALIGN = 0, OUTLIERS = 1), respektive se zarovnáním QRS 

a odstraněním ektopických QRS (parametry algoritmu ALIGN = 1, OUTLIERS = 1) včetně 

uvedeného procenta extrémních pozorování jsou uvedeny ve formě krabicových grafů (viz Obrázek 

6.39). Je zřejmé, že odstraněním ektopických QRS (medián 2,9 % až 4,2 %) bylo dosaženo 

významného zmenšení hodnoty 𝛿MAX. Dalšího znatelného zmenšení 𝛿MAX bylo dosaženo při 

současném zarovnání QRS a odstranění ektopických QRS při zachování nebo dokonce snížení 

procenta odstraněných ektopických QRS (medián 2,7 % až 3,6 %). Nižší hodnota 𝛿MAX a tedy 

pravděpodobně i větší intraindividualita byla naměřena u zdravých pacientů, přičemž za významnou 

změnu EPS, znamenající zhoršení eventuálně zlepšení stavu pacienta při jeho dlouhodobém sledování 

jsou pokládány hodnoty 𝛿MAX v rozmezí 10 % až 15 % dle [53]. 
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Obrázek 6.38 Histogramy úpravy levého, respektive pravého ohraničení QRS algoritmu automatické 

detekce QRS pro 58 pacientů s diagnózou HC (1); 69 pacientů s diagnózou MI (2), 34 pacientů 

s diagnózou BBB (3). 
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Obrázek 6.39 Krabicové grafy znázorňující pravděpodobnostní rozložení 𝛿MAX (%) a extrémních 

pozorování (%) pro nezarovnané QRS bez odstranění extrémních pozorování (a); nezarovnané  QRS 

s odstraněním extrémních pozorování (b); zarovnané QRS s odstraněním extrémních pozorování (c). 

Výpočty pro skupinu s diagnózou HC (1). Výpočty pro skupinu s diagnózou MI (2). Výpočty 

pro skupinu s diagnózou BBB (3). 
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Obrázek 6.40 Sloupcové grafy použití filtru HP, respektive HP v kombinaci s Notch 50 Hz 

pro jednotlivé skupiny s diagnózou HC, MI a BBB (vlevo). Sloupcové grafy použití detekce 

izoelektrické linie dle ISO𝑖,𝑘, respektive dle ISO_B𝑖,𝑘 pro jednotlivé skupiny s diagnózou HC, MI 

a BBB (vpravo). 
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7  Extrakce vlastností EPS a výběr významných vlastností 

Každý záznam vstupní PTB databáze (viz podkapitola 5.1) je předzpracován algoritmy 

popsanými (viz kapitola 6). Výsledkem je reprezentativní QRS smyčka záznamu tvořená trojící 

signálů svodů (X, Y, Z). Souřadnice elektrického srdečního vektoru udávají průběh depolarizace. Tato 

řada čísel je dále zpracována oktantovou VKG dle Laufbergera (viz podkapitola 2.2), která popisuje 

topologii smyčky QRS, vektorové a další vlastnosti EPS pomocí vzorců (viz oddíl 2.2.2), ukazatelů 

(viz oddíl 2.2.3) a indikátorů (viz oddíl 2.2.4). Kromě použitých metod extrakce vlastností uvedených 

v podkapitole 2.2 jsou popsány další metody extrakce vlastností a výběru významých vlastností (viz 

příloha A, oddíly A.3, A.4). 

Seznam extrahovaných vlastností (parametrů) EPS je uveden (viz Tabulka 7.1, Tabulka 7.2, 

Tabulka 7.3). Kromě ukazatelů (viz oddíl 2.2.3) jsou odvozeny další ukazatele: 

 

AZPL (°) azimut mezi vrcholy P a L (7.1) 

𝛼, 𝛽, 𝛾  (°, °, °) úhly optimální roviny dle (A.10) až (A.12). (7.2) 

Tabulka 7.1 Vzorce. 

Vzorec Název 

AN 

Klíč 

IS 

asociační číslo 

– horizontální asociace 

– veritikální asociace 

SP posloupnost vrcholů 

SO 

Sled 

posloupnost oktantů 

– posloupnost oktantů ve kterých se nachází vrchol 

FT délky trvání oktantů 

 

Tabulka 7.2 Ukazatele. 

Ukazatel Název 

NUM_OCT počet oktantů 

DT doba trvání QRS 

W číslo nejdelšího oktantu 

MV,EV,QRSM
MAX amplitudy 

AZA, AZL, AZP, AZR, AZPL, QRSAZ
MAX azimuty 

EL, QRSEL
MAX elevace 

QR, QS, QA kvocienty podle amplitud vrcholů 

RDT, SDT, ADT, 26DT kvocienty podle doby trvání poloprostorů 

TPL doba trvání mezi vrcholy P a L 

TO5 doba trvání pátého oktantu 

𝛼, 𝛽, 𝛾 úhly optimální roviny 
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Tabulka 7.3 Indikátory. 

Indikátor Název 

O5 pátý oktant 

RR 

RRT 

RRF 

RRS 

obrácená rotace 

– transverzální 

– frontální 

– sagitální 

D překročení kritické hodnoty pro DT 

M překročení kritické hodnoty pro QRSM
MAX 

V překročení kritické hodnoty pro EV 

H překročení kritické hodnoty pro FT 

E překročení kritické hodnoty pro QRSAZ
MAX 

L, R, S, P, A směrnice, překročení kritické hodnoty 

pro QR, QS, QA 

 

7.1 Výběr významných vlastností 

Pro vstupy klasifikátoru (obecný klasifikátor, viz Obrázek 2.11) bylo nutné vybrat vhodné 

parametry související se tříděnými diagnózami BBB, HC, MI-A, MI-I. Za tímto účelem byla 

provedena exploratorní analýza parametrů uvedených (viz Tabulka 7.1, Tabulka 7.2, Tabulka 7.3), 

testování hypotéz a výběr parametrů na základně testů nulových hodnot regresních koeficientů 

(viz podkapitola 8.1). Exploratorní analýza parametrů a statistické testy hypotéz jsou uvedeny 

(viz podkapitola 7.3). Implementace použitých statistickým metod do MATLABu je uvedena 

(viz příloha D, oddíl D.8). Pro snížení dimenzionality parametrů popisujících EPS lze dále využít 

metody (viz příloha A, oddíl A.4). 

 

Exploratorní analýza pro vzorce (viz Tabulka 7.1): 

 Z hlediska umístění vrcholů v oktantech a stanovení topologie případu (viz pododdíl 2.2.2.1) 

byl vyhodnocen vzorec Klíč, který popisuje horizontální asociaci vrcholů A, L, P, R. Vertikální 

asociace vrcholů I, S byla různorodá a je málo používaná. Výsledky exploratorní analýzy pro 

vzorec Klíč jsou uvedeny (viz pododdíl 7.3.1.1). Vzorec Klíč potvrzuje výskyt nuly v asociaci 

vrcholu A pro většinu případů MI-A, zatímco pro případy MI-I a HC se nula v Klíči 

nevyskytovala. Kritérium pro nulu v asociaci A pro případy MI-A je uvedeno (viz Tabulka 2.7). 

 

 Posloupnosti vrcholů tvoří doplňkovou informaci případu a nebyla dále vyhodnocována. 

Variabilita vzorce SP byla vysoká i po experimentálním vytvoření kódování párů vrcholů 

obdobnému vzorci Řád (viz pododdíl 2.2.2.2). 
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 Pro vyhodnocení posloupnosti oktantů (viz pododdíl 2.2.2.3) byly případy rozděleny 

do oktantových tříd a podtříd dle rozdělení (viz Tabulka 2.6) a stanoveny nejčastější 

posloupnosti objevující se u pacientů s diagnózou BBB, HC, MI-A, MI-AL, MI-AS, MI-I a MI-

IL. Četnosti případů pro oktantové třídy a podtřídy jsou uvedeny (viz Tabulka 7.5). Pro vzorec 

SO se jeví důležitá standardní posloupnost oktantů dle (2.16) a její modifikace, která 

se objevovala u většiny případů s diagnózou HC. Standardní posloupnost se však objevovala 

také u některých případů s diagnózou MI-I. 

Exploratorní analýza a statistické testy hypotéz pro ukazatele (viz Tabulka 7.2): 

 DT je významný ukazatel pro rozlišení BBB od ostatních diagnóz (viz pododdíl 7.3.2.2), 

ukazatel 𝐓𝐎𝟓 dosahoval nejmenších hodnot pro HC (viz pododdíl 7.3.2.10). 

 

 MV,EV,QRSM
MAX jsou statisticky významné ukazatele pro rozlišení MI od HC a BBB 

(viz pododdíl 7.3.2.7). 

 

 AZL, AZA, AZPL a TPL jsou statisticky významné ukazatele pro rozlišení HC, MI-A a MI-I 

(viz pododdíly 7.3.2.4 a 7.3.2.5), ukazatel QRSAZ
MAX je statisticky významný pro rozlišení MI-I 

od MI-A a HC (viz pododdíl 7.3.2.4). 

 

 QR, QS, QA a RDT, SDT, ADT, 26DT jsou statisticky významné ukazatele pro rozlišení HC,  

MI-A a MI-I (viz pododdíly 7.3.2.8 a 7.3.2.9). 

 

 𝛼, 𝛽, 𝛾 jsou statisticky významné ukazatele pro rozlišení BBB od ostatních diagnóz 

(viz pododdíl 7.3.2.11). 

Exploratorní analýza pro indikátory (viz Tabulka 7.3): 

 Pátý oktant (O5), který indikuje patologické stavy (dle pododdílu 2.2.3.6) se vyskytoval 

i u zdravých pacintů (viz pdoddíl 7.3.3.1), ikdyž četnost výskytu O5 pro zdravé pacienty oproti 

ostatním diagnózám byla několikanásobně menší. 

 

 Indikátor obrácené rotace RR, který je specifickým symptomem IHD v případě, že nemoc 

postoupí do pokročilého stádia (dle pododdílu 2.2.3.5) se objevil pouze u několika případů. Dále 

byly vyhodnoceny indikátory obrácené rotace v jednotlivých rovinách RRT, RRF, RRS 

(dle pododdílu 2.2.4.2), pro které byly stanoveny stupně (viz pododdíl 7.3.3.2).¨ 

 

 Indikátor D dle (2.43) poměrně dobře rozlišuje pacienty BBB od ostatních diagnóz. 

(viz pododdíl 7.3.3.4). 

 

 Směrnice L, R, S, P, A a ostatní indikátory M, V, H, E nebyly nápomocny při rozlišení 

sledovaných diagnóz (viz pododdíly 7.3.3.5, 7.3.3.6, 7.3.3.7 a 7.3.3.8). 
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7.2 Kritéria pro rozlišení lokalizací MI 

Pro stanovení diagnózy a rozdělení na jednotlivé druhy infarktů bylo možné částečně využít 

tabulku (viz Tabulka 2.7). 

Posteriorní infarkty MI-PS a MI-PB se ve vstupní databázi nevyskytovaly, avšak klasifikaci 

podle parametrů QR, QS, QA je možné aplikovat i pro sledované druhy infarktů MI-I a MI-A, neboť 

nulová hypotéza o shodnosti středních hodnot, respektive mediánů QR, QS, QA pro diagnózy BBB, 

HC, MI-I byla zamítnuta (viz Tabulka 7.11). 

Pro oba přední infarkty MI-AS a MI-AL byl častý výskyt nuly v horizontální asociaci A, kdežto 

u diagnóz HC a MI-I se nula v klíči nevyskytovala (viz Obrázek 7.1). Kritérium rozdělení na MI-AS 

a MI-AL podle prvního oktantu vzorce Sled dle (2.20) však pro vstupní databázi nevyhovovalo. Toto 

kritérium je pravděpodobně splněno pouze v případě diferencovanější lokalizace infarktu. 

Pro infarkt laterální (MI-LT) začíná Sled oktantem 3. Ve vstupní databázi byly pouze dva 

případy s podobným druhem infarktu a to infero-laterálním (MI-IL), kdy jeden z případů splňoval 

dané kritérium. 

Infarkt diaphragmatický (MI-DP) se ve vstupní databázi nevyskytoval. Tento druh infarktu je 

lokalizován v inferiorní části myokardu a má tedy určitou souvislost s infarktem inferiorním (MI-I). 

Uložení QRS smyčky v horních oktantech však bylo splněno pouze pro několik případů s diagnózou 

MI-I. 

7.3 Exploratorní analýza parametrů a testování hypotéz 

7.3.1 Vzorce 

7.3.1.1 Klíč 

Pravidla pro integraci vrcholů (viz Tabulka 2.4) byla splněna pro všechny případy. Obrázek 7.1 

znázorňuje mozaikový graf četnosti Klíčů pro sledované diagnózy. Pro všechny případy 

se vyskytovalo celkem 18 Klíčů. 

 

 

Obrázek 7.1 Mozaikový graf četnosti klíčů pro sledované diagnózy. 

 

Klíč 
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Tabulka 7.4 uvádí 10 nejčetnějších Klíčů (Klíče 0110, 2110, 2203, 2210, 3114, 3143, 3144, 

3210, které mají četnost 3 a méně zde proto nejsou uvedeny). Klíče jsou roztříděny podle majoritní 

četnosti pro jednotlivé skupiny diagnóz. Klíče, které se vyskytovaly pouze v dané skupině subjektů, 

tedy jsou pro danou skupinu specifické, jsou vyznačeny tučně. Pro pacienty s BBB bylo zastoupení 

klíčů vyrovnané a nelze pro ně přiřadit specifické klíče.  

Skupina zdravých subjektů obsahovala poměrně pestrou paletu Klíčů s nejvyšší četností Klíčů 

2113 (13 %), 2144 (19 %) a 2244 (21 %). 

Pouze pacienti s MI přední stěny měli v asociaci A obsaženu nulu (splněno dle Tabulka 2.7). 

Tento fakt je důležitý pro klasifikaci. Nejvyšší četnosti Klíčů pro pacienty s MI přední stěny (MI-A, 

MI-AL a MI-AS) byly 0114 (45 %), 0144 (10 %), 2114 (21 %). Pacienti s MI spodní stěny (MI-I 

a MI-IL) měli nejvyšší zastoupení Klíčů 2213 (32 %), 2214 (15 %) a 2244 (29 %). Tyto Klíče se však 

vyskytovaly také u zdravých subjektů. 

 

Tabulka 7.4 Příslušnost klíčů ke sledovaným diagnózám (vyjma BBB). 

HC HC,  

MI-I,  

MI-IL 

HC,  

MI-A,  

MI-AS 

MI-A,  

MI-

AL 

MI-A,  

MI-AL,  

MI-AS 

    0114 

   0144  

2113     

  2114   

2144     

 2213    

 2214    

2243     

 2244    

3113     

7.3.1.2 𝐒𝐎 

Pro všechny sledované případy byla vytvořena tabulka oktantových tříd a podtříd 

dle (viz Tabulka 2.6). Původní tabulka byla rozšířena o nové třídy a podtřídy tak, aby byly obsaženy 

všechny případy (viz Tabulka 7.5). Podtřídy 32, 62 a 762 byly přesněji specifikovány v samostatných 

třídách. Nově vytvořené třídy a podtřídy jsou vyznačeny červeně. Počty případů pro jednotlivé 

podtřídy jsou rozděleny podle diagnóz a barevně označeny dle legendy. 

Standardní posloupnost oktantů dle (2.16) je 762148. V různých modifikacích se tato 

posloupnost objevuje zejména u zdravých subjektů. 71 % HC měla SO začínající oktanty 762, 72 nebo 

62. Dalších 22 % HC měla SO začínající oktanty 732 nebo 32 (záměna oktantu 6 za oktant 3). 

Zbývající podtřídy 21, 26, 83 a 87 jsou pro HC netypické (nestandardní průběhy, zálom ve QRS 

apod.). 
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86 % MI-A, MI-AS a MI-AL měla SO začínající oktanty 14, 15, 21, 25, 34, 48, 51, 65, 714, 75, 

82 nebo 85. Zbývajících 14 % MI-A, MI-AS a MI-AL měla SO začínající oktanty 32 nebo 62, kdy 

odlišení od HC bylo možné na základě pokračující posloupnosti oktantů. 

56 % MI-I měla SO začínající oktanty 762. Pokračující posloupnost byla od HC odlišitelná 

zejména aktivitou pátého oktantu. V některých případech však byla posloupnost oktantů shodná jak 

pro HC tak pro MI-I. Zbývajících 44 % MI-I měla SO začínající oktanty 26, 37, 62, 65, 765, 785 a 87. 

58 % MI-I mělo aktivitu pátého oktantu. 

Pacienti s diagnózou BBB, měli obdobné vzorce SO jako pacienti s diagnózou HC. 

 

Tabulka 7.5 Oktantové třídy a podtřídy pro záznamy databáze PTB rozdělené podle diagnóz. 

Tř. 
Pod-

tř. 
Počet subjektů Tř. 

Pod-

tř. 
Počet subjektů Tř. 

Pod-

tř. 
Počet subjektů 

1 

12 
 

      

8 

6214 3    2  1 

15 

762 
2    1

9 

 
3 

14  1 1     6215     1   3     

15    2    6218 1               

18                        

2 

21 1   8   1 

9 

714  1  1    

16 

76214 
2    

6 
 

2 
23                0     

25   1             76215 3    9   

26 2    1           76218        

3 

31        

10 

 

72 
1      

 

17 

765     3   

32 5   2   2 0              

34   1                     

36                        

37     2 1                  

4 

3214    1     732 5      2  784        

3215    1    11         18 785     2   

3218 3                 787        

5 

41        

12 

737        

19 

82  1      

45                83 1       

48   1             84        

                85   1 3    

                87 1    1 1  

6 
51    1    

13 
75   1 1    

 
        

58                        

7 

61        

14 761          

       

62 4   1 3  1        

65    1 1          

67               

Legenda 

HC MI-A MI-AS MI-AL MI-I MI-IL BBB 
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7.3.2 Ukazatele 

7.3.2.1 𝐍𝐔𝐌_𝐎𝐂𝐓 

Počet oktantů pro různé diagnózy (viz Obrázek 7.2) vykazuje obvyklý počet oktantů 4, 5, 6 

nebo 7 pro diagnózu HC, pro ostatní diagnózy se objevují i počty 3, 8 a 9. 

 

 

Obrázek 7.2 Mozaikový graf počtu oktantů pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I. 

7.3.2.2 𝐃𝐓 

Doba trvání celé smyčky QRS je důležitým ukazatelem pro stanovení diagnózy BBB, při které 

dochází k prodloužení doby depolarizace. Pravděpodobnostní rozložení hodnot DT pro jednotlivé 

diagnózy je patrné (viz Obrázek 7.3), kdy vyjma skupinu BBB jsou mediány DT srovnatelné. 

 

 

Obrázek 7.3 Boxploty pro diagnózy podle doby trvání QRS. 

7.3.2.3 𝐖 

Nejdelší oktanty měly procentuálně obdobné zastoupení pro všechny diagnózy (viz Obrázek 

7.4). Nejdelší oktant 5 se u zdravých objevuje jen velmi zřídka a nejdelší oktanty 6 a 7 se u této 

diagnózy pro vstupní datový soubor neobjevují. Nejdelší oktant 1 oproti oktantu 2 měl u diagnózy MI-

A větší procentuální zastoupení. 
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Obrázek 7.4 Číslo nejdelšího oktantu pro diagnózy BBB, HC, MI-A, MI-I. 

7.3.2.4 𝐀𝐙𝐀, 𝐀𝐙𝐋, 𝐀𝐙𝐏, 𝐀𝐙𝐑, 𝐄𝐋 

Rozptyl a medián parametrů AZA, AZL, AZP, AZR, EL pro skupiny diagnóz BBB, HC, MI-A, MI-I 

je patrný z boxplotů (viz Obrázek 7.5). 

Pomocí staticstických testů byly vyšetřeny významné rozdíly v azimutu jednotlivých vrcholů A, 

L, P, R a elevaci vrcholů I, S pro skupiny BBB, HC, MI-A, MI-I. Skupina BBB byla vyřazena 

pro velký rozptyl a nesplnění homoskedasticity. 

 

  

  

 

Obrázek 7.5 Boxploty pro parametry AZA, AZL, AZP, AZR, EL pro jednotlivé diagnózy. 
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Stanovení hypotézy 

Nulová hypotéza: střední hodnoty azimutu jednotlivých vrcholů A, L, P, R, respective elevace 

vrcholů I, S pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou shodné dle relace: 

 

H0: µHC
AZ𝑝 = µMI−A

AZ𝑝 = µMI−I
AZ𝑝

, 

respektive H0: µHC
EL = µMI−A

EL = µMI−I
EL  

(7.3) 

kde 

µ střední hodnoty azimutu AZ𝑝 (𝑝 jsou jednotlivé vrcholy A, L, P, R) pro skupiny HC, 

MI-A, MI-I. 

 

Alternativní hypotéza: střední hodnoty azimutu jednotlivých vrcholů A, L, P, R, respective 

elevace vrcholů I, S pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou odlišné dle relace: 

 

HA: µHC
AZ𝑝 ≠ µMI−A

AZ𝑝 ≠ µMI−I
AZ𝑝

, 

respektive HA: µHC
EL ≠ µMI−A

EL ≠ µMI−I
EL  

(7.4) 

 

Ověření normality 

Na hladině významnosti 𝛼 = 0,05 nezamítáme nulovou hypotézu, že azimuty vrcholů L, P 

pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou z normálního rozdělení. P-value testů Jacque-Bera uvedeny 

(viz Tabulka 7.6). 

Ověření homoskedasticity 

Rozptyl byl stabilizován pomocí logaritmické transformace. Na hladině významnosti 𝛼 = 0,05 

nezamítáme nulovou hypotézu, že rozptyly azimutu vrcholů L, P porovnávaných skupin HC, MI-A, 

MI-I jsou srovnatelné. Homoskedasticita byla ověřena pomocí testu Levene (viz Tabulka 7.6). 

F-test ANOVA 

Zamítáme H0, že střední hodnoty azimutů vrcholu L pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou shodné 

na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. Pro ostatní vrcholy A, R, P nezamítáme nulovou hypotézu 

(viz Tabulka 7.6). 

Post Hoc analýza 

Post hoc analýza indikuje existenci významných rozdílů středních hodnot azimutů vrcholu L 

mezi populacemi HC, MI-A, MI-I (viz Obrázek 7.6). 
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Obrázek 7.6 Vícenásobné porovnání středních hodnot azimutů vrcholu L mezi skupinami HC, MI-A, 

MI-I metodou HSD. 

Neparametrické testy 

Pro parametry AZA, AZR, pro které nebyla splněna normalita a homoskedasticta, byl proveden 

neparametrický Kruskal-Wallisův test. Na základě neparametrického testu zamítáme H0, že mediány 

azimutů vrcholu A pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou shodné na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. Post-

hoc analýza pro Kruskalův-Wallisův test indikuje existenci významných rozdílů mediánů azimutů 

vrcholu A mezi populacemi MI-I a MI-A, HC (viz Obrázek 7.7, Tabulka 7.6). 

 

Obrázek 7.7 Vícenásobné porovnání mediánů azimutů vrcholu A mezi skupinami HC, MI-A, MI-I 

pro neparametrický Kruskalův-Wallisův test. 

Tabulka 7.6 Výsledky statistických testů pro azimuty a elevaci. 

 𝐀𝐙𝐀 𝐀𝐙𝐋 𝐀𝐙𝐏 𝐀𝐙𝐑 EL 

p-value  

Jacque-Bera 

HC 0,08 >0,5 >0,5 0,02 >0,5 

MI-A 0,26 >0,5 0,3 0 >0,5 

MI-I 0 >0,5 >0,5 0,04 0,17 

p-value Levene 0 0,25 0,47 0 0,88 

p-value ANOVA ----- <0,001 0,051 ----- 0,56 

p-value Kruskal-Wallis 0,001 ----- ----- 0,27 ----- 

7.3.2.5 𝐓𝐏𝐋, 𝐀𝐙𝐏𝐋 

Vyšetření časového intervalu a azimutu mezi vrcholy L, P pro skupiny HC, MI-A, MI-I. 

Skupina BBB byla vyřazena ze statistických testů pro velký rozptyl a nesplnění homoskedasticity. 
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Stanovení hypotézy 

Střední hodnoty azimutu mezi vrcholy P, L pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou shodné dle relace: 

 

H0: µHC
AZPL = µMI−A

AZPL = µMI−I
AZPL, (7.5) 

kde 

 µ střední hodnoty azimutu mezi vrcholy P, L pro skupiny HC, MI-A, MI-I. 

 

Střední hodnoty azimutu mezi vrcholy P, L pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou odlišné dle relace: 

 

HA: µHC
AZPL ≠ µMI−A

AZPL ≠ µMI−I
AZPL, (7.6) 

 

Obrázek 7.8 Vícenásobné porovnání středních hodnot azimutu mezi vrcholy L a P pro skupiny HC, 

MI-A, MI-I metodou HSD. 

Výsledky testů 

Normalita i homoskedasticita byla pro AZPL splněna. Výsledkem ANOVA testu zamítáme H0, 

že střední hodnoty azimutů mezi vrcholy P, L pro skupiny HC, MI-A, MI-I jsou shodné na hladině 

významnosti 𝛼 = 0,05. Post hoc analýza indikuje existenci významného rozdílu populací MI-A (nižší 

hodnoty AZPL) a ostatními populacemi (viz Obrázek 7.8, Tabulka 7.7). 

Pro časový interval TPL byl proveden neparametrický test o shodnosti mediánů TPL pro skupiny 

HC, MI-A a MI-I. Post-hoc analýza pro Kruskalův-Wallisův test indikuje existenci významných 

rozdílů mediánů TPL mezi MI-I a ostatními populacemi (viz Obrázek 7.9, Tabulka 7.7). 

 

 

Obrázek 7.9 Vícenásobné porovnání mediánů TPL mezi skupinami HC, MI-A, MI-I 

pro neparametrický Kruskalův-Wallisův test. 
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Tabulka 7.7 Výsledky statistických testů pro azimut a čas mezi vrcholy P a L. 

 𝐀𝐙𝐏𝐋 𝐓𝐏𝐋 

p-value  

Jacque-Bera 

HC 0,35 0,09 

MI-A 0,08 >0,5 

MI-I >0,5 >0,5 

p-value Levene 0,23 0 

p-value ANOVA <0,001 ----- 

p-value Kruskal-Wallis ----- <0,001 

 

7.3.2.6 𝐐𝐑𝐒𝐀𝐙
𝐌𝐀𝐗 , 𝐐𝐑𝐒𝐄𝐋

𝐌𝐀𝐗 

Boxploty parametrů QRSAZ
MAX a QRSEL

MAX jsou zobrazeny (viz Obrázek 7.10). Azimut a elevace 

maximálního vektoru smyčky QRS pro jednotlivé diagnózy byly posouzeny pomocí neparametrického 

testu z důvodu nesplnění normality a homoskedasticity. Stanovením nulové hypotézy o rovnosti 

mediánů QRSAZ
MAX pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I tuto hypotézu zamítáme na hladině 

významnosti 𝛼 = 0,05. Post-hoc analýza pro Kruskal-Wallisův test indikuje existenci významných 

rozdílů mediánů mezi MI-I a populacemi HC a MI-A (viz Obrázek 7.11, Tabulka 7.8). 

 

  

Obrázek 7.10 Boxploty parametrů QRSAZ
MAX a QRSEL

MAX pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I. 

 

Obrázek 7.11 Vícenásobné porovnání mediánů QRSAZ
MAX pro skupiny BBB, HC, MI-A, MI-I pro 

Kruskalův-Wallisův test. 
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Tabulka 7.8 Výsledky statistických testů pro azimut a elevaci maximálního vektoru. 

 𝐐𝐑𝐒𝐀𝐙
𝐌𝐀𝐗 𝐐𝐑𝐒𝐄𝐋

𝐌𝐀𝐗 

p-value  

Jacque-Bera 

BBB >0,5 0,46 

HC 0,02 >0,5 

MI-A 0,18 0,09 

MI-I 0,007 0,11 

p-value Levene ----- 0,02 

p-value ANOVA ----- ----- 

p-value Kruskal-Wallis <0,001 0,05 

 

7.3.2.7 𝐌𝐕, 𝐄𝐕,𝐐𝐑𝐒𝐌
𝐌𝐀𝐗 

Boxploty pro parametry MV,EV,QRSM
MAX jsou zobrazeny (viz Obrázek 7.12). Amplituda 

největšího vrcholu MV dle (2.23) stejně jako součet amplitud všech vrcholů – elektrický objem EV 

dle (2.24) a amplituda maximálního vektoru smyčky QRSM
MAX dle (2.25) vykazuje statisticky 

významné rozdíly mezi skupinami zdravých pacientů (HC), pacientů s blokádou (BBB) a pacientů 

s infarktem myokardu (MI) (viz Obrázek 7.13, Tabulka 7.9). 

 

  

 

Obrázek 7.12 Boxploty pro parametry MV,EV,QRSM
MAX pro jednotlivé diagnózy. 
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Obrázek 7.13 Vícenásobné porovnání logaritmů středních hodnot MV (vlevo nahoře) a EV (vpravo 

nahoře) a QRSM
MAX (dole) pro skupiny BBB, HC, MI-A, MI-I metodou HSD. 

Tabulka 7.9 Výsledky statistických testů pro maximální amplitudu, součet amplitud a amplitudu 

maximálního vektoru. 

 𝐌𝐕 𝐄𝐕 𝐐𝐑𝐒𝐌
𝐌𝐀𝐗 

p-value  

Jacque-Bera 

BBB >0,5 >0,5 0,29 

HC 0,47 0,21 0,02 

MI-A >0,5 0,07 0,19 

MI-I 0,27 0,09 0,007 

p-value Levene 0,6 0,46 0,2 

p-value ANOVA <0,001 <0,001 <0,001 

 

7.3.2.8 𝐑𝐃𝐓, 𝐒𝐃𝐓, 𝐀𝐃𝐓, 𝟐𝟔𝐃𝐓 

Boxploty pro parametry RDT, SDT, ADT, 26DT jsou zobrazeny (viz Obrázek 7.14). Poměry 

doby trvání poloprostorů a oktantů k DT (viz pododdíl 2.2.3.2) vykazují tyto vlastnosti: 

 Kratší trvání poloprostoru R (daným oktanty 3, 4, 7, 8) pro pacienty s diagnózou MI-I oproti 

HC. Pomocí Kruskal-Wallisova testu zamítáme nulovou hypotézu, že skupiny HC a MI-I mají 

shodné mediány RDT (viz Obrázek 7.15, Tabulka 7.10). 

 

 Delší trvání poloprostoru S (daným oktanty 5 až 8) pro pacienty s diagnózou MI-I oproti MI-A. 

Pomocí Kruskal-Wallisova testu zamítáme nulovou hypotézu, že skupiny MI-I a MI-A mají 

shodné mediány SDT (viz Obrázek 7.15, Tabulka 7.10). 
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 Kratší trvání poloprostoru A (daným oktanty 2, 3, 6, 7) pro pacienty s diagnózou MI-A 

oproti BBB, HC, MI-I. Pomocí Kruskal-Wallisova testu zamítáme nulovou hypotézu, že 

skupiny MI-A a BBB, HC, MI-I mají shodné mediány ADT (viz Obrázek 7.15, Tabulka 7.10). 

 

 Kratší trvání oktantů 2 a 6 pro pacienty s diagnózou MI-A oproti HC a MI-I. Pomocí Kruskal-

Wallisova testu zamítáme nulovou hypotézu, že skupiny MI-A a HC, MI-I mají shodné mediány 

26DT (viz Obrázek 7.15, Tabulka 7.10). 

 

 Pro parametry RDT, SDT, ADT a 26DT se nepodařilo stabilizovat rozptyl a provést ANOVA 

test. 

 

  

  

Obrázek 7.14 Boxploty parametrů RDT, SDT, ADT a 26DT pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I. 
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Obrázek 7.15 Vícenásobné porovnání mediánů RDT, SDT, ADT a 26DT pro skupiny BBB, HC, MI-

A, MI-I pro Kruskalův-Wallisův test. 

Tabulka 7.10 Výsledky statistických testů pro kvocientxy vztahující se k délce trvání poloprostorů. 

 𝐑𝐃𝐓 𝐒𝐃𝐓 𝐀𝐃𝐓 𝟐𝟔𝐃𝐓 

p-value  

Jacque-Bera 

BBB 0,13 >0,5 0,43 0,35 

HC >0,5 >0,5 0,06 0,16 

MI-A 0,15 0,17 0,02 0,01 

MI-I 0,15 0,07 >0,5 0,08 

p-value Levene 0,01 0,01 ----- ----- 

p-value ANOVA ----- ----- ----- ----- 

p-value Kruskal-Wallis <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

7.3.2.9 𝐐𝐑, 𝐐𝐒, 𝐐𝐀 

Boxploty pro parametry QR, QS, QA jsou zobrazeny (viz Obrázek 7.16). Poměry amplitud 

vrcholů (viz pododdíl 2.2.3.3) vykazují tyto vlastnosti: 

 

 Menší hodnoty QR pro pacienty s diagnózou MI-I oproti MI-A. Pomocí ANOVA testu 

zamítáme nulovou hypotézu, že skupiny MI-I a MI-A mají shodné mediány QR (viz Obrázek 

7.17, Tabulka 7.11). 

 

 Menší hodnoty QS pro pacienty s diagnózou HC oproti BBB, MI-A, MI-I. Pomocí ANOVA 

testu zamítáme nulovou hypotézu, že skupiny HC a BBB, MI-A, MI-I mají shodné mediány QS 

(viz Obrázek 7.17, Tabulka 7.11). 
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 Menší hodnoty QA pro pacienty s diagnózou MI-A oproti BBB, HC, MI-I. Pomocí ANOVA 

testu zamítáme nulovou hypotézu, že skupiny MI-A a BBB, HC, MI-I mají shodné mediány QA 

(viz Obrázek 7.17, Tabulka 7.11). 

 

Pro parametr QA se nepodařilo stabilizovat rozptyl a provést ANOVA test. 

 

  

 

Obrázek 7.16 Boxploty parametrů QR, QS a QA pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I. 

  

 

Obrázek 7.17 Vícenásobné porovnání středních hodnot a mediánů logaritmů, QR, QS a QA 

pro skupiny BBB, HC, MI-A, MI-I pro ANOVA test a Kruskalův-Wallisův test. 
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Tabulka 7.11 Výsledky statistických testů pro kvocienty vztahující se k amplitudám. 

 𝐐𝐑 𝐐𝐒 𝐐𝐀 

p-value  

Jacque-Bera 

BBB 0,06 >0,5 >0,5 

HC 0,13 0,19 >0,5 

MI-A >0,5 0,12 0,16 

MI-I >0,5 >0,5 0,34 

p-value Levene 0,43 0,13 0,0013 

p-value ANOVA 0,04 <0,001 ----- 

p-value Kruskal-Wallis ----- ----- <0,001 

7.3.2.10 𝐓𝐎𝟓 

Doba trvání pátého oktantu je důležitým indikátorem srdečních chorob včetně IHD 

(viz pododdíl 2.2.3.6). Pátý oktant u pacientů s diagnózou HC měl krátkou dobu trvání a vyskytoval 

se na konci QRS smyčky, případně šlo o vodorovné uložení QRS smyčky nebo nestandardní průběhy 

(asi 10 % případů). Medián TO5 pro pacienty s diagnózou HC je roven nule, pro pacienty s diagnózou 

BBB, MI-A a MI-I se pohybuje v rozmezí 3 až 6 ms (viz Obrázek 7.18). Doba trvání TO5>10 ms 

pro jednotlivé diagnózy je naznačena v mozaikovém grafu (viz Obrázek 7.19). 

 

 

Obrázek 7.18 Boxploty pro délku trvání pátého oktantu pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I. 

 

Obrázek 7.19 Mozaikový graf doby trvání pátého oktantu větší než 10 ms pro diagnózy BBB, HC, 

MI-A a MI-I. 
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7.3.2.11 𝜶, 𝜷, 𝜸 

Boxploty pro parametry 𝛼, 𝛽, 𝛾 jsou zobrazeny (viz Obrázek 7.20). Úhly aproximační roviny 

smyčky QRS dle (A.10), (A.11), (A.12) vykazují tyto vlastnosti: 

 

 Úhel 𝛼 nevykazuje statisticky významné rozdíly mezi skupinami BBB, HC, MI-I a MI-A. 

Nulovou hypotézu o shodných mediánech ověřujeme pomocí Kruskal-Wallissova testu 

(viz Obrázek 7.21, Tabulka 7.12). 

 

 Úhel 𝛽 vykazuje statisticky významné rozdíly mezi skupinami HC a BBB. Nulovou hypotézu 

o shodných mediánech ověřujeme pomocí Kruskal-Wallissova testu (viz Obrázek 7.21, Tabulka 

7.12). 

 

 Úhel 𝛾 vykazuje statisticky významné rozdíly mezi skupinami HC, MI-A, MI-I (které patří 

do stejné populace) a BBB. Nulovou hypotézu o shodných mediánech ověřujeme pomocí 

Kruskal-Wallissova testu (viz Obrázek 7.21, Tabulka 7.12). 

 

  

 

Obrázek 7.20 Boxploty parametrů 𝛼, 𝛽, 𝛾 pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I. 
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Obrázek 7.21 Vícenásobné porovnání mediánů 𝛼, 𝛽, 𝛾 pro skupiny BBB, HC, MI-A, MI-I 

pro Kruskalův-Wallisův test. 

Tabulka 7.12 Výsledky statistických testů pro úhly optimální roviny. 

 𝜶 𝜷 𝜸 

p-value  

Jacque-Bera 

BBB 0,30 0,280 0,4900 

HC >0,50 0,120 0,4100 

MI-A >0,50 0,050 >0,5000 

MI-I 0,340 0,110 0,2800 

p-value Levene 0,039 0,020 0,0110 

p-value ANOVA ----- ----- ----- 

p-value Kruskal-Wallis 0,230 0,005 0,0016 

7.3.3 Indikátory 

7.3.3.1 𝐎𝟓 

Indikátor O5 souvisí s aktivitou pátého oktantu. Přítomnost pátého oktantu byla u pacientů 

s diagnózou BBB, MI-A, MI-AL, MI-AS, MI-I a MI-IL dvojnásobně až trojnásobně větší 

než u zdravých pacientů s diagnózou HC (viz Obrázek 7.22). 
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Obrázek 7.22 Mozaikový graf pro diagnózy podle aktivity pátého oktantu. 

7.3.3.2 𝐑𝐑, 𝐑𝐑𝐓, 𝐑𝐑𝐅, 𝐑𝐑𝐒 

Obrácená rotace vrcholů L a P je specifickým symptomem pro IHD a svědčí o postoupení 

nemoci do příslušného stádia (viz pododdíl 2.2.4.2). Pro vstupní datový soubor se vyskytovala pouze 

u dvou případů s diagnózou MI-A. 

Změny rotace na smyčce QRS v jednotlivých rovinách pro různé diagnózy pro vstupní soubor 

dat jsou vyhodnoceny pomocí mozaikového grafu (viz Obrázek 7.23): 

 v transverzální a sagitální rovině se obrácená rotace a překřížení smyčky QRS objevuje pouze 

u pacientů s diagnózou BBB, MI-A a MI-I, vyjma jednoho případu s diagnózou HC, 

 

 ve frontální rovině, kde plocha opsaná smyčkou QRS bývá malá, jsou obrácená rotace, 

překřížení a dílčí smyčky na smyčce QRS časté u všech případů bez ohledu na diagnózu, 

 

 dílčí smyčky na smyčce QRS se objevují u všech sledovaných diagnóz a jsou pozorovatelné 

ve všech sledovaných rovinách. 

 

  

𝐎𝟓 
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Obrázek 7.23 Poměr zastoupení správného směru rotace, obrácené rotace, překřížení s a dílčí smyčky 

na smyčce QRS v transverzální, frontální a sagitální rovině pro pacienty s diagnózou BBB, HC, MI-A 

a MI-I. 

7.3.3.3 𝐋, 𝐑, 𝐒, 𝐏, 𝐀 

Indikátory L, R, S, P, A pro kritické hodnoty QR, QS, QA dle (2.37) a (2.38) lze upravit pro lepší 

korelaci s rozdělením na diagnózy BBB, HC, MI-I a MI-A (viz Obrázek 7.16) dle statistického testu 

hypotéz (viz Obrázek 7.17, Tabulka 7.11). 

7.3.3.4 𝐃 

Indikace doby trvání DT rozdělená do kategorií dle (2.43), (viz Obrázek 7.24). Téměř polovina 

pacientů s BBB měla DT > 120 ms (kategorie 3), několik pacientů HC a MI-I mělo prodlouženou dobu 

DT > 86 ms (kategorie 2), ostatní pacienti měli DT <= 86 ms (kategorie 1). 
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Obrázek 7.24 Mozaikový graf pro diagnózy podle doby trvání QRS dle (2.43). 

7.3.3.5 𝐌 

Indikátor M pro kritickou hodnotu QRSM
MAX dle (2.44) nemá souvislost s rozdělením 

na diagnózy BBB, HC, MI-I a MI-A (viz Obrázek 7.12). Kritická hodnota QRSM
MAX musí být zvolena 

tak, aby rozdělovala diagnózy dle statistického testu hypotézy (viz Obrázek 7.13, Tabulka 7.9). 

7.3.3.6 𝐕 

Indikátor V pro kritickou hodnotu EV dle (2.46) a (2.47) nemá souvislost s rozdělením 

na diagnózy BBB, HC, MI-I a MI-A (viz Obrázek 7.12). Kritická hodnota EV musí být zvolena tak, 

aby rozdělovala diagnózy dle statistického testu hypotézy (viz Obrázek 7.13, Tabulka 7.9). 

7.3.3.7 𝐇 

Indikátor H pro kritickou hodnotu TO𝑖 dle (2.42) se objevoval u všech sledovaných diagnóz. 

Největší procentuální zasptoupení měl pro diagnózu BBB a MI-A (viz Obrázek 7.25). 

 

Obrázek 7.25 Procentuální zastoupení indikátoru H pro diagnózy BBB, HC, MI-A a MI-I. 

7.3.3.8 𝐄 

Indikátor E pro kritický rozsah QRSAZ
MAX dle (2.47) nemá souvislost s rozdělením na diagnózy 

BBB, HC, MI-I a MI-A (viz Obrázek 7.10). Kritická hodnota EV musí být zvolena tak, aby 

rozdělovala diagnózy dle statistického testu hypotézy (viz Obrázek 7.11, Tabulka 7.8). 
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8 Návrh klasifikačních modelů 

Pro klasifikaci byly navrženy logistické regresní (LR) modely (viz podkapitola 8.1) a modely 

vícevrstvých neuronových sítí (MLP), (viz podkapitola 8.2). 

Lineární regrese patří mezi nejčastěji používané vícerozměrné statistické metody 

dokumentované v například v literatuře [126], použitá autory [62], [63], [65], [71], [78]. Výhodou 

lineárních regresních modelů je jednoduchý návrh, avšak použití klasických lineárních modelů (KLM) 

vyžaduje splnění několika podmínek pro pravděpodobnostní rozdělení, rozptyl a vzájemnou závislost 

(korelovanost) vysvětlujících proměnných, zřídkakdy splněných pro reálná data. Podmínky KLM 

nebyly splněny ani pro námi použitá data (viz kapitola 7). Exploratorní analýza vykazuje často 

nenormální rozdělení dat, heteroskedasticitu a odlehlá pozorování. 

Hranice použitelnosti KLM rozšiřuje zobecněný lineární model (ZLM), který řeší problém 

heteroskedasticity a autokorelace. Odhady regresních koeficientů dle (2.50) již však nelze získat 

analyticky metodou nejmenších čtverců, ale numericky iterační metodou maximální věrohodnosti. 

