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BEZKONTAKTNÍ SNÍMÁNÍ DECHOVÉ 

A TEPOVÉ FREKVENCE 

Jindřich Adolf 

 

FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 

 

Abstrakt  

 

Práce se zabývá možnostmi měření dechové a tepové frekvence. Popisuje jak konvenční metody používané ve 

zdravotnictví jako jsou EKG či impedanční pneumografie, tak netradiční způsoby měření jako využití 

Dopplerovského radaru, akcelerometru nebo laseru. Důraz je kladen na bezkontaktní metody, které mají tu 

výhodu, že většinou neovlivňují komfort měřených osob.  Práce dále popisuje experiment, který byl proveden 

jako ověření pro již existující dechovou pomůcku. Tato dechová pomůcka je zařízení, které se drží v ruce 

a elektromechanicky se roztahuje a stahuje. Má v sobě řídící obvod, akumulátor, převodovku a servomotorek. 

Připomíná tak například malé zvířátko a zdá se že „dýchá“. Průběhy roztahování se dají programovat. Je tak 

možné zvolit například pomalý či rychlý průběh dýchání ale také postupně se zpomalující. Účelem pomůcky je 

zklidnit osoby které ji používají a navodit jim pocit pohody. Pomůcka však není vybavena zpětnou vazbou. Kvůli 

tomu se provádělo měření, které dokáže porovnat průběh dechové pomůcky s průběhem měřené osoby. Bylo 

však nutné vybrat neinvazivní metodu, kde nebude participant připojen na nějaký přístroj, ale přesto bude 

možné tyto průběhy monitorovat – proto bezkontaktní měření. Pro tento experiment byla zvolena metoda 

snímání termokamerou a využívalo se zde monitorování změn teplot při nadechování a vydechování měřené 

osoby a pohyby hrudníku. Bylo testováno 16 osob, každá vždy dvakrát po dobu 12- ti minut. V prvním měření 

dostala měřená osoba pokyn pouze sedět a držet pomůcku v ruce – zjišťovalo se tedy jestli je sama schopna se 

adaptovat na měřenou pomůcku, aniž by jí to bylo řečeno. V druhém měření jí to bylo již výslovně přikázáno 

dýchat podle pomůcky a zjišťovalo se, zdali se dokáže po celou dobu experimentu soustředit na tuto frekvenci 

a dýchat stejně. V práci je tedy popsán jak experiment, tak především metody vyhodnocení a hledání korelace 

mezi referenčním průběhem a změřeným průběhem.  Práce byla poté déle rozšířená o možnosti získávat 

dechovou, ale i tepovou frekvenci pomocí standardního video záznamu. Metoda byla navržena tak, aby pro 

vyhodnocení bylo možné použít standardní webkameru s nízkým rozlišením a malou snímkovací frekvencí (cca 

10-14 fps). V práci je tedy podrobně popsán postup zpracování tohoto videozáznamu. Využívá se zde několik 

metod z oblasti počítačového vidění, především rozpoznání obličeje a různé metody optického toku, tedy 

metody použitelné k analýze pohybů objektů v obraze. Touto analýzou je možné detekovat i velmi malé 

pohyby. Tepová frekvence tak lze detekovat na základě toho, že krev, která putuje ze srdce do hlavy, způsobí 

malý pohyb hlavy. Proto se pak v obraze hledá právě hlava a optický tok se sleduje právě v této oblasti 

záznamu. Na základě této analýzy byl napsaný program, jehož výstupem je řada signálů, které se dále analyzují 

a zpracovávají, využívá se zde digitální filtrace signálu, normování signálu a hledání užitečné složky signálu 

pomocí analýzy hlavních komponent. Poslední část práce popisuje provedený experiment snímání webovou 

kamerou a současným záznamem jedné konvenční metody. Byl zvoleno měření pomocí fotopletysmografu a to 

zejména kvůli jeho jednoduché implementaci. Ta byla provedena pomocí prototypovací desky Arduino Mega 

a senzoru určenému pro tento druh snímání. Pro Arduino byl napsán program, který ve chvíli kdy senzor 

zaznamená vztah srdce vygeneruje data a pošle je na sériovou linku. Výsledná data byla po sériové lince 

vyčítána ve stejném programu, který zaznamenával i video. Bylo tak dosaženo úplné synchronizace. Bylo tak 

možné porovnávat obě metody. Implementace tohoto měření a programu byla provedena v prostředí C++ 

s využitím knihoven OpenCV. Vzhledem k tomu, že program používá detekce pohybu, je velmi náchylný na 

ostatní pohyby. Například pohyby celým tělem, mluvení,  atd. Dále je také nutné zajistit dobré a konstantní 



světelné podmínky. Program pro detekci dechové frekvence tedy funguje pouze pokud se osoba snaží nehýbat 

a dívá se přímo do snímané kamery. Detekce dechové frekvence je o poznání přesnější a na základě těchto 

metod jde stanovit dechovou frekvenci s velmi velkou přesností i v případě že se osoba hýbe. Je však nutné ji 

snímat v jedné poloze, například v sedě nebo v leže.   
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DETEKCE A ANALÝZA ČÁSTIC V MIKROSKOPICKÝCH 

SNÍMCÍCH 

 

Bc. Eva Bartošová 

 

FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 

 

Abstrakt  

Diplomová práce se věnuje detekci a analýze částic v mikroskopických snímcích a analýze rozložení bodů 

v prostoru. 

V úvodu práce seznamuje s procesem vzniku mikroskopických snímků pomocí elektronového mikroskopu 

a značením zlatými částicemi. Dále jsou uvedeny metody pro detekci a klasifikaci částic na snímcích. Cílem je 

vybrání vhodných metod detekce částic pro mikroskopické snímky a následné statistické vyhodnocení 

rozmístění těchto částic. Práce obsahuje popis statistické analýzy rozložení dat, tj. analýza rozložení částic 

v ploše a zaměřuje se na metody založené na distribuci vzdálenosti. Analýzou rozložení dat, která je v práci 

implementována, je možné zkoumat rozložení částic jednoho druhu a vzájemné rozložení mezi dvěma typy 

částic. Dále je v práci řešen problém efektu rozhraní, který při těchto metodách nastává. Kromě popisu 

a implementace metod pro toto testování v ploše, je v práci navrhnuto vlastní rozšíření těchto metod v 3D 

prostoru. Metody analýzy rozložení dat umožňují testovat, či jsou částice v prostoru rozmístněny náhodně, 

tvoří shluky nebo se navzájem regulují. Zároveň se statistickou analýzou rozložení částic jsou v práci uvedeny 

dvě metody grafické analýzy mapováním částic. Součástí práce je aplikace, která prezentuje vybrané metody 

detekce a klasifikace částic na mikroskopických snímcích, metody mapování a metody statistické analýzy. Dále 

aplikace umožňuje simulaci částic rozložených náhodně a simulaci  shlukovaných částic v ploše i v prostoru. Na 

těchto simulovaných částicích jsou provedeny analýzy rozložení v ploše pomocí vybraných metod statistické 

analýzy distribuce vzdáleností a ověření správnosti navrhnutých metod pro prostorovou analýzu distribuce 

vzdáleností trojrozměrných dat. K ověření významnosti daných analýz jsou v práci provedeny simulace Monte 

Carlo. V závěru práce je provedena analýza rozložení částic na mikroskopických snímcích. 

 

Klíčová slova  
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URČOVÁNÍ ENDEXSPIRAČNÍHO PLICNÍHO OBJEMU POMOCÍ 
ELEKTRICKÉ IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE 

 
Rudolf Broum 

 
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, Kladno 

 

Abstrakt 

Odhad endexspiračního plicního objemu (EELV) je v respirační terapii důležitou součástí při určování parametrů 

a způsobu léčby pacienta u různých onemocnění dýchacího systému. V současné době existuje více metod, jak 

tuto veličinu určovat, nicméně zatím žádná neumožňuje spolehlivě odhadovat EELV s minimální nutností 

manipulace s pacientem nebo bez zásahů do dýchacího okruhu. Jednou z testovaných metod je i elektrická 

impedanční tomografie (EIT). Ta primárně umožňuje určit rozložení elektrické impedance uvnitř vybrané 

tomografické roviny. V současné době existuje několik studií s rozdílnými výsledky, které se zabývají 

odhadováním EELV pomocí endexspirační plicní impedance (EELI). Tato práce má za cíl navrhnout a realizovat 

experimenty k ověření možností určování EELV pomocí EIT. Testování bylo prováděno na animálních 

subjektech, které byly mechanicky ventilovány. V průběhu experimentu byl skokově měněn pozitivní přetlak 

v dýchacích cestách na konci výdechu (PEEP). K výpočtu EELV pomocí EELI byly použity dva algoritmy 

implementované v prostředí Matlab, které vycházejí zejména z odborných studií na toto téma. Nejuspokojivější 

výsledky, kdy se porovnávaly vypočítané hodnoty EELV s měřením pomocí zlatého standardu, vykazovala 

primární výsledná data metody 2. Pomocí lineární regrese byl stanoven Pearsonův korelační koeficient  