Specilním případem ZLM je LR model, který umožňuje použití alternativní (kategoriální) 

vysvětlované proměnné, v našem případě klasifikované třídy (BBB, HC, MI-A, MI-I) a spojitých 

i kategoriálních vysvětlujících proměnných, v našem případě vlastnosti EPS, popsané parametry 

(viz kapitola 7). Charakteristikou LR modelu je logitová funkční závislost mezi vysvětlovanou 

proměnnou dle (2.51) a lineárními kombinacemi vysvětlujících proměnných. Použitá metoda LR je 

dále popsána (viz pododdíl 2.3.5.1). 

Alternativní metodou k regresní analýze jsou neuronové sítě (NS) popsané například v literatuře 

[81]. NS jsou schopny vyhledat komplexní, často nelineární vztahy mezi vysvětlujícími 

a vysvětlovanými proměnnými. Hlavními výhodami NS je absence předpokladů o distribuci 

a robustnost, kdy vyřazení několika neuronů nemusí nutně znamenat ztrátu funkčnosti. Nevýhodami je 

obtížná interpretace komplexních modelů NS a neexistující definice (formalizace) generalizační 

schopnosti NS. Návrh NS vyžaduje heuristické přístupy, umožňuje nastavení širokého spektra 

vlastností a výběru postupů při návrhu, od metod rozdělení vstupních dat do tréninkové, validační 

a testovací množiny, přes volbu typu a struktury NS, definici hyperparametrů NS, po analýzu a úpravu 

navrženého modelu. Nejpoužívanějším typem NS jsou vícevrstvé perceptronové sítě (MLP), použitý 

autory [72] s učícím algoritmem zpětného šíření chyby (angl. backpropagation). Disertační práce 

zpracovává pouze jeden vybraný postup návrhu a analýzy MLP, přičemž používané metody pro MLP 

jsou shrnuty (viz pododdíl 2.3.5.2). 

Dalšími uvažovanými typy NS pro návrh klasifikačních modelů byly sítě s lokálními neurony 

(RBF) a samoorganizační mapy (SOM). RBF obsahují tzv. lokální jednotky. Zatímco perceptron 

rozděluje vstupní prostor na dva podprostory, v nichž má výrazně odlišné hodnoty výstupu, lokální 

jednotky mají relevantní výstup lokalizován do okolí bodu určeného svými parametry. Dle [81] si však 

RBF poradí hůře s irelevantními vstupy a mají horší generalizaci než MLP. SOM Kohogenovy mapy 

jsou založeny na učení bez učitele (tzv. unsupervised learning), kdy jsou neurony rozmístěny do 

vstupního prostoru tak, aby aproximovaly hustotu pravděpodobností vzorů, následuje označení 

výstupních neuronů kategoriemi a doučení sítě algoritmy např. LVQ dle [81]. NS typu SOM 

s algoritmem LVQ byly implementovány do MATLABu, avšak se nepodařilo docílit toho, aby každý 
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neuron reprezentoval právě jednu diagnostickou třídu. Nepodařilo se tedy oddělit shluky neuronů 

zobrazované pomocí 𝑈-matice tak, jak toho docílili autoři [78], (viz příloha A, oddíl A.5). 

Výběr typů klasifikátorů byl učiněn za pomoci IBP SPSS Modeleru a Weka-machine učících 

algoritmů pro úlohy získávání znalostí z dat (angl. data mining), volně dostupných (viz [127] a [128]). 

Kromě navržených modelů LR a MLP programy indikovaly další vhodné typy klasifikátorů pro 

řešenou úlohu jako klasifikátor výběru podpůrných vektorů (SVM) použitý autory [67], [71], [76], 

[77], Bayesovský klasifikátor a rozhodovací stromy typu CART (viz Obr. A.17), použitý autory [74] 

a [79] ,CHAID a C5. Metody používané pro klasifikaci jsou dále shrnuty (viz příloha A, oddíl A.5). 

Návrh LR modelů byl proveden v programu IBM SPSS Statistics. Návrh MLP modelů byl 

proveden v MATLABu. Programový kód pro trénování sítě MLP je uveden (viz příloha D, oddíl D.9). 

8.1 Návrh logistických regresních modelů 

Pro každou sledovanou diagnózu (BBB, HC, MI-I, MI-A) byl navržen LR model popsaný 

regresní funkcí dle (2.50) s využitím automatických dopředných a zpětných metod postupného výběru 

nezávislých proměnných. Jako kritériem výběru byl zvolen koeficient věrohodnosti GM
2  dle (2.52), 

který je považován za nejméně náchylný k chybám. Dále byla posuzována kvalita modelu dle 

Coxovy-Snellovy statistiky dle (2.54), Nagelkerkovy statistiky dle (2.55) a pro spojité vysvětlující 

proměnné dle Hosmerova-Lemeshowa testu (viz pododdíl 2.3.5.1). 

LR modely umožňují rovněž výběr významných vlastností. Redukce a výběr nekorelovaných 

vysvětlujících proměnných byly provedeny na základě statistiky G0|M
2  o nulovosti všech parametrů 

modelu dle (2.53) a na základě dílčích Waldowých testů dle (2.56) o nulovosti jednotlivých parametrů 

modelu. 

Pro návrh modelů musely být splněny podmínky Podmínka 2.9 až Podmínka 2.12 definované 

(viz pododdíl 2.3.5.1): 

 Podmínka 2.9 splněna, jelikož závislé proměnné, diagnózy (BBB, BC, MI-I a MI-A), jsou 

měřené na dichotonomickém měřítku, kdy každá diagnóza má dva stavy (přítomnost nebo 

nepřítomnost dané diagnózy) a pro každou diagnózu byl sestaven vlastní LR model. 

 

 Podmínka 2.10 splněna, jelikož nezávislými proměnnými byly spojité proměnné (ukazatele) 

a kategoriální proměnné (vzorce Klíč, SO a indikátory), popsané (viz kapitola 7). 

 

 Podmínka 2.11 splněna, jelikož vstupní data jsou tvořena parametry VKG záznamů náhodně 

vybraných pacientů, přičemž každého pacienta lze zařadit do jedné z diagnóz, které se navzájem 

vylučují. 

 

 Podmínka 2.12 splněna, lineární vztahy mezi spojitými nezávislými proměnnými a logitovou 

transformací ověřeny pomocí Boxových-Tidwellových testů, v případě nelineárních vztahů 

provedena Boxova-Coxova mocninná transformace. 

Ověření multikolinearity bylo provedeno na základě korelační tabulky, zahrnuté v regresní 

analýze. Korelační tabulka Pearsonových korelačních koeficientů pro všechny uvažované spojité 

proměnné je zobrazena (viz Tabulka 8.1), přičemž hodnota rovna jedné znamená maximální lineární 



Návrh klasifikačních modelů 

163 

 

závislost. Proměnné MV, EV, QRSM
MAX – amplitudy dle (2.23), (2.24), (2.25), mají velmi silnou lineární 

závislost, tedy stačí použít do regresního modelu pouze jednu z těchto proměnných. Rovněž silná 

korelace je mezi poměrem trvání poloprostoru R k DT (proměnná RDT) a poměrem velikosti 

amplitudy vrcholu R k R+L (proměnná QR) dle (2.26), (2.30), respektive mezi SDT a QS dle (2.27), 

(2.31), respektive mezi ADT a QA dle (2.28), (2.32). Tedy lze použít buď pouze kvocienty podle doby 

trvání poloprostorů RDT, SDT, ADT anebo kvocienty podle amplitud vrcholů QR, QS a QA. Další silná 

korelace je mezi AZL a AZPL dle (2.33) ,(7.1), čili když se zvětšuje azimut vrcholu L, rovněž 

se zvětšuje úhel mezi vrcholy P a L a naopak. Rovněž mezi AZPL a TPL dle (7.1), (2.35) je 

dle předpokladů silná korelace, lze použít pouze jednu z těchto proměnných. Korelace byly ověřeny 

také pomocí Spearmanových a Kendall’s tau koeficientů s podobnými výsledky. 

 

Tabulka 8.1 Korelační tabulka pro spojité proměnné. 

  𝐀𝐙𝐋 𝐀𝐙𝐀 𝐀𝐙𝐏𝐋 𝐓𝐏𝐋 𝐌𝐕 𝐄𝐕 𝐐𝐑𝐒𝐌
𝐌𝐀𝐗 𝐐𝐑𝐒𝐀𝐙

𝐌𝐀𝐗 𝐑𝐃𝐓 𝐒𝐃𝐓 𝐀𝐃𝐓 𝟐𝟔𝐃𝐓 𝐐𝐑 𝐐𝐒 𝐐𝐀 

𝐀𝐙𝐋 1,00 -0,50 -0,72 -0,56 0,03 -0,04 0,05 0,63 0,07 -0,06 -0,71 -0,73 0,14 -0,02 -0,76 

𝐀𝐙𝐀 -0,50 1,00 0,46 0,33 -0,02 -0,01 -0,03 -0,30 -0,19 0,02 0,40 0,64 -0,19 0,06 0,36 

𝐀𝐙𝐏𝐋 -0,72 0,46 1,00 0,56 -0,10 0,02 -0,14 -0,35 0,29 0,16 0,49 0,60 0,15 0,03 0,48 

𝐓𝐏𝐋 -0,56 0,33 0,56 1,00 -0,22 -0,10 -0,22 -0,34 0,23 -0,05 0,38 0,42 0,21 -0,09 0,45 

𝐌𝐕 0,03 -0,02 -0,10 -0,22 1,00 0,89 0,97 -0,02 0,00 -0,05 0,22 0,05 -0,10 -0,20 0,14 

𝐄𝐕 -0,04 -0,01 0,02 -0,10 0,89 1,00 0,92 -0,02 0,14 -0,06 0,25 0,07 0,01 -0,30 0,18 

𝐐𝐑𝐒𝐌
𝐌𝐀𝐗 0,05 -0,03 -0,14 -0,22 0,97 0,92 1,00 -0,05 -0,02 -0,13 0,22 0,05 -0,13 -0,30 0,13 

𝐐𝐑𝐒𝐀𝐙
𝐌𝐀𝐗 0,63 -0,30 -0,35 -0,34 -0,02 -0,02 -0,05 1,00 0,15 0,11 -0,58 -0,52 0,34 0,11 -0,64 

𝐑𝐃𝐓 0,07 -0,19 0,29 0,23 0,00 0,14 -0,02 0,15 1,00 0,21 -0,01 -0,24 0,64 0,04 -0,04 

𝐒𝐃𝐓 -0,06 0,02 0,16 -0,05 -0,05 -0,06 -0,13 0,11 0,21 1,00 0,05 -0,01 0,21 0,79 0,07 

𝐀𝐃𝐓 -0,71 0,40 0,49 0,38 0,22 0,25 0,22 -0,58 -0,01 0,05 1,00 0,82 -0,19 -0,05 0,88 

𝟐𝟔𝐃𝐓 -0,73 0,64 0,60 0,42 0,05 0,07 0,05 -0,52 -0,24 -0,01 0,82 1,00 -0,24 -0,02 0,78 

𝐐𝐑 0,14 -0,19 0,15 0,21 -0,10 0,01 -0,13 0,34 0,64 0,21 -0,19 -0,24 1,00 0,11 -0,10 

𝐐𝐒 -0,02 0,06 0,03 -0,09 -0,20 -0,30 -0,30 0,11 0,04 0,79 -0,05 -0,02 0,11 1,00 0,03 

𝐐𝐀 -0,76 0,36 0,48 0,45 0,14 0,18 0,13 -0,64 -0,04 0,07 0,88 0,78 -0,10 0,03 1,00 

 

Uvažované vysvětlující proměnné pro LR modely jsou uvedeny (viz oddíl 8.1.1). Výsledky LR 

analýzy modelů pro klasifikaci jednotlivých diagnóz (HC, MI-I, MI-A, BBB) jsou uvedeny (viz oddíl 

8.1.2). Diskriminační schopnost navržených LR modelů je vyhodnocena na základě klasifikačních 

tabulek a ROC křivek. Výsledky jsou uvedeny (viz příloha F). 

8.1.1 Uvažované vysvětlující proměnné 

Vzhledem k velkému počtu a různým typům vysvětlujících proměnných (viz kapitola 7) byly 

proměnné rozděleny do tří skupin: 

1. Skupiny 𝐒𝐎 (kategoriální nominální proměnná), 

2. skupiny Klíčů (kategoriální nominální proměnná), 

3. ostatní proměnné; O5 (kategoriální nominální proměnná), RRT, RRF (kategoriální ordinální 

proměnné), spojité proměnné uvedené (viz Tabulka 8.2) 
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a pro každou skupinu proměnných byl navržen regresní model. Jednotlivé skupiny proměnných byly 

vloženy do bloků regresního modelu analytického software SPSS. Nakonec byly bloky zkombinovány 

a byl vytvořen kombinovaný regresní model ze všech tří skupin proměnných. 

 

Uvedeným postupem byl zjištěn význam jednotlivých skupin proměnných pro klasifikaci dané 

diagnózy a přínos kombinovaného modelu oproti dílčím modelům. K největšímu snížení hodnoty GM
2  

došlo vždy pro kombinaci všech tří bloků (viz výsledky LR analýzy, oddíl 8.1.2). 

 

Tabulka 8.2 Uvažované spojité nezávislé proměnné modelu (ukazatele). 

Proměnná Význam Teoretický význam pro 

klasifikaci 

Použitý test 

významnosti 

DT 
maxima – celková doba 

trvání QRS 

BBB (vyšší hodnoty),  

HC, MI-I, MI-A (nižší hodnoty) 

----- 

(viz Obrázek 7.3) 

AZL azimut vrcholu 

MI-A (vyšší hodnoty)  

HC (střední hodnoty) 

MI-I, MI-A (nižší hodnoty) 

ANOVA 

(viz Tabulka 7.6) 

AZA azimut vrcholu 
MI-I (vyšší hodnoty) 

HC, MI-A (nižší hodnoty) 

Kruskal-Wallis 

(viz Tabulka 7.6) 

AZPL rozdíl azimutů vrcholů 
HC, MI-I (vyšší hodnoty) 

MI-A (nižší hodnoty) 

ANOVA 

(viz Tabulka 7.7) 

TPL rozdíl časů vrcholů 
MI-I (vyšší) 

HC, MI-A (nižší hodnoty) 

Kruskal-Wallis 

(viz Tabulka 7.7) 

MV, EV, 

QRSM
MAX 

maxima – amplitudy 
HC, BBB (vyšší hodnoty) 

MI-A, MI-I (nižší hodnoty) 

ANOVA 

(viz Tabulka 7.9) 

QRSAZ
MAX 

maxima – azimut 

maximálního vektoru 

HC, MI-A (vyšší hodnoty) 

MI-I (nižší hodnoty) 

Kruskal-Wallis 

(viz  Tabulka 7.8) 

RDT, SDT, ADT, 

26DT 

poměry dob trvání 

vektoru smyčky QRS     

v poloprostorech 

RDT: rozlišuje MI-I od HC 

SDT: rozlišuje MI-A od MI-I 

ADT, 26DT: rozl. MI-A od MI-I 

Kruskal-Wallis 

(viz Tabulka 7.10) 

QR, QS, QA 
poměry amplitud 

vrcholů vpoloprostorech 

QR: rozlišuje MI-I od HC 

QS, QA: rozl. MI-A od MI-I 

Kruskal-Wallis  

(viz Tabulka 7.11) 

 

8.1.1.1 Vytvoření skupin SO a Klíčů 

Posloupnosti oktantů SO všech subjektů PTB databáze lze rozdělit do celkem 31 podtříd 

(viz Tabulka 7.5) s výskytem alespoň jednoho případu pro každou třídu. Pro LR model by bylo nutné 

vytvořit stejný počet proměnných jako je počet podtříd SO (viz pododdíl 8.1.1.2). Dle předpokladů 

pro LR model (viz pododdíl 2.3.5.1) však větší počet proměnných vyžaduje několikanásobně větší 

počet případů a větší počet proměnných rovněž znesnadňuje návrh modelu.  

Dalším problémem některých tříd SO byla částečná nebo úplná separace proměnných. Částečná 

nebo úplná separace vzniká, když výstupní proměnná odděluje prediktorovou proměnnou nebo 
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kombinaci prediktorových proměnných. V tom případě neexistuje maximálně věrohodný odhad 

parametrů regresního modelu dle [129]. 

Za tímto účelem byly vytvořeny skupiny SO, které vznikly sloučením některých tříd subjektů 

s největšími počty shodných diagnóz (viz Tabulka 8.3) s využitím exploratorní analýzy pro vzorec SO 

(viz pododdíl 7.3.1.2). Počet proměnných pro třídy SO byl redukován na 17. Skupiny SO jsou 

disjunktní, tedy žádný případ není zařazen do více než jedné skupiny. Pro skupiny se shodnou 

posloupností počátečních oktantů (například SO11, SO12, SO13) obsahuje SO11 případy 

s posloupností 762, vyjma upřesňujících posloupností (76214, 76215). 

Tabulka 8.3 Skupiny SO. 

Skupina 𝐒𝐎 Třídy  

a podtřídy 𝐒𝐎 

Skupina 𝐒𝐎 Třídy  

a podtřídy 𝐒𝐎 

Skupina 𝐒𝐎 Třídy  

a podtřídy 𝐒𝐎 

SO1 1; 2 SO7 62; 65 SO13 76215 

SO2 26 SO8 6214; 6218 SO14 765; 785 

SO3 32; 34 SO9 714 SO15 75 

SO4 3214; 3218 SO10 72,;732 SO16 82; 83; 85 

SO5 37 SO11 762 SO17 87 

SO6 48; 51 SO12 76214 ----- ----- 

 

Skupiny Klíčů (viz Tabulka 8.4) byly vytvořeny podobným způsobem, přičemž oproti rozdělení 

Klíčů (viz Obrázek 7.1) byly sloučeny pouze Klíče 0114 a 0144. Počet skupin Klíčů byl 18. 

 

Tabulka 8.4 Skupiny Klíčů. 

Skupina 𝐒𝐎 Třídy  

a podtřídy 𝐒𝐎 

Skupina 𝐒𝐎 Třídy  

a podtřídy 𝐒𝐎 

Skupina 𝐒𝐎 Třídy  

a podtřídy 𝐒𝐎 

Klíč1 0110 Klíč7 2203 Klíč13 3113 

Klíč2 0114; 0144 Klíč8 2210 Klíč14 3114 

Klíč3 2110 Klíč9 2213 Klíč15 3143 

Klíč4 2113 Klíč10 2214 Klíč16 3144 

Klíč5 2114 Klíč11 2243 Klíč17 3210 

Klíč6 2144 Klíč12 2244 ----- ----- 
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8.1.1.2 Kódování kategorií 

Pro kategoriální proměnné s 𝐾 >  2 úrovní prediktoru bylo použito tzv. kódování jeden-z-𝐾 

dle [126]. Pro tento účel bylo vytvořeno 𝐾 − 1 tzv. dummy proměnných reprezentujících K skupin. 

Pro vybrané skupiny SO a Klíčů byly vytvořeny indikátorové proměnné dummy nabývající hodnoty 1 

v případě příslušnosti k dané skupině reprezentované dummy proměnnou a 0 v opačném případě, 

ostatní (nevybrané) skupiny tvořily referenční skupinu (nulová hodnota). 

Pro indikátorovou proměnnou O5 se dvěma úrovněmi prediktoru byla vytvořena booleovská 

proměnná. 

Pro indikátorové proměnné RRT, RRF byla vytvořena čtyřbodová škála: 

(0 = správně, 1 = smyčka, 2 = překříženě, 3 = obráceně). 

8.1.2 Výsledky logistické regresní analýzy 

Tabulka 8.5 Výsledky logistické regresní analýzy pro vysvětlovanou proměnnou HC. Proměnná AZPL 

transformována pro splnění podmínky (viz Podmínka 2.12). 

 LR model 

Označení LR modelu LR_ 

HC_1 

LR_ 

HC_2 

LR_ 

HC_3 

LR_ 

HC_4 

Typ vstupních proměnných Blok 1: 

skupiny 

SO 

Blok 2: 

skupiny 

Klíčů 

Blok 3: 

ostatní 

proměnné 

Kombinace 

bloků 

GM
2  modelu konstanty 168 168 168 168 

GM
2  modelu 107 131 81 48 

G0|M
2  statistika 0 0 0 0 

Coxova-Snellova statistika 0,391 0,261 0,505 0,623 

Nagelkerkeova statistika 0,526 0,351 0,681 0,838 

Hosmerův-Lemeshowův test 1 1 0,721 0,614 

Proměnné zahrnuté v rovnici SO2 

SO3 

SO4 

SO8 

SO10 

SO12 

SO13 

 

Klíč3 

Klíč4 

Klíč5 

Klíč6 

Klíč9 

Klíč10 

Klíč11 

Klíč12 

Klíč13 

Klíč14 

DT 

EV 

AZA 

AZPL 

 

SO2 

SO3 

SO4 

SO8 

SO10 

SO12 

SO13 

 

Klíč3 

Klíč4 

Klíč5 

Klíč6 

Klíč9 

Klíč10 

Klíč11 

Klíč12 

Klíč13 

Klíč14 

DT 

EV 

AZA 

AZPL 
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Tabulka 8.6 Výsledky logistické regresní analýzy pro vysvětlovanou proměnnou MI-I. 

 LR model 

Označení LR modelu LR_ 

MI-I_1 

LR_ 

MI-I_2 

LR_ 

MI-I_3 

LR_ 

MI-I_4 

Typ vstupních proměnných Blok 1: 

skupiny 

SO 

Blok 2: 

skupiny 

Klíčů 

Blok 3: 

ostatní 

proměnné 

Kombinace 

bloků 

GM
2  modelu konstanty 146 146 146 146 

GM
2  modelu 117 103 61 36 

G0|M
2  statistika 0 0 0 0 

Coxova-Snellova statistika 0,207 0,291 0,495 0,585 

Nagelkerkeova statistika 0,300 0,421 0,716 0,847 

Hosmerův-Lemeshowův test 1 1 0,931 0,733 

Proměnné zahrnuté v rovnici SO2 

SO7 

SO8 

SO11 

SO12 

SO13 

SO17 

 

Klíč4 

Klíč5 

Klíč6 

Klíč8 

Klíč9 

Klíč10 

Klíč12 

Klíč14 

Klíč16 

AZL 

SDT 

RDT 

QR 

RRT 

RRF 

SO2 

SO7 

SO8 

SO11 

SO12 

SO13 

SO17 

 

Klíč8 

Klíč9 

Klíč10 

Klíč12 

Klíč14 

Klíč16 

AZL 

SDT 

RDT 

QR 

RRT 

RRF 
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Tabulka 8.7 Výsledky logistické regresní analýzy pro vysvětlovanou proměnnou MI-A. 

 LR model 

Označení LR modelu LR_ 

MI-A_1 

LR_ 

MI-A_2 

LR_ 

MI-A_3 

LR_ 

MI-A_4 

Typ vstupních proměnných Blok 1: 

skupiny 

SO 

Blok 2: 

skupiny 

Klíčů 

Blok 3: 

ostatní 

proměnné 

Kombinace 

bloků 

GM
2  modelu konstanty 135 135 135 135 

GM
2  modelu 79 64 38 18 

G0|M
2  statistika 0 0 0 0 

Coxova-Snellova statistika 0,364 0,433 0,542 0,612 

Nagelkerkeova statistika 0,549 0,654 0,817 0,923 

Hosmerův-Lemeshowův test 1 1 0,327 1 

Proměnné zahrnuté v rovnici SO1 

SO3 

SO4 

SO7 

SO16 

 

Klíč1 

Klíč2 

Klíč3 

Klíč5 

Klíč6 

Klíč8 

Klíč12 

EV 

AZL 

ADT 

QS 

SO1 

SO3 

SO4 

SO7 

 

Klíč1 

Klíč2 

Klíč5 

 

EV 

AZL 

ADT 

QS 

 

Tabulka 8.8 Výsledky logistické regresní analýzy pro vysvětlovanou proměnnou BBB. 

 LR model 

Označení LR modelu LR_ 

BBB_1 

LR_ 

BBB_2 

LR_ 

BBB_3 

LR_ 

BBB_4 

Typ vstupních proměnných Blok 1: 

skupiny 

SO 

Blok 2: 

skupiny 

Klíčů 

Blok 3: 

ostatní 

proměnné 

Kombinace 

bloků 

GM
2  modelu konstanty 65 65 65 65 

GM
2  modelu 56 51 18 10 

G0|M
2  statistika 0 0 0 0 

Coxova-Snellova statistika 0,063 0,106 0,314 0,355 

Nagelkerkeova statistika 0,156 0,262 0,775 0,875 

Hosmerův-Lemeshowův test 1 1 0,999 1 

Proměnné zahrnuté v rovnici SO1 

SO3 

SO8 

SO10 

SO11 

 

Klíč1 

Klíč2 

Klíč9 

Klíč11 

Klíč12 

Klíč13 

DT 

RDT 

Klíč9 

Klíč13 

DT 

RDT 

SO1 

SO3 

SO8 

SO10 

SO11 
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8.2 Návrh modelů vícevrstvých perceptronových sítí 

Postup návrhu modelu MLP je naznačen (viz Obrázek 8.1). Na počátku jsou předzpracována 

vstupní data (viz oodíl 8.2.1). Následuje výběr topologie sítě, počtu vrstev a počtu neuronů ve skryté 

vrstvě (viz oddíl 8.2.2). Dále je vybrán tréninkový algoritmus, zahrnující výběr varianty 

backproparation a optimalizačních parametrů v závislosti na řešeném problému (viz oddíl 8.2.3). 

Po inicializaci vah je síť natrénována pro zvolená kritéria ukončení trénování. Pro ověření dosažení 

globálního minima je provedeno opakované trénování s jinou inicializací (viz oddíl 8.2.4). Nakonec je 

provedena analýza navržených modelů (viz kapitola 9). 

 

Předzpracování 
dat

Volba 
architektury NS

Výběr 
tréninkového 

algoritmu

Inicializace vah     
a trénování NS

Analýza modelů 
NS

 

Obrázek 8.1 Postup návrhu MLP. Upraveno dle Upraveno dle [89]. 

Bylo navrženo několik modelů MLP, kdy každý model byl určen pro rozpoznávání jedné 

diagnózy (HC, MI-I, MI-A, BBB). Dále byly navrženy modely v závislosti na typu vstupních 

proměnných (skupiny SO, skupiny Klíčů, ostatní proměnné, kombinace proměnných). Trénování 

jednotlivých modelů je uvedeno (viz oddíl 8.2.4). 

8.2.1 Výběr a předzpracování dat 

Vstupním datovým souborem pro návrh MLP byla PTB diagnostické databáze (viz podkapitola 

5.1). 

Výběr vstupních proměnných pro jednotlivé klasifikátory pro rozpoznávání HC, MI-A, MI-I 

a BBB byl proveden dle oddílu 8.1.1, tedy pro každý klasifikátor byly vybrány specifické číselné 

proměnné a specifické nominální proměnné. 

Vstupní data (viz podkapitola 5.1), celkem 124 záznamů označených indexy 𝑖 =

(1,2,3,… ,124), byla rozdělena na dvě disjunktní množiny, kdy validační množinu tvořil každý třetí 

záznam, ostatní záznamy tvořily tréninkovou množinu. 

Tréninková množina byla pro všechny navrhované klasifikátory nevyvážená (angl. unbalanced). 

Protože nebylo možné rozšířit tuto množinu o další záznamy, byla zvolena jednoduchá metoda 

vícenásobného výběru prvků popsaná (viz pododdíl 2.3.5.2), kdy vícenásobné prvky byly vybrány 

náhodně a s minimálním počtem opakování. Proces vytvoření tréninkové a validační množiny 

z datového souboru pro klasifikaci HC je naznačen (viz Obrázek 8.2). Pro klasifikaci diagnózy BBB 

nebylo možné vytvořit reprezentativní validační množinu, neboť chyba tréninkové a validační 

množiny byla velmi odlišná a nebylo možné dosáhnout malé chyby sítě. Proto byla pro trénování této 

sítě ponechána pouze tréninková množina. 
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MI-A (29)

MI-I (34)

HC (52)

BBB (9)

Data

Třída 1
(52)

Třída 2
(72)

Výběr podle indexů 
i=(2,3,5,6, ,122,123 )

MI-A (19)

MI-I (23)

HC (34)

BBB (6)

Tréninková množina
2/3 dat + vyvážení

Třída 1
(48)

Třída 2
(48)

MI-A (10)

MI-I (11)

HC (17)

BBB (3)

Validační množina
1/3 dat

Třída 1
(17)

Třída 2
(24)

HC vyvážení (14)

Výběr podle indexů 
i=(1,4,7, ,124)

index i
záznamu
1

. .
 . 

. .

2

52

3

53

81

. .
 .

82

. .
 . 

.
115
116
124

 

Obrázek 8.2 Metoda rozdělení dat do tréninkové a validační množiny, příklad pro klasifikaci HC. 

Pro předzpracování spojitých proměnných byla zvolena standardizace dat dle (2.66) na střední 

hodnotu 0 a směrodatnou odchylku 1, jelikož jednotlivé vstupní parametry neměly shodné rozsahy. 

Oproti normalizaci dle (2.68) je tato metoda vhodnější pro data s odlehlými pozorováními. 

Pro předzpracování nominálních proměnných skupin SO a skupin Klíčů byla zvolena metoda 

kódování jeden z 𝐾 popsaná (viz pododdíl 2.3.5.2, Metody předzpracování dat), použitá rovněž 

pro LR modely (viz pododdíl 8.1.1.2). 

8.2.2 Volba architektury 

Pro počáteční topologii byla zvolena jedna skrytá vrstva s 10 neurony. Úprava počtu neuronů 

byla provedena na základě chybové funkce sítě, kdy pro příliš malý počet neuronů se síť nebyla 

schopna naučit a chyba sítě neklesala ani při dlouhodobém trénování. Druhým způsobem odhadu 

počtu neuronů byl odhad pomocí genetického algoritmu statistickým a analytickým softwarem IBM 

SPSS, kdy se odhad počtu neuronů pohyboval v rozmezí 1 až 5 v závislosti na typu vstupních dat 

a inicializaci. Pro všechny modely byl zvolen konečný počet 5 neuronů ve skryté vrstvě. 

Pro aktivační funkce ve skryté vrstvě byl zvolen hyperbolický tangens dle relace (2.71) a pro 

aktivační funkce ve výstupní vrstvě byl zvolen softmax popsaný (viz pododdíl 2.3.5.2, Varianty 

aktivační funkce).  

Dva neurony ve výstupní vrstvě udávaly míru pravděpodobnosti příslušnosti do jedné ze dvou 

klasifikovaných tříd. 
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8.2.3 Výběr tréninkového algoritmu 

Pro trénování malé sítě MLP byl zvolen numerický optimalizační algoritmus Levenberg-

Marquardt (viz pododdíl 2.3.5.2, Varianty backpropagation), který používá chybovou funkci MSE. 

Experimentálně byl testován i algoritmus sdružených gradientů s chybovou funkcí vzájemné entropie, 

který podával ve většině případů obdobné výsledky. 

8.2.4 Trénování NS 

Inicializace vah 

Pro inicializaci vah včetně biasů byl vybrán algoritmus Nguyen-Widrow (viz pododdíl 2.3.5.2, 

Varianty inicializace vah). Algoritmus generuje hodnoty s určitým stupněm náhodnosti, a proto je 

inicializace po každém restartu odlišná. 

Kritéria pro ukončení trénování 

Trénování bylo ukončeno na základě kritéria pro včasné ukončení (viz pododdíl 2.3.5.2, Kritéria 

pro ukončení trénování, Kritérium 2.5, s požadovaným počtem epoch 10), tedy pokud chyba sítě pro 

validační množinu neklesala v deseti po sobě jdoucích epochách. Konfigurace sítě pak byla zvolena 

v bodě minimální validační chyby. Hlavní výhodou tohoto kritéria je jednoduchý způsob prevence 

proti přeučení. Validační chyba obvykle vzrůstá před tím, než bylo dosaženo jiného kritéria pro 

ukončení trénování. 

Kromě tohoto kritéria byl zvolen maximální počet epoch (1000), minimální norma gradientu, 

kdy prahová hodnota byla nastavena na (10−9), prahová hodnota chybové funkce byla nastavena na 

nulu. 

V případě trénování sítě bez validační množiny byla odhadnuta kritická úroveň chyby sítě 

vzhledem k tréninkové množině na základě vícenásobného trénování, přičemž byl zvolen maximální 

počet epoch 20 pro ustálení hodnoty MSE. 

Ověření globálního minima 

Pro ověření globálního minima bylo provedeno vícenásobné trénování s jinou inicializací (10 až 

15 restartů) a byla vybrána MLP s nejlepšími vlastnostmi. 

8.2.4.1 Trénování sítě pro klasifikaci HC 

Navržené modely pro klasifikaci HC jsou uvedeny (viz Tabulka 8.9). Hodnota MSE udává 

tréninkovou a validační chybu natrénované sítě. Průběhy chybových funkcí s vyznačenou hodnotou 

𝐸(epochaBEST), kde epochaBEST je vybraná epocha s minimální validační chybou pro nastavení 

konfigurace MLP, jsou uvedeny (viz Obrázek 8.3). 
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Tabulka 8.9 Výsledky MLP modelů pro klasifikaci HC. 

 MLP model 

Označení MLP modelu MLP 

_HC_1 

MLP 

_HC_2 

MLP 

_HC_3 

MLP 

_HC_4 

Typ vstupních proměnných  Skupiny 

SO 

Skupiny 

Klíčů 

Ostatní 

prom. 

Kombinace 

Proměnné na vstupu 

klasifikátoru 
SO1 
až 

SO17 
 

Klíč3 
Klíč4 
Klíč5 

Klíč6 
Klíč9 
Klíč10 

Klíč11 

Klíč12 
Klíč13 
Klíč14 

DT 
EV 
AZPL 

SO1 
až 

SO17 
 

Klíč3 
Klíč4 
Klíč5 

Klíč6 
Klíč9 
Klíč10 

Klíč11 

Klíč12 
Klíč13 
Klíč14 

DT 
EV 
AZPL 

MSE pro tréninkovou 

množinu 

0,1364 0,1752 0,0422 0,1054 

MSE pro validační množinu 0,1785 0,2315 0,0697 0,0949 

 

  

 

 

  

 

     Legenda 

 Tréninková chyba  Validační chyba 

Obrázek 8.3 Chybové funkce MLP pro klasifikaci HC. 

  

MLP_HC_1 MLP_HC_2 

MLP_HC_3 MLP_HC_4 
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8.2.4.2 Trénování MLP pro klasifikaci MI-I 

Navržené modely pro klasifikaci MI-I jsou uvedeny (viz Tabulka 8.10). Hodnota MSE udává 

tréninkovou a validační chybu natrénované sítě. Průběhy chybových funkcí s vyznačenou hodnotou 

𝐸(epochaBEST), kde epochaBEST je vybraná epocha s minimální validační chybou pro nastavení 

konfigurace MLP, jsou uvedeny (viz Obrázek 8.4). 

Tabulka 8.10 Výsledky modelů pro klasifikaci MI-I. 

 MLP model 

Označení MLP modelu MLP 

_MI-I_1 

MLP 

_MI-I_2 

MLP 

_MI-I_3 

MLP 

_MI-I_4 

Typ vstupních proměnných  Skupiny 

SO 

Skupiny 

Klíčů 

Ostatní 

prom. 

Kombinace 

Proměnné na vstupu 

klasifikátoru 

SO1 
až 

SO17 
 

Klíč8 

Klíč9 

Klíč10 

Klíč12 

Klíč14 

Klíč16 

AZL 

SDT 

RDT 

QR 

RRT 

RRF 

SO1 
až 

SO17 
 

----- AZL 

SDT 

RDT 

QR 

RRT 

RRF 

MSE pro tréninkovou 

množinu 

0,1108 0,1519 0,0554 0,0269 

MSE pro validační množinu 0,1288 0,1890 0,1197 0,0767 

 

  

 

 

  

     Legenda 

 Tréninková chyba  Validační chyba 

Obrázek 8.4 Chybové funkce MLP pro klasifikaci MI-I. 

MLP_MI-I_1 MLP_MI-I_2 

MLP_MI-I_3 MLP_MI-I_4 
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8.2.4.3 Trénování NS pro klasifikaci MI-A 

Navržené modely pro klasifikaci MI-A jsou uvedeny (viz Tabulka 8.11). Hodnota MSE udává 

tréninkovou a validační chybu natrénované sítě. Průběhy chybových funkcí s vyznačenou hodnotou 

𝐸(epochaBEST), kde epochaBEST je vybraná epocha s minimální validační chybou pro nastavení 

konfigurace MLP, jsou uvedeny (viz Obrázek 8.5). 

Tabulka 8.11 Výsledky modelů pro klasifikaci MI-A. 

 MLP model 

Označení MLP modelu MLP 

_MI-A_1 

MLP 

_MI-A_2 

MLP 

_MI-A_3 

MLP 

_MI-A_4 

Typ vstupních proměnných  Skupiny 

SO 

Skupiny 

Klíčů 

Ostatní 

prom. 

Kombinace 

Proměnné na vstupu 

klasifikátoru 

SO1 
až 

SO17 
 

Klíč1 

Klíč2 

Klíč3 

Klíč5 

Klíč8 

Klíč12 

EV 

AZL 

ADT 

QS 

 

SO1 
až 

SO17 
 

Klíč1 

Klíč2 

Klíč5 

 

EV 

AZL 

ADT 

QS 

 

MSE pro tréninkovou 

množinu 

0,0506 0,1002 0,0422 0,0020 

MSE pro validační množinu 0,0459 0,0691 0,0676 0,0035 

 

  

 

  

     Legenda 

 Tréninková chyba  Validační chyba 

Obrázek 8.5 Chybové funkce MLP pro klasifikaci MI-A. 

MLP_MI-A_1 MLP_MI-A_2 

MLP_MI-A_3 MLP_MI-A_4 
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8.2.4.4 Trénování NS pro klasifikaci BBB 

Navržené modely pro klasifikaci BBB jsou uvedeny (viz Tabulka 8.12). Hodnota MSE udává 

tréninkovou chybu natrénované sítě. Průběhy chybových funkcí s vyznačenou hodnotou 

𝐸(epochaBEST), kde epochaBEST je vybraná epocha pro nastavení konfigurace MLP, jsou uvedeny 

(viz Obrázek 8.6). 

Tabulka 8.12 Výsledky modelů pro klasifikaci BBB. 

 MLP model 

Označení MLP modelu MLP 

_BBB_1 

MLP 

_BBB_2 

MLP 

_BBB_3 

MLP 

_BBB_4 

Typ vstupních proměnných  Skupiny 

SO 

Skupiny 

Klíčů 

Ostatní 

prom. 

Kombinace 

Proměnné na vstupu 

klasifikátoru 

SO1 
až 

SO17 
 

Klíč1 

až 

Klíč17 

DT 

RDT 

 

SO1 
až

SO17 

Klíč1 

až 

Klíč17 

DT 

RDT 

 

MSE pro tréninkovou 

množinu 

0,1929 0,1630 0,0107 0,0207 

MSE pro validační množinu ------ ----- ----- ----- 

 

  

 

  

     Legenda 

 Tréninková chyba  

Obrázek 8.6 Chybové funkce MLP pro klasifikaci BBB. 

  

MLP_BBB_1 MLP_BBB_2 

MLP_BBB_3 MLP_BBB_4 
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9 Analýza klasifikačních modelů 

Navržené regresní modely (LR) a modely neuronových sítí (MLP) pro klasifikaci diagnóz HC, 

MI-I, MI-A a BBB, byly navrženy na vstupních datech PTB databáze a otestovány na databázi CSE, 

vstupní databáze jsou uvedeny (viz kapitola 5), přičemž CSE sloužila výhradně pro validaci a odhad 

prediktivní schopnosti modelů. Úspěšnost modelů z hlediska dosažené přesnosti, senzitivity 

a specificity je zhodnocena podle klasifikačních tabulek a ROC křivek. Souhrn navržených modelů je 

uveden (viz Tabulka 9.1). Výsledky pro jednotlivé modely jsou uvedeny (viz přílohy E a F).  

Modely (viz Tabulka 9.1) byly porovnány z hlediska použitého typu modelu (MLP a LR) a typu 

vstupních proměnných (viz Tabulka 9.2). Byla vyhodnocena přesnost (viz podkapitola 9.1), plocha 

pod ROC křivkou (viz podkapitola 9.2) a střední kvadratická chyba modelů (viz podkapitola 9.3). 

Celkové vyhodnocení analýzy modelů je uvedeno (viz podkapitola 9.4). Použité veličiny pro analýzu 

modelů jsou popsány (viz podkapitola 9.5). 

 

Tabulka 9.1 Souhrn navržených klasifikačních modelů. 

Model určen 

pro rozpoznání 

diagnózy 

Typ 

modelu 

Typ 

vstupních 

proměnných 

Označení 

modelu 

HC 

MLP 

1 MLP_HC_1 

2 MLP_HC_2 

3 MLP_HC_3 

4 MLP_HC_4 

LR 

1 LR_HC_1 

2 LR_HC_2 

3 LR_HC_3 

4 LR_HC_4 

MI-I 

MLP 

1 MLP_MII_1 

2 MLP_MII_2 

3 MLP_MII_3 

4 MLP_MII_4 

LR 

1 LR_MII_1 

2 LR_MII_2 

3 LR_MII_3 

4 LR_MII_4 

MI-A 

MLP 

1 MLP_MIA_1 

2 MLP_MIA_2 

3 MLP_MIA_3 

4 MLP_MIA_4 

LR 

1 LR_MIA_1 

2 LR_MIA_2 

3 LR_MIA_3 

4 LR_MIA_4 
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Model určen 

pro rozpoznání 

diagnózy 

Typ 

modelu 

Typ 

vstupních 

proměnných 

Označení 

modelu 

BBB 

MLP 

1 MLP_BBB_1 

2 MLP_BBB_2 

3 MLP_BBB_3 

4 MLP_BBB_4 

LR 

1 LR_BBB_1 

2 LR_BBB_2 

3 LR_BBB_3 

4 LR_BBB_4 

 

Tabulka 9.2 Typy vstupních proměnných. 

Typ vstupních 

proměnných 

Vysvětlivky 

1 nominální vícekategoriální proměnné (skupiny Klíčů) 

2 nominální vícekategoriální proměnné (skupiny SO) 

3 spojité proměnné (ukazatele) a ordinální proměnné (indikátory RRT, RRF) 

4 kombinace všech předchozích (1 až 3) 

 

9.1 Přesnost modelů 

Přesnost modelů (ACC), (viz Obrázek 9.1), dosahuje obdobných hodnot pro oba typy modelů 

(MLP a LR) a pohybuje se kolem 65 % až 75 % pro proměnné typu 1 a 2, 75 % až 90 % pro proměnné 

typu 3 a 4. Proměnné typu 1 dosahovaly lepších výsledků pro rozpoznání MI-A, zatímco proměnné 

typu 2 dosahovaly lepších výsledků pro rozpoznání HC a MI-I. Pro rozpoznání BBB byla přesnost pro 

typy proměnných 1 a 2 relativně malá. Větší rozdíly přesnosti mezi modely MLP a LR (MI-I typ 1, 

MI-A typ 2, BBB typ 1 a 2) byly způsobeny volbou dělícího kritéria, neboť křivky ROC vypadaly pro 

oba typy modelů obdobně (viz přílohy E a F). 

Rozdíl přesnosti mezi testovací databází CSE a databází PTB byl v rozsahu 5 % až 15 %. 