𝑟 =  0,97. Nicméně se stoupajícím EELV vypočítané hodnoty značně nadhodnocovali, a to řádově až o stovky 

mililitrů. Výsledky této práce potvrzují, že mezi EELV a EELI je jistá závislost, která vypadá lineárně, nicméně 

tato závislost se nedá v tuto chvíli použít k uspokojivým výpočtům EELV pomocí elektrické impedance. 

Impedance hrudníku je ovlivňována mnoha faktory, mezi které patří například různá distribuce vzduchu napříč 

různými hodnotami PEEP, tloušťka plicního parenchymu, velikost tukové tkáně, zkoumaná tomografická rovina 

atd. Aby bylo možné v klinické praxi použít EELI k určení EELV, je nutné provést mnoho dalších experimentů, 

které objasní a kvantifikují zmíněné faktory ovlivňující elektrickou hrudní impedanci.  

Klíčová slova 

Endexspirační plicní objem, endexspirační plicní impedance, elektrická impedanční tomografie 

  



NÁVRH A REALIZACE SYSTÉMU ASISTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ 

PRO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI 

 

Tomáš Brtěk 

 

FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 

 

Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá studiem systémů asistivních technologií pro chytré domácnosti. Zahrnuje 

přehled asistivních technologií využívaných nebo vyvíjených v současné době pro uplatnění především v 

domácnosti. Obecně do této kategorie lze zařadit veškerá zařízení či pomůcky, které hendikepovaným osobám 

usnadňují život. Patří sem také např. zařízení dohlížející na bezpečný provoz domácnosti. 

Stěžejní úlohou praktické části této práce je návrh a realizace systému, který má za úkol monitorovat 

domácnost a pohyb osoby, která v ní žije. Zařízení je navrženo tak, aby, mimo jiné, v případě vyhodnocení 

nebezpečné situace byla přivolána pomoc. Další funkcí je dlouhodobé získávání informací o stavu domácnosti 

a základní zpracování získaných dat z pohledu dlouhodobého trendu. Informace jsou průběžně ukládány 

v tomto zařízení a zároveň odesílány na vzdálené uložiště, kam může být umožněn přístup např. osobám, které 

na hendikepovaného člověka dohlíží. Z principu je zařízení vhodné zejména do domácnosti, kde se běžně 

pohybuje pouze jedna osoba (např. samostatně žijící senior). 

Při získávání informací z domácnosti se nepředpokládá jakákoliv spolupráce pozorované osoby. Dále je 

požadován minimální zásah do soukromí domácnosti. Navržené zařízení by tedy na monitorovanou osobu mělo 

mít minimální negativní vliv a zároveň zvýšit její bezpečnost resp. komfort při pobytu doma. Rozmístit 

v domácnosti kamery a následně vyhodnocovat pořízené video by jistě z technického pohledu mohl být 

zajímavý přístup, nicméně ze strany monitorované osoby by nejspíše takové řešení nebylo příliš oblíbené. 

Technologie monitorování jsou tedy voleny s ohledem na výše zmíněné požadavky. 

Senzory detekující akutní ohrožení života (např.: kouřové či požární čidlo, detektor oxidu uhelnatého či plynu, 

apod.) se z pohledu vstupní informace chovají jako spínací kontakt. Podobná bezpečnostní čidla jsou tedy 

simulována pomocí tlačítka. Monitorování pohybu v domácnosti je realizováno pohybovým PIR čidlem. Další 

vstupní informace zajišťují čidla snímající teplotu, atmosférický tlak, relativní vlhkost a modul reálného času. 

Stručné informace o aktuálním stavu zařízení jsou zobrazeny na displeji a po vyhodnocení předány k dalšímu 

zpracování pomocí sítě LAN resp. GSM. Celé zařízení je realizováno na platformě Arduino pomocí vývojové 

desky Arduino Uno.  

Tento systém je určen především k dlouhodobému získávání informací z domácnosti tak, aby bylo možné 

zaznamenat určité anomálie v chování pozorované osoby. Rozšiřující funkcí jsou potom různá čidla, díky kterým 

je domácnost nepřetržitě monitorována a v případě potřeby je přivolána pomoc. Cílovou skupinou jsou tedy 

především samostatně žijící senioři, případně osoby s určitým zdravotním hendikepem, kteří jsou po většinu 

času sami doma, a lze u nich předpokládat určité zdravotní potíže. Odchylky od denního rytmu či změny 

v zaběhlých rituálech tak mohou včas signalizovat blížící se zdravotní komplikace. 

 

Klíčová slova  
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AUTOMATICKÉ HODNOCENÍ PORUCH ARTIKULACE 

SAMOHLÁSEK U PARKINSONOVY NEMOCI 

 

Petr Bukovský 

 

FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 

 

Abstrakt  

Tato práce se zabývá poruchou artikulace samohlásek u pacientů postižených Parkinsonovou nemocí (PN). Pro 

posuzování poruch artikulace se vychází z hodnot prvních dvou formantových frekvencí (F1 a F2) rohových 

samohlásek a, i a u a od nich odvozených parametrů (VSA, VAI a F2i/F2u). Parametr VSA vyjadřuje obsah 

trojúhelníku v prostoru F1 a F2 daný rohovými samohláskami. VAI je poměr vyjadřující centralizaci formantových 

frekvencí. Omezení spojená s PN se projevují v centralizaci F1 a F2 oproti zdravým lidem. Studie prokázaly, že 

vhodnými parametry pro odlišení zdravých jedinců od PN jsou parametry F2u, VAI a F2i/F2u. Parametr VSA je 

příliš ovlivněn pohlavím a věkem mluvčích, které zastiňují rozdíly mezi zdravími jedinci a pacienty s PN. 

Hlavním cílem práce je vyvinout metodu, která bude spolehlivě počítat parametry pro hodnocení artikulace. 

Hodnocení poruch artikulace probíhá zatím manuálně tak, že je z promluvy vybráno několik samohlásek a, i a u, 

u kterých jsou ve frekvenčním spektru ručně nalezeny formantové frekvence. Jedinou automatickou metodou 

zabývající se hodnocením artikulace, která byla doposud vytvořena, je metoda pro automatický výpočet VSA. 

Tento parametr se však ukázal jako nevhodný pro hodnocení poruch artikulace u PN.  

Pro návrh automatické metody bylo využito dvou přístupů – s využitím rozpoznávače řeči pro segmentaci 

fonémů a bez jeho využití. U obou metod jsou pomocí algoritmu pro výpočet formantových frekvencí 

vypočítány časové průběhy prvních dvou formantů. Metoda s rozpoznávačem řeči bere v potaz pouze časové 

úseky, v nichž byly detekovány samohlásky. Vypočtené formanty jsou upravovány a následně shlukovány, kde 

každý shluk odpovídá jedné české samohlásce (a, e, i, o a u). Z příslušných shluků jsou vypočítány formantové 

frekvence rohových samohlásek. Testování algoritmů probíhalo na databázi 72 mluvčích (36 zdravých a 36 PN 

ve středním stádiu onemocnění), u kterých byly pořízeny nahrávky čteného textu a spontánně vedeného 

monologu. Oba algoritmy byly porovnávány s výsledky manuální metody.  

Manuální metoda prokázala u úlohy čteného textu nejvýraznější rozdíly mezi KS a PN u parametrů F1u, F2u, VAI 

a F2i/F2u. Tyto parametry však nebyly shledány statisticky významnými pro odlišení obou skupin. U monologu 

byly statisticky signifikantní parametry F2u, VAI a F2i/F2u. Nejlepších výsledků z automatických metod bylo 

dosaženo u metody s rozpoznávačem řeči u úlohy monologu. Zde byly jako statisticky významné parametry 

stejně jako v manuální metodě vyhodnoceny F2u, VAI a F2i/F2u. Navíc u metody s rozpoznávačem řeči byl 

shledán statisticky signifikantním i parametr VAI u čteného textu. U metody bez rozpoznávače řeči nebyl ani 

v jedné úloze vypočítán parametr, který by výrazněji odlišoval skupinu zdravých a skupinu nemocných mluvčích. 

U automatických metod bylo podle předpokladů lepších výsledků dosaženo u metody s rozpoznávačem řeči, 

kde byly vybírány pouze části řečových signálů odpovídající samohláskám. Tato metoda velmi dobře 

korespondovala s výsledky manuální metody. U čteného textu bylo dokonce automatickou metodou dosaženo 

lepších výsledků než  u metody manuální. Algoritmus byl testován na pacientech ve středním stádiu PN. 