Malého rozdílu bylo dosaženo pro proměnné typu 2 pro rozpoznání HC a MI-I a proměnné typu 3 a 4 

pro rozpoznání BBB. 
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Obrázek 9.1 Přesnost (ACC) navržených modelů pro rozpoznání diagnóz HC, MI-I, MI-A a BBB. 

Porovnání typů modelů MLP (červená) a LR (modrá) pro různé typy vstupních proměnných (1, 2, 3, 

4). Červená a modrá označují hodnoty pro testovací databázi CSE. Šedá označuje hodnoty 

pro databázi PTB, která sloužila pro návrh modelů. 

Legenda   

 Model Databáze 

  MLP CSE 

  LR CSE 

  MLP PTB 

 LR PTB 

 

9.2 Plocha pod křivkou ROC 

Plocha pod ROC křivkou (AUC), (viz Obrázek 9.2), vystihuje lépe než ACC diskriminační 

schopnost modelů a je zde použita namísto hodnocení senzitivity (SEN) a specificity (SPE). Výsledky 

pro oba typy modelů byly obdobné, vyjma rozdílu modelů MLP_MII_2 a LR_MII_2. 

Hodnoty AUC byly většinou nejnižší pro proměnné typu 1 a zvyšovaly se postupně pro 

proměnné typu 2, 3, 4. Proměnné typu 1 dosahovaly lepších výsledků (vyšších hodnot AUC) 

pro rozpoznání MI-A, zatímco proměnné typu 2 dosahovaly lepších výsledků pro rozpoznání HC 

a MI-I. Pro rozpoznání BBB pro typy proměnných 1 a 2 a rozpoznání MI-I pro typ proměnných 1 byla 
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plocha pod ROC křivkou velmi malá (špatná až uspokojivá kvalita testu podle tabulky (viz Tabulka 

9.4). 

Modely pro rozpoznání HC a MI-A dosahovaly uspokojivé až dobré kvality testu. Modely 

pro rozpoznání MI-I dosahovaly špatné až uspokojivé kvality testu. Modely pro rozpoznání BBB 

dosahovaly excelentní kvality testu pro proměnné typu 3 a 4. 

Rozdíl AUC mezi testovací databází CSE a databází PTB byl v rozsahu 0,05 až 0,2, kdy rozdíl 

žádné až jedné úrovně kvality testu byl pro modely pro rozpoznání HC a BBB a rozdíl dvou úrovní 

kvality testu byl pro modely pro rozpoznání MI-I a MI-A. 

 

  

  

Obrázek 9.2 Plocha pod ROC křivkou (AUC) navržených modelů pro rozpoznání diagnóz HC, MI-I, 

MI-A a BBB. Porovnání typů modelů MLP (červená) a LR (modrá) pro různé typy vstupních 

proměnných (1, 2, 3, 4). Červená a modrá označují hodnoty pro testovací databázi CSE. Šedá označuje 

hodnoty pro databázi PTB, která sloužila pro návrh modelů. 

Legenda   

 Model Databáze 

  MLP CSE 

  LR CSE 

  MLP PTB 

 LR PTB 
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9.3 Střední kvadratická chyba 

Střední kvadratická chyba (MSE), (viz Obrázek 9.3), je většinou srovnatelná pro oba typy 

modelů (MLP a LR) a postupně klesající pro typy vstupních proměnných 1, 2, 3, 4.  Hodnoty MSE 

se pohybují v rozsahu 0,1 až 0,27. 

Hodnota MSE pro databázi CSE je ve většině případů několikanásobně vyšší oproti MSE 

pro PTB databázi. Nejmenší rozdíly jsou pro proměnné typu 1 a 2 pro HC a MI-I. 

 

  

  

Obrázek 9.3 Střední kvadratická chyba (MSE) navržených modelů pro rozpoznání diagnóz HC, MI-I, 

MI-A a BBB. Porovnání typů modelů MLP (červená) a LR (modrá) pro různé typy vstupních 

proměnných (1, 2, 3, 4). Červená a modrá označují hodnoty pro testovací databázi CSE. Šedá označuje 

hodnoty pro databázi PTB, která sloužila pro návrh modelů. 

Legenda   

 Model Databáze 

  MLP CSE 

  LR CSE 

  MLP PTB 

 LR PTB 
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9.4 Vyhodnocení navržených modelů 

Nejlepších výsledků z hlediska dosažené přesnosti (ACC), senzitivity (SEN), specificity (SPE), 

plochy pod ROC křivkou (AUC) a minimální střední kvadratické chyby (MSE) dosahovaly modely 

s kombinací všech typů vstupních proměnných, tedy modely označené identifikačním číslem 4 (viz 

Tabulka 9.1). Tabulka výsledků těchto modelů je uvedena (viz Tabulka 9.3). Regresní modely (LR) 

a modely neuronových sítí (MLP) dosahovaly srovnatelných výsledků. 

Největší úspěšnosti bylo dosaženo pro klasifikaci BBB (ACC 89 %, SEN 92 %, SPE 88 %), dále 

pro klasifikaci HC (ACC 81 %, SEN 78 %, SPE 83 %). Klasifikace MI-A (ACC 86 %, SEN 63 %, SPE 

88 %) a MI-I (ACC 83 %, SEN 58 %, SPE 90 %) dosahovaly malé senzitivity. 

 

Tabulka 9.3 Úspěšnost navržených modelů. 

Klasifikace Typ 

modelu 

𝐀𝐂𝐂 

(%) 

𝐒𝐄𝐍 

(%) 

𝐒𝐏𝐄 

(%) 

  PTB CSE PTB CSE PTB CSE 

HC MLP 90 81 89 78 92 83 

LR 86 78 83 73 89 81 

MI-I MLP 98 83 97 58 98 90 

LR 92 82 85 58 94 89 

MI-A MLP 100 84 100 63 100 88 

LR 98 86 93 63 99 90 

BBB MLP 94 89 100 92 93 88 

LR 98 88 89 75 99 91 

 

9.4.1 Porovnání modelů MLP a LR 

Ačkoli modely MLP a LR dosahovaly obdobných výsledků, MLP nabízí oproti LR další 

možnosti  optimalizace (viz pododdíl 2.3.5.2, Metody optimalizace), modeluje komplexní funkce 

a nelineární vztahy mezi vstupy a výstupy a poradí si větším počtem vstupních proměnných 

a irelevantními vstupy. 

9.4.2 Vyšetření kvality modelů 

Kvalitu modelů lze posuzovat na základě veličin (viz podkapitola 9.5). Pokud bychom chtěli 

zařadit modely do kategorií podle kvality, můžeme použít AUC a zařadit výsledky (viz Obrázek 9.2) 

dle tabulky (viz Tabulka 9.4). 

Vyšetřením nežádoucích případů, které mohou nastat při analýze modelů, (viz pododdíl 2.3.5.2, 

Metody analýzy modelu NS), byl zjištěn problém extrapolace. MSE pro tréninkovou a validační 

množinu (viz Tabulka 8.9, Tabulka 8.10, Tabulka 8.11) dosahuje většinou srovnatelných hodnot, 

naproti tomu hodnota MSE pro testovací množinu (viz Obrázek 9.3) je zejména pro proměnné typu 3 

a 4 několikanásobně větší. Dle vyhodnocení MSE,  AUC a ACC pro tréninkovou/validační/testovací 

množinu lze usoudit, že došlo k extrapolaci, tedy testovací data (CSE databáze) spadají mimo oblast 
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tréninkových a validačních dat (PTB databáze). Pro vyrovnání výsledků by bylo nutné navýšit počty 

případů pro tréninkovou/validační množinu zejména pro diagnózy MI-I a MI-A. Tímto způsobem 

by došlo k návrhu kvalitnějších modelů a pravděpodobnému snížení chyb modelů. 

9.4.3 Výběr vstupních proměnných 

Pro rozpoznání HC a MI-I byly významné zejména proměnné typu 2, 3, 4. Pro rozpoznání      

MI-A byly významné zejména proměnné typu 1, 3, 4 a pro rozpoznání BBB byly významné pouze 

proměnné typu 3. 

Množina vstupních proměnných (viz Tabulka 8.2, Tabulka 8.3, Tabulka 8.4) není zdaleka 

konečná. Výběr typů vstupních proměnných se řídil zejména statistickou analýzou (viz kapitola 7) 

a výběrem významných proměnných na základě testování nulovosti parametrů LR modelu (viz 

podkapitola 8.1). Zároveň musely být proměnné typu 1 a 2 (skupiny SO a Klíčů) vytvořeny tak, aby 

byly splněny předpoklady pro neseparované proměnné (viz pododdíl 8.1.1.1). 

Jinou metodou výběru vstupních proměnných může být analýza hlavních komponent, která 

snižuje dimenzionalitu vstupního prostoru, avšak interpretace vstupů je obtížná. Pro zahrnutí 

komplexních a nelineárních vztahů mezi vstupními proměnnými a výstupní proměnnou musí být 

použity jiné metody, některé z nich jsou uvedeny (viz příloha A, oddíl A.4). 

9.4.4 Posouzení odhadů chyb modelů 

Uvedené odhady chyb modelů vycházejí z poměrně velké testovací databáze, kdy nejmenší 

poměr počtu případů pro jednotlivé diagnózy tréninkové/validační množiny a testovací množiny byl 

0,57 pro diagnózu MI-A, 0,7 pro diagnózu MI-I, 0,79 pro diagnózu HC a 2,7 pro diagnózu BBB (zde 

testovací množina obsahovala více případů než tréninková/validační množina). Přesto by bylo vhodné 

navýšit počty případů testovací množiny pro přesnější odhady chyb modelů. 

9.4.5 Další možnosti analýzy a optimalizace modelů 

Další možnosti analýzy a optimalizace modelů nabízí křížová validace nebo metoda Monte 

Carlo a kombinování modelů (viz pododdíl 2.3.5.2n, Metody analýzy modelu NS). 

9.5 Použitá terminologie a vztahy mezi veličinami 

SEN (senzitivita) – poměr skutečně pozitivních dle [131]. 

 

SEN =
TP

TP + FN
 (9.1) 

 

SPE (specificita) – poměr skutečně negativních dle [131]: 

 

SPE =
FP

FP + TN
 (9.2) 
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ACC (přesnost) – poměr správných dle [131]: 

 

ACC =
TP + TN

TP + TN+ FP + FN
 (9.3) 

kde 

TP skutečně pozitivní –  počet případů, u kterých se vyskytovala pozorovaná diagnóza 

a byly správně vyhodnoceny klasifikátorem, 

 FN falešně negativní – počet případů, u kterých se vyskytovala pozorovaná diagnóza,  

ale klasifikátor vyhodnotil, že tuto diagnózu nemají (chyba II typu), 

 TN skutečně negativní – počet případů, u kterých se nevyskytovala pozorovaná  

diagnóza a byly správně vyhodnoceny klasifikátorem, 

 FP falešně pozitivní – počet případů, u kterých se nevyskytovala pozorovaná diagnóza,  

ale klasifikátor vyhodnotil, že tuto diagnózu mají (chyba I typu). 

Klasifikační tabulka (angl. Confussion Matrix) s uvedenými veličinami je naznačena (viz 

Obrázek 9.4). Pozorování vychází z předem známé diagnózy a předpověď je vyhodnocená diagnóza 

klasifikátorem. 

ROC křivka (angl. Receiver Operating Characteristic), (viz Obrázek 9.4) vyjadřuje závislost 

mezi senzitivitou a 1 – specificitou. Pokud je křivka diagonální, pak je diskriminační schopnost 

klasifikátoru pro daný testovací soubor nulová. Pokud křivka splývá s levou svislou a horní 

vodorovnou stranou čtverce, pak je diskriminační schopnost dokonalá [131]. 

AUC (plocha pod křivkou ROC) může být použita pro zhodnocení kvality testu namísto 

senzitivity a specificity pro konkrétní dělící kritérium (zvolený bod na křivce ROC). AUC se zpravidla 

pohybuje v rozsahu od 0,5 do 1, kdy podle dosažené úrovně AUC lze vyhodnotit kvalitu testu (viz 

Tabulka 9.4) dle [130]. 

MSE (střední kvadratická chyba) vyjadřuje rozdíl mezi požadovaným výstupem (pozorováním) 

a skutečným výstupem (předpovědí) klasifikátoru. Minimalizace MSE dle relace (2.62) byla použita 

při návrhu klasifikátoru MLP. 

 

Tabulka 9.4 Kvalita testu podle AUC dle [130]. 

𝐀𝐔𝐂 Kvalita testu 

1,00 perfektní 

0,90 až 0,99 excelentní 

0,80 až 0,89 dobrá 

0,70 až 0,79 uspokojivá 

0,51 až 0,69 špatná 

0,50 nulová 
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 Předpověď 

Diagnóza Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

Diagnóza 

ANO TP 

FN 

Chyba II 

typu 

SEN 

NE 

FP 

Chyba I 

typu 

TN SPE 

Celkově (%)   ACC 
 

 

Obrázek 9.4 Klasifikační tabulka a ROC křivka s vodorovnou osou 1 − SPE (1 – specificita), 

vertikální osou SEN (senzitivita) a vyznačenou plochou pod křivkou (AUC) pro konkrétní případ. 

Klasifikační tabulka upravena dle [131]. 
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10 Vlastní implementace a aplikace software 

pro zpracování VKG 

Pro zpracování dat VKG byl vytvořen software, který umožňuje předzpracování dat 

dle algoritmu (viz Obrázek 6.1) a uložení reprezentativní smyčky záznamu každého pacienta společně 

s identifikátorem záznamu, množinou použitých a vyřazených QRS smyček pro výpočet průměrné 

QRS smyčky záznamu a maximální relativní chybou záznamu dle (6.83). Kromě toho software 

umožňuje analýzu vzorců (2.5), (2.9), (2.14), (2.15) a ukazatelů (2.21) (2.22), (2.23) (2.26), (2.27), 

(2.28) (2.29) dle Laufbergerovy oktantové VKG (viz podkapitola 2.2). Pro vizualizaci VKG slouží 

grafická reprezentace dat ve 2D a 3D grafech. Software navazuje na vizualizaci dat EKG a dalších 

vitálních funkcí prezentovanou (viz [L5], [L6], [L7], [L8], [L9], [L10], [L11], [L12]) v souvislosti 

s řešením [P1]. 

Uživatelské rozhraní se skládá z panelů pro nastavení, 2D grafu (viz Obrázek 10.1) a 3D grafu 

(viz Obrázek 10.2). 

 

 

Obrázek 10.1 Uživatelské rozhraní software pro zpracování VKG: panely pro nastavení a 2D graf 

překrývaného zobrazení pro konkrétní záznam PTB databáze „s0468“. 
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¨ 

 

Obrázek 10.2 Uživatelské rozhraní software pro zpracování VKG: 3D graf pro konkrétní záznam 

PTB databáze „s0468“. 
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10.1 Verze software 

Byly vytvořeny tři verze software: 

1. Normalopen – verze umožňuje načtení EKG/VKG záznamu přes dialogové okno pro výběr 

souboru. 

2. Multiopen – verze umožňuje automatické otevírání záznamů vybrané diagnostické třídy. 

3. Groupopen – verze určená pro načtení reprezentativních smyček všech analyzovaných 

záznamů pro jejich souhrné vyhodnocení a extrakci vlastností. 

10.2 Možnosti pro předzpracování dat 

10.2.1 Volba filtrů 

Software umožňuje návrh filtrů typu FIR nebo IIR, zobrazení charakteristik navržených filtrů 

a volbu jednoho nebo více filtrů pro filtraci signálů VKG. Filtry se aktivují nastavením parametru 

FILTER = 1. Porovnání původních (nefiltrovaných) signálů a signálů filtrovaných použitými filtry je 

možné díky současného zobrazení všech signálů ve 2D a 3D grafu. Pro návrh filtrů je použita funkce 

MATLABu:filterbuilder(). Panel pro volbu filtrů je zobrazen (viz Obrázek 10.3). 

 

 

Obrázek 10.3 Panel pro volbu filtrů. 

10.2.2 Nastavení izolinií 

Detekce izolinií dle (6.71), případně dle (6.72). Zarovnání signálů svodů X, Y, Z smyčky QRS 

do izoelektrických souřadnic podle detekovaných izolinií je aktivováno nastavením parametru 

ISOLINE = 1. Izolinie jsou standardně vypočteny pro každý QRS komplex, případně lze QRS 

zarovnat podle průměrných izolinií pro všechny QRS. Detekované úrovně lze měnit rovněž manuálně 

a zobrazit v grafech. Panel pro nastavení izolinií je zobrazen (viz Obrázek 10.4). Programový kód 

v MATLABu  pro nastavení izolinií je uveden (viz příloha D, oddíl D.3). 
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Obrázek 10.4 Panel pro nastavení izolinií. 

10.2.3 Nastavení detekce QRS 

Detekce QRS probíhá dle algoritmu (viz podkapitola 6.2), kdy jsou detekovány časové 

okamžiky výskytu QRS, počátků a konců QRS, izoelektrických úseků PQ a ohraničení smyček QRS. 

Pro výpočet lze zvolit pouze popsaný algoritmus (dle podkapitoly 6.2), který využívá metody 

waveletové transformace (viz Obrázek 10.5). Ohraničení smyček QRS (parametry boundL , boundR ) 

lze měnit manuálně zadáním hodnot (viz Obrázek 10.6). Programový kód v MATLABu pro detekci 

QRS je uveden (viz příloha D, oddíl D.2). 

 

 

Obrázek 10.5 Panel pro nastavení detekce QRS. 
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Obrázek 10.6 Panel pro nastavení detekce QRS. 

10.2.4 Zarovnání QRS smyček v časové ose 

Zarovnání QRS smyček v časové ose dle algoritmu (viz podkapitola 6.4) je aktivováno 

nastavením parametru ALIGN = 1. Zarovnání je viditelné ve 3D grafu a ve 2D grafu v režimu 

zobrazení překrývání. Programový kód v MATLABu je uveden pro zarovnání QRS smyček v časové 

ose je uveden (viz příloha D, oddíl D.4). 

10.2.5 Odstranění ektopických QRS smyček 

Odstranění ektopických QRS smyček dle algoritmu (viz podkapitola 6.5) je aktivováno 

nastavením parametru OUTLIERS = 1. QRS smyčky, které nebudou zahrnuty při výpočtu 

reprezentativní QRS smyčky záznamu, lze rovněž vybrat manuálně. Programový kód v MATLABu 

pro odstranění ektopických QRS smyček je uveden (viz příloha D, oddíl D.5). 

10.2.6 Výpočet reprezentativní smyčky QRS záznamu 

Výpočet reprezentativní smyčky záznamu je proveden na zvoleném časovém inetrvalu 

viditelném ve 2D grafu, případně na zvoleném rozsahu indexů QRS smyček záznamu (vyjma 

ektopických QRS). Programový kód v MATLABu pro výpočet reprezentativní smyčky záznamu je 

uveden (viz příloha D, oddíl D.7). 

10.2.7 Výpočet maximální relativní chyby 

Maximální relativní chyba slouží ke kontrole a informaci o intraindividualitě záznamu (v 

případě verze Normalopen nebo Multiopen), případně o interindividualitě všech vybraných záznamů 

(v případě verze Groupopen). Je vypočtena z vybraného časového intervalu, případě zvolených 

indexů QRS (vyjma ektopických QRS). Programový kód v MATLABu pro výpočet maximální 

relativní chyby je uveden (viz příloha D, oddíl D.6). 

10.3 Možnosti pro zobrazení grafů 

Ve 2D grafu jsou zobrazeny celkem čtyři signály (viz Obrázek 10.1). První signál shora slouží 

jako referenční pro detekci synchronizační vlny (viz podkapitola 6.2), kterým je běžně signál svodu X. 

Dalším využitím tohoto signálu je možnost porovnání signálů svodů X, Y, Z s ostatními svody 

klasického 12svodového EKG. Ostatní tři signály jsou neměnné, vždy signály svodů X, Y, Z.  
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Ve 2D grafu jsou zobrazeny oktanty, kdy každý oktant má přiřazen barevné značení. Číslo 

příslušného oktantu je zapsáno v horní části grafu. Kromě oktantů jsou v grafu vyznačeny též vrcholy. 

Posloupnost oktantů (vzorec SO) dle (2.14), posloupnost vrcholů (vzorec SP) dle (2.9), asociační číslo 

(vzorec AN) dle (2.5) a vzorec Sled dle (2.20) jsou přímo viditelné z grafu, kdy SO: 73214851, 

SP: ALIPRS, AN: 224818, Sled: 2211488. Na časové ose jsou též viditelné délky trvání jednotlivých 

oktantů (vzorec FT) dle (2.15). 

Průchod QRS smyčky přes jednotlivé oktanty, topologie, a tvar QRS smyčky jsou patrné z 3D 

grafu (Obrázek 10.2). Ve 3D grafu je rovněž zobrazeno promítání do jednotlivých rovin. Tlačítka „T“, 

„F“, „S“ sloučí pro zobrazení QRS smyčky do jednotlivých rovin transverzální, frontální a sagitální 

(viz Obrázek 10.7). 

 

   

Obrázek 10.7 Zobrazení QRS smyčky, zleva do transverzální, sagitální a frontální roviny 

pro konkrétní záznam PTB databáze „s0468“. 

Další možností je zobrazení azimutů vrcholů A, L, P, R dle (2.33) a elevace dle (2.34) 

zobrazené (viz Obrázek 10.8). 

 

  

Obrázek 10.8 Zobrazení azimutů a elevace pro konkrétní záznam PTB databáze „s0468“. 

Software umožňuje překrývané zobrazení všech vybraných QRS smyček ve 2D grafu 

(viz Obrázek 10.1) nebo klasické zobrazení časového intervalu (viz Obrázek 10.9). 
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V předkývaném 2D zobrazení a ve 3D grafu je zvýrazněna jedna vybraná, tzv. aktivní QRS 

smyčka záznamu, kdy touto smyčkou může být i reprezentativní QRS smyčka záznamu označená jako 

„m“, kdežto ostatní smyčky jsou označeny svými indexy. Tuto aktivní smyčku lze zobrazit samostatně 

při skrytém zobrazení ostatních QRS smyček. 

 

 

Obrázek 10.9 Uživatelské rozhraní software pro zpracování VKG: panely pro nastavení a 2D graf 

klasického zobrazení pro konkrétní záznam PTB databáze „s0468“. 

Aktivací datového kurzoru lze zobrazit napěťové úrovně jednotlivých signálů a aktuální oktant 

zvýrazněný ve 3D grafu pro aktuální vzorek signálu (viz Obrázek 10.10) a simulovat generování 

vektoru depolarizace VKG smyčky. 

Dalšími možnostmi je zobrazení detekovaných časových okamžiků výskytu, počátku a konce 

QRS a ohraničení QRS smyček (viz Obrázek 10.9 a Obrázek 10.10), zviditelnění vzorků signálu ve 

2D a 3D grafu, zviditelnění promítání QRS smyčky do jednotlivých rovin a zviditelnění transverzální, 

frontální a sagitální roviny, zobrazení optimální roviny (viz příloha A, rovnice (A.9)), popsané 

parametry 𝛼, 𝛽 ,𝛾 (viz Obrázek 10.2 a Obrázek 10.10). 

10.4 Možnosti pro analýzu VKG 

Software umožňuje exploratorní analýzu četností a procentuálního zastoupení jednotlivých 

vzorců a ukazatelů záznamu (viz Obrázek 10.11) nebo skupiny záznamů popsaných reprezentativními 

smyčkami QRS. 

Je možné vytváření skupin QRS, například z několika vybraných posloupností oktantů nebo 

jiných parametrů (viz Obrázek 10.11), kdy jsou vybrané QRS automaticky označeny v listboxu 
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i ve 2D grafu. Tímto způsobem lze například identifikovat záznamy nevyhovující příslušným 

parametrům. 

 

 

Obrázek 10.10 Uživatelské rozhraní software pro zpracování VKG: panely pro nastavení, 2D graf 

klasického zobrazení, 3D graf, aktivní datový kurzor pro konkrétní záznam PTB databáze „s0468“. 

 

 

Obrázek 10.11 Analýza VKG pro konkrétní záznam PTB databáze „s0468“. 

 



Zhodnocení výsledků 

195 

 

11 Zhodnocení výsledků 

11.1 Zhodnocení dosažení cílů disertační práce 

11.1.1 Ad Cíl 1T 

Automatická diagnostika IHD ze svodů VKG zahrnuje širokou oblast problematiky, která je 

rozpracována v teoretické i praktické části této disertační práce, toto téma je publikováno autorem 

v [L3] a zahrnuje: 

1. Modelování srdce jako zdroje elektrického srdečního pole. 

2. Měření elektrických srdečních potenciálů na povrchu těla. 

3. Třídění dat na základě korelace tvaru a lokalizace naměřených P-QRS-T smyček s fyziologií 

případu při zohlednění velikosti srdce, morfologie myokardu, a uložení srdce v hrudníku. 

4. Předzpracování naměřených dat. 

5. Výběr vlastností pro kvantitativní popis EPS. 

6. Výběr významných vlastností EPS citlivých pro sledovanou diagnózu. 

7. Klasifikaci a analýzu navržených modelů. 

Zhodnocení metodiky pro modelování srdce jako zdroje elektrického srdečního pole 

Dle principu spřažení excitace a kontrakce (viz podkapitola 1.4) souvisejí elektrické projevy 

srdce se synergií a synchronií srdečních tkání a svaloviny, na čemž jsou založeny 

elektrokardiografické metody. 

Modelování srdce jako zdroje elektrického srdečního pole umožňuje popsat potenciály měřené 

na povrchu těla. Pro modelování se nejčastěji používá metodika popisu elektrického pole pomocí 

modelu dipólu, pro přesnější popis lze pak použít i složitější modely (viz pododdíl 2.1.1.1), avšak 

nevýhodou složitějších modelů dle [1] je citlivost na rušení a chyby geometrie a požadavek 

na multielektrodový měřicí svodový systém. Pokud porovnáme celkovou dosaženou přesnost 

pro dipólový model a složitější modely popsané (viz pododdíl 2.1.1.1), zjistíme, že dle [1] dosahují 

složitější modely větší přesnosti pouze pro některé diagnózy, přitom více než 90 % informací, 

měřených na povrchu těla lze popsat dipólovým konceptem, je proto i nejvodnější metodikou 

pro modelování elektrického pole srdce. Maximální možná míra informace o elektrických projevech 

srdce na povrchu těla, kterou jsme schopni získat ze 3 korigovaných svodů VKG, je tedy 90 %, 

zbývajících 10 % informace nesou nedipólové složky, které lze meřit v blízkosti srdce (viz pododdíl 

2.1.1.4). 

Zhodnocení metodiky pro měření VKG 

Používané metody pro měření VKG neumožňují přesné zobrazení elektrického srdečního 

vektoru, které by splňovalo podmínky ortonormality svodů X, Y, Z (viz Podmínka 2.1 a Podmínka 

2.2). Svodové systémy používané pro vektorkardiografii se těmto podmínkám pouze přibližují. 

Důvodem je to, že uložení srdce je pokaždé jiné, individuální a navržené svodové systémy jsou 

ortogonální pouze na modelu torza, ze kterého vycházejí (viz pododdíl 2.1.1.4). Kompezace 
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různorodosti lokalizace srdce modelovaného elektrickým dipólem s fixním středem, je provedena 

pomocí využití většího počtu elektrod (viz například Frankův, McFeeův-Parungaův a SVEC III 

svodový systém, příloha A, oddíl A.1), kdy Frankův svodový systém prezentuje přesnost ±15 % 

pro většinu subjektů zahrnujících muže i ženy [26]. Tato přesnost je splněna pouze při splnění 

předpokladů homogenního modelu torza a také při předpokladu dipólového modelu srdce. 

Ačkoli některé svodové systémy zahrnují i nehomogenity prostředí a vycházejí z fyzikálního 

modelu hrudníku, například viz [42], aplikace těchto svodových systémů je minimální. Uvedený 

model viz [42] byl použit pro optimalizaci výpočtu Frankových svodů, kdy byly zjištěny odchylky 

10 % až 20 %, zejména v ose 𝑥 [43]. Další metody měření jsou založeny na získání ortogonálních 

svodů ze standardních 12 EKG svodů (viz příloha A, oddíl A.1), jde o transformační techniky, z nichž 

nejvíce používaná je inverzní Dowerova transformace [40] a Korsova transformace [41]. U těchto 

transformací nelze očekávat, že by vypočtené svody X, Y, Z vykazovaly větší přesnost než VKG 

svody získané některým z VKG svodových systémů (viz příloha A, oddíl A.1). Přesnost transformací 

studují například autoři [36], [37], [38], kteří korelují výsledky transformace s originálními VKG, 

například Frankovými svody a dosahují minimálních odchylek kolem 6 %, přičemž nejlepších 

výsledků dosahuje Korsova transformace. Jiným způsobem měření je metoda individuálně 

vyhledávaného ESS prezentovaná Laufbergerem (viz podkapitola 2.2), která používala pouze tří svodů 

pro měření a předpokládala homogenní prostředí při splnění podmínek (Podmínka 2.3 až Podmínka 

2.8). 

Z uvedených metod pro měření lze usoudit, že pro korektní zobrazení elektrického srdečního 

vektoru, který obsahuje více než 90 % informací o časových zménách elektrického srdečního pole je 

nejvhodnější použití svodových systémů, které jsou korigované, vycházejí z nehomogenního modelu 

torza a akceptují nepřesnosti umístění elektrod, případně používají metody, které přímo vyhledávají 

elektrický střed myšleného dipólu. Porovnáním VKG svodových systémů (viz příloha A, oddíl A.1) 

z hlediska citlivosti na nepřesnosti umístění elektrod, viz [1], lze SVEC III a McFeyův-Parugaův 

svodový systém považovat za přesnější oproti standardně používanému Frankovému systému svodů, 

SVEC III navíc vychází z nehomogenního modelu torza. U těchto svodových systémů tedy očekáváme 

přesnost lepší než ±15 % deklarovanou u Frankova svodového systému (viz příloha A, oddíl A.1). 

Domnívám se, že použitím elektrodové sítě rovnoměrně umístěných elektrod kolem hrudníku 

a s využitím metod zobrazení svodů a protisvodů pomocí Lissajousových křivek používanou 

Laufbergerem (viz podkapitola 2.2), by bylo možné aproximativně najít ESS a pro měření pak použít 

pouze 3 svody, individuálně umístěné na povrch hrudníku. Pouze 3 svody používá rovněž relativně 

mladší svodový systém používaný v kardiogoniometrii (viz příloha A, oddíl A.1), který však umisťuje 

svody na pozice standardního rozšířeného systému svodů používaného pro 12svodové EKG, a tak 

nepostihuje individualitu umístění myšleného dipólu, a splnění podmínek (Podmínka 2.1, Podmínka 

2.2) pro tento svodový systém není garantováno. 

Zhodnocení metodiky pro třídění dat na základě korelace s fyziologií případu 

Fyziologie případu je nejčastěji posuzována na základě zobrazovacích metod (například CA), 

viz [58], [66], [67], [68] a přímo souvisí s tvarem a lokalizací naměřených P-QRS-T smyček 

v Kartézském souřadnicovém systému.  

Kromě fyziologie srdce mají na amplitudy elektrického srdečního vektoru a lokalizaci QRS 

smyček vliv také velikost srdce, morfologie myokardu a uložení srdce v hrudníku (myšleno stejná 
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poloha srdce, avšak různý náklon srdeční osy), což můžeme usoudit dle vyhodnocovaných parametrů 

EV dle (2.28), který je ukazatelem velikosti srdce a vzorce Klíč dle (2.8), který zanedbává vertikální 

uložení vrcholů z důvodu proměnného uložení srdce. Velikost srdce, morfologie myokardu a uložení 

srdce v hrudníku tedy způsobují různorodost naměřených P-QRS-T smyček a měly by být zohledněny 

v popisu EPS dalšími parametry. Uložení srdce nenese diagnostickou informaci a jeho vliv by měl být 

kompenzován. 

Zhodnocení metodiky pro předzpracování naměřených dat VKG 

Dle [58] až [79] se pro předzpracování dat VKG používají metody popsané (viz příloha A, oddíl 

A.2), které metodicky zařazujeme do kategorií (viz oddíl 2.3.2). Použití konkrétní metodiky 

předzpracování dat závisí na požadovaném účelu vyhodnocování dat, přičemž můžeme rozlišit dva 

základní požadavky:  

1. Vyšetření intraindividuality (vnitřní proměnlivosti) záznamu a obnovení tzv. srdečních 

mikropotenciálů, které mají diagnostický význam. 

2. Vyhodnocení reprezentativního srdečního cyklu P-QRS-T záznamu. 

Pro splnění jednoho nebo druhého požadavku je nutné použít metody pro fitraci z důvodu, 

že naměřené signály bývají zarušeny artefakty specifikovanými (viz oddíl 6.1.1). Vhodnými filtry pro 

zpracování digitálních signálů jsou FIR filtry, případně IIR notch filtry splňující požadavky 

specifikované (viz podkapitola 6.1).  

Dalším krokem je použití metod pro detekci QRS a segmentaci naměřených signálů 

na jednotlivé úseky P-QRS-T v závislosti na tom, jaké úseky signálu budeme dále vyhodnocovat. 

Vhodnou metodou pro detekci QRS je Panův-Tompkinsonův algoritmus [94] a algoritmy 

pro segmentaci signálu založené na waveletové transformaci, například algoritmus WTD 

prezentovaný v [96] nebo algoritmus navržený v této disertační práci (viz podkapitola 6.2), případně 

algoritmy založené na detekci extrémů a směrnice s použitím adaptivního prahování, například TDMG 

prezentovaný v [95]. Tyto algotimy dosahují dostatečné přesnosti detekce časových okamžiků a jsou 

robustní vůči artefaktům. 

V případě vyšetření intraindividuality záznamu je základním požadavkem zachování 

morfologických změn a kompenzace extrakardiálních faktorů, jako je například dýchání. K tomu lze 

využít například metodu rotační a translační matice a časové synchronizace (RTM) [99]. Při tom musí 

být provedena přesná detekce srdečních cyklů popsanými QRS detektory. 

V případě vyhodnocení reprezentativního srdečního cyklu záznamu je nutné provést 

průměrování, při dodržení precizní synchronizace srdečních cyklů, translaci průměrovaných srdečních 

cyklů do izoelektrické linie a odstranění ektopických srdečních cyků, například algoritmem 

používaným v této disertační práci (viz podkapitola 6.2). K detekci izoelektrické linie lze použít také 

metody popsané (viz příloha A, oddíl A.2). 

Zhodnocení metodiky pro výběr vlastností pro kvantitativní popis EPS 

Metodika výběru vlastností pro kvantitativní popis EPS je přehledně zpracována (viz příloha A, 

oddíl A.3), kdy jsou jednotlivé vlastnosti pro popis EPS zařazeny do kategorií popisujících 

časoprostorové a jiné vlastnosti EPS. Pro popis EPS jsou důležité jednak časové vlastnosti (viz Obr. 
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A.8) a vektorové vlastnosti (viz Obr. A.5), tak i prostorové topologické a morfologické vlastnosti (viz 

Obr. A.10, Obr. A.11) a dynamika popisující šíření elektrického srdečního vektoru (viz Obr. A.12). 

Metodika výběru vlastností vychází z heuristických přístupů, proto je extrakce vlastností řešena 

pokaždé jiným způsobem, viz [58] až [79]. Nelze tvrdit, že některý z prezentovaných přístupů je zcela 

nevhodný nebo naopak jediný možný. 

Základem je dle [51] nalézt takový soubor vlastností EPS, který je schopen popsat variabilitu 

EPS s dostatečnou přesností a souborností. 

Zhodnocení metodiky pro výběr významných vlastností EPS 

Pro metodiku výběru významných vlastností se používají statistických metody – exploratorní 

analýza, testování hypotéz a vícerozměrné statistické metody – regresní analýza, faktorová analýza 

a metoda hlavních komponent (PCA), viz [125], [126]. 

Cílem metodiky je vyšetření statisticky významných rozdílů středních hodnot, mediánů, 

rozptylů a pravděpodobnostního rozdělení proměnných nezávislého výběru pro jednotlivé 

diagnostické třídy a snížení dimenzionality vstupního prostoru. 

Vlastnosti EPS, často reprezentované kategoriálními i spojitými proměnnými (viz například 

kapitola 7), mnohdy nesplňují normální rozdělení a obsahují odlehlá pozorování. V takových 

případech je nutné zvolit robustnější metody a neparametrické testy. 

Snížení dimenzionality vstupního prostoru lze provést vyšetřením nulovosti parametrů 

lineárního regresního modelu nebo analýzou hlavních komponent. Limitací těchto metod je 

předpokládaná lineární závislost mezi vysvětlujícími proměnnými a vysvětlovanou proměnnou.  

Pro výběr významných vlastností lze použít také algoritmy uvedené (viz příloha A, oddíl A.4). 

Zhodnocení metodiky pro klasifikaci a analýzu navržených modelů 

Metodika pro klasifikaci zahrnuje návrh klasifikačních modelů na tzv. tréninkové množině 

a případně validační množině a analýzu navržených modelů na tzv. testovací množině. Problematika 

rozdělení vstupních dat na tréninkovou/validační/testovací množinu je popsána (viz pododdíl 2.3.5.2) 

pro klasifikátory MLP a je obecně platná pro ostatní typy klasifikátorů. Cílem je odhad skutečné 

přesnosti (senzitivity a specificity) navržených klasifikačních modelů. Při tom musí být splněny 

předpoklady pro tréninkovou/validační/testovací množinu, kdy každá množina musí být nezávislým 

výběrem a musí reprezentovat populaci, dostatečným počtem vzorků. 

Pro klasifikaci lze použít různé typy klasifikátorů (viz příloha A, oddíl A.5). Používanými typy, 

viz [58] až [79], jsou uvedeny (viz Tab. A.1). Hlavním rozdílem typů klasifikátorů jsou klasifikátory, 

které hledají lineární vztahy mezi vysvětlujícími proměnnými (vlastnostmi EPS) a vysvětlovanými 

proměnnými (klasifikovanými třídy), kde řadíme například lineární regresní modely, jiným typem 

klasifikátorů jsou neuronové sítě (NS), které jsou založeny na algoritmech učení a hledají komplexní 

a nelineární vztahy mezi proměnnými. Nevýhodou NS je heuristický přístup při optimalizaci sítě 

a nastavení množství parametrů ve fázi učení. 

Analýza navržených modelů má za cíl otestovat navržené modely na testovací množině, stanovit 

úspěšnost klasifikace dle charakteristik (viz podkapitola 9.5) a analyzovat generalizaci navržených 

modelů, tedy zda je možné dosažené výsledky zobecnit na celou populaci. Analýza modelů může též 
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prokázat problém s rozdělením dat a nedostatečným počtem vstupních vzorků (viz pododdíl 2.3.5.2), 

který indikuje potřebu přerozdělení dat, zvýšení počtu vstupních vzorků a opětovný návrh modelu. 

11.1.2 Ad Cíl 2T 

Laufbergerova oktantová VKG popsaná na základě všech dostupných literárních pramenů 

(viz podkapitola 2.2) vychází z elektrického modelu srdce popsaného elektrickým dipólem (viz 

pododdíl 2.1.1.1) a zahrnuje: 

1. Metody měření, 

2. metody extrakce vlastností, 

3. metody výběru významných vlastností, 

4. metody klasifikace. 

Pro měření byl přijat Frankův svodový systém (viz příloha A, oddíl A.1) a nahradil původně 

navržený svodový systém používaný pro SKG (viz podkapitola 2.2), který byl založen na individuálně 

vyhledávaném ESS. Vzhledem k tomu, že tento svodový systém splňoval podmínky pro korigované 

systémy, (viz Podmínka 2.3 až Podmínka 2.8) a navíc byl schopen postihnout individualitu uložení 

srdce definované ESS, je možné se domnívat, že by byl vhodný pro aplikaci a další zdokonalení 

v souvislosti se snižováním chyb měření. Důvodem pozdějšího přijetí Frankova systému bylo 

sjednocení metody měření pro shromažďování kvantitativních popisů ze všech pracovišť po celém 

světě v navržených formátech pro popis EPS (viz oddíl 2.2.6), neboť Frankův systém byl celosvětově 

uznávaný a nevyžadoval časově náročné vyhledávání ESS a složité technické vybavení (osciloskop 

a další). 

Metody extrakce vlastnotí používané pro Laufbergerovu oktantovou VKG jsou podrobně 

popsány (viz oddíly 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4), zahrnují časoprostorové vlastnosti, které lze zařadit 

do kategorií definovaných (viz oddíl 2.3.3). Oproti jiným metodám extrakce vlastností prezentovaných 

viz [58] až [79] je Laufbergerův přístup podložen velkou datovou základnou, kdy byl kvantitativní 

popis EPS postupně zdokonalován, a byly vyhledávány takové kvantitativní parametry, které jsou 

schopny dle [51] popsat variabilitu EPS s dostatečnou přesností a souborností. Správnost popisu EPS 

oktantovými vlastnostmi lze doložit původními články, viz [52] až [56], které hodnotí dosažené 

výsledky vyšetření řádově tisíců pacientů. Metoda oktantové VKG vedla k nalezení standardní 

posloupnosti oktantů SO dle (2.16) a standardní posloupnosti vrcholů SP dle (2.10) pro zdravé 

pacienty, pátého oktantu O5 dle (2.41) jako indikátoru patologických stavů a obrácené rotace RR 

dle (2.39) jako symptomu IHD. Využití oktantových vlastností (odlišných od Laufbergerovy metody) 

dokládají i relativně nové články [66], [67], [68], [74] a [79], které dosahují vysoké úspěšnosti 

klasifikace (viz příloha A). 

Metody výběru významných vlastností a metody klasifikace jsou založeny na blíže 

nespecifikované statistické analýze, kdy byly nalezeny kritické hodnoty (indikátory), (viz oddíl 2.2.4) 

a podoby vzorců Řád dle (2.13), Sled dle (2.20), Klíč dle (2.8), podle kterých byly klasifikovány 

infarktové třídy (viz Tabulka 2.7) a další diagnózy (viz Tabulka 2.8).  
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Oproti jiným a novějším metodám používaným pro automatickou diagnostiku IHD ze svodů 

VKG metoda oktantové VKG: 

 Používá komparativní metody pro vyhodnocování záznamů. Kromě standardních klasifikačních 

postupů rozpoznávání diagnóz různých pacientů tedy posuzuje změny EPS jednoho subjektu 

z hlediska dlouhodobého vývoje. Význam komparativní metody je v tom, že podle stupně změn 

se dá předpovědět zhoršení nebo případné zlepšení stavu pacienta (viz pododdíl 2.2.10). 

 Vyhodnocuje pouze smyčku QRS, protože depolarizační fáze přináší nejdůležitější informace 

o funkci srdečních komor a oproti skalárnímu zobrazení přináší 3D zobrazení smyčky QRS 

detailnější informace. Zaměřuje se zejména na počátek depolarizace (počáteční posloupnost SO, 

počáteční posloupnost SP), smyčky P, T ani segmenty PQ a ST nevyhodnocuje. 

 Nespecifikuje metody pro předzpracování dat (viz oddíl 2.3.2). 

 Nepoužívá metody vícerozměrné statistické analýzy pro výběr významných vlastností 

specifikované (viz příloha A, oddíl A.4). 

 Nepoužívá moderní metody klasifikace, tedy klasifikátory uvedené (viz příloha A, oddíl A.5). 

11.1.3 Ad Cíle 1P 2P 3P 

V rámci řešené problematiky automatické diagnostiky IHD ze svodů VKG byl navržen 

klasifikační systém uvedený (viz kapitola 4) a publikovaný autorem v [L1], který aplikuje 

Laufbergerovu oktantovou VKG a ověřuje možnosti jejího využití pro automatickou klasifikaci 

pacientů  s diagnózami BBB, HC, MI-I a MI-A na omezeném počtu vstupních záznamů. 