V dalších pracích by mohl být algoritmus testován i na pacientech v brzkém stádiu PN pro případnou brzkou 

diagnostiku nebo na pacientech s jiným onemocněním, které je spojeno s poruchou artikulace. 

 

Klíčová slova  

Parkinsonova nemoc; porucha artikulace; formantové frekvence; samohlásky; VSA; VAI; rozpoznávač řeči  



DETEKCE TUNELŮ V PROTEINOVÝCH 
STRUKTURÁCH METODAMI PLÁNOVÁNÍ POHYBU 
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Abstrakt  

Studium proteinů je hlavní oblastí výzkumu molekulární biologie. Jelikož je struktura a funkce proteinů těsně 

svázaná, získání informací o jejich prostorové konfiguraci patří mezi hlavní cíle jejich zkoumání. V minulosti se 

již podařilo získat velké množství struktur různých proteinů a volný přístup k těmto informacím nabízí velký 

potenciál pro teoretické výpočty strukturní bioinformatiky. Jednou z velmi zajímavých oblastí je i hledání tunelů 

ve strukturách proteinů. 

Plánování cest patří mezi dobře prozkoumané oblasti kybernetiky a robotiky, kde se používá k návrhu možných 

cest robotů ve stavovém prostoru. Pokud stavový prostor tvoří struktura proteinu a místo robota použijeme 

sondu definované velikosti, můžeme algoritmy plánování cest převést z robotické do biologické domény. 

V rámci této diplomové práce byly implementovány algoritmy známé z plánování cest robotů tak, aby nalezly 

tunely ve statických i dynamických proteinových strukturách. Dále pak byla navržena a implementována 

metoda pro simulaci průchodu chemických molekul nalezenými tunely. Vytvoření spolehlivých algoritmů 

detekce tunelů ve strukturách proteinů a simulace průchodu chemických látek těmito tunely může značně 

urychlit a zefektivnit výzkum v oblasti molekulární biologie, a proto se těmto metodám věnuje mnoho 

výzkumných skupin po celém světě. 
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ZMĚNY BIOCIDNÍCH VLASTNOSTÍ SUSPENZE 

NANODIAMANTŮ PO OŠETŘENÍ PLAZMATEM 

 

Bc. Veronika Dvořáková 
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Abstrakt  

 

Tato práce je zaměřena na výzkum vlivu různě kombinovaných účinků a to nanodiamantů (ND), plazmatem 

aktivované vody (PAW) a plazmatu. Speciálně je zkoumán vliv na mikroorganismus Escherichia coli. Působení 

ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek mikroorganismů, doposud však nebyly hlouběji 

prozkoumány jejich synergické účinky. Cílem práce je ověřit funkčnost vybraných metod.  

V práci je navrženo vícero experimentů, kde je zkoumán úbytek bakterií, a to například při smíchání 0,6 ml 

roztoku E. coli s roztokem 0,6 ml HND (Hydrogenated Nano-Diamond), kde výsledná koncentrace HND je 

1 mg·ml
-1

. Dále smíchání 0,6 ml roztoku E. coli s 0,6 ml PAW či s roztokem obsahující ošetřené HND pomocí 

plazmatu. Plazma bylo produkováno korónovým výbojem (80-90 μA, 9-10 kV) a přechodovou jiskrou (230 μA, 

12-13 kV) po dobu 1 a 3 minut. Byly zkoumány vlivy v čase 5 a 24 hodin po ošetření, popřípadě 0, 5 a 24 hodin 

po ošetření. Vyhodnocení proběhlo na základě porovnání počtu vytvořených kolonií CFU (Colony-Forming Unit) 

a to na kultivačních živných půdách (Mueller-Hinton) vůči kontrolní skupině, která nebyla nijak ošetřena.  

Při ošetřování roztoku E. coli pomocí HND bylo dosaženo až 67,5% poklesu bakterií v čase 5 h. V čase 24 h pak 

60 %. Samotná voda aktivovaná plazmatem, vzniklá při korónovém výboji i přechodové jiskře (1 minuta), 

neměla v delším časovém horizontu téměř žádný účinek, naopak HND vykazují zhruba 50% účinek v čase 

0 hodin. Ten samý experiment s expozicí 3 minuty dokazuje biocidní účinky koróny pro PAW a HND a to zhruba 

54% úbytku bakterií v čase 0 hodin a 60% úbytku po 5 hodinách působení. 

Některé získané výsledky experimentů jsou srovnatelné či dokonce lepší, než jaké jsou uváděny v publikaci doc. 

Ing. Alexandra Kromky DrSc. 

Výsledky této práce poskytují bližší informace o biocidních účincích nanodiamantů a PAW spolu s plazmatem, 

které doposud nebyly prozkoumány. Je však nutné brát v potaz dílčí vlastnosti například nanodiamantů, které, 

jak se nyní ukazuje, mohou býti toxické, což však prozatím nebylo prokázáno.  
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PROTOTYPE OF NOTIFICATION-MONITORING WEARABLE 
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Abstrakt  

This work deals with the process of creating a working prototype of a wearable, which notifies and monitors 

the user on his wrist. Notifications from all users’ applications are coming from users’ smartphone via 

Bluetooth Low Energy. 

This work focused on finding out users’ preferences about their current watches and other smart wearables, 

their needs and wants on this topic. I have summarized theses preferences and based on this summarization 

I have created prototype of an environment for target group of users based on this research. I have created 

user requirements on system, low-fidelity prototypes of mobile application for testing purposes and to 

assigning priorities to the system. I was going for MVP = minimal viable product. 

After prototyping the software, the hardware was chosen for the wearable, main part of the hardware is the 

SoC (System on a Chip) with flash memory, CPU and Bluetooth chip supporting Bluetooth Low Energy. For the 

purposes of this work BGM 113 from Silicon Labs was chosen. After creating the step model of a logic board 

and assembling was created 3D model in Blender and then the model was 3D printed and assembled into one 

device. 

The solution was then tested with users.  

TESTING NOT FINISHED 
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VLIV NEVYVÁŽENOSTI DAT NA AKTIVNÍ UČENÍ 

KLASIFIKÁTORU SPÁNKOVÉHO EEG  

 

Nela Grimová 
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Abstrakt  

Při běžné klasifikační úloze strojového učení s učitelem se klasifikátor řešící úlohu učí na datech, u nichž je 

známo, do jaké třídy náleží. V realitě se často setkáváme se situacemi, kdy vstupní data jsou dostupná, ale jejich 

opatření anotacemi (označení, do jaké z klasifikačních tříd patří) je velmi náročné na časové či finanční 

prostředky. To je příkladem i klasifikování spánkového EEG do tří až pěti tříd (v případě tří tříd se jedná o stavy 

NREM, REM a bdění, v případě pěti o stavy NREM1, NREM2, NREM3, REM a bdění), kdy specialista musí projít 

časový průběh naměřeného celonočního EEG a podle svých znalostí jednotlivé úseky rozdělit podle toho,  do 

které třídy patří. Nabízí se otázka, jestli je opravdu nutné, aby expert opatřil anotací opravdu všechny vzorky, či 

je možné zvolit jejich menší množinu, po jejímž označení lze naučit dostatečně kvalitní klasifikátor.  

Metody aktivního učení jsou zaměřeny právě na tento problém. Tato práce se zabývá tzv. active learning using 

pool-based sampling, tedy situací, kdy je dispozici malá množina označených instancí a mohutná množina 

instancí neoznačených. Klasifikátor je učen na množině označených pozorování a podle určitých kritérií se 

z množiny neoznačených instancí vybere instance, u které se předpokládá, že její přidání do množiny 

označených instancí a následné přeučení klasifikátoru zlepší kvalitu klasifikace. V této práci jsou využity 

zejména dvě strategie na volbu instance, jež bude opatřena anotací: Při první z nich je spočítáno, jakou má 

klasifikátor jistotu, do které třídy jednotlivé neoznačené instance patří, a je zvoleno takové pozorování, u jehož 

třídy si je klasifikátor nejméně jistý, druhá ze strategií navíc bere v potaz vzájemné umístění instancí. 

 Dalším problémem, se kterým se strojové učení často potýká, je velká nevyváženost tříd, tedy tím, že existuje 

vysoký nepoměr mezi počtem instancí v jednotlivých třídách. Toto je případ i spánkového EEG, kdy např. při 

rozdělení do pěti tříd se předpokládá, že počet instancí ve stavu NREM3 (tedy hluboký spánek) či ve stavu bdění 

bude menší než počet instancí ostatních tříd. 