Navržený klasifikační algoritmus umožňuje rozpoznávat pacienty s diagnózami HC, MI-I, MI-

A a BBB ze záznamů VKG se senzitivitou 78 % a specificitou 83 % pro klasifikaci HC, senzitivitou 

58 % a specificitou 90 % pro klasifikaci MI-I, senzitivitou 63% a specificitou 90 % pro klasifikaci MI-

A a senzitivitou 92 % a specificitou 88  pro klasifikaci BBB (viz Tabulka 9.3). 

Analýza navržených modelů klasifikátorů (viz kapitola 9) prokázala extrapolaci, tedy 

nedostatečně reprezentativní výběr vstupních dat zejména pro diagnózy MI-A a MI-I. Tento problém 

by mohl být vyřešen navýšením počtu záznamů pro tréninkovou/validační množinu tak, aby došlo 

k vyrovnání úspěšnosti klasifikace pro tréninkovou/validační/testovací množinu. 

Dle dosažené úspěšnosti klasifikace (viz Obrázek 9.1, Obrázek 9.2, Obrázek 9.3) pro jednotlivé 

typy proměnných (viz Tabulka 9.2) lze usoudit, že všechny typy použitých proměnných jsou 

pro klasifikaci relevantní, přičemž skupiny Klíčů byly významné pro rozpoznání MI-A, skupiny SO 

byly významné pro rozpoznání MI-I, spojité proměnné a kombinace všech proměnných dosahovaly 

nejlepších výsledků pro všechny klasifikované diagnózy. 

Většina případů MI-A splňovala kritérium (viz Tabulka 2.7), tedy vzorec Klíč začínal nulou. 

Pro většinu případů HC byla splněna standardní nebo modifikovaná poslupnost oktantů, tedy 

SO: 76214 nebo SO: 762, případně SO: 732 nebo SO: 72. Pátý oktant se objevoval několikanásobně 

častěji u patologických případů a s delším trváním (viz Obrázek 7.22), obrácená rotace, signalizující 

pokročilé stádium IHD, se objevila jen u několika případů. 
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Problematika roztřídění vstupních dat 

Pro rozdělení vstupních dat pro návrh klasifikačního algoritmu nebyla známá fyziologie případů 

(snímky CA apod.), ani velikost srdce, morfologie myokardu a uložení srdce v hrudníku. Tyto faktory 

mají zásadní vliv na tvar a lokalizaci smyček P-QRS-T v Kartézském souřadnicovém systému. Proto 

byly záznamy roztříděny alespoň podle uvedené lokalizace MI, která byla dále podpořena 

diagnostikou 12svodového EKG provedenou kardiologem. Při posuzování křivek 12svodového EKG 

bylo zjištěno, že některé případy nelze pro potřeby klasifikace pod původně uvedenou diagnostickou 

třídu zařadit (viz podkapitola 5.1). Například vyléčené nebo subakutní formy MI, případně MI 

společně s raménkovými blokádami, předchozí infarkty s různými lokalizacemi a další, není možné 

zařadit do homogenní skupiny, přitom počty případů pro jednotlivé diagnózy byly velmi omezené. 

Ačkoli autoři [71], [73], [74], [77], [78], [79] používají pro návrh a testování klasifikačních 

modelů stejnou vstupní databázi, která byla použita pro návrh modelů i v této disertační práci 

a deklarují úspěšnost klasifikace pro rozpoznání HC a několika typů MI kolem 90 % senzitivity 

a specificity, tak generalizační schopnost jimi navržených modelů je diskutabilní a úspěšnost 

klasifikace na jiných databázích může být odlišná. A to z důvodu, že používají všechny naměřené 

záznamy databáze PTB pacientů s uvedenými diagnózami HC a MI (viz deklarované počty Tab. A.1), 

i když pro jeden subjekt je přiřazeno 1 až 5 záznamů naměřených v průběhu několika měsíců 

(viz Obrázek 5.1) a tyto záznamy často vykazují minimální změny. Pokud zařadíme jeden záznam 

stejného subjektu do tréninkové množiny a další do testovací množiny, pak bude úspěšnost klasifikace 

nesprávně vyšší. 

Vyhodnocení algoritmu pro předzpracování dat 

Algoritmus pro předzpracování dat (viz kapitola 6), publikovaný autorem v [L2], vyhodnocuje 

reprezentativní smyčku QRS záznamu, přičemž pro účely klasifikace nehodnotí intraindividualitu 

(vnitřní proměnlivost) záznamu, nýbrž průměrný (reprezentativní) QRS komplex, přitom jsou 

průměrovány změny signálu způsobené extrakardiálními faktory (například dýcháním) a dalšími 

artefakty (viz oddíl 6.1.1). Vlivem variability záznamu, která byla popsána maximální relativní 

odchylkou 𝛿MAX dle (6.83), je tedy reprezentativní smyčka, oproti náhodně vybrané smyčce  QRS, 

vhodnější pro popis individuálního EPS. Navrženou metodou časové synchronizace všech QRS 

smyček záznamu (viz podkapitola 6.4) a posunutím jednotlivých QRS smyček do počátku 

souřadnicového systému dle detekované izoelektrické linie (viz podkapitola 6.3) bylo dosaženo 

mediánu hodnot 𝛿MAX 12,2 % pro zdravé subjekty a předpokládaně vyšších hodnot 19,3 % pro MI 

a 17,2 % BBB při odstranění minimálního počtu extrémních pozorování (ektopických QRS), tedy 

kolem 3 % QRS smyček z celkového počtu 140 QRS smyček pro dvouminutový záznam databáze 

PTB, při průměrné tepové frekvenci 70 BPM. 

Algoritmus byl navržen na záznamech databáze PTB s artefakty uvedenými (viz oddíl 6.1.1), 

přičemž podstatnou měrou se na rušení podílela nízkofrekvenční fluktuace signálů, pro jejíž filtraci 

byly navrženy filtry pro minimální ztrátu diagnostické informace, při splnění podmínek pro užitečný 

frekvenční rozsah s ohledem na zachování tvaru a amplitud QRS komplexů. 

Detekce časových okamžiků výskytu QRS, počátku a konce QRS a PQ úseku byla provedena 

navrženým QRS detektorem (viz publikace autora [L3]), založeným na waveletové transformaci 

a výpočtu směrnice přímky v okolí hledaných časových okamžiků, přičemž detektor je adaptivní 

pro široké QRS a porovnává detekci mezi signály svodů X, Y, Z. Detektor je optimalizován 
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na databázi PTB a umožňuje ladění parametrů uvedených (viz Tabulka 6.4 až Tabulka 6.19). Tento 

detektor dostačoval pro detekci QRS, ačkoli detekce izoelektrické linie podle PQ úseku je 

u patologických případů problematická, neboť počátek i konec QRS smyčky u těchto případů nekončí 

v počátku souřadnicového systému, a tak jsou tyto případy posuzovány individuálně manuální korekcí 

posunutím signálů po napěťových osách při současné kontrole změn kvantitativního popisu EPS 

pomocí navrženého software (viz kapitola 10). Jiné algoritmy pro detekci a segmentaci signálu nebyly 

testovány, ačkoli mohou navržený QRS detektor teoreticky nahradit. 

Vyhodnocení algoritmu pro výběr významných vlastností 

Extrakce vlastností byla provedena zcela podle Laufbergerovy oktantové VKG (viz podkapitola 

2.2), kdy pro kvantitativní popis EPS byly použity všechny vzorce, ukazatele a indikátory používané 

v dostupných literaturách, viz [44] až [57]. Dle (11.1.2) můžeme usoudit, že je metoda vhodná 

pro další automatizaci, tedy pro použití statistických metod pro výběr významných vlastností 

a moderních metod pro automatickou klasifikaci. 

Dle provedené exploratorní analýzy dat a hypotetických testů (viz kapitola 7) byly nalezeny 

statisticky významné kategoriální a spojité proměnné pro rozlišení jednotlivých diagnóz HC, MI-A, 

MI-I a BBB, přičemž popisné parametry byly rozděleny do skupin kategoriálních proměnných (vzorce 

SO a Klíč) a ostatních, zejména spojitých proměnných (viz oddíl 7.3.2) a dále několika 

dichotomických a ordinálních proměnných (viz oddíl 7.3.3). Vzorec SP byl téměř pro každý záznam 

odlišný a nepodařilo se najít integrující a rozlišovací souvislosti. Vzorce Klíč a SO byly dále 

integrovány, zejména třídy a podtřídy SO byly sloučeny do společných skupin v celkovém počtu 17 

skupin na celkový počet 124 záznamů. Slučování bylo provedeno pouze na základě četností tříd 

a podtříd pro jednotlivé diagnózy (viz Tabulka 7.5), přičemž způsob slučování má zásadní vliv 

na úspěšnost klasifikace a může být proveden pokaždé jiným způsobem. Důvodem sloučení do skupin 

bylo nutné splnění podmínek pro LR model, kdy počet vysvětlujících proměnných by neměl být vyšší 

než pětina celkového počtu vstupních vzorů, kdy každá kategorie představovala jednu vstupní 

proměnnou, navíc nebyla pro původní třídy a podtřídy SO splněna podmínka neseparovatelnosti 

proměnných, viz [129], kdy model LR nekonverguje k výslednému řešení. Výběr významných 

proměnných byl dále proveden na základě ověření nulovosti parametrů LR modelu dle (2.19), 

při splnění podmínek, (viz Podmínka 2.9 až Podmínka 2.12) včetně vyšetření multikolinearity pomocí 

korelačních koeficientů (viz Tabulka 8.1) a omezení počtu vstupních proměnných. 

Limitací algoritmu je použití LR modelu při vyhodnocování významných vlastností, který je 

schopen pomoci Waldova testu nalézt pouze takové významné vlastnosti EPS, které jsou lineárně 

závislé na rozpoznávané diagnóze. 

Vyhodnocení algoritmu pro klasifikaci 

Typy klasifikátorů byly vybrány na základě výsledků IBP SPSS Modeleru [127], a Weka-

machine učících algoritmů pro úlohy získávání znalostí z dat [128], přičemž pro klasifikaci byla 

vybrána logistická regrese (LR) a vícevrstvá perceptronová síť (MLP), která oproti LR hledá mezi 

vlastnostmi EPS a klasifikovanými diagnózami komplexní (i nelineární) vztahy. Výběr dvou odlišných 

typů klasifikátorů umožnil porovnání výsledků klasifikace. Pro vyšetření rozlišovacích schopností 

jednotlivých skupin proměnných, tedy vzorců SO, Klíč, ostatních proměnných (ukazatelů 
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a indikátorů), a nakonec kombinace všech proměnných bylo navrženo celkem 16 modelů LR a 16 

modelů MLP (viz Tabulka 9.1). 

Zatímco LR modely navržené dle pododdílu 2.3.5.1, při splnění požadovaných podmínek 

pro návrh modelů nemají další potenciál pro optimalizaci, metodika návrhu MLP modelů je otevřená 

a zahrnuje široké možnosti (viz pododdíl 2.3.5.2): 

1. Optimalizace struktury (počtu neuronů a skrytých vrstev) a výběr přenosových funkcí 

v jednotlivých vrstvách, 

2. optimalizace regularizačními algoritmy proti přeučení sítě, 

3. optimalizace varianty účícího algoritmu zpětného šíření chyby a chybové funkce, 

4. optimalizace parametrů rychlosti učení a momentu, 

5. optimalizace výběru kritérií pro inicializaci vah a pro ukončení trénování sítě. 

Pro návrh modelů MLP byla vybrána pouze jedna z mnoha variant, prezentovaná 

(viz podkapitola 8.2), přičemž modely MLP se podařilo natrénovat dle zvolených kritérií pro ukončení 

trénování s normalizovanou chybou MSE: 0,1 pro HC, 0,03 pro MI-I, 0,002 pro MI-A a 0,02 pro BBB, 

přičemž úspěšnost klasifikace dle parametrů ACC, AUC a MSE pro oba typy modelů MLP a LR byla 

srovnatelná (viz Obrázek 9.1, Obrázek 9.2, Obrázek 9.3). Pro návrh modelů MLP byly oproti LR 

použity všechny skupiny SO na základě dosažené nižší hodnoty MSE, což se projevilo úspěšnější 

klasifikací MI-I pro MLP model. 

Analýza navržených modelů 

LR a MLP modely byly navrženy na záznamech PTB databáze (viz podkapitola 5.1) 

a otestovány na záznamech CSE databáze (viz podkapitola 5.2), přičemž záznamy PTB databáze 

sloužily jako tréninková/validační množina a záznamy CSE databáze sloužily jako testovací množina 

pro validaci navržených modelů. 

Generalizační schopnost navržených modelů byla odhadnuta na základě úspěšnosti klasifikace 

dle dosažené senzitivity a specificity na testovací množině (CSE databáze). 

Analýzou navržených modelů byl dále vyřešen problém nedostatečně reprezentativních skupin 

vstupních dat tréninkové/validační množiny – extrapolace (viz pododdíl 2.3.5.2, Metody analýzy 

modelu neuronové sítě). 

Vyhodnocení možností rozšíření, vylepšení a dalšího postupu 

Přesnost klasifikace pro rozpoznávání diagnóz HC, MI-I, MI-A a BBB by mohla být vylepšena 

navýšením počtu záznamů pro tréninkovou/validační množinu a iterační metodou opakování procesu 

výběru významných vlastností EPS a návrhu modelů klasifikátorů dle prezentované metodiky. 

Pro rozšíření algoritmu o možnost klasifikace většího počtu diagnóz IHD, tedy MI s různou 

lokalizací, MI společně s BBB, akutních nebo subakutních formem IHD, by bylo nutné mít k dispozici 

větší počet VKG záznamů, přičemž pro přesné roztřídění dat je nutné korelovat smyčky P-QRS-T  

s fyziologií případu a případně dalšími parametry: velikostí srdce, morfologií myokardu a uložením 

srdce v hrudníku. 
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Dalším rozšířením klasifikace IHD by mohla být komparativní metoda, kdy je vyhodnocován 

stav IHD na základě změn kvantitativního popisu EPS jednoho subjektu. Tato metoda však vyžaduje 

dlouhodobé monitorování jednoho subjektu. 

Použitá metoda extrakce vlastností posuzuje pouze smyčku QRS. Pro zvýšení diagnostické 

informace by bylo vhodné dále zahrnout do kvantitativního popisu EPS i úseky ST a vlnu T. 

Další diagnostickou informaci může přinést vyšetření intraindividuality záznamu při použití 

metod rotační a translační matice (RTM) v algoritmu pro předzpracování dat. 

Navrženou metodiku pro předzpracování dat, výběr významných vlastností a klasifikaci lze dále 

vylepšovat, například testováním jiných metod pro výběr významných vlastností (PCA a další), 

optimalizací stávajícího typu klasifikátoru MLP nebo testováním jiného typu klasifikátoru, přičemž 

odhad generalizační schopnosti navržených modelů lze provádět technikami křížové validace 

a dalšími metodami (viz pododdíl 2.3.5.2, Metody analýzy modelu neuronové sítě). Úspěšnost 

klasifikace lze dále vylepšit kombinováním navržených modelů. 

11.1.4 Ad Cíl 4P 

Pro zpracování dat VKG byl navržen uživatelský software (viz kapitola 10), který implementuje 

algoritmus pro předzpracování dat a použité metody extrakce vlastností. 

 

Výhody uživatelského software: 

 Umožňuje grafickou reprezentaci signálů svodů X, Y, Z a zobrazení oktantů a vrcholů ve 2D 

grafech a současně ve 3D zobrazení, 

 umožňuje individuální výběr QRS smyček záznamu zahrnutých pro zobrazení a výpočet 

reprezentativní smyčky záznamu, 

 umožňuje exploratorní oktantovou analýzu a zobrazení vybraných skupin QRS, 

 umožňuje jak analýzu jednotlivých záznamů, tak i analýzu reprezentativních QRS smyček 

všech záznamů, 

 umožňuje interaktivní nastavení filtrů, ohraničení QRS, korekce na izoelektrickou linii pro 

každý QRS. 

Nevýhody uživatelského software: 

 Implementuje pouze prezentovaný algoritmus pro detekci QRS, detekce všech smyček P-QRS-

T celkého srdečního cyklu není zahrnuta, 

 implementuje pouze použité metody extrakce vlastností, 

 výběr významných vlastností a klasifikace je řešena odděleně. 
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11.2 Přínosy disertační práce 

Přínosem disertační práce je formulace ucelené metodiky pro automatickou klasifikaci IHD 

z VKG svodů, přičemž VKG je perspektivní diagnostickou metodou, která přináší oproti standardní 

12svodové EKG diagnostiky přesnější výsledky a je vhodnější pro počítačové zpracování dat. 

Dalším přínosem je navržený algoritmus pro automatickou klasifikaci pacientů s diagnózou HC, 

MI-I, MI-A a BBB z VKG svodů, přičemž pro kvantitativní popis EPS je použita metoda 

Laufbergerovy oktantové VKG ověřená na základě dosažené úspěšnosti klasifikace navržených 

klasifikačních modelů. 

Navržený algoritmus lze optimalizovat a rozšiřovat o další klasifikované diagnózy a potenciálně 

může přinést přesnější výsledky v případě nejasné diagnózy stanovené na základě 12svodového EKG 

a predikce vývoje IHD. 

Implementace algoritmu do přenosných zařízení (viz [P1]) a automatické vyhodnocování VKG 

v reálném čase mohou být přínosné pro systémy domácí péče (viz [L5], [L6], [L7], [L8], [L9], [L10], 

[L11], [L12]) a pro sportovce a záchranné složky (viz [P2]). 

Navržený software pro zpracování VKG je flexibilním nástrojem pro vývoj algoritmů 

pro automatickou klasifikaci IHD, umožňuje grafickou reprezentaci dat, bohaté nastavení 

a implementaci požadovaných funkcí pro zpracování signálů. 

11.3 Doporučení pro  další výzkum 

Další výzkum je možné stavět na dostatečné velké datové základně VKG záznamů, přičemž 

diagnózy by měly být podloženy přesnějšími metodami (zobrazovací techniky CA a další). 

Pro omezení chyb měření by měl být použit některý korigovaný systém svodů, přičemž 

mezi přesnější systémy patří např. SVEC III, zajímavým řešením by mohl být systém s individuálně 

vyhledávaným ESS. 
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12 Závěr 

Diagnostická metoda VKG přináší efektivní možnosti pro kvantitativní popis EPS, počítačové 

zpracování dat a automatickou diagnostiku IHD. Oproti klasické 12svodové EKG je přesnější a může 

přinést upřesnění elektrokardiografické diagnostiky pro rozpoznání některých forem IHD. Metodika 

pro automatickou klasifikaci IHD zahrnuje měření VKG, třídění dat, předzpracování dat, výběr 

vlastností EPS, výběr významných vlastností EPS a klasifikaci, přičemž výběr vhodné metodiky je 

pro dosažení vysoké přesnosti klasifikace klíčový. V kontextu s řešenou problematikou byla metodika 

pro automatickou klasifikaci IHD přehledně zpracována a zahrnuta v diskuzi. 

Metodika byla aplikována pro návrh vlastního algoritmu pro automatickou klasifikaci diagnóz 

HC, MI-I, MI-A, BBB ze svodů VKG, přičemž pro vstupní data byly použity záznamy databáze PTB 

pro návrh algoritmů a záznamy databáze CSE pro validaci navržených modelů klasifikátorů. Obě 

databáze používají pro měření Frankův svodový systém. Roztřídění dat do jednotlivých 

diagnostických tříd proběhlo na základě uvedené diagnózy ověřené kardiologem na základě 

12svodového EKG, přičemž pro záznamy nebyly k dispozici upřesňující fyziologické údaje, tedy 

koronarografické snímky a jiné. Omezený počet záznamů umožnil pro návrh algoritmu výběr dvou 

typů MI (29 MI-A, 34 MI-I), dále 52 případů HC a pro testovací účely bylo vybráno 9 případů BBB. 

Záznamy byly předzpracovány navrženým algoritmem za účelem vyhodnocení reprezentativní 

smyčky QRS každého záznamu, vypočtené průměrováním všech QRS vyjma ektopických QRS. 

Při tom byly použity vlastní algoritmy pro detekci QRS a PQ úseků založené na waveletové 

transformaci, detekci izoelektrické linie na základě detekovaných PQ úseků, a synchronizaci QRS 

v časové ose dle minimalizace kvadratické odchylky, při odstranění ektopických QRS na základě 

extrémních pozorování (3 IQR). Variabilita každého záznamu byla vyšetřena na základě maximální 

relativní chyby 𝛿MAX, přičemž vnitřní variabilita záznamu vzhledem k variabilitě všech záznamů byla 

relativně malá. 

Reprezentativní QRS smyčka každého záznamu byla kvantitativně popsána na základě 

Laufbergerovy oktantové VKG a významné vlastnosti, mající rozlišovací schopnost pro jednotlivé 

diagnózy, byly vybrány na základě exploratorní analýzy dat, statistických testů o shodnosti středních 

hodnot a mediánů pro spojité proměnné a nakonec podle významnosti koeficientů logistického 

regresního modelu. Proměnné byly rozděleny na vzorce SO, Klíč a ostatní proměnné (ukazatele 

a indikátory), přičemž byla posuzována významnost jednotlivých typů proměnných pro rozlišení 

každé diagnózy. 

Pro návrh modelů klasifikátorů byly vybrány 2 typy klasifikátorů: LR, která akceptuje 

kategoriální i spojité vstupní proměnné a je typem zobecněného lineárního regresního modelu 

s omezenými podmínkami na pravděpodobnostní rozdělení vstupních proměnných a MLP, která má 

ještě menší požadavky na vstupní proměnné a hledá komplexní vztahy mezi vysvětlujícími 

proměnnými (příznaky) a klasifikovanými třídami. 

Úspěšnost klasifikace byla posouzena na základě analýzy navržených klasifikačních modelů, 

přičemž byly vypočteny přesnost (ACC), senzitivita (SEN), specificita (SPE), normalizovaná střední 

kvadratická chyba (MSE) a obsah pod křivkou ROC (AUC), a dále byly sestaveny klasifikační tabulky 

a ROC křivky. Výsledky klasifikace na CSE databázi jsou považovány za odhad generalizační 
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schopnosti modelů. Z uvedené analýzy vyplývá, že došlo extrapolaci, tedy vstupní data pro návrh 

modelů nebyly dostatečně reprezentativním výběrem z populace a zvýšením počtu záznamů zejména 

pro diagnózy MI-I a MI-A by pravděpodobně došlo k vyřešení problému a zlepšení výsledné 

klasifikační úspěšnosti na testovacích datech. 

Navržený algoritmus umožňuje rozpoznávat pacienty s diagnózami HC, MI-I, MI-A a BBB 

ze záznamů VKG se senzitivitou 78 % a specificitou 83 % pro klasifikaci HC, senzitivitou 58 % 

a specificitou 90 % pro klasifikaci MI-I, senzitivitou 63 % a specificitou 90 % pro klasifikaci MI-A 

a senzitivitou 92 % a specificitou 88 % pro klasifikaci BBB. 

Ověření Laufbergerovy oktantové VKG lze provést na základě výsledků klasifikace: všechny 

typy použitých proměnných jsou pro klasifikaci relevantní, přičemž skupiny Klíčů byly významné 

pro rozpoznání MI-A, skupiny SO byly významné pro rozpoznání MI-I, spojité proměnné 

a kombinace všech proměnných dosahovaly nejlepších výsledků pro všechny klasifikované diagnózy. 

Většina případů MI-A splňovala kritérium pro nulu v asociaci vrcholu A pro vzorec Klíč. Pro většinu 

případů HC byla splněna standardní nebo modifikovaná posloupnost oktantů. Pátý oktant se objevoval 

několikanásobně častěji u patologických případů s delším trváním, obrácená rotace, signalizující 

pokročilé stádium IHD, se objevila jen u několika případů. 

Oproti jiným algoritmům pro automatickou klasifikaci IHD byly použity odlišné metody 

pro kvantitativní popis EPS podložené široce zpracovanou teorií oktantové VKG. Přitom byl kladen 

důraz na vytvoření homogenních skupin při třídění záznamů a na odhad generalizační schopnosti 

při analýze navržených modelů, který byl proveden na odlišné databázi VKG záznamů. 

Navržený systém pro automatickou klasifikaci IHD ze svodů VKG nabízí další optimalizační 

možnosti uvedené v diskuzi a metodika návrhu je otevřená k dalšímu vědeckému postupu.  

Je možné konstatovat, že všechny stanovené cíle byly splněny. 
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ELCOM Group a.s. (2010). 
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 „Programovatelný simulátor snímače invazivního tlaku“, ev.č.: 21895, 

zapsán na úřadě průmyslového vlastnictví, číslo přihlášky 2011-23928. 
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Výtah z obsahu příloh 

Přílohy této disertační práce představují její nedílnou součást a mají za úkol tématicky doplnit 

samotný výklad v kapitolách 1 až 11. 

 

Příloha A je rešerší k tématu disertační práce. V úvodu přílohy je uveden stručný přehled 

článků, použitých metod a výsledků metodik používaných pro automatickou diagnostiku IHD z VKG 

svodů. Příloha A je rozdělena do těchto tematických okruhů: 

 První tématický okruh – oddíl A.1 je přehledem metod měření používaných 

v elektrokardiografii. Uvádí svodové systémy a transformační techniky pro získání VKG svodů. 

 Druhý tématický okruh – oddíl A.2  uvádí metody pro předzpracování dat a rozděluje je 

do několika kategorií.  

 Třetí tématický okruh – oddíl A.3 uvádí metody pro extrakci vlastností EPS dat a rozděluje je 

do několika kategorií.  

 Čtvrtý tématický okruh – oddíl A.4 popisuje metody výběru významných vlastností. 

 Páty tématický okruh – oddíl A.5 uvádí některé typy klasifikátorů a používané metody 

pro klasifikaci. 

 Šestý tématický okruh – oddíl A.6 diskutuje úspěšnost jednotlivých autorů při klasifikaci 

jednotlivých typů diagnóz. 

 Sedmý tématický okruh – oddíl A.7 uvádí přehled vlastností popisujících EPS rozdělených 

do několika kategorií popsaných (viz oddíl A.3). 

 Osmý tématický okruh – oddíl A.8 uvádí seznam zkratek používaných v příloze A. 

Příloha B je biografií akademika Viléma Laufbergera. Uvádí jeho vědeckou práci včetně 

kardiografického období jeho vědecké činnosti. 

 

Příloha C – popis EPS konkrétních záznamů ve formátech používaných metodou oktantové 

VKG (viz oddíl 2.2.6). 

 

Příloha D – programový kód v MATLABu, implementace algoritmů pro automatickou 

klasifikaci IHD z VKG svodů. 

 

Přílohy E a F – úspěšnost navržených klasifikačních modelů na původní databázi PTB, která 

sloužila pro návrh modelů a na testovací databázi CSE. 

 

Příloha G – obsahuje dodatky k disertační práci: obsah DVD přiloženého k disertační práci. 
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A Přehled vědeckých článků a metod VKG diagnostiky 

Tab. A.1 Přehled vědeckých článků: vstupní data, použité metody zpracování a klasifikace, výsledky. 

Reference,  

autor, 

rok vydání 

Zdrojová 

databáze, 

diagnostika 

Metody 

měření 

Metody 

předzpracování 

Metody 

extrakce 

vlastností 

Metody 

klasifikace 

Výsledky 

(senzitivita) 

(specificita) 

[58] 

Lee et al. 

1968 

100 

pacientů,  

různé typy 

MI 

VKG 

EKG 

CA 

----- ----- kritérium VKG dosahuje 

lepších výsl. 

než EKG 

[59] 

Simonson 

1976 

173 

pacientů, 

různé typy 

MI 

VKG  

EKG 

autopsie 

----- ----- kritérium VKG:  

56 - 100 % 

EKG:  

54 - 88 % 

[48] až [57] 

Laufberger 

1962-83 

tisíce 

pacientů 

s IHD a dal. 

diagnózami 

VKG ----- oktantová 

VKG 

kritérium kvantifikace 

EPS 

pro klasifikaci 

IHD 

[60] 

Cowan et 

al. 1982 

25 pacientů, 

různý 

rozsah MI 

VKG 

autopsie 

----- ----- kritérium VKG vhodná 

pro určení 

rozsahu MI 

[61] 

Brohet et al. 

1984 

1069 HC 

140 LVH 

299 RVH 

203 BVH 

VKG 

EKG 

izolinie 

průměr 

----- DM 

LDA 

DM: 79 % 

MVA: 85 % 

[62]  

Pilhal et al. 

1991 

18 HC 

18 IHD 

VKG 

EKG 

SPECT 

izolinie 

průměr 

LR 

nepárový   

t-test 

----- VKG je 

vhodná pro 

detekci IHD 

[63] 

Watanabe 

et al. 1999 

63 pacientů, 

různý 

rozsah MI 

VKG 

SPECT 

----- LR 

nepárový 

t-test 

----- VKG vhodná 

pro určení 

rozsahu MI 

[64] 

Matveev et 

al. 2007 

20 HC 

17  

STEMI-A 

21  

STEMI-I 

SAECG 

VKG_T 

průměr ----- LDA 91 % 

[65] 

Dingfei 

2008 

PTB dat. 

HC 959 

AMI 1100 

SAMI 500 

VKG 

EKG 

filtr MAR GLM VKG: 98 % 

EKG: 73 % 

[66]  

Schupbach 

2008 

332 HC 

471 IHD 

 

VKG_K 

EKG 

CA 

----- ----- kritérium VKG: 

64 %; 82 % 

EKG:  

53 %; 75 % 

[67] 

Schupbach 

2009 

62 HC 

47 IHD 

 

VKG_K 

CA 

----- ----- LDA 

SVM 

LDA:  

79 %; 87 % 

SVM:  

81%; 90 % 
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Reference,  

autor, 

rok vydání 

Zdrojová 

databáze, 

diagnostika 

Metody 

měření 

Metody 

předzpracování 

Metody 

extrakce 

vlastností 

Metody 

klasifikace 

Výsledky 

(senzitivita) 

(specificita) 

[68]  

Schupbach 

2010 

253 HC 

540 IHD 

 

VKG_K 

CA 

----- Mann-

Whitney 

Kend. tau 

(ROC) 72,1 % 

76,3 % 

 

[69]  

Romero et 

al. 2010 

STAFF III 

dat. 

79 AMI 

VKG_T 

EKG 

izolinie: CSI 

delin.: WTD 

norm. 

PCA ----- VKG lepší 

výsledky 

než EKG 

[70] 

Correa et 

al. 2010 

11 HC 

95 CHD 

 

VKG filtr  izolinie: CSI 

RTM 

KS 

Mann-

Whitney 

----- VKG vhodná 

pro rozlišení 

CHD 

[71] 

Huang et 

al. 2011 

PTB dat. 

80 HC 

369 MI 

VKG ----- MAR 

FFS 

BFS 

 

MLC 

GLM 

KNN 

SVM 

99,9 % 

92,5 % 

[72] 

Dehnavi et 

al. 2011 

10 HC 

60 IHD 

 

VKG 

EKG 

filtr PCA 

ICA 

MLP VKG: 86 % 

EKG: 73 % 

[73]  

Yang  

2011 

PTB dat. 

80 HC 

368 MI 

VKG DWT RQA 

FSS 

LDA 

QDA 

KNN 

96,5 % 

75 % 

[74] 

Yang et al. 

2012 

PTB dat. 

80 HC 

368 MI 

VKG ----- KS CART 97,3 % 

95 % 

[75] 

Correa et 

al. 2012 

PTB dat. 

52 HC 

STAFF III 

80 IHD 

VKG 

VKG_T 

filtr izolinie: CSI 

zarovnání: RTM 

Mann-

Whitney 

LDA 90,9 % 

93,7 % 

[76]  

Panagiotou 

et al. 2013 

UHS-NHS 

dat. 

158 SCAR 

102 HC 

PTB dat. 

52 HC 

VKG_T 

VKG 

CMR 

izolinie 

delineátor: 

TDMG 

InfoGain 

Relief 

SVM – 

AttEval 

SVM 84,3 % 

77,4 % 

[77]  

Panagiotou 

et al. 

2013 

UHS-NHS 

158 SCAR 

102 HC 

PTB dat. 

52 HC 

EKG 

VKG 

VKG_T 

CMR 

izolinie: MF 

delineátor:TDMG 

InfoGain 

Relief 

SVM –

AttEval 

WC 

SVM 87,3 % 

91,2 % 

[78] 

Yang et al. 

2013 

PTB dat. 

79 HC 

47 MI-A 

77 MI-AS 

43 MI-AL 

89 MI-I 

53 MI-IL 

VKG filtr: FFT 

zarovnání 

a prům.: Poincaré 

norm. 

DSTW SOM 

LR 

87,9 % 

93,5 % 

[79]  

Le et al. 

2013 

PTB dat. 

80 HC 

47 MI-A 

77 MI-AS 

43 MI-AL 

89 MI-I 

53 MI-IL 

VKG ----- Markov 

chain 

AD 

KS 

CART 88 % 

92 % 
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A.1 Metody měření 

Standardní 12svodový systém 

Svodový systém v elektrokardiografii používá standardně 12 svodů dle [1]: 

 3 Einthovenovy bipolární končetinové svody I, II, III, 

 3 Goldbergerovy zesílené semi-unipolární končetinové svody aVR, aVL, aVF, 

 6 Wilsonových unipolárních hrudních svodů V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

Einthovenův svodový systém předpokládá dle [1] model srdce (viz pododdíl 2.1.1.1), které je 

umístěné uprostřed homogenní koule reprezentující torzo. Elektrody tvoří rovnostranný trojúhelník 

kolem středu dipólu. Pak napětí 𝑈I, 𝑈II, 𝑈III měřené končetinovými bipolárními svody I, II, III, kde 

𝛷R, 𝛷L, 𝛷F jsou potenciály na pravé ruce, levé ruce a levé noze (viz Obr. A.1 vlevo) je přímo úměrné 

průmětům elektrického srdečního vektoru na strany Einthovenova trojúhelníka, které tvoří vektory 

jednotlivých svodů. 

Goldbergerovy svody rovněž využívají  Einthovenova trojúhelníka, avšak napětí svodu a VR je 

měřeno mezi 𝛷R a průměrem potenciálů 𝛷L a 𝛷F, napětí svodu aVL je měřeno mezi 𝛷L a průměrem 

potenciálů 𝛷R a 𝛷F a napětí svodu aVF je měřeno mezi 𝛷F a průměrem potenciálů 𝛷R a 𝛷L. 

Goldbergerovy svody jsou plně redundantní s Einthovenovými svody [1]. 

Pro měření potenciálů v blízkosti srdce zavedl Wilson unipolární hrudní svody V1 až V6. Tyto 

svody jsou lokalizovány (viz Obr. A.1 vpravo). Napětí svodů V1 až V6 je měřeno mezi potenciálem 

na příslušném svodu a centrální Wilsonovou svorkou (průměrným napětím potenciálů 𝛷R, 𝛷L a 𝛷F) 

[1]. 

 

α

svod III

svod I

svod II

L

p

R

F

 

V1 V2

V3

klíční kost medioklavikulární 

linie

I

II

III

IV

střední 

axilární 

čára

V2
V3

V4 V5
V6

V7V3R

V1

V4R

 

Obr. A.1 Bipolární končetinové Einthovenovy svody I, II, II (vlevo), unipolární hrudní Wilsonovy 

svody V1 až V6 a rozšiřující svody V3R, V4R a V7 (vpravo). Upraveno dle [1]. 
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Frankův svodový systém 

V dnešní době je nejvíce využíván Frankův systém uvedený v roce 1954. Důvody jeho přijetí 

nejsou zcela jasné, neboť má určité nevýhody, dle [21]: opakovatelnost stejného umístění elektrod je 

problematická; není jednoduché použít systém správně pro všechny pacienty; je časově náročný 

a zejména správné umístění elektrod u obézní ženy nebo novorozenců je téměř nemožné. 

Ve vektorkardiografickém systému jsou potřebné minimálně čtyři elektrody pro určení tří 

nezávislých změn potenciálů. Tyto potenciály určují elektrický srdeční vektor v trojrozměrném 

prostoru. Existují však nevýhody použití minimálního počtu elektrod umístěných na končetinách, 

vpředu a vzadu na hrudníku. Příkrý vzrůst potenciálu elektrody umístěné na levé končetině znamená, 

že koeficienty jsou u jednotlivých subjektů velmi proměnné a závisejí na nehomogenitě končetiny. 

Další nevýhodou jsou chyby způsobené proměnlivostí umístění dipólu, které se negativně projevují na 

všech elektrodách. Frankův systém nevyužívá levé ruky dle [26]. Zamezení zranitelnosti vůči změnám 

pozice dipólu není jednoduchá, avšak vlivy umístění dipólu mohou být redukovány zvýšením počtu 

pečlivě vybraných elektrod a jejich propojením do podoby vhodné pro docílení prostorové 

kompenzace. Frankův systém využívá sedmi elektrod (viz Obr. A.2). 

Elektrody musí být umístěny pečlivě pro docílení přesnosti tohoto sytému a jeho necitlivosti 

vůči umístění dipólu. Umístění elektrod ve výšce srdeční komory je určena pátým mezižeberním 

prostorem a obvykle se jedná o korektní hodnotu v rozmezí jednoho palce. Fluoroskopický odhad 

anatomického středu srdeční komory není přesný, protože bránice zakrývá projekcí zakrytou část 

komor. Elektrody A, C, E, I a M jsou umístěny přesně ve stejné výšce. Určení úhlů hrudních elektrod: 

E a M jsou umístěny ve středních liniích, naproti sobě, elektrody A, I jsou umístěny v levé a pravé 

střední axilární linii. Tyto linie prochází axilou paralelně s hlavní osou trupu. Umístění elektrody C je 

ošidné kvůli rozličným tvarům hrudníku a obvykle rozdílným vzdálenostem |AC| a |CE|. Elektrody 

hlavová a nožní: H je umístěna vzadu na krku 1 cm vpravo od zadní středové linie na úrovni 

korespondující s prodloužením linie ramen. Umístění elektrody F je nejméně kritické, standardně jako 

elektroda Einthovenova svodu mezi kolenem a kotníkem [26]. 

Základní předpoklady tohoto systému vyhovují stanovaným podmínkám (viz Podmínka 2.1, 

Podmínka 2.2). Depolarizace komor je reprezentována v každém okamžiku ekvivalentním dipólem, 

který je proměnný v síle a orientaci, ale je fixován na jednom anatomickém místě pro každý subjekt 

(viz pododdíl 2.1.1.1). Médium, do kterého jsou produkovány proudy, je homogenní, rezistivní 

a lineární pro všechny jedince s ohraničením odpovídajícím tvaru trupu [26]. 

Jednotlivé složky 𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧 dipólového momentu 𝒑 jsou výsledkem přepočtu rezistorové sítě, 

která normalizuje výstupy 𝑈X, 𝑈Y, 𝑈Z. Odpor 𝑅 pro rezistorovou síť se pohybuje v rozmezí 25 kΩ 

až 100 kΩ. Funkce rezistorové sítě bývá v dnešní době nahrazena operačními zesilovači nebo 

digitálně, kdy přepočet napětí je uveden v literatuře [1]. 

Na základě předpokladů pro Frankův svodový systém je očekávaná přesnost ±15 % [26]. Vliv 

tvaru hrudníku by se měl projevit u většiny subjektů z ±10 % [26], zahrnující muže i ženy. Absolutní 

amplituda může mít větší odchylky. Umístění elektrody C u žen skýtá nevyhnutelné odchylky, které 

však nejsou kritické, protože tato elektroda slouží jako korekce pro 𝑈X. Pro různá umístění dipólu 

s odchylkou do 5 cm od typického umístění zůstávají obrazové vektory s přesností úhlu ±5 % a délce 

±20 % [26]. Procedura aplikace tohoto systému může být redukována na 15 až 20 minut pro každý 

subjekt [26]. 
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Obr. A.2 Umístění sedmi elektrod Frankova korigovaného VKG systému včetně korigující 

rezistorové sítě. Upraveno dle [26]. 

McFeeův-Parungaův svodový systém 

McFee-Parungaův VKG systém, nazývaný též axiální, je založen na teoretickém modelu 

homogenního torza. Pro detekci tří ortogonálních složek elektrického srdečního vektoru je použito tří 

párů elektrod. Systém se řídí předpokladem, že v blízkosti srdce není elektrické pole homogenní, a tak 

pro snímání anteriorně-posteriorní složky používá tří elektrod umístěných na hrudníku v definovaných 

lokalizacích podle mezižeberních prostorů a vzdálenostech od sterna, a jedné elektrody umístěné 

na zádech. Pro snímání pravolevé složky používá dvou elektrod umístěných na levém boku a jedné 

elektrody na pravém boku. A pro snímání inferiorně-superiorní složky používá jedné elektrody 

umístěné na krku a jedné elektrody umístěné na levé noze [1]. 

Svodový systém SVEC III 

Tento systém byl navržen a kalibrován na základě nehomogenního fyzikálního modelu. 

Umístění elektrod v sagitální rovině je symetrické a vhodné pro muže i ženu. Použití 14 elektrod 

zlepšuje necitlivost vůči nepřesnému umístění elektrod. Svody X, Y, Z jsou vytvořeny sítí rezistorů 

a zajišťují ortonormalitu systému [1]. 

Svodový systém používaný v kardiogoniometrii 

Kardiogoniometrie (cardia = srdce, gonia = úhel), viz Obr. A.3, [27] je neinvazivní metoda 

pro kvantitativní třírozměrnou vektorovou digitální analýzu depolarizace a repolarizace myokardu. Její 

principy a studie ukázaly užitečnost pro diagnózu IHD. 

Tento vývojově mladší koncept používaný v kardiogoniometrii (Sanz, Steger a Thie, 1983) 

umožňuje konstrukci tří ortogonálních projekcí (X, Y, Z) ze čtyř svodů umístěných v blízkosti srdce 

bez využití rezistorové sítě. Ortogonalita těchto tří projekcí je garantována konstrukcí, kde X a Y jsou 

odvozeny ze stejné roviny a Z je odvozeno z roviny kolmé na 𝑥𝑦. Geometrické uspořádání elektrod do 

ortogonálního systému se vyhýbá zkreslení. Pozice elektrod a jejich trigonometrické sestavení vede 

𝑈X 

 

𝑈X 

𝑈Z 

 

𝑈Z 

𝑈Y 

 

𝑈Y 
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k matematicky správným ortogonálním projekcím X, Y, Z (viz Obr. A.3). Projekční roviny nejsou 

zarovnány podle povrchu těla, ale jsou umístěny přibližně kolem anatomické polohy srdce [25], [27]. 

Přední rovinu určují elektrody (1, 3, 4) a předozadní rovinu elektrody (1, 2, 4). Tři elektrody 

v každé rovině popisují Kirchhoffovu smyčku. Vektorové sčítání tří potenciálů mezi páry těchto 

elektrod určuje vektor, popisující elektrické pole v každé rovině, podle Newtona. Vektory dvou 

pravoúhlých rovin umožňují konstrukci elektrického srdečního vektoru 𝒑 dle relace (2.1), který svou 

orientací udává směr a jeho délka sílu elektrického pole generovaného srdcem. Elektrody jsou 

umístěny (viz Obr. A.3): bod 1 (zelený) na místo hrudního svodu V4, tj. pátý mezižeberní prostor ve 

střední klavikulární linii; bod 2 (bílý) naproti elektrodě 1 vzadu na místo V8; bod 3 (žlutý) je umístěn 

kolmo nad elektrodou 1 na 0,7 násobku vzdálenosti bodu 1 a 2; bod 4 (červený) je umístěn napravo od 

bodu 3 ve stejné vzdálenosti jako body 1 a 3. Svody jsou definovány následovně: (4-2) D (dorsální), 

(4-1) A (anteriorní), (2-1) I (inferiorní), (4-3) Ho (horizontální), (3-1) Ve (vertikální). Body (4-2-1) 

definují sagitální rovinu (na obrázku červená), body (4-3-1) definují frontální rovinu (na obrázku 

žlutá). Třetí rovina (na obrázku modrá) je ortogonální k ostatním dvěma rovinám a obsahuje bod 3 

[27].  

Výsledné napětí na svodech X, Y, Z lze vypočítat dle relací uvedených ve [27]: 

 

𝑈X = 𝑈D ∙ sin(45°) − 𝑈I 

𝑈Y = 𝑈D ∙ sin(45°) + 𝑈A 

𝑈Z = sin(45°) ∙ (𝑈Ve − 𝑈Ho) 

(A.1) 
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Obr. A.3 Uspořádání svodů v kardiogoniometrii. Upraveno dle [27]. 

Hybridní svodový systém 

Hybridní svodový systém vychází z myšlenky současného měření EKG a VKG. Hybridní 

systém navržený Macfarlanem kombinuje svody 12svodového EKG a přidává pouze dvě elektrody 

na místa V6R (pravostranný rozšiřující svod EKG) a na krk. Výběr elektrod vychází z Frankova 

systému svodů (viz Obr. A.2) [34]. 
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Svody VKG získané transformací standardních 12 svodů 

Quasi-ortogonální svody 

Vektorkardiografickou smyčku lze vytvořit z libovolných svodů 12svodového EKG, avšak 

odvozený vektorkardiogram nebude ortogonální. Některé svody (viz Obr. A.1) mají poměrně velkou 

korelaci se svody ortogonálními. Tyto svody nazýváme quasi-ortogonální. Získaný signál se bude 

blížit nekorigovaným svodovým systémům a zkreslení bude významné. Korekce se provádí pro 

známou geometrii torza, nejčastěji na modelu odvozeného Frankem dle [35]. 

Inverzní Dowerova transformace 

Dower a spol. nejdříve představili transformaci VKG svodů na 12 svodů EKG za účelem 

počítačového zpracování [39]. Koeficienty transformační matice byly odvozeny na základě modelu 

torza popsaného Frankem. Vlastní inverzní transformace byla odvozena Edenbrandtem et al dle [40]: 

 

𝑽 = 𝑫†𝑬 (A.2) 

kde 

𝑽 = [𝑈X 𝑈Y 𝑈Z]
T 

𝑬 = [𝑈V1 𝑈V2 𝑈V3 𝑈V4 𝑈V5 𝑈V6 𝑈I 𝑈II ]
T 

 

 𝑫† pseudoinverzní Dowerova transformační matice  

Korsova regresní transformace 

Korsova transformační matice je odvozena pomocí regresního modelu z databáze CSE. 

Koeficienty byly určeny na základě minimalizace střední kvadratické chyby mezi změřeným 

a transformovaným VKG. Trénovací množina obsahovala záznamy zdravých pacientů i pacientů 

s patologiemi MI, hypertrofií a dalších. Výsledky byly hodnoceny na základě absolutní procentuální 

chyby [41]. 

Transformace založená na fyzikálním modelu hrudníku 

Velmi přesný model hrudníku byl vytvořen Rushem [42]. Tento model byl použit pro vytvoření 

počítačového modelu hrudníku. Model se skládal z nádrže obsahující játra, páteř, hrudní kost, srdce 

podkožní tuk, aniztotropní kosterní svalstvo a krev uvnitř velkých cév. V oblasti srdce bylo umístěno 

15 trojic elektrod, z nichž každá představovala ortogonální složku elektrického srdečního vektoru. 

Na základě tohoto modelu byla vytvořena transformační matice 12svodového EKG na VKG a bylo 

provedeno porovnání a optimalizace výpočtu VKG Frankových svodů. Oproti originálním Frankovým 

svodům byly zjištěny odchylky 10 % až 20 % zejména v ose 𝑥 [43]. 
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A.2 Metody předzpracování dat 

Filtrace signálů 

Filtrace je provedena dolnopropustnými (LP), pásmovými (BP), hornoproputnými (HP) a notch 

filtry typu Butterworth, které se vyznačují maximálně plochou amplitudovou frekvenční 

charakteristiku v propustném pásmu. Rovněž se používají digitální FIR filtry. Frekvenční pásmo by 

mělo vyhovovat podmínkám pro diagnostické zpracování signálu např. dle [93]. 

Detekce QRS komplexů 

Existuje celá řada QRS detektorů založených na derivaci, digitálních pásmových filtrech nebo   

vlnkové transformaci. Často používaný je Panův-Tompkinsův algoritmus [94]. 

Segmentace 

Segmentace (delineace) je metoda vymezení hranic jednotlivých úseků EKG/VKG (viz Obr. 

A.4). Souvisí s detekcí QRS komplexů a jednotlivých vln P, Q, R, S, T. Tato metoda navazuje 

na jednodušší detekci QRS. Pro určení ohraničení vln P-QRS-T se často používá TDMG delineátor 

[95]. 

 

EKG

P vlna QRS komplex T vlna

VKG

 

Obr. A.4 Segmentování P-QRS-T úseků vymezených barevnou škálou. Upraveno dle [76] a [77]. 

Algoritmus TDMG je založen na kombinaci detekce extrémů a směrnice s použitím adaptivního 

prahování pro dosažení 11 důležitých časových okamžiků. Algoritmus vychází z rozšířené verze Pan-

Tompkinsovy metody. Předzpracování odstraní šum a artefakty EKG. Nejprve je detekována R vlna 

a jsou časově vymezeny hranice QRS komplexu. Poté je zaostřeno na část signálu, která předchází 

a následuje po QRS komplexu. Následně jsou zjištěny vrcholy P a T. Lokalizace vln je komplikovaná 

v důsledku možných atypických morfologií subjektů s různými kategoriemi nemocí. Algoritmus je 

testován na QT a PTB databázích [95]. 
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Dalším typem používaného delineátoru je delineátor založený na waveletové transformaci 

(WTD) [96]. Postup detekce je podobný jako u předchozího TDMG delineátoru. Je testován na MIT-

BIH, QT, European ST-T a CSE databázích. Metoda používá kvadratický spline wavelet. DWT 

implementují HP a LP filtry s lineární fází. Segmentace může být považována za segmentaci bankou 

filtrů. Na základě lokálních maxim, lokálních minim a průchodů nulou na různých škálách algoritmus 

identifikuje významné body. Vlny T a P jsou vyhledávány využitím stanoveného vyšetřovaného okna 

a hledáním lokálních extrémů. 

Odstranění vlivu kolísání izoelektrické linie 

Pro odstranění vlivu kolísání izolinie se používají mediánové filtry (MF) [97], [98] aplikované 

na časové okno (P-offset-QRS-onset). Výstup z těchto filtrů je považován za získanou izoelektrickou 

linii. Články [70], [75] používají ke stanovení izoelektrické linie místo MF interpolaci kubickými 

spliny (CSI). 

Prostorové zarovnání srdečních cyklů 

Pro analýzu variability srdečních cyklů a klasifikaci morfologií QRS daného subjektu je nutné 

zarovnání VKG smyčky. Analýza variability může přispět také k diagnóze srdeční ischémie a infarktu 

myokardu. Malé morfologické změny mohou hypoteticky záviset na ischemické tkáni a variacích 

kontraktilního systému. Další aplikací je klasifikace morfologií QRS. 

Variabilita a změna orientace elektrické osy ale může být způsobena také různými 

extrakardiálními faktory, jako je dýchání. Pro zachování morfologických změn a kompenzaci vlivu 

dýchání je nutné použít metodu, která zachová užitečné informace. 

Tyto podmínky splňuje metoda využívající rotační a translační matice a časové synchronizace 

(RTM) podrobně popsaná v literatuře [99]. Smyčky jsou zarovnávány podle referenční smyčky (první 

smyčka v záznamu, nebo průměrná smyčka). Zarovnání může probíhat i několikanásobně stanovením 

nové referenční smyčky. Metoda translace a rotace může být realizována algoritmem SVD [100]. 

Průměrování 

Průměrování P, QRS a T celého záznamu v každém svodu je výhodná metoda pro vytvoření 

reprezentativního QRS daného subjektu. Dochází k získání lepšího poměru signálu a šumu (SNR). 

Průměrování je klasická metoda pro obnovení srdečních mikropotenciálů spojených s aktivitou Hisova 

svazku a obnovení pozdních komorových potenciálů. Při procesu průměrování je nutné dodržet 

precizní synchronizaci srdečních cyklů [101]. Průměrování však není podmínkou procesu 

předzpracování pro klasifikaci srdečních chorob. 

Odstranění ektopických srdečních cyklů 

Pro přístupy, analyzující reprezentativní srdeční cykly, je vyžadováno vyloučení nestandardních 

(ektopických) srdečních cyklů. K tomuto účelu mohou být využity techniky posuzující úroveň rušení, 

nebo statistické techniky vzájemné korelace. 

V článku [75] se za ektopické považují srdeční cykly úrovní rušení (>40 μV) RMS, měřeno 

na 40 ms časovém okně umístěném ve 2/3 RR intervalu. 
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Normalizace 

Normalizace je vyžadována při stanovování některých parametrů závislých na fluktuaci 

amplitud EKG/VKG signálu vlivem dýchání nebo jiné nízkofrekvenční modulace. Na každý srdeční 

cyklus je aplikováno okno trvání 15 ms a je spočten medián amplitudy R [102]. 

A.3 Metody extrakce vlastností 

Vektorové vlastnosti 

Metody vycházejí z popisu EPS sadou skalárních, planárních a prostorových vektorových 

vlastností. 

Každý bod v prostoru může být popsán ve sférickém souřadnicovém systému pouze třemi čísly: 

azimutem, elevací a délkou vektoru (viz Obr. A.5). Vektor 𝒓 odpovídá azimutu, elevaci a amplitudě 

maximálního vektoru smyčky QRS dle (2.25). Orientace a natočení os 𝑥, 𝑦, 𝑧 je zvolena v souladu 

s definicí Frankových svodů a odpovídá rovněž značení dle Laufbergera (viz Obr. A.2). Azimutová 

stupnice se liší od běžně používané v tom, že její počátek je na konci záporné poloosy 𝑥 a postupuje 

proti směru hodinových ručiček až do 360°. Stupnice elevace je v rozsahu od −180° do 180°, kdy 

počátek je na kladné poloose 𝑥, kladný úhel postupuje po směru hodinových ručiček. Pro výpočet 

azimutu, elevace a délky vektoru 𝒓 z Kartézských souřadnic platí relace (A.3), (A.4), (A.5). 

 

𝜗 = atan
𝑧𝐴
𝑥𝐴
+ 180° (A.3) 

𝜑 = atan 
−𝑦𝐴

√𝑥𝐴
2 + 𝑧𝐴

2
 (A.4) 

|𝒓| = √𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 + 𝑧𝐴
2 (A.5) 

kde 

 𝜗  azimut vektoru 𝒓  (°), 

 𝜑  elevace vektoru 𝒓  (°), 

 |𝒓|  amplituda vektoru 𝒓  (mV), 

 𝑥𝐴, 𝑦𝐴, 𝑧𝐴 souřadnice bodu 𝐴  (mV). 

 

Pro zpětný převod sférické soustavy na Kartézskou platí následující relace: 

 

𝑥𝐴 = |𝒓| ∙ cos(𝜑) ∙ cos(𝜗 − 180°) (A.6) 

𝑦𝐴 = |𝒓| ∙ sin(𝜑) (A.7) 

𝑧𝐴 = |𝒓| ∙ cos(𝜑) ∙ sin(𝜗 − 180°) (A.8) 
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Obr. A.5 QRS smyčka s vyznačeným vektorem 𝒓 definovaným ve sférických souřadnicích 

amplitudou |𝒓|, azimutem 𝜗 a elevací 𝜑. 

Vektorové planární vlastnosti lze získat promítáním smyček P-QRS-T do jednotlivých rovin 𝑥𝑦 

– frontální rovina, 𝑦𝑧 – sagitální rovina, 𝑥𝑧 – transverzální rovina (viz Obr. A.6). Promítání QRS 

smyčky a vektoru 𝑟 do jednotlivých rovin je naznačeno (viz Obr. A.7). 
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Obr. A.6 Promítání QRS smyčky do frontální, sagitální a transverzální roviny. 
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Obr. A.7 Promítání QRS smyčky a vektoru 𝒓 do frontální, sagitální a transverzální roviny. 

Vektory a úhly ve frontální, sagitální a transverzální rovině: 

ϑ  úhel v transverzální rovině – odpovídá azimutu  (°), 

φF, φS   úhly ve frontální a sagitální rovině   (°), 

 𝒓F, 𝒓S   vektory ve frontální a sagitální rovině   (–). 

Vlastnosti v časové oblasti 

Metody vycházející z časového měřítka, časových úseků (doba trvání vlny P, T, U, intervalů 

PR, QT, RR, segmentů neboli úseků PQ, ST a komplexu QRS) a elevace/deprese ST úseku. Obr. A.8 

znázorňuje elektrokardiogram s vyznačenými časovými úseky. Standardní záznam EKG probíhá 

na milimetrový papír rychlostí 25 mm/s (1 mm/0,04 s). Napěťová osa (tzv. cejch) je 1 mV/10 mm. 
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Obr. A.8 Časový popis EKG/VKG [74]. 

Morfologické vlastnosti 

Přístupy vycházející z morfologie smyček P, QRS, T (maximální šířka a délka smyčky, obvod, 

obsah, objem, poměry, geometrický střed). Obr. A.9 zobrazuje QRS smyčku proloženou optimální 

rovinou. Při tom vycházíme z faktu, že tyto smyčky mají u zdravých a větší části nemocných převážně 
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rovinné průběhy dle [46] (viz Obr. A.9), kdy ve frontální rovině opisuje křivka QRS relativně malý 

myšlený prostor. Obecná rovnice roviny 𝜌 má tvar: 

 

𝑧 = 𝑝0 + 𝑝1𝑥 + 𝑝2𝑦 (A.9) 

kde 

 𝑝0, 𝑝1, 𝑝2 koeficienty polynomu. 

Pro vytvoření modelu optimální roviny 𝜌 a výpočet koeficientů polynomu lze použít metodou 

QR faktorizace (MATLAB). Pro popis roviny 𝜌 budeme používat relace: 

 

𝛼 = (−1) ∙ atan (𝑝2) (A.10) 

𝛽 = (−1) ∙ atan (𝑝1) (A.11) 

𝛾 = (−1) ∙ atan (
𝑝1
𝑝2
) + 180° (A.12) 

kde 

 𝛼 úhel průsečnice roviny 𝜌 s osou 𝑧 ve frontální rovině  (°), 

určuje rotaci 𝜌 kolem osy 𝑥, 

 𝛽 úhel průsečnice roviny 𝜌 s osou 𝑥 v sagitální rovině,  (°), 

určuje rotaci 𝜌 kolem osy 𝑧, 

𝛾 úhel průsečnice roviny 𝜌 s osou 𝑦 v transverzální rovině  (°), 

určuje rotaci 𝜌 kolem osy 𝑦. 

 

Zobrazení úhlů v jednotlivých rovinách je zobrazeno (viz Obr. A.9). Pro počátky a orientace 

úhlových stupnic 𝛼, 𝛽, 𝛾 byly použity stejná pravidla jako pro úhly 𝜑F, 𝜑S a 𝜗 (viz Obr. A.7). 
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Obr. A.9 Definice optimální roviny 𝜌 pomocí tří úhlů 𝛼, 𝛽, 𝛾. 

Promítáním smyčky QRS do optimální roviny lze získat další parametry: 

 

 𝑚 hlavní osa smyčky QRS v rovině 𝜌    (mV), 

 𝑛 vedlejší osa smyčky QRS v rovině 𝜌    (mV), 

 𝑆 obsah smyčky QRS v rovině 𝜌     (mV2), 

 V objem smyčky QRS v rovině 𝜌 (minimální konvexní objem) (mV3). 
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Obr. A.10 Některé charakteristické parametry QRS smyčky. 

Topologické vlastnosti 

Metody vycházející z rozložení P, QRS a T smyček v prostoru, definovaném Kartézským 

souřadnicovým systémem s osami (X, Y, Z) protínajícími se jejím v počátku. Jednotlivé roviny dělí 

prostor na poloprostory a oktanty. Z tohoto přístupu vychází Laufberger a objevuje se také 

v nejnovější vědecké literatuře [74] a [79]. Schéma rozložení oktantů v prostoru se smyčkou QRS je 

naznačen (viz Obr. A.11). 
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Obr. A.11 Schéma rozložení oktantů v prostoru. 

Statistické vlastnosti 

Statistické metody, kam řadíme vyhodnocení centrálních a obecných momentů (střední hodnota, 

šikmost, špičatost), energie signálu. 
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Vlastnosti vycházející z dynamiky šíření srdečního vektoru 

Dynamika může být reprezentována např. vektorem dynamické reprezentace (viz Obr. A.12) 

nebo parametrem rychlosti změny potenciálu (mV/ms), (viz Obr. A.13) [78]. 

 

U (mV)

x(t+2τ )

x(t)x(t+τ )
 

Obr. A.12 Vektor dynamické reprezentace zdravého subjektu. Parametr 𝜏 grafu souřadnic časového 

zpoždění (dole) značí zpoždění originálního jednosvodového signálu (nahoře). Upraveno dle [78]. 

 

 

Obr. A.13 Dynamická reprezentace VKG křivky s barevným škálováním rychlosti změny potenciálu 

pro pacienta s blokádou Tawarova raménka, projevující se dvěma vrcholy R. Upraveno dle [78]. 
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Obr. A.14 vyjadřuje dynamiku VKG vektoru náhodnou postupovou cestou. Postup vektoru 

VKG skrze osm oktantů je reprezentován jako náhodný proces, zaujímající prostorovou přechodovou 

dynamiku. Tato dynamika je popsána Markovým pravděpodobnostním řetězcem přechodu z jednoho 

stavu (oktantu) do druhého. Výsledkem je řada parametrů popisujících oktantové přechodové 

vlastnosti a topologické vlastnosti [79]. 

 

 

Obr. A.14 Reprezentace VKG přechodů mezi oktanty náhodným postupem, kde 𝑎𝑖,𝑗 je 

pravděpodobnost přechodu z oktantu 𝑖 do oktantu 𝑗 a 𝑎𝑗,𝑖 z oktantu 𝑗 do oktantu 𝑖 (nahoře). Směrový 

váhový graf reprezentace stochastických přechodů VKG trajektorie v oktantovém prostoru (vlevo 

dole). Normalizovaná a barevně označená matice přechodů směrového váhového grafu, kde 

pravděpodobnosti přechodu jsou barevně škálovány od 0 (modrá) do 1 (červená), (vpravo dole). 

Upraveno dle [79]. 

Vlastnosti vycházející z modelování a transformace signálu 

Příkladem mohou být vlastnosti popsané koeficienty matice 𝑨 vícerozměrného autoregresního 

modelu (MAR) dle (A.13), [65]. MAR modeluje současné hodnoty proměnných 𝒚𝑛 časových 

posloupností signálů VKG svodů jako vážený lineární průměr předchozích hodnot. Řád modelu 𝑚 je 

určen počtem předchozích pozorování. Pro stanovení řádu se používají návazné algoritmy, jako 

kritérium lze použít parametr odstupu signálu a šumu (SNR). MAR byl rozsáhle aplikován pro 

modelování biosignálů z důvodu jeho výpočetní a implementační jednoduchosti. Autoregresní (AR) 

modelování bylo široce použito pro modelování srdečního tepu, krevního tlaku a respirace 

pro stanovení jejich závislostí. 
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𝒚𝑛 =∑(𝒚𝑛−𝑖 ∙ 𝑨(𝑖)) + 𝒆𝑛

𝑚

𝑖=1

 (A.13) 

kde 

 𝒚𝑛 𝑑–rozměrné časové posloupnosti 𝒚𝑛 = [𝑦𝑛(1),  𝑦𝑛(2),… , 𝑦𝑛(𝑑) ] v čase současného  

pozorování 𝑛, přičemž 𝑑 = 3 pro VKG svody, 

𝑨(𝑖) matice koeficientů rozměru 𝑑 x 𝑑, pro 𝑖 = 1,2,… ,𝑚, kde 𝑚 je řád modelu, přičemž 

celkový počet koeficientů MAR modelu je 𝑑 x 𝑑 x 𝑚, 

 𝒆𝑛 𝑑–rozměrný aditivní Gaussovský šum reprezentující chyby modelu. 

 

Pro popis EPS lze použít fázový prostor vytvořený metodou multiškálové rekurentní 

kvantifikační analýzy (RQA), (viz Obr. A.15), [73]. Tímto způsobem lze získat informace a změny 

v signálu, které nejsou v časoprostorové oblasti pozorovatelné. RQA je výkonný nástroj pro analýzu 

dynamického systému, který může kvantitativně charakterizovat komplexnost a náhodnost 

nelineárních a nestacionárních signálů. Autoři [73] používají metodu RQA pro klasifikaci zdravých 

pacientů a pacientů s infarktem myokardu. Nejprve je signál rozložen bankou filtrů diskrétní 

waveletovou transformací (DWT). Dále probíhá RQA, která kvantifikuje počet a dobu trvání 

rekurence dynamického systému ve stanoveném prostoru reprezentovaném jeho drahou. Dynamika 

systému je rekonstruována jeho trajektorií ve fázovém prostoru. Vlastnosti vycházejí ze statistických 

přístupů. Kvantitativní rekurentní kvantifikátory dle [73] jsou uvedeny (viz oddíl A.7). 

Rekurentní graf (viz Obr. A.15) poskytuje vhodný způsob jak získat topologické vztahy z 3D 

grafu formou 2D obrázků. Zobrazuje časy, ve kterých stav dynamického systému zaznamenal 

rekurenci, tj. časové páry, ve kterých vývoj systému vykazoval specifické sousedství. Struktury 

rekurentního grafu mají rozdílné topologie a textury. Brázdy lokalizují nestacionaritu a nebo změny 

chování. Periodické modré diagonální čáry indikují blízkou periodicitu chování systému časových 

segmentů s periodou srdečního tepu, která je v grafu patrná oddělením diagonálních čar. Neprahový 

rekurentní graf (UTRP) zobrazuje vzdálenosti každého bodu 𝑥𝑖 stavového vektoru realizovaného 

v čase 𝑖 ke všem ostatním bodům fázového prostoru. Barevný kód vzdáleností vektorů 𝒙(𝑖) a 𝒙(𝑗) je 

na souřadnici (𝑖, 𝑗) rekurentního grafu. Jestliže je barevné značení v tomto bodě modré, jsou body 

ve VKG lokalizovány blízko sebe, červená barva signalizuje větší vzdálenost bodů. Prahový 

rekurentní graf (TRP) zobrazuje pouze body, ve kterých je vzdálenost srdečních vektorů pod určitou 

hranicí [73]. 
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Obr. A.15 Grafická ilustrace vztahu mezi VKG (X, Y, Z) (vlevo nahoře), VKG trajektorií (vpravo 

nahoře), neprahovým rekurentním grafem (UTRP), (vlevo dole) a prahovým rekurentním grafem TRP 

(vpravo dole). Upraveno dle [73]. 

Reprezentativní srdeční cykly a vlastnosti popisující tvarové odchylky 

mezi signály 

Metodou průměrování signálů VKG (X, Y, Z) stejných diagnostických skupin lze získat 

reprezentativní tvary signálů pro každou skupinu. Vlastnosti jsou charakterizovány parametry těchto 

reprezentativních signálů (např. šířka smyček, plocha smyček, amplituda a úhel maximálního vektoru 

v jednotlivých rovinách). Dle [64] jsou tímto způsobem rozlišovány skupiny zdravých a infarktových 

pacientů s ST elevací. Není uvedeno, jakým způsobem je při průměrování řešena nestejná délka P, 

QRS a T úseků. 

Vzorový mediánový EKG srdeční cyklus zdravých pacientů je rovněž použit v literatuře [77] 

pro rozlišení zdravých pacientů a pacientů se srdečními jizvami. Protože délka srdečních cyklů (úseků 

P-QRS-T) je pro každý signál rozdílná, jednotlivé cykly jsou zde interpolovány na stejnou délku 

a časově synchronizovány podle bodu nejvyšší výchylky (většinou R vlna). Porovnání mediánového 

EKG s příchozími EKG cykly je provedeno v časové i časově-frekvenční oblasti. Porovnáním 

v časové oblasti dostáváme vlastnosti pro vzájemnou závislost dvou časových řad (angl. cross-

covariance). Pro určení časových zpoždění je spočtena vzájemná korelace (angl. cross-correlation), 

dostáváme vlastnosti vzájemné korelace. Pro analýzu v časově-frekvenční oblasti je použita 

waveletová koherence (angl. wavelet coherence) mezi mediánovým EKG a testovaným EKG. Tato 

metoda kombinuje koncept waveletovy transformace s koherentní analýzou, kvantifikuje koherenci 

a fázové posunutí dvou časových řad jako funkci času a frekvence (škály). Slouží k identifikaci 
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časových a frekvenčních intervalů, kde docházelo ke korelaci. Signály jsou vzájemně porovnávány 

na základě velikosti a fáze waveletovy koherence. Dostáváme vlastnosti waveletovy koherence. 

V článku [78] je pro zarovnání nestejně dlouhých a fázově posunutých signálů použita metoda 

dynamického časoprostorového warpování (DSTW). Tato metoda vychází z techniky dynamického 

časového warpování, která má široké využití při rozpoznávání řeči (viz Obr. A.16 vlevo). Tři VKG 

svody jsou analogií srdečního hlasu. Jsou měřeny rozdíly časoprostorových funkcionálních záznamů, 

při tom jsou vyhledávány optimální styčné body pro zarovnání signálů. Obr. A.16 vyznačuje body 

zarovnání pro metody DTW a DSTW. Výstupem DSTW je warpovací matice nesimilarit. Soubor 

vlastností nelze získat přímo z warpovací matice. Metodou popsanou v článku [78] lze získat vektor 

vlastností, který uchovává warpovací vzdálenosti funkcionálních záznamů. 

 

t (ms)

sekvence 1

sekvence 2

 
  

 

Obr. A.16 Dynamické časové warpování (DTW), zarovnání dvou časově závislých časových řad, 

body zarovnání jsou označeny šipkou (vlevo). Dynamické časoprostorové warpování (DSTW), 

(vpravo). Upraveno dle [78] a [103]. 

A.4 Metody výběru významných vlastností 

Pro vyhodnocení rozdílů jednotlivých vlastností mezi klasifikovanými třídami se používají 

statistické testy hypotéz, například dvouvýběrový (nepárový) Studentův t-test o shodě středních 

hodnot [62], [63], alternativou je neparametrický Mann-Whitney pořadový U test, který nevyžaduje 

normální rozdělení [68], [70], [75]. Pro testy rozdělení dat se používají Kolmogorov-Smirnov (KS) 

a Anderson-Darling (AD), v literatuře [74] a [79] jsou KS a AD použity pro výběr významných 

vlastností na základě vyhodnocení rozdílu kumulativních distribučních funkcí jednotlivých vlastností 

mezi klasifikovanými třídami. 

Pro snížení dimenzionality vlastností popisujících EPS lze využít metod vícerozměrné 

statistické analýzy popsané v cizojazyčné literatuře [125] a v české literatuře [126]. Jednou z možností 

je shluková analýza, kdy vytváříme shluky objektů nebo proměnných na základě jejich podobnosti. 

Pokud najdeme skupinu proměnných, jejichž hodnoty jsou si podobné, pak tuto skupinu může 

zastoupit jediná proměnná, čímž lze snížit rozměr úlohy. Dalšími metodami pro snížení 

dimenzionality je metoda hlavních komponent (PCA) a faktorová analýza, použité v článku [72]. Obě 

metody hledají skryté (neměřitelné) veličiny, označované jako hlavní komponenty nebo faktory, 

vysvětlující variabilitu a závislost uvažovaných proměnných. Nově vzniklé proměnné jsou 

nekorelované. Nevýhodou těchto metod je nesnadná interpretace nově vzniklých proměnných. 
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Pro vyhodnocení důležitosti jednotlivých vlastností lze dále využít algoritmy jako Information 

Gain, Relief, SVMAttributeEval [76], [77] a Weka-machine [128]. 

A.5 Metody klasifikace 

Bayesovský klasifikátor 

Založen na Bayesově větě o podmíněných pravděpodobnostech, kdy posuzujeme 

pravděpodobnost hypotézy o příslušnosti pozorování k dané třídě [125]. 

Klasifikátor k-nejbližší soused 

Klasifikátor k-nejbližší soused (KNN) je robustní neparametrický klasifikátor, který je založen 

na vyhledání nejbližších prvků v N-rozměrném prostoru vstupních parametrů [71], [73]. 

Klasifikátor maximální věrohodnosti 

Klasifikátor maximální věrohodnosti (MLC) je parametrický klasifikátor založený 

na Bayesovském rozhodovacím teorému, předpokládá normální rozdělení dat. Každá třída je 

charakterizována vektorem středních hodnot a kovarianční maticí. Následně je vypočtena statistická 

pravděpodobnost příslušnosti pozorování k dané třídě [71]. 

Diskriminační analýza  

Diskriminační analýza je jednou z metod vícerozměrné statistické analýzy, obdobná lineární 

regresi. Metoda nejprve vyhodnocuje významnost rozdílů hodnocených proměnných mezi existujícími 

třídami pomocí testů ANOVA a MANOVA. Následně je nalezena lineární kombinace proměnných, 

která nejlépe rozlišuje třídy (diskriminační funkce). Oddělení je lineární (LDA), [61], [64], [67], [73], 

[75], případně kvadratické (QDA), [73]. Předpokladem je vícerozměrné normální rozdělení prediktorů 

a shoda kovariančních matic, citlivá na odlehlá pozorování a redundantní proměnné. Všechny 

vysvětlující proměnné pro diskriminační analýzu musí být kvantitativní. 

Obecný lineární model 

Obecný lineární model (GLM) je jednorozměrný nebo vícerozměrný lineární regresní model, 

který zobrazuje závislost jedné nebo více kvantitativních (spojitých) vysvětlovaných náhodných 

veličin na jedné nebo více vysvětlujících numerických či kategoriálních proměnných téměř 

libovolného typu s normálním nebo alternativním multinomickým a Poissonovým rozdělením 

s různými analýzami rozptylu a kovariance [126], použitý v literatuře [71] (upřesňující informace 

použitého typu GLM autoři neuvádějí). Kromě GLM zavádíme pojmy zobecněný lineární model 

(ZLM) a klasický lineární model (KLM). Pro KLM musí být splněny podmínky pro vstupní 

proměnné, kdy rušivé složky musí splňovat normální pravděpodobnostní rozdělení s nulovými 

středními hodnotami a stejným rozptylem. Odhad parametrů regresní funkce je proveden metodou 

nejmenších čtverců, případně metodou maximální věrohodnosti. ZLM rozšiřuje hranice KLM 

a připouští nesplnění uvedených podmínek. Zvláštním typem ZLM jsou logistické regresní (LR) 

modely s alternativní vysvětlovanou proměnnou vyjádřenou hodnotami od 0 do 1 [126] dále popsané 

(viz pododdíl 2.3.5.1). 
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Klasifikační a regresní stromy 

Klasifikační a regresní stromy – neparametrické, jsou obdobou vícerozměrné regrese, modelují 

závislost spojité vysvětlované proměnné (regresní stromy) nebo kategoriální vysvětlované proměnné 

(klasifikační stromy) na jedné či více spojitých nebo kategoriálních vysvětlujících proměnných. 

Klasifikační strom se skládá z kořene, uzlů a listů. Každý uzel reprezentuje podmínku (rozhodovací 

pravidlo), každý list reprezentuje rozhodnutí. Mezi základní typy patří binární klasifikační a regresní 

strom typu CART, kdy každý uzel má právě dva poduzly, výběr nejlepšího atributu je prováděn na 

základě entropie a Gini indexu. Dalším typem je C4.5, tyto typy používají pro vyhodnocení vhodné 

velikosti stromu metodu prořezávání, jiným typem je CHAID, který pro tvorbu stromu používá 

kritérium chí-kvadrát. Pro klasifikaci je nejvhodnější typ CART použitý v literatuře, [74], [79]. 

Obr. A.17 znázorňuje binární klasifikační a rozhodovací strom (CART) použitý autory [74] 

pro klasifikaci HC a MI s využitím oktantových vlastnotí EPS popsaných (viz oddíl A.7). 

Rozhodovací pravidla jsou vyznačena podmínkami. Pro minimalizaci chyb křížové validace modelu 

byly prořezány některé větve klasifikačního stromu. Tyto větve jsou vyznačeny přerušovanou 

červenou čarou uzavřenými oblastmi. 

 

ořezané větve

 

Obr. A.17 Klasifikační a rozhodovací strom (CART) dle [74].  

Klasifikátor podpůrných vektorů 

Klasifikátor výběru podpůrných vektorů (SVM) – jedná se o binární lineární klasifikátor, který 

hledá nadrovinu oddělující trénovací data při dodržení největší vzdálenosti nadroviny od trénovacích 

dat jednotlivých tříd. Metoda definuje tzv. jádrovou transformaci prostoru příznaků do prostoru 

transformovaných příznaků typicky vyšší dimenze. Jádrová funkce umožňuje převést původně 

lineárně neseparovatelnou úlohu na úlohu lineárně separovatelnou, na kterou lze dále aplikovat 

optimalizační algoritmus [67], [71], [76], [77]. 
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Neuronové sítě 

Neuronové sítě (NS) se skládájí se z jednotek (neuronů) uspořádaných ve vrstvách (vstupní 

vrstvy, skryté vrstvy a výstupní vrstvy), které převádějí vstupní vektor na výstupní. Každá jednotka 

zpracovává nějaký vstup prostřednictvím funkce (často nelineární) a posílá výstup do další vrstvy. 

Obecně jsou sítě definovány tak, že výstup je posílán na všechny jednotky následující vrstvy. Při tom 

jsou použity váhové funkce, které jsou nastavovány ve fázi učení. Struktura NS může být cyklická 

(rekurentní) nebo acyklická (dopředná) [81]. Klasickým modelem NS je vícevrstvá perceptronová síť 

(MLP) s učícím algoritmem zpětného šíření chyby (angl.. backpropagation), použitá v literatuře [72], 

dále popsaná (viz pododdíl 2.3.5.2). Jiným typem NS jsou sítě s lokálními neurony (RBF), které 

obsahují tzv. lokální jednotky, zatímco perceptron rozděluje vstupní prostor na dva podprostory, 

v nichž má výrazně odlišné hodnoty výstupu, lokální jednotky mají relevantní výstup lokalizován do 

okolí bodu určeného svými parametry. Poradí si hůře s irelevantními vstupy a mají horší generalizaci 

než MLP [81]. Jiným typem neuronových sítí jsou samoorganizační Kohogenovy mapy (SOM), které 

jsou založené na učení bez učitele (tzv. unsupervised learning), kdy jsou neurony rozmístěny 

do vstupního prostoru tak, aby aproximovaly hustotu pravděpodobností vzorů, následuje označení 

výstupních neuronů kategoriemi a doučení sítě algoritmy např. LVQ [81],  

Obr. A.18 popisuje konkrétní SOM použitou autory [78], která slouží pro klasifikaci HC a MI 

záznamů VKG. Matice U znázorňuje vzdálenosti neuronů. Vzdálenosti v levé a pravé části jsou světle 

žluté, rozdělené tmavšími barvami uprostřed. Matice indikuje, že neurony jsou uspořádané do dvou 

shluků podle struktury SOM. Úspěšnost udává, kolikrát byl který neuron úspěšný při klasifikaci 

vzorků. Pojmenování neuronů udává reprezentaci jednotlivých tříd MI a HC. 

 

U-matice Úspešnost
Pojmenování 

neuronů

 

Obr. A.18 Samoorganizující se mapa (SOM); 𝑼-matice zobrazuje vzdálenosti mezi neurony (vlevo); 

úspěšnost zobrazuje, kolikrát byl každý neuron úspěšný při klasifikaci (uprostřed); neurony 

světlečervené reprezentují třídu MI, neurony tmavomodré reprezentují třídu HC (vpravo) [78]. 

Fuzzy klasifikace 

Fuzzy klasifikace je založena na procesu seskupování elementů do tzv. fuzzy množin. 
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A.6 Úspěšnost klasifikačních systémů 

Některé výzkumy korelují výsledky EKG a VKG v souvislosti s detekcí infarktu myokardu 

(MI) [58], [59], akutního infarktu myokardu (AMI) [65], [69] nebo ischemické choroby srdeční (IHD) 

[66], [72]. Referenční metodou měření pro určení lokalizace a rozsahu MI nebo IHD bývá pitevní 

nález, koronarografie (CA), tomografická scintigrafie (SPECT), nebo magnetická rezonance srdce 

(MR). V každém případě bylo zjištěno, že metoda VKG podává oproti EKG lepší výsledky. 

 

Ventrikulární hypertrofie 

Brohet a spol. (1984), lit. [61] vyhodnocují metodou VKG 1711 pediatrických pacientů 

s hypertrofií levé komory (LVH), pravé komory (RVH) a obou komor (BVH), zbývající skupina 

zdravých pacientů (HC) slouží jako kontrolní. Vycházejí při tom z 260 skalárních, planárních 

a prostorových parametrů VKG. Pro klasifikaci jsou použity deterministická metoda (DM), která 

aplikuje expertízu kardiologa logikou rozhodovacího stromu, a statistická vícerozměrná analýza 

(MVA). Přesnost klasifikace MVA je 85 % a DM 79 %. 

 

Chagasova choroba 

Chagasova choroba (americká trypanosomóza) je tropické parazitární onemocnění způsobené 

prvokem Trypanosoma crusi, které je přenášené zejména pokousáním dravými plošticemi. Uvádí se, 

že touto chorobou trpí až 18 milionů obyvatel Jižní a Střední Ameriky, 2 až 3 miliony mají chronické 

komplikace. Chronická fáze je charakterizována progresivním zánětem srdečního svalu (Chagasova 

myokarditida), která způsobuje destrukci srdečních vláken a fibrózu v různých částech myokardu 

a selhávání šíření srdečního elektrického impulsu. 

 

Correa a spol. (2010), lit. [70] analyzují VKG 95 chronických pacientů trpících Chagasovou 

chorobou (CHD) rozdělených do třech stádií podle závažnosti choroby a 11 zdravých (HC) pacientů.  

Vychází ze 6 parametrů VKG:  

 Maximální velikosti vektoru depolarizace pro každý svod,  

 objemu QRS smyčky,  

 obsahu QRS smyčky získané průmětem QRS do optimální roviny,  

 poměru mezi plochou a obvodem, poměru mezi hlavní a vedlejší osou,  

 energie QRS smyčky,  

 RMS hodnoty souřadnic (X, Y, Z) QRS smyčky.  
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Předzpracování signálu:  

a) Obousměrný Notch filtr 60 Hz 4 řádu, LP obousměrný Butterworth filtr 100 Hz 8 řádu,  

b) filtr pro potlačení driftu izoelektrické linie s kubickou spline interpolací (CSI),  

c) detekce QRS a konců QRS komplexů s použitím modifikovaného Panova-Tompkinsova 

algoritmu,  

d) prostorové zarovnání QRS smyček s využitím rotačních a translačních matic (RTM).  

Kolmogorov-Smirnov (KS) test prokázal, že parametry nemají Gaussovské rozložení. 

Porovnání skupin bylo proto provedeno neparametrickým Mannovým-Whitneyovým testem. 

Výsledkem bylo zjištění, že uvedené parametry VKG jsou statisticky významné pro rozlišení 

Chagasovy choroby zejména v pokročilém stádiu. Práce vybízí k hlubším studiím korelace a lepšímu 

porozumění vztahů mezi parametry QRS smyčky a Chagasovou chorobou. 

 

Ischemická choroba srdeční 

Schupbach a spol. (2008, 2009, 2010), lit. [66], [67], [68] používají kardiogoniometrické svody 

(VKG_K) a třídí zdravé (HC) a ischemické (IHD) pacienty. Jako referenční metoda je použita 

koronarografie (CA). VKG popisují souborem parametrů zahrnujících časové měřítko, velikost a směr 

vektorů, poměry R/T vektorů a ST/T segmentů a procentuální umístění QRS a T smyček v prostoru. 

V článku [66] jsou pro jednotlivé parametry určeny prahové hodnoty pro zařazení do skupiny 

zdravých (HC) a ischemických (IHD) pacientů. Navazující článek [67] již používá pro klasifikaci 

lineární diskriminační funkční analýzu (LDA) a metodu strojového učení (SVM). Článek [68] používá 

statistickou analýzu, Mannův-Whitenyův U test a korelační koeficient Kendall’s tau. Přesnost 

klasifikátoru (senzitivita a specifita) je určena diagnostickou charakteristikou (ROC). Ačkoli 

nejlepších výsledků je dosaženo klasifikátorem SVM, snahou autorů je namísto retrospektivní 

optimalizace výsledků najít systematický přístup, který přinese lepší stabilitu v diagnostice IHD 

nezávisle na typu a distribuci stenózy. Udaná senzitivita a specifita pro poslední studie [68] je 72,1 %, 

respektive 76,3 %. 

 

Dehnavi a spol. (2011), lit. [72] zpracovávají data 10 HC pacientů a 60 IHD pacientů. Získávají 

22 VKG parametrů. Tento soubor parametrů je redukován analýzou nezávislých komponent (ICA) 

a analýzou hlavních komponent (PCA) na 5 parametrů pro vstup do klasifikátoru neuronové sítě 

(NNC). Neuronová síť obsahuje 5 vstupních uzlů, skrytou vrstvu se dvěma vstupy a výstupní vrstvu se 

dvěma uzly rozlišující zdravé (HC) a ischemické (IHD) pacienty s přesností (86 %). Pro porovnání 

výsledků je použita klasická metoda detekce IHD na základě EKG parametrů (ST segmentu 

a morfologie vlny T), která dosahuje o něco nižší přesnosti (73 %). 

 

Correa a spol. (2012), lit. [75] zpracovávají data 52 HC a 80 IHD pacientů. Získávají 5 VKG 

parametrů, objem, rovinný obsah, obvod, poměr mezi plochou a obvodem a vzdálenost 

mezi centroidem a smyčkou.  
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Předzpracování signálu je zde provedeno v několika krocích:  

a) Filtrace pásmovým filtrem Butterworth 4 řádu (0,2 Hz až 100 Hz) a Notch Butterworth filtrem 

2. řádu (50/60 Hz),  

b) odstranění driftu izoelektrické linie kubickým spline interpolačním filtrem (CSI),  

c) detekce QRS a koncových bodů pomocí Panova-Tompkinsova algoritmu,  

d) zašuměné signály (>40 µV) a ektopické srdeční cykly jsou odstraněny,  

e) zarovnání QRS smyček bylo provedeno podle vzorové QRS smyčky (získané průměrováním) 

spočtením rotačních a translačních matic (RTM).  

Porovnání skupin bylo provedeno neparametrickým Mann-Whitney testem (distribuce 

proměnných nebyla Gaussovská). Průměrné hodnoty každého parametru záznamu byly použity 

pro vstup do lineárního diskriminačního klasifikátoru (LDA). Dosažená senzitivta (90,9 %) a specifita 

(93,7 %) byla vypočtena pomocí ROC charakteristiky. 

 

Akutní infarkt myokardu 

Matveev a spol. (2007), lit. [64] zhodnocují možnosti průměrovaného vysokofrekvenčního EKG 

(SAECG) pro vyhodnocení lokalizace a rozsahu akutního infarktu myokardu s ST elevací (STEMI). 