V této práci jsme se zabývali několika různými problémy. V první řadě jsme provedli analýzu, jak ovlivňuje 

nevyváženost tříd aktivní učen. Použili jsme několik způsobů, které jsou pro nevyvážené datasety využívány, 

a shrnuli, jestli jsou při aktivním učení vhodné či nikoliv. Dále jsme představili několik algoritmů aktivního učení 

pro výběr instance vhodné k anotování a porovnali jejich výsledky při učení na syntetických i reálných datech, 

a to jak vyvážených, tak nevyvážených. Při porovnání různých metod aktivního učení se často využívá srovnání 

s algoritmem, který instance vybírá náhodně, přičemž naše metody většinou konvergují k minimální chybě 

rychleji než on, základní strategie volící instanci, na níž si je klasifikátor nejméně jistý, ale zůstává v průměru 

nepřekonána. Dále jsme porovnali, jakou má počáteční inicializace vliv na konečný výsledek učení klasifikátoru. 

Získané poznatky jsme využili pro naučení několika algoritmů na reálných datech spánkového EEG a rovněž 

porovnali získané výsledky.   
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Návrh a realizace zařízení pro měření tremoru  

  

Iva Hanousková 
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Abstrakt  

Úvod  

Roztroušená skleróza je neurologické onemocnění, které má mnoho příznaků. Mezi tyto příznaky patří také 

poruchy koordinace pohybu – tremor. Tremor je nekoordinovaný rytmický pohyb zejména paží a rukou. 

U mnoha lidí s roztroušenou sklerózou je léčba tohoto příznaku neúčinná nebo krátkodobá. Abychom dokázali 

tento příznak, který velmi ovlivňuje život pacienta, jeho kvalitu života a sebevědomí, potlačit, je nutný další 

výzkum tohoto příznaku. Výzkumem tremoru pacientů s roztroušenou sklerózou se zabývá projek ve spolupráci 

s klinikou rehabilitačního lékařství FNKV. Úlohou této diplomové práce je pro tento projekt navrhnout 

a realizovat zařízení, kterým by bylo možné tremor snímat a zaznamenat.   

Praktická část  

Nejprve byl realizován hardware zařízení, který obsahuje tyto komponenty: senzor MPU6050, jeho součástí je 

akcelerometr a gyroskop, LCD display, tlačítka, LED dioda, slot na SD kartu a měnič pro napájení tužkovými 

bateriemi. Toto zařízení je ovládáno arduinem nano, který obsahuje mikrokontroler atmel mega328P. Senzor je 

umístěn na prstýnku univerzální velikosti, který bude během měření umístěn na prstu pacienta. Dále byl 

zhotoven algoritmus pro měření. Algoritmus je definován několika stavy. „Připraveno“ – výchozí stav po startu 

nebo úspěšném ukončení měření. „Probíhá měření“ – data jsou čtena ze senzoru a zapisována do souboru na 

SD kartě. „Konec měření“ – soubor na SD kartě se uzavře, zařízení přejde do stavu „Připraveno“. „Nastala 

chyba“ – pokud nelze založit soubor na SD kartě nebo není připojen senzor. Zařízení snímá se vzorkovací 

frekvencí 100 Hz. Vzhledem k tomu, že frekvence třesu pacientů s roztroušenou sklerózou je 2 – 10 Hz je 

vzorkovací frekvence dostatečná. Její stabilita je zajistěna interruptem. V další části byla ověřena měřicí 

schopnost zařízení. Zařízení bylo připevněno na kyvadla o různých délkách a byla nahrávána data. 

Předpokladem bylo, že výsledný signál bude opisovat tlumenou sinusovku. Pomocí programu Matlab 

a integrované funkce „curve fit tool“ byl signál napárován na tlumenou sinusovku a byla vyhodnocena shoda 

mezi signálem a ideální křivkou tlumené sinusovky.   

Výsledky a diskuze 

Zhotovené zařízení pro měření tremoru pacientů s roztroušenou sklerózou má všechny potřebné komponenty 

a vzorkovací frekvence je stabilní. Při testování zařízení pro kyvadla různé délky byly statistické výsledky 

porovnání ideální tlumené sinusovky a naměřených dat následující. Pro kyvadlo délky 52,5 cm je SSE = 0,0141, 

R-square = 0,9856, RMSE = 0,0009402. Pro kyvadlo délky 25,5 cm je SSE = 0,02543, Rsquare = 0,9744 a RMSE = 

0,001189. Tyto výsledky ukazují, že přesnost zařízení je velmi dobrá a je vhodná pro použití v praktických 

úlohách.  