Prezentovaná technika SAECG umožňuje snížit šum a detekovat tzv. pozdní komorové potenciály 

s amplitudou menší než 20 µV, které identifikují nemocné ohrožené komorovou tachykardií a náhlou 

srdeční smrtí (SCD). Pozdní komorové potenciály jsou v klasickém 12 svodovém EKG 

nepostřehnutelné. Metoda lineární diskriminační analýzy (LDA) automaticky označí statisticky 

významné charakteristiky VKG pro lokalizaci MI. Metoda správně klasifikovala 91,4 % 

vyšetřovaných pacientů rozdělených do tří skupin zdravých, inferiorních a anteriorních pacientů 

s STEMI a je doporučena pro klinickou praxi pro stanovení pacientů s akutními syndromy. 

 

Dingfei (2008), lit. [65] studuje efektivitu vlastností extrahovaných z VKG Frankových svodů 

a z klasických EKG 12 svodů pro klasifikaci skupin zdravých pacientů (HC), pacientů s akutním 

infarktem (AMI) a subakutním infarktem (SAMI). Autor poukazuje na důležitost detekce AMI pro její 

velký klinický význam, kdy malé vylepšení algoritmu může zachránit životy. Vlastnosti VKG jsou 

určeny pomocí vícerozměrného autoregresního modelu (MAR). Klasifikace je provedena obecným 

lineárním modelem (GLM). Průměrná přesnost detekce všech diagnóz je 98 % pro VKG a 73 % 

pro EKG. 

 

Romero a spol. (2010), lit [69] posuzují depolarizační změny během akutního infarktu 

myokardu (AMI) pomocí náběžné, sestupné a koncové hrany QRS smyčky reprezentované metodou 

analýzy hlavních komponent (PCA). Vedle klasické metody založené na analýze ST-T úseku EKG 

svodů tak podává nový vektorový přístup detekce AMI. Součástí metody je předzpracování signálu, 

které zahrnuje detekce QRS, detekce normálních srdečních cyklů, potlačení izoelektrické linie 

metodou kubické spline interpolace (CSI), delineace s použitím waveletových technik (WT) 

a normalizace. Výsledkem je zlepšení citlivosti parametrů sklonu ST segmentů o 103 %, respective 

46 % pro metodu VKG oproti EKG pro detekci AMI. 
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Infarkt myokardu a srdeční jizvy 

Jizvy myokardu jsou výsledkem infarktu myokardu (MI) a vytvářejí živnou půdu pro projevy 

srdečních arytmií. Smrtelné arytmie (tachykardie/fibrilace) nejčastěji způsobené porušenou vodivostí 

poškozené srdeční tkáně jsou hlavní příčinou náhlých srdečních smrtí (SCD). 

V EKG způsobuje zjizvená tkáň změny charakteristik QRS komplexu, úhlu QRS, prodloužení R 

vlny a přítomnost fragmentací. Morfologie vlny T je také ovlivněna, protože reprezentuje repolarizaci 

komor. Cílem je vytvoření klasifikačního návrhu pro brzkou detekci jizev. 

 

Cowan a spol. (1982) a Watanabe a spol. (1999), lit [60] a [63] vyhodnocují rozsah nekrózy. 

Cowan a spol. (1982) popisuje lineární závislost mezi rozsahem nekrózy a integrálem velikostí 

vektorů počáteční periody QRS prostorového VKG. Watanabe a spol. (1999) vektorkardiograficky 

vyhodnocuje rozsah infarktu a porovnává s metodou SPECT, kdy parametr (%DV) udává procentuální 

rozsah postižení. Výsledkem je, že metodu VKG lze použít pro určení rozsahu MI, oproti EKG 

poskytuje přesnější prostorovou informaci a je vhodná pro kvantitativní analýzu. 

 

Panagiotou a spol. (červenec 2013), lit. [76] vychází z kombinovaného souboru dat 158 

pacientů s potvrzenou přítomností jizev (SCAR) metodou magnetické rezonance srdce (MR) a 102 

zdravých pacientů (HC) z 12 svodové databáze EKG. Dalších 52 zdravých pacientů je dodáno 

z databáze VKG. EKG záznamy jsou převedeny inverzní Dowerovou transformací. Předzpracování 

signálu probíhá odstranění izoelektrické linie, a určením ohraničení vln delineátorem TDMG. 

Ze zaznamenaného VKG je extrahován soubor 27 prostorových vlastností, u kterých autoři 

předpokládají, že bz mohly reflektovat zpožděnou vodivost v morfologii smyček VKG způsobenou 

jizvami myokardu: 

 maximální šířky smyček R a T,  

 maximální velikosti vektorů R a T,  

 velikosti úhlů R a T,  

 definován geometrický střed smyčky C,  

 plocha VKG křivky.  

Tyto parametry byly spočteny pro jednotlivé projekce (XY-XZ-YZ). Soubor vlastností byl 

redukován algoritmy Information Gain, Relief, a SVMAttributeEval a použit pro formulování 

robustního klasifikačního modelu s procesem učení (SVM). Analýza byla ulehčena použitím software 

strojového učení Weka-machine. Výsledkem je 84,3% senzitivita a 77,4% specifita při klasifikaci HC 

a SCAR pacientů. 

 

Panagiotou a spol. (prosinec 2013), lit. [77] navazuje na předchozí publikaci, avšak vychází 

z velkého souboru vlastností. Těchto celkem 344 získaných vlastností lze rozdělit na čtyři skupiny. 

Definuje medián EKG získaný průměrováním srdečních cyklů zdravých pacientů (pro každý svod) 

a analyzuje podobnosti s ostatními cykly, generuje vlastnosti podobností, porovnává signály i v časo-

frekvenční oblasti waveletovou koherencí (WC). Použité vlastnosti: 
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 Statistické vlastnosti vypočtené z  časových řad EKG, 

 známé vlastnosti asociované s jizvami myokardu (časová oblast), 

 prostorové vektorové vlastnosti určené z VKG. 

Předzpracování signálu:  

a) Odstranění izoelektrické linie použitím série mediánových filtrů třetího řádu (MF),  

b) určení ohraničení vln delineátorem TDMG.  

Pro klasifikaci (SVM) používá pouze 25 vybraných parametrů. Kombinací parametrů s nejvyšší 

citlivostí dosahuje lepších výsledků než v předchozí publikaci. Výsledkem je 87,3% senzitivita 

a 91,2% specifita při klasifikaci HC a SCAR pacientů. 

 

Huang a spol. (2011), lit. [71] vychází z diagnostické PTB databáze 80 záznamů zdravých (HC) 

a 369 záznamů pacientů s infarktem myokardu (MI). Definuje několik skupin celkem 64 vlastností 

získaných výhradně z VKG signálů: 

 Vlastnosti vycházející z morfologie vlny T definované Bortolem a Christofem [105]: maximální 

úhel mezi QRS a T osami (RT úhel), rozdílnost elevace a azimutu osy T (EDA), poměr 

maximální a střední amplitudy vektoru T (RMMVt). 

 Vlastnosti definující inferiorní MI (vycházejí ze zobrazení ve frontální rovině): čas a vzdálenost 

nejvzdálenějšího místa souřadnice X od počátku souřadnicové soustavy (XL), maximální 

frontální plocha vektoru QRS (AM), maximální superior odchylka a poměr maximální superior 

odchylky k maximální inferior odchylce (poměr SD k ID). 

 Vlastností získaných z vícerozměrného autoregresního modelu (MAR). Pro modelování 

biosignálů byl použit MAR 4. řádu, výstupem bylo 36 koeficientů. 

 Statistické vlastnosti: koeficient šikmosti (3. hlavní moment) a špičatosti (4. hlavní moment), 

korelace koeficientů T vlny a křivky horní polokoule je navržena jako stupeň inverzní T vlny. 

 Časové intervaly: R-R interval a Q-S interval jako důležité indikátory popisující srdeční rytmus, 

dále průměrné R-R intervaly a Q-S intervaly a jejich proměnlivost na 6 s signálu. 

Metoda segmentuje šestisekundové signály a detekuje QRS a T. Pro obdržení dostatečného 

počtu HC signálů pro některé klasifikační metody byly použity jiné úseky týchž záznamů. Klasifikace 

probíhala s původní databází i s doplněnou databází o dalších 160 HC záznamů. Následně byly 

získány popsané vlastnosti. Pro výběr důležitých vlastností je do systému zařazen sekvenční dopředný 

(FFS) a zpětný (BFS) algoritmus. Pro klasifikaci jsou použity čtyři klasifikátory: parametrický 

klasifikátor maximální pravděpodobnosti (MLC), parametrický obecný lineární model (GLM), 

neparametrický klasifikátor nejbližších sousedů (KNN) a neparametrický support vector machine 

(SVM) klasifikátor. Nejlepší senzitivity (99,9 %) a specifity (92,5 %) dosahuje BFS+MLC 

klasifikátor. 

 

Yang (2011), lit. [73] vychází z diagnostické PTB databáze 80 záznamů zdravých (HC) a 369 

záznamů pacientů s infarktem myokardu (MI). Přichází s novým přístupem popisu srdeční dynamiky 

metodou rekurentní kvantifikační analýzy (RQA). RQA rekonstruuje dynamiku systému, jeho 

trajektorií ve fázovém prostoru. Signály VKG nejprve rozkládá sadou filtrů s využitím diskrétní 
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waveletovy transformace (DWT), po té kvantifikuje srdeční rekurentní dynamiku pro každou 

waveletovu škálu. Pomocí rekurentních grafů získává topologické vztahy mezi 3D VKG vektorovým 

prostorem a 2D obrazem rekurentního grafu. Kvantifikuje nestacionarity signálů. Pro popis VKG 

definuje 6 typických vlastností RQA: míru rekurence (RR), determinitu (DT), linemax (LMAX), 

entropii (ENT), laminaritu (LAM) a dobu zachycení (TT). Pro selekci vlastností používá sekvenční 

dopředný algoritmus (FSS). Pro klasifikaci používá lineární diskriminační analýzu (LDA), 

kvadratickou diskriminační analýzu (QDA) a klasifikátor nejbližších sousedů (KNN). Výsledkem je 

dosažená senzitivita 96,5 % a specifita 75 %. 

 

Yang a spol. (2012), lit. [74] vychází z diagnostické PTB databáze 80 zdravých (HC) a 369 

pacientů s infarktem myokardu (MI). SEP charakterizuje třemi druhy celkem 48 vlastností: 

 7 konvenčních EKG vlastností: střední hodnoty a směrodatné odchylky RR a QT intervalů, ST 

elevace/deprese a integrál vlny Q, 

 VKG vektorových vlastností: velikosti a úhly vektorů vlny Q, R, T, úhel mezi vektory R a T, 

azimut vektorů R a T, 

 35 VKG oktantových vlastností: oktanty, ve kterých jsou umístěny vektory R, T, Q, vlny, 

procentuální zastoupení vektoru v jednotlivých oktantech, střední velikost, maximální velikost 

a variance velikosti vektorů v jednotlivých oktantech. 

Výběr vlastností je učiněn Kolmogorov-Smirnov D statistikou (KS). Pro klasifikaci je vybráno 

7 oktantových vlastností a 2 vektorové vlastnosti. Klasifikace probíhá pomocí modelu klasifikačního 

a regresního stromu (CART), kdy jsou definována rozhodovací pravidla pro stromové dělení. 

Oktantové vlastnosti demonstrují 97,5 % senzitivitu a 95 % specificitu pro rozlišení HC a MI. Vyšší 

dosažená přesnost oproti algoritmům vycházejících z EKG databází dokládá efektivní cestu 

pro monitorování, zpracování a interpretaci elektrokardiografických dat, které může ovlivnit současné 

diagnostické metody. 

 

Yang a spol. (srpen 2013), lit. [78] prezentují časoprostorový přístup klasifikace MI. Vychází 

z diagnostické PTB databáze 80 záznamů zdravých (HC) a 369 záznamů pacientů s infarktem 

myokardu (MI). Z toho 47 záznamů MI přední stěny (MI-A), 77 záznamů MI antero-septal (MI-AS), 

43 záznamů MI antelo-lateral (MI-AL), 89 záznamů  MI inferior (MI-I) a 53 záznamů MI infero-

lateral (MI-IL). Metoda kvantitativně měří časoprostorové vzdálenosti VKG signálů mezi zdravými 

a nemocnými subjekty. Používá při tom dynamický časoprostorový warpovací (deformující) 

algoritmus (DSTW). Metoda DSTW umožňuje měřit časoprostorové vzdálenosti dvou nezarovnaných 

funkcionálních signálů v globálních i lokálních trajektoriích. Výstupem jsou matice odlišností. Matice 

odlišností jsou počítány zvlášť pro všechny VKG smyčky (P, QRS, T). Z matice odlišností je určen 

vektor vlastností. Klasifikace je provedena s využitím klasifikačních modelů samoorganizující mapy 

(SOM) a logistické regrese (LR). SOM dokáže reprezentovat vysocerozměrná data warpovacích 

vlastností v nízkorozměrné mapě, uchovávající topologické vztahy vstupních dat. 
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Předzpracování signálu:  

a) FFT pásmový filtr (1 Hz až 120 Hz),  

b) zarovnání Poincrého metodou extrakce homogenních skupin signálu,  

c) homogenní skupiny jsou normalizovány na stejnou délku 1000 vzorků,  

d) zarovnání jednotlivých smyček P, QRS a T v prostoru a čase pro možnost jejich porovnání.  

Metoda prezentuje přesnost 95,1 % pro rozlišení HC od MI a přesnost 95,8 %.pro rozlišení MI-

A od MI-I. 

 

Le a spol. (říjen 2013), lit. [79] vychází ze stejné databáze jako článek [78]. Lokalizace MI je 

založena na časoprostorové charakteristice srdeční dynamiky. Šíření vektoru VKG je reprezentováno 

jako náhodný postup vektoru mezi jednotlivými oktanty. EPS je popsán souborem vlastností, které 

kvantifikují lokální topologii sítě náhodných postupů. Náhodnou cestu představuje Markovova matice 

pravděpodobností přechodů mezi jednotlivými oktanty. Soubor vlastností: 

 48 lokálních VKG oktantových vlastností, 

 12 časových VKG oktantových vlastností: délka zdržení signálu v každém oktantu, rychlost 

šíření amplitudy vektoru, 

 16 přechodových oktantových vlastností: frekvence příchodu a odchodu mezi každým párem 

oktantů (vychází z elementů přechodové matice), 

 85 vlastností topologie sítě: definované různými kvantifikátory sítě náhodných postupů. 

Tyto vlastnosti byly použity jako část hierarchie modelu klasifikačního a regresního stromu 

(CART). Kolmogorov-Smirnov D test (KS) posloužil pro výběr nejvýznamnějších vlastností pro MI 

lokalizaci. Klasifikace byla provedena na dvou úrovních. CART 1 klasifikoval skupiny MI IF, MI AF 

a HC. CART 2 klasifikoval zadní infarkty (IF a I) a CART 3 klasifikoval přední infarkty (A, AF 

a AS). Klasifikace všech typů infarktů dosáhla průměrné specifity 88 % a senzitivity 92 %. Při tom 

klasifikace předních infarktů (AF) dosahovala o něco horších výsledků. Kvantifikátory 

pravděpodobnosti přechodů mezi oktanty a topologické kvantifikátory byly klíčovými vlastnostmi 

při klasifikaci různých typů MI. 
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A.7 Přehled vlastností popisujících elektrický prostor srdeční 

Tab. A.1 Skalární VKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

X20, Y20, Z20 amplitudy svodů ve 20 ms rozsah MI [63] 

X30, Y30, Z30 amplitudy svodů ve 20 ms rozsah MI [63] 

RRavg, QSavg střední hodnota RR a QS intervalů MI [71] 

RRvar, QSvar variance RR a QS intervalů MI [71] 

IUS, IDS, ITS náběžná, sestupná a koncová hrana QRS smyčky AMI [69] 

QRSvd rozdíl vektoru QRS oproti referenčnímu QRS IHD [62] 

QRSduration délka trvání QRS komplexu IHD [62] 

Pint integrál potenciálu P smyčky IHD [66] 

----- časové intervaly skalárních VKG VH [61] 

 

Tab. A.2 Planární VKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

QRSmag20 
amplituda počátečního vektoru v rovinách (frontální, 

sagitální) 

MI [58], [59] 

QRSrev 
obrácená rotace QRS smyčky v rovinách (frontální, 

transverzální, sagitální) 

MI, VH [58], [59], 

[61]  

QRSazimuth
onset  

azimut počátečního srdečního vektoru v rovinách MI [58], [59], 

[61] 

QRSangle
onset 

úhel počátečního srdečního vektoru v rovinách MI [58], [59], 

[61] 

RTang úhel mezi vektory R a T (frontální rovina) MI [71] 

EDA rozdíl azimutu a elevace (frontální rovina) MI [71] 

AM maximální frontální QRS vektor (frontální rovina) MI [71] 

SD_IDratio 
max. superiorní odchylka a poměr této odchylky 

k inferiorní odchylce (frontální rovina) 

MI [71] 

XL 
čas a vzdálenost z počátku do levého maxima (frontální 

rovina) 

MI [71] 

QRSangle úhel srdečního vektoru v rovinách IHD [72] 

Tangle úhel srdečního vektoru v rovinách IHD [72] 

QRSTmag poměr mezi vektory QRS a T v rovinách IHD [72] 

QRSTmag
max maximální úhel QRS a T v rovinách IHD [72] 
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Veličina Vlastnost Detekce Reference 

Velikost a tvar P, QRS, T smyčky 

Rpeak, Tpeak, Cpeak maximální velikost vektorů R, T a C SCAR [76] 

Rangle, Tangle, Cangle maximální velikost úhlů vektorů R, T a C SCAR [76] 

QRSAR plocha QRS smyčky v rovinách STEMI,VH [61], [64] 

Tmax, Tα ampl. a úhel max. vekt. T smyčky v rovinách STEMI [64] 

TAR plocha T smyčky v rovinách STEMI [64] 

 

Tab. A.3 Prostorové VKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

QRSint
onset 

integrál velikosti vektoru poč. periody QRS 

prostorového VKG 

rozsah MI [60] 

Mmax, Hmax, Vmax 
velikost, azimut a elevace maximálního vektoru rozsah MI, 

IHD 

[63], [72] 

M20, H20, V20 
velikost, azimut a elevace vektoru v čase 20 ms rozsah MI, 

IHD 

[63], [66] 

M30, H30, V30 
velikost, azimut a elevace vektoru v čase 30 ms rozsah MI, 

IHD 

[63], [66] 

Rmag, Tmag velikost vektoru R a T MI [74] 

Rang,Tang 
úhel vektoru R a T MI, 

IHD 

[72], [74] 

Rangle
avg

, Tangle
avg

 střední úhly maximální vektoru R a T smyčky IHD [66] 

RMMVt poměr maximální a průměrné velikosti vektoru T MI [71] 

RTratio poměr mezi maximálním vektorem smyčky R a T IHD [72] 

Tinv morfologie vlny T (stupeň inverze) MI [71] 

QRSmeanM prostorová velikost stř. vekt. QRS komplexu  IHD [62] 

QRSint integrál prostorové velikosti QRS komplexu IHD [62] 

STM velikost prostorového ST vektoru v def. čase IHD [62] 

STCM 
prostorová vzdálenost mezi ST vektorem 

referenčního komplexu a současného komplexu 

IHD [62] 

Tmax _avg_ratio poměr maximální a střední amplitudy vektoru T IHD [75] 

T dif_azimuth_elev rozdíl úhlu azimutu a elevace IHD [75] 
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Veličina Vlastnost Detekce Reference 

Velikost a tvar P, QRS, T smyčky 

Rwidth, Twidth maximální šířka smyčky R a T SCAR [76] 

Rpeak, Tpeak, Cpeak maximální velikost vektorů R, T a C SCAR [76] 

Rangle, Tangle, Cangle maximální velikost úhlů vektorů R, T a C SCAR [76] 

VCGarea plocha VKG SCAR [76] 

C =
∫𝑥𝑔(𝑥)d𝑥

∫𝑔(𝑥)d𝑥
 geometrický střed VKG 

SCAR 
[76] 

QRSVM
max max. velikost vektoru dep. pro každý svod CHD [70] 

QRSV objem QRS smyčky CHD, IHD [70], [75] 

QRSPA 
obsah QRS smyčky získaný průmětem do optimální 

roviny 

CHD [70], [75] 

TPA 
obvod smyčky T získaný průmětem do optimální 

roviny 

IHD [75] 

QRSP obvod smyčky QRS IHD [75] 

TP obvod smyčky T IHD [75] 

QRSAP
Ratio poměr mezi plochou a obvodem  CHD, IHD [70], [75] 

QRSMMA
Ratio poměr mezi hlavní a vedlejší osou CHD [70] 

QRSLE energie QRS smyčky, RMS hodnota (X, Y, Z) CHD [70] 

QRSDCL
max maximální vzdálenost mezi těžištěm QRS a QRS IHD [75] 

Oktantové vlastnosti 

QRSspace_% procentuální umístění QRS smyčky v prostoru MI [58], [59] 

Roct% procentuální výskyt R smyčky v oktantu / oktantech MI [66] 

Toct% procentuální výskyt T smyčky v oktantu / oktantech MI [66] 

Toct_amp
avg

 střední amplituda T smyčky v daném oktantu MI [66] 

Toct_amp
max  maximální amplituda T smyčky v daném oktantu MI [66] 

Rpos oktant, ve kterém se vyskytuje R MI [74], [79] 

Tpos oktant, ve kterém se vyskytuje T MI [74], [79] 

Qpos oktant, ve kterém se vyskytuje Q MI [74], [79] 

OctXAvgN průměrná amplituda vektoru v daném oktantu MI [74], [79] 

OctXMaxN maximální amplituda vektoru v daném oktantu MI [74], [79] 

OctXRatioN poměr VKG smyčky v daném oktantu MI [74], [79] 

OctXVarN variance amplitudy vektoru v daném oktantu MI [74], [79] 

Octresidence doba zdržení v každém oktantu MI [74], [79] 

Octresidence_vel rychlost vektoru v každém oktantu MI [74], [79] 

Octarrival_dep_rate frekvence přechodů mezi páry oktantů MI [74], [79] 

Octassortativity stupeň uspořádání MI [74], [79] 

Octdensity_clustering hustota shlukování MI [74], [79] 

----- další topologické vlastnosti MI [74], [79] 
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Tab. A.4 Statistické VKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

šikmost šikmost (angl. skewness) QRS komplexu a T vlny MI [71] 

špičatost špičatost (angl. kurtosis) QRS komplexu a T vlny MI [71] 

 

Tab. A.5 MAR VKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

----- 

vícerozměrné autoregresní (AR) koeficienty AMI 

SAMI 

MI 

[65], [71] 

 

Tab. A.6 RQA vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

RR čas rekurence MI [73] 

DET determinismus MI [73] 

LMAX linemax MI [73] 

ENT entropie MI [73] 

LAM laminarita MI [73] 

TT čas zachycení MI [73] 

 

Tab. A.7 DSTW VKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

----- 

Vektor vlastností extrahovaný z matice odlišností – 

udává časoprostorovou vzdálenost VKG signálů mezi 

zdravými a nemocnými subjekty. 

MI [78] 

 

Tab. A.8 EKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

RRavg průměrný RR interval MI [74] 

RRstd směrodatná odchylka RR intervalů MI [74] 

QTavg průměrný QT interval MI [74] 

QTavg směrodatná odchylka QT intervalů MI [74] 

STelev elevace ST segmentu MI [74] 

STitg integrace ST segmentu MI [74] 

Qamp amplituda svodů II a V3 MI [74] 

QRSduration doba trvání QRS MI [77] 

 



Příloha A: Přehled vědeckých článků a metod na téma VKG diagnostiky 

263 

 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

Tduration doba trvání T MI [77] 

Tpeak_offset doba mezi vrcholem Tpeak a Toffset MI [77] 

QRSarea plocha pod křivkou QRS MI [77] 

Tarea plocha pod křivkou T MI [77] 

QRSfract počet zářezů, skoků na koncovém sklonu QRS MI [77] 

QRSj−point  elev elevace J-bodu o více než 0,1 mV MI [77] 

QRSenergy energie QRS komplexu MI [77] 

Tenergy energie T vln MI [77] 

STVM ST velikost vektoru v bodě J IHD [75] 

STV3 ST velikost vektoru v bodě J + 60 ms ve svodu V3 IHD [75] 

TV3 amplituda T vlny ve svodu V3 IHD [75] 

 

Tab. A.9 Statistické EKG vlastnosti. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

Shannnonova 

entropie 

náhodnost EKG signálu (angl. Shannon entropy) SCAR [77] 

Hurst parametr 
dalekosáhlá závislost v EKG signálu (angl. Hurst 

parameter) 

SCAR [77] 

Hjorth 

komplexita / 

Hjorth mobilita 

střední výkon / poměr energie vysokých frekvencí 

k celkové energii signálu (angl. Hjorth complexity / 

Hjorth mobility) 

SCAR [77] 

střední hodnota, 

interkvartilové 

rozpětí 

distribuce signálu kolem střední hodnoty (angl. median 

value, interquartile range) 

SCAR [77] 

šikmost angl. skewness SCAR [77] 

špičatost angl. kurtosis SCAR [77] 

střední hodnota, 

směrodatná 

odchylka, 

rozptyl 

angl. median, standard deviation, variance SCAR [77] 

 

Tab. A.10 Analýza mediánu EKG. 

Veličina Vlastnost Detekce Reference 

vzájemná 

korelace 

angl. cross correlation SCAR [77] 

kovariance lineární závislost mezi proměnnými (angl. covariance) SCAR [77] 

WC waveletová velikostní a fázová koherence SCAR [77] 
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A.8 Seznam použitých zkratek v příloze A 

Zdrojové databáze 

PTB diagnostická EKG databáze PTB (něm. Physikalisch Technische Bundesanstalt) 

STAFF III databáze pořízená katedrou biomedicínského inženýrství a centrem pro 

integrovanou elektrokardiografii univerzitou Lund, Švédsko 

UHS-NHS databáze pořízená katedrou kardiologie univerzitní nemocnice, Southampton 

NHS Trust 

Diagnózy 

AMI 

NSTEMI 

STEMI 

STEMI-A 

STEMI-I 

akutní infarkt myokardu (angl. Acute Myocardial Infarction) 

AMI bez ST elevace (angl. Non-ST Elevation) 

AMI s ST elevací (angl. ST Elevation) 

AMI s ST elevací-přední (lat. Anterior) 

AMI s ST elevací-spodní (lat. Inferior) 

CHD Chagasova choroba (angl.. Chagas Disease) 

HC zdraví pacienti (angl. Healthy Control) 

IHD ischemická choroba srdeční (angl. Ischemic Heart Disease) 

MI 

MI-A 

MI-AL 

MI-AS 

MI-I 

MI-IL 

infarkt myokardu (angl. Myocardial Infarction) 

MI-přední (lat. Anterior) 

MI-přední-boční (lat. Antero-Lateral) 

MI-přední-přepážkový (lat. Antero-Septal) 

MI-spodní (lat. Inferior) 

MI-spodní-boční (lat. Infero-Lateral) 

SAMI sub-akutní infarkt myokardu (angl. Sub-Acute Myocardial Infarction) 

SCAR jizva/y na myokardu (angl. Scar) 

VH 

LVH 

RVH 

BVH 

komorová hypertrofie (angl. Ventricular Hypertrophy) 

VH levé komory (angl. Left Ventricular Hypertrophy) 

VH pravé komory (angl. Right Ventricular Hypertrophy) 

VH obou komor (angl. Both Ventricular Hypertrophy) 

Metody měření  

CA koronární angiografie (angl. Coronary Angiography) 

CMR magnetická rezonance srdce (angl. Cardiac Magnetic Resonance) 

EKG elektrokardiografie – svody I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 

SAECG technika průměrovaného EKG (angl. Signal Averaged Electrocardiography) 

SPECT tomografická scintigrafie (angl.. Single-Photon Emission Computed 

Tomography) 

VKG 

VKG_K 

VKG_T 

vektorkardiografie – svody X, Y, Z získané Frankovým svodovým systémem 

vektorkardiografie – svody X, Y, Z získané kardiogoniom. svodovým systémem 

vektorkardiografie – svody X, Y, Z získané transformací 12svodového EKG 
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Metody předzpracování 

CSI kubická spline interpolace (angl. Cubic Spline Interpolation) 

DWT diskrétní/dyadická waveletová transformace (angl. Discrete/Dyadic Wavelet 

Transform) 

FFT rychlá Fourierova transformace (angl. Fast Fourier Transform) 

MF mediánový filtr (angl. Median Filter) 

RTM rotační a translační matice (angl. Rotation and Translation Matrix) 

TDMG morfologický a gradientní delineátor v časové oblasti (angl. Time Domain 

Morphology and Gradient delineator) 

WTD waveletový delineátor (angl. Wavelet Delineator) 

Metody extrakce vlastností a metody výběru významných vlastností 

AD statistický test Anderson-Darling 

BFS sekvenční zpětný algoritmus pro výběr vlastností 

DSTW metoda dynamického časoprostorového warpování (angl.. Dynamic 

Spatiotemporal Warping) 

FSS Sekvenční dopředný algoritmus výběru vlastností 

ICA analýza nezávislých komponent (angl. Independent Component Analysis) 

KS statistický test Kolmogorov-Smirnov (D statistika) 

LR lineární regrese (angl. Linear Regression) 

MAR vícerozměrný autoregresní model (angl. Multivariate Auto-Regressive model) 

PCA analýza hlavních komponent (angl. Principal Component Analysis) 

RQA rekurentní kvantifikační analýza (angl. Recurrence Quantification Analysis) 

WC waveletová koherence (angl. Wavelet Coherence) 

Metody klasifikace a analýzy výkonu klasifikátoru 

CART klasifikační a regresní strom (angl. Classification and Regression Tree) 

DM deterministická metoda 

GLM klasifikátor obecný lineární model (angl. General Linear Model) 

KNN klasifikátor nejbližších sousedů (angl. K-nearest Neighbor) 

LDA lineární diskriminační analýza (angl. Linear Discriminant Analysis) 

LR logistická regrese (angl. Logistic Regression) 

MLC klasifikátor maximální věrohodnosti (angl. Maximum Likelihood Classifier) 

MLP klasifikátor neuronové vícevrstvé perceptronové sítě (angl. MultiLayer 

Perceptron) 

QDA kvadratická diskriminační analýza (angl. Quadratic Discriminant Analysis) 

ROC charakteristika výkonu binárního klasifikátoru ROC (angl. Receiver Operating 

Characteristic) 

SOM klasifikátor samoorganizační mapy (angl. Self Organizing Map) 

SVM klasifikátor výběru podpůrných vektorů (angl. Support Vector Machine) 
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B Akademik Vilém Laufberger 

a elektrokardiologické období jeho vědecké činnosti 

Vilém Laufberger se narodil 29. srpna 1890 v Turnově 

a zemřel 29. prosince 1986 v Praze. Stejně jako jeho otec 

vystudoval lékařskou fakultu. V roce 1916 promoval 

na univerzitě v Praze a získal titul MUDr. V roce 1920 byl 

povolán do Brna na nově založenou lékařskou fakultu, kde 

vybudoval ústav pro obecnou a experimentální patologii. Zde pak 

v roce 1921 habilitoval, byl jmenován řádným profesorem (prof.) 

a děkanem [45]. 

V roce 1936 přešel jako řádný profesor a přednosta 

fyziologického ústavu na UK Praha, kde působil ve funkci děkana 

v letech 1938 až 1939. Během války pracoval ve státním 

zdravotním ústavu. Ve funkci profesora fyziologie působil i po válce. Od roku 1952, kdy vznikla 

Československá akademie věd (ČSAV), se stal jejím členem - akademikem a byl jmenován 

náměstkem prezidenta ČSAV. Sám též byl ve funkci ředitele Laboratoře vyšší nervové činnosti 

(později Laboratoře grafických vyšetřovacích metod), která sídlila v Praze Na Bulovce [44]. Bylo to u 

nás jedno z prvních klinicko-fyziologických bioinženýrských experimentálních pracovišť ČSAV 

zaměřených na srdeční choroby. Laboratoř byla později rozšířena a přejmenována na Ústav 

fyziologických regulací [45]. 

Celý život se věnoval životním pochodům organismů. Výzkum těchto pochodů předpokládal 

ovládání několika oborů, které zvládnul na světové úrovni [44]. Do dějin vědy se poprvé zapsal ve 

třiadvaceti letech, kdy se mu podařilo podáváním štítné žlázy přeměnit larvu mloka axolota 

v dospělého tvora, jako důsledek hormonu obsaženého ve štítné žláze, ačkoli v přírodě tento původem 

americký živočich nikdy nedospívá. Jeho práce z roku 1913 publikovaná v Biologických listech je 

dodnes považována za jednu ze základních prací rodící se endokrinologie [45]. 

V polovině dvacátých let, již jako profesor, studuje mechanismus působení inzulinu, viz [45]. 

V jeho brněnském Ústavu pro pokusnou a obecnou patologii se podařilo jako jedinému ústavu 

v Československu izolovat inzulín z břišních slinivek. Preparát byl ale nečistý a v nepatrném 

množství, takže žádosti o lék musely být odmítnuty. Jeho práce je pozoruhodná nejen svým 

výsledkem, ale i způsobem, jak k němu dospěl. Vyšel totiž z matematické úvahy, čímž předběhl dobu 

a položil základ biomatematiky. 

Věnuje se také výzkumu buněčné struktury, viz [45]. Ve třicátých letech otevírá svou teorii tzv. 

buněčné mřížky cestu dalšímu modernímu vědnímu odvětví – molekulární biologii. Na počátku stálo 

tvrzení: „Buňka nemůže být komůrka s roztokem, v buňce musí být soustava a řád. Vždyť nějaký, byť 

omezený chaos by nevedl k oněm možnostem zákonité výstavby a zákonitého dění i dělení struktury 

organismů tak složitých, jakými jsou všechna živá těla. Není prostě možné, aby neexistovala v buňce 

její mřížka, tj. její druhá ultrastruktura.“ Navázal na Purkyňovu buněčnou teorii a snažil se různými 

způsoby přivést buňku k rozpadu. Výzkum jej vedl k závěru, že buňka se skládá ze struktury – stroma 

a epiplasmy, přitom usuzoval, že buněčná mřížka musí mít tvar pásu, který objímá stromatinové 

molekuly. Později byla objevena deoxynukleová kyselina, dvoušroubovice (DNA), nápadně podobná 

buněčné mřížce tvaru pásu. 
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Po výzkumu ultrastruktury buňky se rozhodl studovat tkáňové buňky, viz [45]. Objevil 

tkáňovou bílkovinu s vysokým obsahem železa, kterou se mu podařilo připravit z koňské sleziny. 

Zjištěné železo bylo trojmocné, proto bílkovinu nazval ferritin a dokázal ji připravit i v krystalické 

formě. Svými důsledky se objev feritinu v roce 1935 stal nejzávažnějším a dostal se do všech 

světových učebnic biochemie a fyziologie. Laufbergerův výzkum byl násilně ukončen v roce 1939, 

začátkem druhé světové války, kdy byla zakázána veškerá vědecká činnost Purkyňova ústavu. Další 

osudy ferritinu již sledoval pouze z dálky. Bádání se ujaly cizí ústavy. Bylo zjištěno, že ferritin se 

podílí na velmi důmyslném transportu železa v těle. V sedmdesátých letech byly vyvinuty 

radioimunologické metody určování ferritinu v plasmě. 

Za války se věnoval obecným úvahám o činnosti ústředního nervstva, viz [45]. Zdůraznil, že 

jediný kód v lidském těle jsou vzruchy a že vedení vzruchů je řetězcem biochemických reakcí, které se 

odehrávají na iontových dipólech. Podstata paměti spočívá v takzvaných krouživých vzruších. Po 

jednom nervovém vláknu běží vzruch, dorazí na druhý, vzbudí vzruch a řetěz vzruchů pokračuje. 

S překvapením pak v roce 1946 zjistil, že první počítačový stroj, americký ENIAC má podobnou 

krouživou paměť. Rok před vydáním slavné knihy Kybernetika uznávaného zakladatele tohoto 

vědního oboru Američana Norberta Wienera publikoval prof. Lauberger v roce 1947 své poznatky 

v knize „Vzruchová teorie“, učebnici fyziologie, která přinesla základní poznatky o činnosti mozku. 

Ačkoli vyšla kniha pouze v češtině, stal se průkopníkem kybernetického přístupu u nás. Jednou 

z hlavní tezí Laubergerovy vzruchové teorie je myšlenka, že projevy života lze shrnout do těchto tří 

základních vlastností: množivost, výživa a vzrušivost. 

Později Laufbergera zaujala srdeční vzrušivost a aktivita činnosti srdečních potenciálů, viz [44]. 

Elektrickým srdečním polem a jeho zdrojem se pak zabýval až do konce svého života. Jestliže byste 

se Laufbergera zeptali, které místo lidského těla je nejdůležitější, tak by vám bez váhání odpověděl, 

že uzel Keithův-Flackův. Tento uzel, zvaný také sinusový nebo sino-atriální (SA), je mikroskopické 

ústrojí, které se nalézá v srdci na rozhraní duté žíly a srdeční síně. V něm se nalézá vzruchotvorná 

tkáň, rytmický periodický cyklus chemických reakcí vybavujících vzruch, jenž se šíří nejprve 

po srdečních síních a poté vzrušuje obě srdeční komory. V roce 1903 se Holanďanovi Vilému 

Einthovenovi v Leydenu podařilo zkonstruovat přístroj, který byl schopen registrovat srdeční 

elektrickou aktivitu – elektrokardiograf (EKG). Za první světové války se Laufberger setkává s prvním 

elektrokardiografem a po pětatřiceti letech sám vymýšlí a zdokonaluje principiálně zcela nové metody 

a přístroje pro vyšetření srdce. Bádá v oboru vektorkardiografie, se svými spolupracovníky konstruuje 

spaciokardiograf, zařízení, které umožňuje získat prostorový záznam elektrických projevů srdeční 

činnosti. Roku 1953 vypracoval metodu spaciokardiografie. Uvědomuje si přednosti 

spaciokardiografie ve srovnání s klasickým grafickým záznamem, k jehož rozluštění je pouze jediný, 

zákonitě nedokonalý klíč – zkušenost lékaře. Jeho záznam se dá dále zpracovávat počítačem: proti 

empirii staví racionální soustavu. 

Vilém Laufberger byl laureátem státní ceny, nositelem Řádu republiky, Komandérského kříže 

řádu Polonia restituta, medaile J. E. Purkyně. Redigoval Československou psychologii, Biologické 

listy a stál v čele fyziologů. Fyziologická společnost byla založena v roce 1950 jako sekce Čs. lékařské 

společnosti J. E. Purkyně. Podílel se na vybudování Slovenské akademie věd. Stal se jedním z našich 

nejproslulejších vědců [45]. 
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C Příklady popisu EPS 

C.1 Sestavení kardiotopogramu 

Určení kardiotopogramu uvedeme na konkrétním příkladu. Vstupními daty je množina vektorů 

svodů X, Y, Z (viz Tab. C.1). Prostor vyjádřený úplnou množinou vektorů je převeden na redukovaný 

prostor, ohraničený 6 vrcholy. Z této tabulky redukovaného prostoru je určen řád, sled a klíč. 

 

Tab. C.1 Redukovaný EPS pro konkrétní případ dle [51]. 

Řád Posloupnost 

vrcholů 

𝑼𝐗 

(mV) 

𝑼𝐘 

(mV) 

𝑼𝐙 

(mV) 

Sled 

5 S –0,10 –0,30 –0,05 7 

A +0,40 –0,10 –0,54 6 

2 L +1,00 +0,50 +0,20 1 

I +0,70 +0,60 +0,50 1 

6 P +0,30 +0,40 +0,60 1 

R –0,45 +0,25 +0,30 4 

 

Kategorie 

Pro daný případ je kategorie označena symbolem „R“, jedná se o zdravý subjekt (stanoveno 

lékařem). 

Třídy 

Pro kategorii „R“ nejsou v literatuře třídy dále specifikovány. Pokud bychom chtěli kategorii 

„R“ srovnat s infarktovými třídami, uvedený případ nevyhovuje ani jedné podmínce, pouze řád s 

kmenem 2+6 vyhovuje podmínce zadního infarktu PS (viz oddíl. 2.2.8). 

Klíč 

Má vždy pořadí vrcholů ALPR označených příslušnými oktanty. Horní oktanty jsou při tom 

označeny čísly oktantů dolních. V uvedeném případě jsou vrcholy ALPR umístěny v oktantech 6114. 

Oktant 6 je však horním oktantem, kterému přísluší dolní oktant 2 (viz Obrázek 2.7). Vzorec klíč bude 

mít tedy podobu: 2114. 
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Směrnice 

 QR =
R

R + L
=

45

45 + 100
= 0,31 (= R) 

 

 

 QS =
S

S + I
=

30

30 + 60
= 0,33 

 

 

 QA =
A

A + P
=

54

54 + 60
= 0,47 (= A)  

Dostaneme směrnice R, A. 

Rozlišovací vzorce 

 MV = 1,00 mV 

 
 

 EV = 0,30 + 0,54 + 1,00 + 0,60 + 0,60 + 0,45 = 3,49 mV  

 

 Maximální vektor je menší než 1,8 mV, 

 součet hodnot všech vrcholů je menší než 5 mV, 

 trvání oktantu nelze určit z redukovaného EPS, 

 maximální vektor leží v rozmezí 140° až 240° azimutu (případ odpovídá azimutové kružnici 

uvedené (viz Obrázek 2.9). 

Do kardiotopogramu proto neuvedeme žádný z indikátorů. 

Kardiotopogram 

Tab. C.2 Výsledný kardiotopogram pro konkrétní případ. 

Kategorie Třída Klíč Směrnice Řád Sled Rozlišovací 

vzorce 

R ----- 2114 RA 526 761,114 ----- 
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C.2 Sestavení elementární tabulky 

Popis kardioelektrického prostoru (EPS) formou elementární tabulky s vyhodnocením 

uvedených vzorců a ukazatelů je uveden na následujícím příkladu. 

 

Tab. C.3 Příklad elementární tabulky. 

Čas  

(ms) 

𝑼𝐗 

(mV) 

𝑼𝐘 

(mV) 

𝑼𝐙 

(mV) 

Vrchol 

a čas 

Oktant 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

 –0,03 

–0,05 

–0,07 

–0,05 

–0,05 

–0,02 

 

 

S 

–0,12 

–0,17 

–0,19 

–0,19 

–0,16 

–0,13 

 –0,10 

–0,17 

–0,22 

–0,25 

–0,29 

–0,32 

 

 

S 6 

7 

14 

16 

18 

 +0,07 

+0,16 

+0,26 

 –0,13 

–0,11 

–0,07 

 –0,36 

–0,39 

–0,41 

----- 6 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

 +0,38 

+0,52 

+0,62 

+0,75 

+0,93 

+1,05 

 +0,02 

+0,09 

+0,19 

+0,35 

+0,51 

+0,70 

A –0,45 

–0,45 

–0,41 

–0,31 

–0,22 

–0,12 

A 20 2 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

L +1,11 

+0,98 

+0,77 

+0,55 

+0,25 

+0,02 

 

I 

+0,85 

+0,98 

+0,94 

+0,79 

+0,58 

+0,40 

 

 

 

 

 

P 

+0,04 

+0,26 

+0,47 

+0,64 

+0,76 

+0,84 

L 32 

I 34 

 

 

 

P 42 

1 

44 

46 

48 

 –0,11 

–0,20 

–0,25 

 +0,27 

+0,14 

+0,00 

 +0,84 

+0,82 

+0,77 

----- 4 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

64 

R –0,27 

–0,24 

–0,19 

–0,12 

–0,08 

–0,06 

–0,06 

–0,05 

 –0,06 

–0,10 

–0,11 

–0,13 

–0,15 

–0,15 

–0,15 

–0,10 

 +0,69 

+0,63 

+0,55 

+0,50 

+0,45 

+0,40 

+0,32 

+0,25 

R 50 8 
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Asociační číslo 

Umístění vrcholů AL.PR.IS v oktantech je pro daný případ: 

 

 AN: 21.18.17  

Posloupnost oktantů 

V elementární tabulce jsou oktanty odděleny vodorovnou čarou. Posloupnost oktantů je pro 

daný případ: 

 

 SO: 762148  

Oktantový vzorec 

Udává posloupnost oktantů, ve kterých je obsaženo všech 6 vrcholů: 

 

 FO: 721118  

Posloupnost vrcholů  

Písmena L, I, P, R, S, A označují šest vrcholů. Posloupnost vrcholů označuje časovou 

posloupnost těchto vrcholů. Ke každému vrcholu je přidán čas jeho výskytu v milisekundách 

od začátku depolarizace. Data jednotlivých svodů X, Y, Z elementární tabulky jsou složena z kladných 

a záporných čísel. Pro každý sloupec jsou tak určeny dva vrcholy, jeden pro maximum kladné, jeden 

pro maximum záporné. Pro konkrétní případ dostaneme posloupnost vrcholů: 

 

 SP: SALIPR  

Elektrický objem 

Je tvořen součtem amplitud všech vrcholů, v daném případě: 

 

 EV = 0,19 + 0,45 + 1,11 + 0,98 + 0,84 + 0,27 = 3,84 mV  

Doba trvání depolarizace 

Začátek záznamu je na řádku, kde se poprvé objevuje číslo 0,10 nebo vyšší (na empirickém 

měřítku popisující potenciály v milivoltech) a končí řádkem, kde se objevuje nižší číslo než 0,10. 

Pro konkrétní případ je doba depolarizace: 

 

 DT = 64 ms  
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Deviační kvocienty 

Pro konkrétní případ budou deviační koeficienty: 

 

 QR =
R

R + L
=

27

27 + 111
= 0,20 

 
 

 QS =
S

S + I
=

19

19 + 98
= 0,16 

 
 

 QA =
A

A + P
=

45

45 + 84
= 0,39  (= A) 

 

Dostaneme směrnici A. 

Výskyt a doba trvání pátého oktantu 

Pátý oktant se v daném případě nevyskytuje, tedy TO5 = 0. 

Doba trvání mezi vrcholy P a L a obrácená rotace 

Případ vykazuje pořadí LP, což je normální rotace, tedy TPL > 0. 

Azimut a elevační úhel 

Obr. C.1 zobrazuje azimuty jednotlivých vrcholů A, L, P, R na azimutové kružnici a elevaci 

vrcholů IS na kružnici elevace. 

 

  

Obr. C.1 Azimutová kružnice (vlevo), kružnice elevace (vpravo). 
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D Programový kód 

D.1 Funkce pro filtraci signálů 

function y = FIRfilter(varargin) 

  

if(nargin == 3) 

    x = varargin{1}; 

    FILTER = varargin{2}; 

    index = varargin{3}; 

    signals = 1:size(x,1); % vsechny signaly 

else 

    x = varargin{1}; 

    signals = varargin{2}; % pouze zadane signaly 

    FILTER = varargin{3}; 

    index = varargin{4}; 

end 

names = fieldnames(FILTER); 

y = x; 

%% Vice filtru 

for filter_index = 1:length(index) 

    Hd = getfield(FILTER,names{index(filter_index)}); 

    % Zkus nacist delku filtru (FIR) 

    n = 0; 

    try 

        b = Hd.numerator; 

        n = length(b); 

    catch 

    end 

 

    if(Hd ~= 1) 

        % Waitbar, color 

        h = waitbar(0,['Filtering...' num2str(filter_index) '/' num2str(length(index)) ]); 

        for sig=1:size(x,1) 

            if(isempty(find(signals == sig,1)) == 0) 

                y(sig,:) = filter(Hd,x(sig,:)); 

                % Koriguj pocatek signalu dle delky filtru 

                pom = y(sig,:); delka = length(pom); pom(1:floor(n/2)) = [];  

 pom = [pom zeros(1,delka-length(pom))]; 

                y(sig,:) = pom; 

            end 

            waitbar(sig / size(x,1)) 

        end 

        close(h) 

    end 

end 
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D.2 Funkce pro detekci QRS 

function [Q1 R1 S1 PR1 B1] = QRS_cwt(x, COMPUTE_ALL, f_s, gain, bound, fig) 
% x ..... vstupni signal (svody ekg) - filtrovany (kvuli prahovym urovnim) 
% f_s ... vzorkovaci frekvence 

 

scales = 30:120; % 30 => Detekce / 120 => Detekce energie / 70 => Uprava 
scales_adj = 70; 
wname = 'bior2.2'; 
BPM_max = 300; 
t_max   = 60/BPM_max; 
R_all = {}; R_all_groups_shift = {}; vector_all = [];  vector_all1 = []; vector_all2 = []; 
Q = {};R = {};S = {};PR = {};B = []; 

Detekce výskytu QRS 

for signal = 1:size(x,1) 
    %% Wavelet 
    vector = cwt(x(signal,:),scales(1),wname); 
    vector1 = cwt(x(signal,:),scales_adj,wname); 
    vector2 = cwt(x(signal,:),scales(end),wname); 
 

    %% Nalezeni oscilaci vyssich nez urcena mez (threshold) 
    % Empirical cumulative distribution function (min > 1%, max < 99%) 
    [f,val] = ecdf(vector); ind = find(f > 0.01 & f < 0.99); 
    minimum = val(ind(1)); maximum = val(ind(end)); 
    % Mez je polovinou maxima kladnych/zapornych oscilaci 
    if(abs(maximum) > abs(minimum)), threshold = abs(maximum) * 0.7;  

    else threshold = abs(minimum) * 0.7; end 
    logical = abs(vector) >= threshold; 
    shifted = cat(2, 0 ,logical);      % posun doprava 
    logical1 =  [logical 0] - shifted; % odecti 
    START = find(logical1 > 0);        % splnujici intervaly mezi START:STOP 
    STOP  = find(logical1 < 0)-1;      % 
    % Find MAX in all intervals 
    R = zeros(1,length(START));  
    for i=1:length(START) 
        [value ind] = max( abs(vector(START(i):STOP(i))) ); 
        R(i) = ind + START(i) - 1; 
    end 
    %% Vytvori skupiny predpokladanych oblasti P-QRS-T kmitu, zde ponecha jen nejvyssi kmit(y) 
    R_groups = {}; 
    t_diff   = diff(R) ./ f_s; 
    ind      = [find(t_diff > t_max) length(R)]; 
    for i=1:length(ind) 
        if(i>1),group = R(ind(i-1)+1:ind(i)); else group = R(1:ind(i)); end 
        % Kmity o 30% mensi nez maximalni kmit vynecha 
        [value_max ind_max] = max(abs(vector(group))); 
        values        = abs(vector(group)) + (value_max * 0.3); 
        R_groups{1,i} = group(values >= value_max); 
    end 
    R_all{signal,1} = R_groups; 
    vector_all(signal,:) = vector; 
    vector_all1(signal,:) = vector1; 
    vector_all2(signal,:) = vector2; 
%     scalogram_all1{signal,1} = SCimg;     
end 

 

%% Srovnani detekce R mezi signaly 
R_all_vector = []; 
for signal = 1:size(x,1) 
    R_all_vector = [ R_all_vector cell2mat(R_all{signal,1}) ]; 
end 
R_all_vector = sort(R_all_vector); 
t_diff       = diff(R_all_vector) ./ f_s; 
ind          = [find(t_diff > t_max) length(R_all_vector)]; 
for i=1:length(ind) 
    if(i>1),group = R_all_vector(ind(i-1)+1:ind(i)); else group = R_all_vector(1:ind(i)); end 
    R_all_groups{1,i} = group; 
end 
max_length = max(cell2mat(cellfun(@(x) size(x,2), R_all_groups, 'uni', false))); 
R_all_groups_mat = cell2mat(cellfun(@(x) [ x NaN(1,max_length-length(x)) ], R_all_groups, 

'uni', false)')'; 
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% Najdi index R a roztrid 
R_all_groups{size(x,1)+1,size(R_all_groups,2)} = []; 
for signal = 1:size(x,1) 
    R = cell2mat(R_all{signal,1}); 
    for i = 1:length(R) 
        [row,col] = find(R_all_groups_mat == R(i)); 
        R_all_groups{signal+1,col(1)}(1,end+1) = R(i); 
    end 
end 

 
if(size(x,1) > 1) 
    % Zrus sloupce pouze s jednou detekci R 
    for signal = 1:size(x,1) 
        len(signal,:) = cell2mat(cellfun(@(x) size(x,2), R_all_groups(signal+1,:), 'uni', 

false)); 
    end 
    idx = find(sum(len~=0,1) <= 1); 
    R_all_groups(:,idx) = []; len(:,idx) = []; 
    % Vytvor R u ostatnich nedetekovanych (skopiruj, preferuj jednu detekci) 
    [row0,col0] = find(len==0); 
    for i = 1:length(row0) 
        pocet_R = 1; ind = []; 
        while(isempty(ind) && pocet_R <= max_length) 
            [row1,col1] = find(len==pocet_R); 
            ind = find(col1 == col0(i)); 
            if(~isempty(ind)), R_all_groups{row0(i)+1,col0(i)} =     

                R_all_groups{row1(ind(1))+1,col1(ind(1))}; end 
            pocet_R = pocet_R+1; 
        end 
    end 
end 
 

%% Odstran R kmity, ktere jsou blize zacatku nebo konci nez 0.3s 
if(size(R_all_groups,2) > 1) 
    t = 0.3; t_s = (t*f_s)+1; 
    if( (min(R_all_groups{1,1}) - t_s) < 1), R_all_groups(:,1) = []; end 
    if( (max(R_all_groups{1,end}) + t_s) > length(x)), R_all_groups(:,end) = []; end 
end 

 
%% Časová oblast 
% Presne nalezeni min/max 
t = 0.01; % [s] detekce vlevo, vpravo od R 
t_s = (t*f_s)+1; 
for signal = 1:size(x,1) 
    signum(signal,:) = cellfun(@(x) sign(vector_all(signal,x)),R_all_groups(signal+1,:),      

    'uni', false); 
    [ MAX  SHIFT ] = cellfun(@(r,s)... 
        arrayfun(@(r1,s1) max(s1*x(signal, ((r1-t_s-1)>1)*(r1-t_s-1)+1 :   

        ((r1+t_s)<=length(x))*(r1+t_s) + ((r1+t_s)>length(x))*length(x)  )), r,s),... 
        R_all_groups(signal+1,:),signum(signal,:), 'uni', false); 
    % Ponechej jen MAX (hodnota) 
    % [ MAXi IND ] = cellfun(@(m) max(m),MAX, 'uni', false); 
    [ MAXi IND ] = cellfun(@(x) max(vector_all(signal,x)),R_all_groups(signal+1,:), 'uni',  

    false); 
    % Ponechej jen MAX (cwt) 
    R_all_groups_one(signal,:) = cellfun(@(x,i) x(i),R_all_groups(signal+1,:),IND,'uni',  

    false); 
    % Ponechany jeden + SHIFT 
    R_all_groups_shift(signal,:) = cellfun(@(x,shift,i) x(i)+shift(i)-t_s- 

    2,R_all_groups(signal+1,:),SHIFT,IND,'uni', false); 
end 
time_R = toc; 
tic 
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Detekce počátku QRS 

if(COMPUTE_ALL) 
%% Q (R kmity již musí být jednoznačně určeny) 
set( get(findobj(h,'type','axes'),'title'), 'string', 'Výpočet Q ...'); 
waitbar(1 / 4); 
t = 0.15; % [s] detekce wavelet oscilaci vlevo, vpravo od R 
t_s = (t*f_s)+1; 
for signal = 1:size(x,1) 
    x_cwt  = vector_all(signal,:); 
    % Bere maximalni amplitudu 
    [ MAX IND ] = cellfun(@(x) max(abs(x_cwt(x))),R_all_groups(signal+1,:),'uni', false); 
    R           = cell2mat(cellfun(@(x,i) x(i),R_all_groups(signal+1,:),IND,'uni', false)); 
    % Nalezeni VSECH pruchodu nulou 
    zero         = find(([x_cwt 0]>0)&([0 x_cwt]<=0)|([x_cwt 0]<0)&([0 x_cwt]>=0)); 
    % Nalezeni POUZE TECH indexu pole pruchodu nulou, ktere jsou v "t" casovem pasmu pred  

    kazdym R-kmitem 
    IND_ZERO     = arrayfun(@(r) find(zero > r-t_s & zero < r), R,'uni',false); 
    TIME_ZERO    = cellfun(@(i) diff(zero(i(1):i(end))), IND_ZERO,'uni',false); 
    IND_ZERO_MAX = cell2mat(cellfun(@(x) x(size(x,2)), IND_ZERO, 'uni', false)); 
    % Pro VSECHNY oblasti kolem kazdeho kmitu R, jsou urceny meze THR 
    THR    = arrayfun(@(r,i) max(abs(x_cwt([ ((r-t_s-1)>1)*(r-t_s-1)+1:zero(i), zero(  

    (length(zero)>i)*(i+1)+(length(zero)<=i)*(length(zero)) ):  

    ((r+t_s)<=length(x_cwt))*(r+t_s) + ((r+t_s)>length(x_cwt))*length(x_cwt)    ])))/3,  

    R,IND_ZERO_MAX); P = num2cell(1:length(THR)); 
    % VSECHNY useky, kde jsou vetsi vlny nez THR 
    LOGIC1 = cellfun(@(i,p)... 
             arrayfun(@(i1,p1) max(abs(x_cwt(zero(i1):zero(i1+1)))) > THR(p1),i(1:end-1),   

             ones(1,length(i)-1)*p), IND_ZERO,P,'uni', false); 

    LEN_LOG = cellfun(@length,LOGIC1,'uni', false); 
    % Podmince automaticky vyhovuje JEDEN (posledni) nevyhovujici usek, ktery je < 10ms (pouze  

    zakmit pod/nad nulu), a nachazi se za poslednim vyhovujicim usekem 
    POM    = cellfun(@(l) [ logical(1:find(l==1,1,'last')-1)    

    ~logical(find(l==1,1,'last'):length(l)) ], LOGIC1,'uni',false); 
    POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)  

    logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
    POM    = cellfun(@(p,t) [ logical(1:find((p & t<10)==1,1,'last')-1) ~logical(find((p &    

    t<10)==1,1,'last')) logical(find((p & t<10)==1,1,'last')+1:length(p))],POM, TIME_ZERO,  

    'uni',false); 

    POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)  

    logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
    LOGIC2 = cellfun(@(l,p) l | p, LOGIC1,POM, 'uni',false); 
    % Podmince nikdy nevyhovuje nulovy usek delsi nez 25ms 
    POM    = cellfun(@(l,t) ~logical(1:length(l)) & ~(l==0 & t>25),  

    LOGIC2,TIME_ZERO,'uni',false); 
    % Urci index prvniho useku, kde jsou jeste vlny vetsi nez THR 
    LOGIC = cellfun(@(l,p) find( ((l + (circshift(l,[1 1]) & p))>=1)== 0,1,'last')+1,LOGIC2,  

    POM,'uni', false); 
    LOGIC(cellfun(@isempty,LOGIC)) = cellfun(@(l) find(l == 1,1,'first'),  

    LOGIC2(cellfun(@isempty,LOGIC)),'uni',false); % Empty = first 1 
    % Pokud index oznacuje usek R-kmitu, oznac vzdy predchozi pruchod nulou 
    not_eq = find(cell2mat(LOGIC) > cell2mat(LEN_LOG)); 
    LOGIC( not_eq ) = LEN_LOG( not_eq ); 
    % Na nalezenem useku najdi index maxima, a index vzorku maxima 
    [ MAX_THR IND_THR ] = cellfun(@(i,l) max(abs(x_cwt( zero(i(l)):zero(i(l)+1) ))), IND_ZERO,  

    LOGIC,'uni', false);  
    Q(signal,:) = cellfun(@(i,t,l,shift) zero(i(l)) + ((2*shift-t(l)-2)>0)*(2*shift-t(l)-2),  

    IND_ZERO, TIME_ZERO, LOGIC, IND_THR, 'uni', false); 
End 

Zarovnání počátku QRS mezi signály 

 

%% Srovnani vzdalenosti Q mezi signaly 
t = 0.08; % [s] maximalni vzdalenost Q 
t_s = (t*f_s)+1; 
Q_all = cell2mat(Q); 
[minn ~] = min(Q_all);  
[maxx ~] = max(Q_all); 
colNos = find((minn + t_s) < maxx); 
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if(~isempty(colNos)) 
    % for multiple MIN detection 
    [rowNos] = cellfun(@(q,minn)  

    find(q==minn)',num2cell(Q_all(:,colNos),1),num2cell(minn(:,colNos)),'uni', false ); 
    [colNos] = cellfun(@(q,p) ones(1,length(q))*p, rowNos, num2cell(colNos),'uni', false ); 
    rowNos = cell2mat(rowNos); colNos = cell2mat(colNos); 
    % Moc vzdalene hodnoty ulozi jako NaN 
    Q_all(sub2ind(size(Q_all),rowNos ,colNos )) = NaN; 
    % Misto techto hodnot ulozi prumer zbylych 
    Q_all(sub2ind(size(Q_all),rowNos ,colNos )) = round(nanmean(Q_all(:,colNos))); 
    Q = num2cell(Q_all); 
end 

Úprava počátku QRS pro široké QRS 

%% Uprava Q u sirokych QRS 
t = 0.2; % [s] detekce wavelet oscilaci vlevo, vpravo od R 
tt     = 0.016; % [s] detekce zvysene energie vlevo / vpravo od Q 
t_s = (t*f_s)+1; tt_s   = (tt*f_s)+1; tt1_s   = (0.05*f_s)+1; 
for signal = 1:size(x,1) 
    % Zjisti vysoke energie v blizkosti Q (uprava podle coef 70) 
    cwt_70 = vector_all1(signal,:); cwt_120 = vector_all2(signal,:);  

    SC = wscalogram('',[cwt_70;cwt_120],'scales',[70 120],'ydata',x(signal,:));  

    % Energy > 0.3, > Q , 2. energie musi byt > 0.6          
    [ MAX_70  ] = cellfun(@(q) max(max(abs(SC(1,((q-t_s)<1)+((q-t_s)>=1)*(q-t_s):   

    ((q+t_s)<length(SC))* (q+t_s)+((q+t_s)>=length(SC))*length(SC) )))),Q(signal,:),  

    'uni',false); 

    [ MAX_120 ] = cellfun(@(q) max(max(abs(SC(2,((q-t_s)<1)+((q-t_s)>=1)*(q-  

    t_s):((q+t_s)<length(SC))*(q+t_s)+((q+t_s)>=length(SC))*length(SC)    )))),Q(signal,:), 

    'uni',false); 
    [ MAX     ] = cellfun(@(m_70,m_120) max([m_70 m_120]),MAX_70,MAX_120,'uni',false);    %  
    IND_sc = find(cell2mat(cellfun(@(q,maxx,m_70,m_120) m_120 > 2*m_70 | ~isempty(find(SC(2,q- 

    round(tt_s/2):q-1)>maxx*0.5,1)) | ~isempty(find(SC(2,q:q+tt_s)>maxx*0.8,1)) |  

    ~isempty(find(SC(1,q-round(tt_s/2):q-1)>maxx*0.5,1))  

    ~isempty(find(SC(1,q:q+round(tt_s/2))>maxx*0.5,1)), 

    Q(signal,:),MAX,MAX_70,MAX_120,'uni',false))); 
    if(~isempty(IND_sc)) 
        x_cwt        = cwt_70;  
        zero         = find(([x_cwt 0]>0)&([0 x_cwt]<=0)|([x_cwt 0]<0)&([0 x_cwt]>=0));  
        % Maximalni amplitudy a indexy R 
        [ MAX IND ]  = cellfun(@(x) max(abs(x_cwt(min(x)-tt1_s:max(x)+tt1_s))),  

        R_all_groups(signal+1,IND_sc),'uni', false); 
        THR  = cell2mat(MAX) * 0.7; P = num2cell(1:length(THR)); 
        R            = cell2mat(cellfun(@(x,i) x(1)-tt1_s+i- 

        1,R_all_groups(signal+1,IND_sc),IND,'uni', false)); 
        % Index zero vcetne MAX 
        IND_ZERO     = arrayfun(@(r) [find(zero > r-t_s & zero < r) find(zero > r,1,'first')],  

        R,'uni',false); 
        TIME_ZERO    = cellfun(@(i) diff(zero(i(1):i(end))), IND_ZERO,'uni',false); 
        % Najdi jen nejvetsi piky (>70% MAX)         
        LOGIC_70     = cellfun(@(i,p)... 
                       arrayfun(@(i1,p1) max(abs(x_cwt(zero(i1):zero(i1+1)))) >  

                       THR(p1),i(1:end-1),ones(1,length(i)-1)*p),... 
                       IND_ZERO,P,'uni', false); 
        time_ov    =  cellfun(@(logic,time) sum(time(logic)) > 100, LOGIC_70,  

        TIME_ZERO,'uni',false); time_ov = cell2mat(time_ov); not_time_ov  = not(time_ov); 
        % Prvni pik (>70% MAX)     
        LOGIC_70 = cellfun(@(l) find(l==1),LOGIC_70,'uni', false);                    
        % Najdi jen nejvetsi piky (>30% MAX)                   
        LOGIC1       = cellfun(@(i,p)... 
                       arrayfun(@(i1,p1) max(abs(x_cwt(zero(i1):zero(i1+1)))) >  

                       0.3*(THR(p1)/0.7),i(1:end-1),ones(1,length(i)-1)*p),... 
                       IND_ZERO,P,'uni', false);   
        LEN_LOG = cellfun(@length,LOGIC1,'uni', false); 
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        % Podmince automaticky vyhovuje JEDEN (posledni) nevyhovujici usek, ktery je < 10ms  

        (pouze zakmit pod/nad nulu), a nachazi se za poslednim vyhovujicim usekem 
        POM    = cellfun(@(l) [ logical(1:find(l(1:end-1)==1,1,'last')-1)  

        ~logical(find(l(1:end-1)==1,1,'last'):length(l)) ], LOGIC1,'uni',false); 
        POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)  

        logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
        POM    = cellfun(@(p,t) [ logical(1:find((p & t<10)==1,1,'last')-1) ~logical(find((p &  

        t<10)==1,1,'last')) logical(find((p & t<10)==1,1,'last')+1:length(p)) ], 

        POM,TIME_ZERO,'uni',false); 

        POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)   

        logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
        LOGIC2 = cellfun(@(l,p) l | p, LOGIC1,POM, 'uni',false); 
        % Podmince nikdy nevyhovuje nulovy usek delsi nez 25ms 
        POM    = cellfun(@(l,t) ~logical(1:length(l)) & ~(l==0 & t>25),  

        LOGIC2,TIME_ZERO,'uni',false); 
        % Urci index prvniho useku, kde jsou jeste vlny vetsi nez THR 
        LOGIC = cellfun(@(l,p) find( ((l + (circshift(l,[1 1]) & p))>=1)==  

        0,1,'last')+1,LOGIC2,POM,'uni', false); 
        LOGIC(cellfun(@isempty,LOGIC)) = cellfun(@(l) find(l == 1,1,'first'),   

        LOGIC2(cellfun(@isempty,LOGIC)),'uni',false); % Empty = first 1 
        % SUM Time (>70% MAX) > 80ms => umisti zacatek na prvnim (>70% MAX) 
        [ MAX_THR IND_THR ] = cellfun(@(i,l) max(abs(x_cwt( zero(i(l(1))):zero(i(l(1))+1) ))),  

        IND_ZERO(time_ov), LOGIC_70(time_ov),'uni', false);  
        % Zaloha Q 
        Q_temp = Q(signal,IND_sc); 
        % Q 
        if(~isempty(find(time_ov,1))), Q(signal,IND_sc(time_ov)) = cellfun(@(i,t,l,shift)  

        zero(i(l(1))) + ((2*shift-t(l(1))-2)>0)*(2*shift-t(l(1))-2), IND_ZERO(time_ov),  

        TIME_ZERO(time_ov), LOGIC_70(time_ov), IND_THR, 'uni', false); end 
        % LOGIC == LOGIC_70(end) & LOGIC > 1 & SUM Time < 80ms ? => Posun o 1 zpet 
        eq = cellfun(@(logic,logic_70) logic==logic_70(end),LOGIC,LOGIC_70,'uni', false); eq =  

        cell2mat(eq); not_eq  = not(eq); 
        if(~isempty(find(cell2mat(LOGIC)>1 & eq & not_time_ov,1))), LOGIC(cell2mat(LOGIC)>1 &  

        eq & not_time_ov) = cellfun(@(l) l-1,LOGIC(cell2mat(LOGIC)>1 & eq &  

        not_time_ov),'uni', false); end 
        % Q 
        [ MAX_THR IND_THR ] = cellfun(@(i,l) max(abs(x_cwt( zero(i(l)):zero(i(l)+1) ))),  

        IND_ZERO(not_time_ov), LOGIC(not_time_ov),'uni', false);  
        if(~isempty(find(not_time_ov,1))), Q(signal,IND_sc(not_time_ov)) =  

        cellfun(@(i,t,l,shift) zero(i(l)) + ((2*shift-t(l)-2)>0)*(2*shift-t(l)-2),  

        IND_ZERO(not_time_ov), TIME_ZERO(not_time_ov), LOGIC(not_time_ov), IND_THR, 'uni',  

        false); end 
        % Nacti zalohu 
        ind = cell2mat(Q_temp)<cell2mat(Q(signal,IND_sc)); 
        if(~isempty(find(ind,1))), Q(signal, ind ) = Q_temp( ind ); end 
    end 
end 

Úprava počátku QRS dle směrnice přímky 

%% Zjisti smernici primky pred Q 
window = 0.01; start = 0.03; stop = 0; thr_slope = 10; delta = 2; % [s] 
window_s = (window*f_s)+1; start_s = (start*f_s)+1; stop_s = (stop*f_s)+1; % [samples] 
samples = delta:delta:(start_s+stop_s-window_s); 
for signal = 1:size(x,1) 
    [ REG SLOPE ~ ] = cellfun(@(q)... 
             arrayfun( @(sample,q) regression([1 window_s+1],x(signal,[q-start_s+sample q- 

             start_s+window_s+sample])),samples, q*ones(1,length(samples)) ),... 
             Q(signal,:),'uni', false); 
    [ IND_pole ] = cellfun(@(sl) find(abs(sl) <  thr_slope,1,'first'), SLOPE,'uni', false); 
    IND_pole(cellfun(@isempty,IND_pole)) = {1}; 
    % Posledni > thr_slope, musi byt alespon nekde ke konci 
    [ IND  ] = cellfun(@(sl) ~isempty(find(abs(sl) >= thr_slope,1,'last')), SLOPE,'uni',  

    false); IND = cell2mat(IND); PODM = logical(1:length(IND)); 
    if(~isempty((find(IND,1)))), PODM = num2cell(PODM); [ PODM(IND) ] = cellfun(@(sl)  

    find(abs(sl) >= thr_slope,1,'last') > round(window_s/(2*delta)), SLOPE(IND),'uni', false);  

    PODM = cell2mat(PODM);  end 
    IND = IND & PODM; 
    if(~isempty((find(IND,1)))), [ Q(signal,IND) ] = cellfun(@(q,i) q- 

    start_s+window_s+(delta*i)-1, Q(signal,IND),IND_pole(IND),'uni', false); end 
end 
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Zarovnání počátku QRS mezi signály 

%% Srovnani vzdalenosti Q mezi signaly 
t = 0.08; % [s] maximalni vzdalenost Q 
t_s = (t*f_s)+1; 
Q_all = cell2mat(Q); 
[minn ind_min] = min(Q_all); 
[maxx ~      ] = max(Q_all); 
colNos = find((minn + t_s) < maxx); 
% rowNos = ind_min(colNos); 
if(~isempty(colNos)) 
    % for multiple MIN detection 
    [rowNos] = cellfun(@(q,minn)  

    find(q==minn)',num2cell(Q_all(:,colNos),1),num2cell(minn(:,colNos)),'uni', false ); 
    [colNos] = cellfun(@(q,p) ones(1,length(q))*p, rowNos, num2cell(colNos),'uni', false ); 
    rowNos = cell2mat(rowNos); colNos = cell2mat(colNos); 
    % Moc vzdalene hodnoty ulozi jako NaN 
    Q_all(sub2ind(size(Q_all),rowNos ,colNos )) = NaN; 
    % Misto techto hodnot ulozi prumer zbylych 
    Q_all(sub2ind(size(Q_all),rowNos ,colNos )) = round(nanmean(Q_all(:,colNos))); 
    Q = num2cell(Q_all); 
end 

Detekce PQ 

%% PR interval - fixed length (window) 
% time = 0.05s 
window = 0.02; start = 0.05; stop = 0.01; delta = 2; % [s] 
window_s    = (window*f_s)+1; start_s = (start*f_s)+1; stop_s = (stop*f_s)+1; % [samples] 
samples = delta:delta:(start_s+stop_s-window_s); 
col = {'r','g','b','m'}; 
coef = [ 1.5 5 0 0 ]; % SLOPE, diff(SLOPE), 100/gain MEAN, DIFF(STD) 
for signal = 1:size(x,1) 
%   [ POLY ] = cellfun(@(q)... 
%              arrayfun( @(sample,q) polyfit(1:window_s+1,x(signal,q-start_s+sample:q- 

%              start_s+window_s+sample),2),samples, q*ones(1,length(samples)),'uni', false ), 
%              Q(signal,:),'uni', false); 
    [ REG SLOPE ~ ] = cellfun(@(q)... 
             arrayfun( @(sample,q) regression([1:window_s+1],x(signal,[q-start_s+sample:q-  

             start_s+window_s+sample])),samples, q*ones(1,length(samples)) ),  

             Q(signal,:),'uni', false); 
%   [ MEAN ] = cellfun(@(q)... 
%              arrayfun( @(sample,q) mean(x(signal,q-start_s+sample:q- 

%              start_s+window_s+sample)),samples, q*ones(1,length(samples)) )  

%              Q(signal,:),'uni', false);  
%   [ DIFF ] = cellfun(@(q)... 
%              arrayfun(@(sample,q) std(x(signal,q-start_s+sample:q- 

%              start_s+window_s+sample)),samples, q*ones(1,length(samples))),... 
%              arrayfun(@(sample,q) mean(abs(diff(x(signal,q-start_s+sample:q-  

%              start_s+window_s+sample)))),samples, q*ones(1,length(samples))),... 
%              Q(signal,:),'uni', false); 
%   [ COEF1 COEF2 COEF3 COEF4 ] = cellfun(@(sl,me,di) [sl(1:end-1) 10*diff(sl)   

%   (100*me(1:end-1))/gain di(1:end-1) ], SLOPE,MEAN,DIFF,'uni', false); 
%   [ MIN IND ] = cellfun(@(sl,me,di) min( abs(coef(1)*(sl(1:end- 1)))+ 

%   abs(coef(2)*diff(sl))+abs(coef(3)*me(1:end-1))+abs(coef(4)*di(1:end-1)) ), 

%...SLOPE,MEAN,DIFF,'uni', false); 

    [ MIN IND ] = cellfun(@(sl) min( abs(coef(1)*(sl(1:end-1)))+abs(coef(2)*diff(sl)) ),  

    SLOPE,'uni', false); 
%   [ MIN IND ] = cellfun(@(s) min(abs(s)),SLOPE,'uni', false); 
%   [ MIN IND ] = cellfun(@(p0,p1,p2) min(abs((p0*100)/gain) + abs(p1) + abs(p2*15)),  

%   poly_0,poly_1,poly_2,'uni', false); 
%   [ MIN IND ] = cellfun(@(slope,std,offset) min(abs(slope) + abs((offset*100)/gain)),  

%   SLOPE,STD,OFFSET,'uni', false); 
%   [ MIN IND ] = cellfun(@(s) min(abs(s)),STD,'uni', false); 
%   [ MIN(2,:) IND(2,:) ] = cellfun(@(s) min(abs(s)),OFFSET,'uni', false); 
    PR(signal,:) = cellfun(@(q,i) [q-start_s+(i*delta) q-start_s+window_s+(i*delta)],  

    Q(signal,:),IND,'uni', false); 
end 
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Detekce konce QRS 

%% S (R kmity již musí být jednoznačně určeny) 
t = 0.15; % [s] detekce wavelet oscilaci vpravo od R 
t_s = (t*f_s)+1; 
for signal = 1:size(x,1) 
    x_cwt  = vector_all(signal,:); 
    % Bere maximalni amplitudu 
    [ MAX IND ] = cellfun(@(x) max(abs(x_cwt(x))),R_all_groups(signal+1,:),'uni', false); 
    R           = cell2mat(cellfun(@(x,i) x(i),R_all_groups(signal+1,:),IND,'uni', false)); 
    % Nalezeni VSECH pruchodu nulou 
    zero         = find(([x_cwt 0]>0)&([0 x_cwt]<=0)|([x_cwt 0]<0)&([0 x_cwt]>=0)); 
    % Nalezeni POUZE TECH indexu pole pruchodu nulou, ktere jsou v "t" 
    % casovem pasmu po kazdem R-kmitu 
    % *** UPRAVA *** 
    IND_ZERO     = arrayfun(@(r) find(zero > r & zero < r+t_s), R,'uni',false);                              
    TIME_ZERO    = cellfun(@(i) diff(zero(i(1):i(end))), IND_ZERO,'uni',false); 
    % *** UPRAVA *** 
    IND_ZERO_MIN = cell2mat(cellfun(@(x) x(1), IND_ZERO, 'uni', false)); 
    % Pro VSECHNY oblasti kolem kazdeho kmitu R, jsou urceny meze THR 
    THR    = arrayfun(@(r,i) max(abs(x_cwt([ ((r-t_s-1)>1)*(r-t_s-1)+1:zero(i(1)-1),  

    zero(i(1)): ((r+t_s)<=length(x_cwt))*(r+t_s) + ((r+t_s)>length(x_cwt))*length(x_cwt)     

    ])))/3, R,IND_ZERO_MIN); P = num2cell(1:length(THR)); 
    % VSECHNY useky, kde jsou vetsi vlny nez THR 
    LOGIC1 = cellfun(@(i,p)... 
             arrayfun(@(i1,p1) max(abs(x_cwt(zero(i1):zero(i1+1)))) > THR(p1),i(1:end-1),   

             ones(1,length(i)-1)*p),... 

             IND_ZERO,P,'uni', false); 
    LEN_LOG = cellfun(@length,LOGIC1,'uni', false); 
    % Podmince automaticky vyhovuje JEDEN (prvni) nevyhovujici usek, ktery je < 10ms (pouze  

    % zakmit pod/nad nulu) 
    % *** UPRAVA *** 
    POM    = cellfun(@(l) [ ~logical(1:find(l==1,1,'first'))  

    logical(find(l==1,1,'first')+1:length(l)) ], LOGIC1,'uni',false); 
    POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)  

    logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
    % *** UPRAVA *** 
    POM    = cellfun(@(p,t) [ logical(1:find((p & t<10)==1,1,'first')-1) ~logical(find((p &  

    t<10)==1,1,'first')) logical(find((p & t<10)==1,1,'first')+1:length(p)) ],  

    POM,TIME_ZERO,'uni',false); 
    POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)  

    logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
    LOGIC2 = cellfun(@(l,p) l | p, LOGIC1,POM, 'uni',false); % prida usek < 10ms do spravne   

    % detekovanych 
    % Podmince nikdy nevyhovuje nulovy usek delsi nez 25ms 
    POM    = cellfun(@(l,t) ~logical(1:length(l)) & ~(l==0 & t>25),  

    LOGIC2,TIME_ZERO,'uni',false); 
    % Urci index posledniho useku, kde jsou jeste vlny vetsi nez THR 
    % *** UPRAVA ***   posunout LEFT 
    LOGIC = cellfun(@(l,p) find( ((l + (circshift(l,[1 -1]) & p))>=1)== 0,1,'first')-1,  

    LOGIC2,POM,'uni', false); 
    % *** UPRAVA ***    
    LOGIC(cellfun(@isempty,LOGIC)) = cellfun(@(l) find(l == 1,1,'last'),  

    LOGIC2(cellfun(@isempty,LOGIC)),'uni',false); % Empty = last 1 
    % Pokud index oznacuje usek R-kmitu, oznac vzdy nasledujici pruchod nulou 
    % *** UPRAVA ***        
    not_eq = cell2mat(LOGIC) < 1; 
    LOGIC( not_eq ) = {1}; 
    % Na nalezenem useku najdi index maxima, a index vzorku maxima 
    % *** UPRAVA ***       
    [ MAX_THR IND_THR ] = cellfun(@(i,l) max(abs(x_cwt( zero(i(l)):zero(i(l)+1) ))), IND_ZERO,  

    LOGIC,'uni', false);  
    S(signal,:) = cellfun(@(i,t,l,shift) zero(i(l)) + ((2*shift-1)<t(l))*(2*shift-1)+  

    ((2*shift-1)>=t(l))*t(l), IND_ZERO, TIME_ZERO, LOGIC, IND_THR, 'uni', false); 
End 
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Úprava konce QRS pro široké QRS 

%% Uprava S u sirokych QRS 
t = 0.2; % [s] detekce wavelet oscilaci vlevo, vpravo od R 
tt     = 0.024; % [s] detekce zvysene energie vlevo / vpravo od Q 
t_s = (t*f_s)+1; tt_s   = (tt*f_s)+1; tt1_s   = (0.05*f_s)+1; 
for signal = 1:size(x,1) 
    % Zjisti vysoke energie v blizkosti Q (uprava podle coef 70) 
    cwt_70 = vector_all1(signal,:); cwt_120 = vector_all2(signal,:); SC =    

    wscalogram('',[cwt_70;cwt_120],'scales',[70 120],'ydata',x(signal,:));  
    [ MAX_70  ] = cellfun(@(q) max(max(abs(SC(1,((q-t_s)<1)+((q-t_s)>=1)*(q- 

    t_s):((q+t_s)<length(SC))*(q+t_s)+((q+t_s)>=length(SC))*length(SC))))),S(signal,:),  

    'uni',false); 
    [ MAX_120 ] = cellfun(@(q) max(max(abs(SC(2,((q-t_s)<1)+((q-t_s)>=1)*(q t_s):   

    ((q+t_s)<length(SC))*(q+t_s)+((q+t_s)>=length(SC))*length(SC))))),S(signal,:),'uni',false) 
    [ MAX     ] = cellfun(@(m_70,m_120) max([m_70 m_120]),MAX_70,MAX_120,'uni',false);    %  
    IND_sc = find(cell2mat(cellfun(@(q,maxx,m_70,m_120) m_120 > 2*m_70 | ~isempty(find(SC(2,q-  

    tt_s:q-1)>maxx*0.8,1)) | ~isempty(find(SC(2,q:q+tt_s)>maxx*0.5,1)) | ~isempty(find(SC(1,q- 

    round(tt_s/2):q-1)>maxx*0.5,1)) | ~isempty(find(SC(1,q:q+round(tt_s/2))>maxx*0.3,1)),  

    S(signal,:),MAX,MAX_70,MAX_120,'uni',false))); 
    if(~isempty(IND_sc)) 
        x_cwt        = cwt_70;    
        zero         = find(([x_cwt 0]>0)&([0 x_cwt]<=0)|([x_cwt 0]<0)&([0 x_cwt]>=0));  
        % Maximalni amplitudy a indexy R 
        [ MAX IND ]  = cellfun(@(x) max(abs(x_cwt(min(x)-tt1_s:max(x)+tt1_s))),  

        R_all_groups(signal+1,IND_sc),'uni', false); 
        THR_70  = cell2mat(MAX) * 0.7; P_70 = num2cell(1:length(THR_70)); 
        R            = cell2mat(cellfun(@(x,i) x(1)-tt1_s+1,R_all_groups(signal+1,IND_sc),IND,  

        'uni', false)); 
        % Index zero vcetne MAX 
        t_s_extended = t_s+round(t_s/4); % sleduj pruchody nulou ve vetsim okoli 
        IND_ZERO     = arrayfun(@(r) [find(zero < r,1,'last') find(zero > r & zero <  

        r+t_s_extended)], R,'uni',false);    
        TIME_ZERO    = cellfun(@(i) diff(zero(i(1):i(end))), IND_ZERO,'uni',false); 
        IND_ZERO_MIN = cell2mat(cellfun(@(x) x(1), IND_ZERO, 'uni', false)); 
        % Pro VSECHNY oblasti kolem kazdeho kmitu R, jsou urceny meze THR 
        THR          = arrayfun(@(r,i) max(abs(x_cwt([ ((r-t_s-1)>1)*(r-t_s-1)+1:zero(i), ¨ 

        zero( (length(zero)>i)*(i+1)+(length(zero)<=i)*(length(zero)) ):  

        ((r+t_s)<=length(x_cwt))*(r+t_s) + ((r+t_s)>length(x_cwt))*length(x_cwt)    ])))*0.4,  

        R,IND_ZERO_MIN); P = num2cell(1:length(THR)); 
        THR_02       = arrayfun(@(r,i) max(abs(x_cwt([ ((r-t_s-1)>1)*(r-t_s-1)+1:zero(i),  

        zero( (length(zero)>i)*(i+1)+(length(zero)<=i)*(length(zero)) ):  

        ((r+t_s)<=length(x_cwt))*(r+t_s) + ((r+t_s)>length(x_cwt))*length(x_cwt)    ])))*0.15,  

        R,IND_ZERO_MIN); P_02 = num2cell(1:length(THR_02));   
        % Najdi jen nejvetsi piky (>70% MAX)         
        LOGIC_70     = cellfun(@(i,p)... 
                       arrayfun(@(i1,p1) max(abs(x_cwt(zero(i1):zero(i1+1)))) >  

                       THR_70(p1),i(1:end-1),ones(1,length(i)-1)*p),... 
                       IND_ZERO,P_70,'uni', false); 
        time_ov    =  cellfun(@(logic,time) sum(time(logic)) > 100, LOGIC_70,  

        TIME_ZERO,'uni',false); time_ov = cell2mat(time_ov); not_time_ov  = not(time_ov); 
        % Piky (>70% MAX)     
        LOGIC_70 = cellfun(@(l) find(l==1),LOGIC_70,'uni', false);                    
        % Najdi jen nejvetsi piky (>30% MAX)    ! jestlize prvni je nula, pak zmen na 1,  

        % normalne musi byt "1" (spatne nalezen nejvyssi pik R)               
        LOGIC1       = cellfun(@(i,p)... 
                       arrayfun(@(i1,p1,actual) max(abs(x_cwt(zero(i1):zero(i1+1)))) > THR(p1)  

                       | actual == 1,i(1:end-1),ones(1,length(i)-1)*p,1:length(i)-1),... 
                       IND_ZERO,P,'uni', false); 
        LEN_LOG = cellfun(@length,LOGIC1,'uni', false); 
        % Podmince automaticky vyhovuje JEDEN (prvni) nevyhovujici usek, ktery je < 10ms  

        % (pouze zakmit pod/nad nulu) 
        POM    = cellfun(@(l) [ ~logical(1:find(l(2:end)==1,1,'first'))  

        logical(find(l(2:end)==1,1,'first')+1:length(l)) ], LOGIC1,'uni',false); 
        POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)  

        logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
        POM    = cellfun(@(p,t) [ logical(1:find((p & t<10)==1,1,'first')-1) ~logical(find((p  

        & t<10)==1,1,'first')) logical(find((p & t<10)==1,1,'first')+1:length(p)) ],  

        POM,TIME_ZERO,'uni',false); 
        POM(cellfun(@isempty,POM)) = cellfun(@(l)  

        logical(1:length(l)),LOGIC1(cellfun(@isempty,POM)),'uni',false); % Empty = 0 
        LOGIC2 = cellfun(@(l,p) l | p, LOGIC1,POM, 'uni',false); % prida usek < 10ms do   

        % spravne detekovanych 
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        % Podmince nikdy nevyhovuje nulovy usek delsi nez 25ms 
        POM    = cellfun(@(l,t) ~logical(1:length(l)) & ~(l==0 & t>25),  

        LOGIC2,TIME_ZERO,'uni',false); 
        % Urci index posledniho useku, kde jsou jeste vlny vetsi nez THR 
        LOGIC = cellfun(@(l,p) find( ((l + (circshift(l,[1 -1]) & p))>=1)== 0,1,'first')-1,   

        LOGIC2,POM,'uni', false); 
        LOGIC(cellfun(@isempty,LOGIC)) = cellfun(@(l) find(l == 1,1,'last'),  

        LOGIC2(cellfun(@isempty,LOGIC)),'uni',false); % Empty = last 1 
        % SUM Time (>70% MAX) > 100ms => umisti zacatek na poslednim (>70% MAX) 
        [ MAX_THR IND_THR ] = cellfun(@(i,l) max(abs(x_cwt( zero(i(l(end))):zero(i(l(end))+1)  

        ))), IND_ZERO(time_ov), LOGIC_70(time_ov),'uni', false);  
        % Zaloha S 
        S_temp = S(signal,IND_sc); 
        % S 
        if(~isempty(find(time_ov,1))), S(signal,IND_sc(time_ov)) = cellfun(@(i,t,l,shift)  

            zero(i(l(end))) + ((2*shift-1)<t(l(end)))*(2*shift-1)+((2*shift- 1)>=t(l(end)))* 

            t(l(end)), IND_ZERO(time_ov), TIME_ZERO(time_ov), 

            LOGIC_70(time_ov), IND_THR, 'uni', false); 

        end 
        % Jestlize nasleduje usek s THR>0.2 & time < 80 => LOGIC = LOGIC+1 
        thr_02 = logical(1:length(LOGIC)); thr_02=num2cell(thr_02); 
        thr_02(cell2mat(LEN_LOG)>cell2mat(LOGIC)) = cellfun(@(index,logic,time,p) max(abs(  

        x_cwt(zero(index(logic)+1):zero(index(logic)+2)) ))> THR_02(p) & time(logic) < 80 &  

        time(logic+1) < 80,IND_ZERO(cell2mat(LEN_LOG)>cell2mat(LOGIC)),  

        LOGIC(cell2mat(LEN_LOG)>cell2mat(LOGIC)),TIME_ZERO(cell2mat(LEN_LOG)>cell2mat(LOGIC)), 

        P_02(cell2mat(LEN_LOG)>cell2mat(LOGIC)),'uni', false); thr_02 = cell2mat(thr_02); 

        LOGIC(cell2mat(LEN_LOG)>cell2mat(LOGIC) & thr_02) =  

        num2cell(cell2mat(LOGIC(cell2mat(LEN_LOG)>cell2mat(LOGIC) & thr_02)) + 1);             
        % LOGIC == LOGIC_70(last) & LOGIC < LEN_LOG & SUM Time < 100ms ? => Posun o 1 dopredu 
        eq = cellfun(@(logic,logic_70) logic==logic_70(end),LOGIC,LOGIC_70,'uni', false); eq =  

        cell2mat(eq); not_eq  = not(eq); 
        if(~isempty(find(cell2mat(LOGIC)<cell2mat(LEN_LOG) & eq & not_time_ov,1))),  

            LOGIC(cell2mat(LOGIC)<cell2mat(LEN_LOG) & eq & not_time_ov) = cellfun(@(l)  

            l+1,LOGIC(cell2mat(LOGIC)<cell2mat(LEN_LOG) & eq & not_time_ov),'uni', false);  

        end 
        % S 
        [ MAX_THR IND_THR ] = cellfun(@(i,l) max(abs(x_cwt( zero(i(l)):zero(i(l)+1) ))),  

        IND_ZERO(not_time_ov), LOGIC(not_time_ov),'uni', false);  
        if(~isempty(find(not_time_ov,1))), S(signal,IND_sc(not_time_ov)) =  

            cellfun(@(i,t,l,shift) zero(i(l)) + ((2*shift-1)<t(l))*(2*shift-1)+((2*shift- 

            1)>=t(l))*t(l), IND_ZERO(not_time_ov), TIME_ZERO(not_time_ov), LOGIC(not_time_ov),  

            IND_THR, 'uni', false);  

        end 
        % Nacti zalohu 
        ind = cell2mat(S_temp)>cell2mat(S(signal,IND_sc)); 
        if(~isempty(find(ind,1))), S(signal, ind ) = S_temp( ind ); end  
    end 
end 

Úprava konce QRS dle směrnice přímky 

 
%% Zjisti smernici primky pred S 
window = 0.01; start = 0; stop = 0.03; thr_slope = 8; delta = 3; % [s] 
window_s = (window*f_s)+1; start_s = (start*f_s)+1; stop_s = (stop*f_s)+1; % [samples] 
samples = delta:delta:(start_s+stop_s-window_s); 
for signal = 1:size(x,1) 
    [ REG SLOPE ~ ] = cellfun(@(q)... 
             arrayfun( @(sample,q) regression([1 window_s+1],x(signal,[q-start_s+sample q- 

             start_s+window_s+sample])),samples, q*ones(1,length(samples)) ),... 
             S(signal,:),'uni', false); 
    [ IND_pole ] = cellfun(@(sl) find(abs(sl) <  thr_slope,1,'first'), SLOPE,'uni', false); 
    IND_pole(cellfun(@isempty,IND_pole)) = {length(samples)}; 
    % Prvni > thr_slope, musi byt nekde na zacatku 
    [ IND  ] = cellfun(@(sl) ~isempty(find(abs(sl) >= thr_slope,1,'first')), SLOPE,'uni',  

    false); IND = cell2mat(IND); PODM = logical(1:length(IND)); 
    if(~isempty((find(IND,1)))), PODM = num2cell(PODM); [ PODM(IND) ] = cellfun(@(sl)  

        find(abs(sl) >= thr_slope,1,'first') < round(window_s/(2*delta)), SLOPE(IND),'uni',  

        false); PODM = cell2mat(PODM);   

    end 
    IND = IND & PODM; 
    if(~isempty((find(IND,1)))), [ S(signal,IND) ] = cellfun(@(q,i) q-start_s+(delta*i),  

        S(signal,IND),IND_pole(IND),'uni', false);  

    end 
end 
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Zarovnání konce QRS mezi signály 

 
%% Srovnani vzdalenosti S mezi signaly 
t = 0.08; % [s] maximalni vzdalenost Q 
t_s = (t*f_s)+1; 
S_all = cell2mat(S); 
[minn ~] = min(S_all); 
[maxx ~] = max(S_all); 
colNos = find((maxx - t_s) > minn); 
% rowNos = ind_min(colNos); 
if(~isempty(colNos)) 
    % for multiple MAX detection 
    [rowNos] = cellfun(@(s,minn)  

    find(s==minn)',num2cell(S_all(:,colNos),1),num2cell(minn(:,colNos)),'uni', false ); 
    [colNos] = cellfun(@(s,p) ones(1,length(s))*p, rowNos, num2cell(colNos),'uni', false ); 
    rowNos = cell2mat(rowNos); colNos = cell2mat(colNos); 
    % Moc vzdalene hodnoty ulozi jako NaN 
    S_all(sub2ind(size(S_all),rowNos ,colNos )) = NaN; 
    % Misto techto hodnot ulozi prumer zbylych 
    S_all(sub2ind(size(S_all),rowNos ,colNos )) = round(nanmean(S_all(:,colNos))); 
    S = num2cell(S_all); 
End 

Detekce ohraničení QRS smyčky 

%% Boundaries 
t = 0.02; % [s] Doba ustaleni pred T kmitem 
t_s = (t*f_s)+1; 
B = zeros(1,2); 
% DIST = zeros(size(x,1),size(R_all_groups_shift,2)); 
% PR - Koncove body prumerovani 
PR_all = cell2mat(PR); PR_all = PR_all(:,2:2:end); % PR_signals = num2cell(PR_all,1); 
% R 
% R_all = cell2mat(R_all_groups_shift(2:end,:)); R_signals = num2cell(R_all,1); 
R_all_1 = zeros(size(x,1),size(R_all_groups_shift,2)); 
R_all_1(1,:) = cell2mat(R_all_groups_shift(1,:));                                       % 

Podle signal 1  
for signal=1:size(x,1)-1, R_all_1(signal+1,:) = R_all_1(1,:); end 
% S 
S_all = cell2mat(S); % S_signals = num2cell(S_all,1); 
% Vzdalenosti PR,R,S od prvniho signalu 
% global DIST 
% [DIST] = cellfun(@(pr,r,s) [[0 0 0]; pr(2:end)-pr(1) r(2:end)-r(1) s(2:end)-

s(1)],PR_signals,R_signals,S_signals,'uni',false); 
%                  arrayfun(@(pr1,r1,s1) a,pr,r,s,'uni', false),... 
%                  PR_signals,R_signals,S_signals,'uni',false); 
% R_all = cell2mat(R_all_groups_shift(2,:)); 
dist1 = R_all_1 - PR_all; 
dist2 = S_all - R_all_1; 
% % Maximalni vzdalenosti 
max1 = max(dist1); 
max2 = max(dist2); 
% % Ohraniceni je median z techto maximalnich vzdalenosti 
B(1) = round(median(max1(max1>0))); 
B(2) = round(median(max2(max2>0))); 
end % (compute all) 
 

Q1 = cell2mat(Q); 
R1 = cell2mat(R_all_groups_shift); 
S1 = cell2mat(S); 
PR1 = PR; 
B1 = B; 
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D.3 Funkce pro detekci izoelektrické linie 

function [ y iso_lines ] = ISOfilter(varargin)   

 
if(nargin == 7) 
    x               = varargin{1}; 
    B               = varargin{2}; 
    PR              = varargin{3};   
    ISO_AUTO        = varargin{4}; 
    ISO_AUTO_BOUNDS = varargin{5}; 
    ISO_COMM_SEP    = varargin{6}; 
    ISO_LINES       = varargin{7};     
    SIGNALS         = 1:size(x,1);   % vsechny signaly 
else 
    x               = varargin{1}; 
    B               = varargin{2}; 
    PR              = varargin{3};  
    ISO_AUTO        = varargin{4}; 
    ISO_AUTO_BOUNDS = varargin{5}; 
    ISO_COMM_SEP    = varargin{6}; 
    ISO_LINES       = varargin{7};        
    SIGNALS         = varargin{8}; % pouze zadane signaly 
end 

 
y = x;  
% pocet samplu pro prumerovani 
window_s = 0;  
% if(ISO_AUTO_BOUNDS==1), iso_lines = cell(length(SIGNALS),size(PR,2)); end 
if(ISO_AUTO_BOUNDS==1), iso_lines = cell(length(SIGNALS),size(B,2)); end 
if(ISO_AUTO_BOUNDS==2 || ISO_AUTO_BOUNDS==3), iso_lines = cell(length(SIGNALS),size(B,2)); end 

 
for sig=1:size(x,1) 
    if(~isempty(find(SIGNALS == sig,1))) 
        if(ISO_AUTO) 
            if(ISO_AUTO_BOUNDS) 
%                 iso_lines(sig,:) = cellfun(@(intervals)  

%                 mean(x(sig,intervals(1):intervals(2))),PR(sig,:),'uni', false); 
                iso_lines(sig,:) = arrayfun(@(position) mean(x(sig,position- 

                window_s:position)),B(1,:),'uni', false); 
            else 
                iso_lines(sig,:) = arrayfun(@(position) mean(x(sig,position- 

                window_s:position)),B(1,:),'uni', false); 
            end 
        else 
            % rovna se puvodnimu, zkontroluj delku => usekni/ prodluz (zero) 
            temp = ISO_LINES(sig,:); 
            if(size(temp,2) > size(B,2)), temp(size(B,2)+1:end) = []; end 
            if(size(temp,2) < size(B,2)), temp(end+1:size(B,2)) = 0; end 
            iso_lines(sig,:) = num2cell(temp); 
        end 
        if(ISO_COMM_SEP) 
            level = mean(cell2mat(iso_lines(sig,:))); 
            for n=1:size(B,2) 
                y(sig,B(1,n):B(2,n)) =  x(sig,B(1,n):B(2,n)) + level;  

                % minus hodnota konkretniho QRS v oznacene mezi  

            end 
        else 
            iso_lines_array = cell2mat(iso_lines(sig,:)); 
            for n=1:length(B) 
                y(sig,B(1,n):B(2,n)) =  x(sig,B(1,n):B(2,n)) + iso_lines_array(n);  

                % minus hodnota konkretniho QRS v oznacene mezi  
            end             
        end 
    end 
end 
iso_lines = cell2mat(iso_lines); 
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D.4 Funkce pro zarovnání QRS smyček v časové ose 

function [ R_shift ] = QRS_align( ecg,R_original,PR,ISO_LINES,f_s, settings ) 

  
    ISO_ACTIVE = settings{1,4}; 
    ISO_AUTO = settings{4,4}; 
    ISO_AUTO_BOUNDS = settings{2,4}; 
    ISO_COMM_SEP = settings{3,4}; 
    QRS_BOUNDS_LEFT = settings{2,3}; 
    QRS_BOUNDS_RIGHT = settings{3,3};     

     
    % Compute B 
    B = []; B(1,:) = round( R_original - (QRS_BOUNDS_LEFT * (f_s/1000)) ); B(2,:) = round(   

    R_original + (QRS_BOUNDS_RIGHT * (f_s/1000)) ); 
    % WaitBar     
    h = waitbar(0,'Zarovnání QRS úseků v čase ...'); 
    set(findobj(h,'type','patch'),'edgecolor','b','facecolor','b'); 
    % Compute MEAN qrs of "ALL" qrs 
    if(ISO_ACTIVE), [ ecg_test ~ ] =  

        ISOfilter(ecg,B,PR,ISO_AUTO,ISO_AUTO_BOUNDS,ISO_COMM_SEP,ISO_LINES );  
    else ecg_test = ecg; 
    end 
    [ qrs qrs_mean ] = QRSmean(ecg_test, B, 1, size(B,2), []); 
    sample_start = -5; sample_stop = 5; dev_tab = 

zeros(length(sample_start:sample_stop),size(B,2)); num_itt = 3; 

  
    for itteration = 1:num_itt 
        R = R_original; 
        for sample = sample_start: sample_stop 
            R_original = R + sample; 
            % Compute new B, included ISO 
            B = []; B(1,:) = round( R_original - (QRS_BOUNDS_LEFT * (f_s/1000)) ); B(2,:) =  

            round( R_original + (QRS_BOUNDS_RIGHT * (f_s/1000)) );  
            % Kdyz je aktivni ISO, projed signal ISO filtrem 
            if(ISO_ACTIVE), [ ecg_test ~ ] =  

                ISOfilter(ecg,B,PR,ISO_AUTO,ISO_AUTO_BOUNDS,ISO_COMM_SEP,ISO_LINES );  
            else ecg_test = ecg; 
            end        
            for n = 1:size(B,2) 
                dev = 0; 
                for signal = 2:size(ecg,1)                                                           

                   % scitame odhcylky signalu X,Y,Z 
                   dev = dev + sum(abs(ecg_test(signal,B(1,n):B(2,n))-qrs_mean(signal,:))); 
                end 
                dev_tab(sample-sample_start+1,n) = dev; 
            end 
        end 
        % Choice the best "R" shift 
        [C,I] = min(dev_tab); 
        A = sample_start:sample_stop; shift = A(I); 
        %% R SHIFT 
        R_original = R + shift; 
        % Compute new B 
        B = []; B(1,:) = round( R_original - (QRS_BOUNDS_LEFT * (f_s/1000)) ); B(2,:) = round(  

        R_original + (QRS_BOUNDS_RIGHT * (f_s/1000)) ); 
        % Kdyz je aktivni ISO, projed signal ISO filtrem 
        if(ISO_ACTIVE), [ ecg_test ~ ] =  

            ISOfilter(ecg,B,PR,ISO_AUTO,ISO_AUTO_BOUNDS,ISO_COMM_SEP,ISO_LINES );  
        else ecg_test = ecg; 
        end           
        % Compute new MEAN qrs of "ALL" qrs 
        [ qrs qrs_mean ] = QRSmean(ecg_test, B, 1, size(B,2), []); 
        % WaitBar 
        waitbar(itteration/num_itt); 
    end 
    R_shift = R_original; 
    close(h) 
end 
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D.5 Funkce pro odstranění ektopických QRS smyček 

function [ qrs_out ] = QRSoutliers( qrs,qrs_mean ) 

  
qrs = qrs(2:end,:); qrs_mean = qrs_mean(2:end,:); 
SUMA = ones(size(qrs,1),size(qrs{1},2)); % num_signals X num_qrs 
for signal = 1:size(qrs,1) 
    for n = 1:size(qrs{signal},1) 
        SUMA(signal,n) = sum((qrs{signal}(n,:) - qrs_mean(signal,:)).^2); 
    end 
end 
% Najdi odlehla pozorovani 
Hd_Hh = []; 
for signal = 1:size(qrs,1) 
    x_25_75 = prctile(SUMA(signal,:),[25 75]); 
    IRQ = x_25_75(2)-x_25_75(1); 
    Hd_Hh(signal,1) = x_25_75(1) - 3*IRQ; 
    Hd_Hh(signal,2) = x_25_75(2) + 3*IRQ; 
end 
% Pridej vsechna odlehla pozorovani 
exc = ones(size(SUMA)); exc_all = ones(size(SUMA)); 
for signal = 1:size(qrs,1) 
    exc(signal,:) = SUMA(signal,:) < Hd_Hh(signal,1) | SUMA(signal,:) > Hd_Hh(signal,2); 
    if(signal > 1) 
       exc_all = exc_all | exc(signal,:);  
    else 
       exc_all = exc(signal,:); 
    end 
end 
qrs_out = find(exc_all); 
% qrs_excluded = [ qrs_excluded find(exc_all)]; 
% Neopakovat hodnoty 
% qrs_excluded = unique(qrs_excluded); 

D.6 Funkce pro výpočet maximální relativní chyby 

function [ qrs_dev ] = QRSdev( qrs,qrs_mean,qrs_from,qrs_to,qrs_excluded ) 

  
qrs = qrs(2:end,:); qrs_mean = qrs_mean(2:end,:); 
qrs_choice = setxor(qrs_excluded(qrs_excluded>=qrs_from & qrs_excluded<=qrs_to), 

qrs_from:qrs_to); 
% maximalni odchylka delta [%], pro kazdy signal 
delta_max = ones(size(qrs,1),length(qrs_choice)); % num_signals X num_qrs_choice 
for signal = 1:size(qrs,1) 
    range = max(qrs_mean(signal,:)) - min(qrs_mean(signal,:)); 
    for n = 1:length(qrs_choice) 
        delta_max(signal,n) = max(abs(((qrs{signal}(qrs_choice(n),:) - 

qrs_mean(signal,:))*100)/ range)); 
    end 
end 
% Maximalni odchylka pouze z oznacenych signalu 
qrs_dev = max(delta_max(:)); 
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D.7 Funkce pro výpočet reprezentativní smyčky QRS záznamu 

function [ qrs qrs_mean ] = QRSmean(ecg, B, qrs_from, qrs_to, qrs_excluded) 

  
    qrs_index = 1:size(B,2); qrs_choice = find(qrs_index >= qrs_from & qrs_index <= qrs_to); 
    for i=1:length(qrs_excluded) 
        qrs_choice = qrs_choice(qrs_choice ~= qrs_excluded(i)); 
    end 

  
    qrs = cell(size(ecg,1),1); 
    qrs_mean = zeros(3,length(B(1,1):B(2,1))); 
    for signal = 1:size(ecg,1) 
         for n = 1:size(B,2) 
            qrs{signal}(n,:) = ecg(signal,B(1,n):B(2,n)); 
         end    
         % Mean QRS 
         qrs_mean(signal,:) = mean(qrs{signal}(qrs_choice,:),1); 
    end 
end 
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D.8 Explorativní analýza dat a statictické testy 

%% Priklad pro parameter MV 

MV = cell2mat(ecg.UKAZATELE(2:end,14)); 

 
% MV = log(MV+90); % logaritmicka transformace pro stabilizaci odchylek 
[MV, lambda] = boxcox(MV+1); 

 
group = {}; 
group(1:9,1) = {'BBB'}; 
group(10:61,1) = {'HC'}; 
group(62:90,1) = {'MI-A'}; 
group(91:124,1) = {'MI-I'}; 

 
radky   = 1:124; % vyber 
% Omez(odlehla pozorovani) 
% ind1 = find(MV(1:124,1) < -60); ind1 = ind1(ind1 >= 91 & ind1 <= 124); % omez skupinu BBB 
% ind2 = find(MV(1:124,1) < -60 | MV(1:124,1) > 80); ind2 = ind2(ind2 >= 10 & ind2 <= 61); % 

omez skupinu HC 
% ind3 = find(MV(1:124,1) < -60 | MV(1:124,1) > 70); ind3 = ind3(ind3 >= 62 & ind3 <= 90); % 

omez skupinu MI-A 
% ind = unique([ ind2; ind3; ind1;]); 
% % ind = find(MV(1:124,1) < -10); ind = ind(ind >= 62 & ind <= 90); % omez skupinu BBB 
% radky = setdiff(radky,ind); 
 

%% Boxploty,grafy 
% figure(1) 
% boxplot(MV(radky,:), group(radky,:)) 
% ylabel('QA'); % QRS_{EL}') 

  
%% Normality test Jacque-Bera 
% x = MV(radky,:); 
% % [h_SW,p_SW(s),SWstat] = swtest(x); 
% [h_JB,p_JB] = jbtest(x,0.05); 
% figure(1)     
% qqplot(x); 

 
%% Homoskedasticity test Levene 
p = vartestn(MV(radky,:), group(radky,:),'on','robust'); 
%  
%% One-way ANOVA 
[p,t,st] = anova1(MV(radky,:), group(radky,:)); 
% [p,t,st] = kruskalwallis(MV(radky,:), group(radky,:)); 
[c,m,h,nms] = multcompare(st,'display','on'); 
% title('') 
% xlabel('QRS_{EL}') 
% xlabel('AZ_A') 
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D.9 Trénování neuronové sítě MLP 

load input_data.mat 
%% Start Nuural Network Design 
% nnstart 

  
%% 1) Input and Output Pre/Post-Processing Functions 
% DEFAULT: mapminmax, mapstd 
% net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}; 
% mapminmax   Normalize inputs/targets to fall in the range [?1, 1] 
% mapstd      Normalize inputs/targets to have zero mean and unity variance 
% processpca  Extract principal components from the input vector 
% fixunknowns Process unknown inputs 
% removeconstantrows  Remove inputs/targets that are constant 

  
% pnewn = mapstd('apply',pnew,ps); 
% anewn = sim(net,pnewn); 
% anew = mapstd('reverse',anewn,ts); 

  
%% Training Algorithms 
% Levenberg-Marquardt backpropagation algoritm 
% net.trainFcn = 'trainlm'; 
% Gradient descent backpropagation algoritm 
% net.trainFcn = 'traingd'; 
% Gradient descent with momentum backpropagation 
% net.trainFcn = 'traingdm'; 
% Scaled conjugate gradient backpropagation 
% net.trainFcn = 'trainscg'; 

  
% A two-layer feed-forward network, with sigmoid hidden and output neurons 
% The network will be trained with scaled conjugate gradient backpropagation (trainscg) - 

změnit na trainlm 

  
%% Activation function 
% net.layers{1}.transferFcn; 
% default: tansig 
% Neuron Model (tansig, logsig, purelin) 

  
%% Hidden and Output functions 
% sigmoid hidden and output neurons 

  
%% Performance 
% net.performFcn = 'mse'; 
% mae - Mean absolute error performance function 
% mse - Mean squared error performance function 
% sse - Sum squared error performance function 

  
%% Patternnet (feedforward classification with backpropagation algoritm) 
% patternnet(hiddenSizes,trainFcn,performFcn) 
% hiddenSizes   Row vector of one or more hidden layer sizes (default = 10) 
% trainFcn      Training function (default = 'trainscg') 
% performFcn    Performance function (default = 'crossentropy') 

  
%% Inputs 
% Continuous 
x = []; 
% 1) EV 
x(1,:) = cell2mat(ecg.UKAZATELE(2:end,5)'); 
% Transformation EV 
% x(1,:) = (x(1,:)+1).^0.5; 
% 2) DT 
x(2,:) = cell2mat(ecg.UKAZATELE(2:end,2)'); 
% 3) AZ_P - AZ_L 
x(3,:) = (cell2mat(ecg.UKAZATELE(2:end,18)) - cell2mat(ecg.UKAZATELE(2:end,17)) )';  
% Transformation AZ_PL 
% x(3,:) = (x(3,:)+1).^0.5; %x(3,:) = x(3,:) ./ max(x(3,:)); %,[ones(length(ecg.UKAZATELE)-

1,1)], [1]'); 
% x(4,:) = cell2mat(ecg.UKAZATELE(2:end,16)'); 
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% Nominal - categorical 
% vyber = [2 7 8 11 12 13 17]; %1:size(SO_dummy,2); 
vyber = 1:size(SO_dummy,2); 
SO_dummy_norm = SO_dummy; SO_dummy_norm(SO_dummy == 1) = 1; SO_dummy_norm(SO_dummy == 0) = 0; 
x(size(x,1)+1:size(x,1)+size(vyber,2),:) = (SO_dummy_norm(:,vyber))'; 

  
% vyber = 1:size(SO1_dummy,2); 
% SO_dummy_norm = SO1_dummy; SO_dummy_norm(SO1_dummy == 1) = 1; SO_dummy_norm(SO1_dummy == 0) 

= 0; 
% x(size(x,1)+1:size(x,1)+size(vyber,2),:) = (SO_dummy_norm(:,vyber))'; 

  
vyber = [3,4,5,6,9,10,11,12,13,14]; 
% vyber = 1:size(klic_dummy,2); 
x(size(x,1)+1:size(x,1)+size(vyber,2),:) = (klic_dummy(:,vyber))'; 

  
%% Pre-training steps 
% Select groups BBB/HC/MI-A/MI-I 
group = []; 
group(1,1:9) = 1; 
group(1,10:61) = 2; 
group(1,62:90) = 1; 
group(1,91:124) = 1; 
% Create balanced groups 
r = randperm(61 - 10,round(((sum(group == 1) - sum(group == 2))*3)/4)) + 10; % vytvori 2/3 

nahodnych HC, ktere chybi 
group = [group 2*ones(1,length(r)) ]; 
% Select Validation Set 
val_set_i = 1:4:124; % vyber kazdy treti vzorek z puvodni mnoziny !!!!!!!!!!!!!! 
% Select Training Set 
train_set_i = setdiff(1:124,val_set_i); 
train_set_i = [train_set_i 125:length(group)]; 
% train_set_i = [train_set_i r]; % vyber ostatni z puvodni mnoziny a dopln o dalsi nahodne    

% vybrane 
% train_set_i = sort(train_set_i); 

  
% Define Inputs, Targets 
x = [x x(:,r)]; 
% Standardization continuous x (mean = 0, std = 1) 
[x(1:3,train_set_i),ps] = mapstd(x(1:3,train_set_i),0,1);  

%  
x(1:3,val_set_i) = mapstd('apply',x(1:3,val_set_i),ps); 
inputs = x; 
T = ind2vec(group); targets = full(T); % Target vectors 
% targets = zeros(1,length(group)); 
% targets(targets == 1) = 0.76; 
% targets(targets == 0) = -0.76; 

  
%% Training 
% Create a Pattern Recognition Network 
% Select number of neurons 
hiddenLayerSize = 3; 
net = patternnet(hiddenLayerSize); 

  
% Choose Input and Output Pre/Post-Processing Functions 
net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows'}; % mapstd, mapminmax 
net.outputs{2}.processFcns = {'removeconstantrows'}; 

  
% Activation function 
net.layers{1}.transferFcn = 'tansig'; 
% net.layers{2}.transferFcn = 'tansig'; 
net.layers{2}.transferFcn = 'softmax'; 

  
% Setup Division of Data for Training, Validation, Testing 
% For a list of all data division functions type: help nndivide 
net.divideFcn = 'divideind';  % Divide the data by index 
net.divideMode = 'sample';  % Divide up every sample 
net.divideParam.trainInd = train_set_i; 
net.divideParam.valInd = val_set_i; 
net.divideParam.testInd = []; 
% net.divideParam.trainRatio = 70/100; 
% net.divideParam.valRatio = 30/100; 
% net.divideParam.testRatio = 0/100; 
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% For a list of all training functions type: help nntrain 
net.trainFcn = 'trainlm'; % Levenberg-Marquardt %  
% net.trainFcn = 'trainscg';  % Scaled conjugate gradient %  
% net.trainFcn = 'traingd';  % Scaled conjugate gradient %  
% LM 
% net.trainParam.epochs  =          10000;  %Maximum number of epochs to train 
% net.trainParam.goal               0       Performance goal 
net.trainParam.max_fail  =          1000;       % Maximum validation failures 
net.trainParam.min_grad  =          1e-21;  %Minimum performance gradient 
% net.trainParam.mu                 0.001   Initial mu 
% net.trainParam.mu_dec  =          0.1;    % mu decrease factor 
% net.trainParam.mu_inc  =          10;     % mu increase factor 
% net.trainParam.mu_max             1e10    Maximum mu 
% net.trainParam.show               25      Epochs between displays (NaN for no displays) 
% net.trainParam.showCommandLine    false   Generate command-line output 
% net.trainParam.showWindow         true    Show training GUI 
% net.trainParam.time               inf     Maximum time to train in seconds 
% SCG 
% net.trainParam.epochs             1000    Maximum number of epochs to train 
% net.trainParam.show               25      Epochs between displays (NaN for no displays) 
% net.trainParam.showCommandLine    false   Generate command-line output 
% net.trainParam.showWindow         true    Show training GUI 
% net.trainParam.goal               0       Performance goal 
% net.trainParam.time               inf     Maximum time to train in seconds 
% net.trainParam.min_grad           1e-6    Minimum performance gradient 
% net.trainParam.max_fail =           60;        % Maximum validation failures 
% net.trainParam.sigma     =        5.0e-8; % Determine change in weight for second derivative 

approximation 
% net.trainParam.lambda             5.0e-7  Parameter for regulating the indefiniteness of the 

Hessian 
% GD 
% net.trainParam.epochs 1000    Maximum number of epochs to train 
% net.trainParam.goal   0   Performance goal 
% net.trainParam.showCommandLine    false   Generate command-line output 
% net.trainParam.showWindow true    Show training GUI 
% net.trainParam.lr = 0.01; %   Learning rate 
% net.trainParam.max_fail   6   Maximum validation failures 
% net.trainParam.min_grad   1e-5    Minimum performance gradient 
% net.trainParam.show   25  Epochs between displays (NaN for no displays) 
% net.trainParam.time   inf Maximum time to train in seconds 

  
% Performance Function 
% For a list of all performance functions type: help nnperformance 
net.performFcn = 'mse';         % for Levenberg-Marquardt: Mean squared error/Sum squared 

error 
% net.performFcn = 'crossentropy';  % for Scaled conjugate gradient 

  
% Choose Plot Functions 
% For a list of all plot functions type: help nnplot 
net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate','ploterrhist', ... 
  'plotregression', 'plotfit'}; 

  
% Batch training with weight and bias learning rules 
% net.trainFcn = 'trainb'; 

  
% Initialize network with weight and bias values 
net = init(net); 
% net.iw{1,1} % init weight 
% net.b{1}    % init bias 
% net.layers{i}.initFcn = 'initnw' % Nguyen-Widrow initialization method 
% Train the Network 
[net,tr] = train(net,inputs,targets); 

  
%% Simulation 
% an = sim(net,inputs(:,tr.valInd)); 
% [Y,PS] = mapstd(inputs(:,tr.valInd)); 
% plot(Y(1,:)) 
% a = mapstd('reverse',an,ts); 
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%% Results 
% Test the Network 
outputs = net(inputs); 
errors = gsubtract(targets,outputs); 
performance = perform(net,targets,outputs) 

  
% Recalculate Training, Validation and Test Performance 
trainTargets = targets .* tr.trainMask{1}; 
valTargets = targets  .* tr.valMask{1}; 
% testTargets = targets  .* tr.testMask{1}; 
trainPerformance = perform(net,trainTargets,outputs) 
valPerformance = perform(net,valTargets,outputs) 
% testPerformance = perform(net,testTargets,outputs); 

  
% E Compute missclassification fraction 
good1 = length(find(sum(abs(round(outputs)-trainTargets))==0)); 
all1 = length(find(~isnan(trainTargets(1,:)))); 
trainMiss = (1-(good1 / all1))*100; 
good2 = length(find(sum(abs(round(outputs)-valTargets))==0)); 
all2 = length(find(~isnan(valTargets(1,:)))); 
valMiss = (1-(good2 / all2))*100; 
% good3 = length(find(sum(abs(round(outputs)-testTargets))==0)); 
% all3 = length(find(~isnan(testTargets(1,:)))); 
% testMiss = (1-(good3 / all3))*100; 

  
figure(1), plotconfusion(trainTargets,outputs,'Train') 
figure(2), plotconfusion(valTargets,outputs,'Validation') 
% figure(3), plotconfusion(testTargets,outputs,'Test') 

  
% a = axes; 
figure(3), perf = plotperform1(tr); 
set(perf,'Position', [440-150   631-100   255   167]) 
% get(a,'xlabel') 
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E Úspěšnost klasifikace navržených modelů-CSE databáze 

E.1 Klasifikace HC 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 13 (13) 28 (28) 32 (32) 

NE 11 (11) 53 (53) 83 (83) 

Celkově (%)   63 (63) 
 

 

Obr. E.1 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_1 (LR_HC_1). 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 25 (26) 16 (15) 61 (63) 

NE 11 (12) 53 (52) 83 (81) 

Celkově (%)   74 (74) 
 

 

Obr. E.2 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_2 (LR_HC_2). 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 34 (34) 7 (7) 83 (83) 

NE 14 (23) 50 (41) 78 (64) 

Celkově (%)   80 (71) 
 

  

Obr. E.3 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_3 (LR_HC_3). 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 32 (30) 9 (11) 78 (73) 

NE 11 (12) 53 (52) 83 (81) 

Celkově (%)   81 (78) 
 

 

 Obr. E.4 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_4 (LR_HC_4). 

 

Obr. E.5 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_4 (LR_HC_4). 
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E.2 Klasifikace MI-I 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 9 (7) 15 (17) 38 (29) 

NE 23 (9) 58 (72) 72 (89) 

Celkově (%)   64 (75) 
 

 

Obr. E.6 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_1 (LR_MI-I_1). 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 10 (4) 14 (20) 42 (17) 

NE 7 (6) 74 (75) 91 (93) 

Celkově (%)   80 (75) 
 

 

Obr. E.7 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_2 (LR_MI-I_2). 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 15 (14) 9 (10) 63 (58) 

NE 13 (17) 68 (64) 84 (79) 

Celkově (%)   79 (74) 
 

  

Obr. E.8 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_3 (LR_MI-I_3). 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 14 (14) 10 (10) 58 (58) 

NE 8 (9) 73 (72) 90 (89) 

Celkově (%)   83 (82) 
 

 

 

 

  

Obr. E.9 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_4 (LR_MI-I_4). 

 

Obr. E.10 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_4 (LR_MI-I_4). 
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E.3 Klasifikace MI-A 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 11 (9) 5 (7) 69 (56) 

NE 23 (16) 66 (73) 74 (82) 

Celkově (%)   73 (78) 
 

 

Obr. E.11 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_1 (LR_MI-A_1). 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 13 (6) 3 (10) 81 (38) 

NE 37 (15) 52 (74) 58 (83) 

Celkově (%)   62 (76) 
 

 

Obr. E.12 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_2 (LR_MI-A_2). 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 6 (8) 10 (8) 39 (50) 

NE 8 (9) 81 (80) 91 (90) 

Celkově (%)   83 (84) 
 

  

Obr. E.13 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A _3 (LR_MI-A_3). 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 10 (10) 6 (6) 63 (63) 

NE 11 (9) 78 (80) 88 (90) 

Celkově (%)   84 (86) 
 

 

 

 

  

Obr. E.14 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_4 (LR_MI-A_4). 

 

Obr. E.15 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_4 (LR_MI-A_4). 
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E.4 Klasifikace BBB 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 9 (0) 15 (24) 38 (0) 

NE 19 (0) 62 (81) 77 (100) 

Celkově (%)   68 (77) 
 

 

Obr. E.16 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_1 (LR_BBB_1). 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 23 (0) 1 (24) 96 (0) 

NE 51 (0) 30 (81) 37 (100) 

Celkově (%)   51 (77) 
 

 

Obr. E.17 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_2 (LR_BBB_2). 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 24 (22) 0 (2) 100 (92) 

NE 10 (8) 71 (73) 88 (90) 

Celkově (%)   91 (91) 
 

  

Obr. E.18 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_3 (LR_BBB_3). 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 22 (18) 2 (6) 92 (75) 

NE 10 (7) 71 (74) 88 (91) 

Celkově (%)   89 (88) 
  

 

Legenda  

  MLP model 

Hodnoty pro LR modely uvedeny v závorce.  LR model 

Obr. E.19 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_4 (LR_BBB_4). 

 

 

Obr. E.20 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_4 (LR_BBB_4). 
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F Úspěšnost klasifikace navržených modelů-PTB databáze 

F.1 Klasifikace HC 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 26 (25) 26 (27) 50 (48) 

NE 9 (8) 63 (64) 88 (89) 

Celkově (%)   72 (72) 
 

 

Obr. F.1 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_1 (LR_HC_1). 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 41 (44) 11 (8) 79 (85) 

NE 14 (15) 58 (57) 81 (79) 

Celkově (%)   96 (86) 
 

 

Obr. F.2 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_2 (LR_HC_2). 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 49 (43) 3 (9) 94 (83) 

NE 2 (8) 70 (64) 97 (89) 

Celkově (%)   96 (86) 
 

  

Obr. F.3 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_3 (LR_HC_3). 

 

 Předpověď 

HC Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

HC ANO 46 (43) 6 (9) 89 (83) 

NE 6 (8) 66 (64) 92 (89) 

Celkově (%)   90 (86) 
 

 

 
Obr. F.4 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_4 (LR_HC_4). 

 

Obr. F.5 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_HC_4 (LR_HC_4). 
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F.2 Klasifikace MI-I 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 30 (18) 4 (16) 94 (53) 

NE 26 (10) 64 (80) 54 (89) 

Celkově (%)   76 (79) 
 

 

Obr. F.6 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_1 (LR_MI-I_1). 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 23 (15) 11 (19) 68 (44) 

NE 5 (5) 85 (85) 94 (94) 

Celkově (%)   87 (81) 
 

 

Obr. F.7 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_2 (LR_MI-I_2). 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 32 (29) 2 (5) 94 (85) 

NE 7 (7) 83 (83) 92 (92) 

Celkově (%)   93 (90) 
 

  

Obr. F.8 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_3 (LR_MI-I_3). 

 

 Předpověď 

MI-I Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-I ANO 33 (29) 1 (5) 97 (85) 

NE 2 (5) 88 (85) 98 (94) 

Celkově (%)   98 (92) 
 

 

  Obr. F.9 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_4 (LR_MI-I_4). 

 

Obr. F.10 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-I_4 (LR_MI-I_4). 
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F.3 Klasifikace MI-A 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 25 (22) 4 (7) 86 (76) 

NE 10 (6) 85 (89) 90 (94) 

Celkově (%)   89 (90) 
 

 

Obr. F.11 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_1 (LR_MI-A_1). 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 28 (18) 1 (11) 97 (62) 

NE 9 (3) 86 (92) 91 (97) 

Celkově (%)   92 (88) 
 

 

Obr. F.12 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_2 (LR_MI-A_2). 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 27 (26) 2 (3) 93 (97) 

NE 3 (3) 92 (90) 97 (90) 

Celkově (%)   96 (95) 
 

  

Obr. F.13 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A _3 (LR_MI-A_3). 

 

 Předpověď 

MI-A Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

MI-A ANO 29 (27) 0 (2) 100 (93) 

NE 0 (1) 95 (94) 100 (99) 

Celkově (%)   100 (98) 
 

 

 

 

  

Obr. F.14 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_4 (LR_MI-A_4). 

 

Obr. F.15 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_MI-A_4 (LR_MI-A_4). 
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F.4 Klasifikace BBB 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 6 (0) 3 (9) 67 (0) 

NE 32 (0) 83 (115) 72 (100) 

Celkově (%)   72 (93) 
 

 

Obr. F.16 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_1 (LR_BBB_1). 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 7 (0) 2 (9) 78 (0) 

NE 53 (0) 62 (115) 54 (100) 

Celkově (%)   56 (93) 
 

 

Obr. F.17 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_2 (LR_BBB_2). 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 9 (6) 0 (3) 100 (67) 

NE 6 (1) 109 (114) 95 (99) 

Celkově (%)   95 (97) 
 

  

Obr. F.18 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_3 (LR_BBB_3). 

 

 Předpověď 

BBB Správně 

(%) Pozorování ANO NE 

BBB ANO 9 (8) 0 (1) 100 (89) 

NE 8 (1) 107 (114) 93 (99) 

Celkově (%)   94 (98) 
 

 

 

 

Legenda  

  MLP model 

Hodnoty pro LR modely uvedeny v závorce.  LR model  

Obr. F.19 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_4 (LR_BBB_4). 

 

Obr. F.20 Klasifikační tabulka a ROC křivka modelu MLP_BBB_4 (LR_BBB_4). 
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G Dodatky k disertační práci 

G.1 Obsah přiloženého DVD 

Adresářová struktura přiloženého datového média ve formě DVD disku je následující: 

 

 složka Disertační práce: 

obsahuje kompletní verzi této disertační práce (tj. hlavní text a přílohy) a autoreferát 

k disertační práci ve formátu *.docx a ve formátu *.pdf (tj. PDF/A): 

 Disertační práce – Ing. Jan Kijonka.docx, 

 Disertační práce  – Ing. Jan Kijonka.pdf, 

 Autoreferát – Ing. Jan Kijonka.docx, 

 Autoreferát – Ing. Jan Kijonka.pdf. 

 složka Články: 

obsahuje články k tématu disertační práce [L1], [L2], [L3], [L3]. 

 složka Modely LR a modely MLP (MATLAB): 

obsahuje navržené modely klasifikátorů (viz kapitola 8) v programu MATLAB. 

 složka Programový kód (MATLAB): 

obsahuje programový kód MATLABu (viz příloha D). 

 složka Software pro zpracování VKG (MATLAB): 

obsahuje grafické uživatelské rozhraní (GUI) v MATLABu pro zpracování VKG blíže 

popsané (viz kapitola 10). 

 složka CSE Mlultilead Database a složka PTB Database: 

obsahují databáze Multilead CSE a PTB (viz. kapitola 5). Soubor „EKG MO1 a MO2 

Diagnostikováno – Jurek.xlsx“ uvádí diagnózy pro jednotlivé záznamy pro databázi CSE. 

Záznamy databáze PTB jsou roztříděny podle diagnózy. Diagnostika je provedena pomocí 

12svodového EKG MUDr. Františkem Jurkem. 

 složka Obrázky použité v disertační práci: 

obsahuje obrázky ve formátu *.png a další a výkresy aplikace Visio. 
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