Závěr 

Tato práce se zabývala návrhem a realizací zařízení pro měření tremoru pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Bylo sestrojeno zařízení, které obsahuje všechny důležité komponenty jeho vzorkovací frekvence je stabilní 

a dostatečně velká (100 Hz). Pokusná měření ukazují, že zařízení měří přesně a je vhodné pro praktické použití.   
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MODEL ŠÍŘENÍ PULSOVÉ VLNY NA VYBRANÉ ČÁSTI 
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Abstrakt  

Modely kardiovaskulárního systému jsou užitečné při simulacích zaměřených na fungování krevního oběhu 

v lidském těle. Stanovení matematického popisu kardiovaskulárního systému by mohlo být dalším způsobem, 

jak určit jeho stav lépe a rychleji, než je to možné pomocí stávajících diagnostických metod. V literatuře se příliš 

nediskutuje nahrazení arteriálního řečiště čistě elektrickými modely, na které se tato práce zaměřila. Jednou by 

realita mohla vypadat tak, že by se pomocí měření stanovil matematický popis kardiovaskulárního systému 

(přenosová funkce určité části řečiště), který by mohl indikovat například počínající aterosklerózu.  

Teoretická část diplomové práce se věnuje základním anatomickým a fyziologickým poznatkům o krevním 

oběhu s důrazem na významné centrální a periferní tepny a jejich onemocnění. Jednou z podkapitol je 

pojednání o hemodynamice, kde jsou popsány základní fyzikální zákony, kterými se krev jako nenewtonská 

kapalina řídí. Další kapitola se věnuje pulsové vlně, která je podstatou diplomové práce a část této kapitoly se 

také zabývá jejím měřením nebo ankle brachial indexem, což je další ukazatel pro určení stavu 

kardiovaskulárnímu systému. Poměrné velká část práce je věnována rešerši na modelování proudění v tělních 

artériích, kde jsou probírány výhradně elektrické modely, řídící se hydraulicko-elektrickou analogií, na jejichž 

základech stojí všechny vytvořené modely. 

V praktické části byla zprvu pozornost věnována modelům se soustředěnými parametry, kdy se vycházelo ze 

známého Windkessel modelu. Ten využívá lineární elektronické prvky - rezistor, kapacitor a induktor. Rezistor 

představuje průtočný odpor. Kapacitor, coby prvek akumulující elektrický náboj, reprezentuje dočasné 

vytvoření rezervoáru při zvětšení lumen tepny v období systoly. Induktor reprezentuje inertanci krve. 

Vytvořené modely staví na těchto zákonitostech a představují různé kombinace RC a RLC článků. Statické 

parametry prvků modelů jsou analyticky/numericky/empiricky určeny (odhadnuty). Cílem je maximálně se 

přiblížit vzorovým průběhům pulsových vln v databází King´s College London. V předposlední kapitole je tato 

shoda objektivně ověřována korelací právě s těmito průběhy. Na závěr práce jsou určovány a porovnávány 

přenosové funkce elektrických obvodů jak analyticky, tak experimentálně vytvořené pomocí algoritmů 

programového prostřední Matlab a Simulink, jež byl používán ke zpracování této práce. Testován je také model 

s rozprostřenými parametry. Nejsou však řešeny přímo soustavy parciálních diferenciálních rovnic, nýbrž se 

používají bloky z knihoven Simulinku, simulující dlouhé vedení. 

Výsledky modelů se liší v závislosti na struktuře, složitosti a zvolených parametrech a v některých modelech 

dosahují korelace více než 0.9 se vzorovými průběhy.  
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NÁVRH A IMPLEMENTACE WEBOVÉ APLIKACE 

PRO TELEMEDICÍNSKÉ ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÉ NA 

DIABETES 

 

Milan Poláček 

 

FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 

Abstrakt: 
 V současné době existuje řada softwarových řešení pro stahování a agregaci dat z mobilních zařízení pro 

podporu při léčbě pacientů s diabetem. Pro využití záznamů z různých přístrojů musí tedy mít pacient či lékař 

přístup i k různým aplikacím. Protože tyto aplikace nebývají mezi sebou kompatibilní, lze následně 

vyhodnocovat přenesená data pouze separovaně, tedy z každého zařízení zvlášť, což snižuje uživatelský 

komfort či dokonce brání jejich praktickému využití. 

Mojí snahou tedy bylo vytvořit webový portál, kam by data z různých druhů přístrojů používaných pacienty byla 

automaticky přenášena a zároveň by zde pacient či jeho lékař měl možnost data v celistvosti prohlížet 

a analyzovat. 

Tato diplomová práce se zabývá webovou aplikací Diani, která umožňuje automatický přesun, uložení 

a hodnocení dat z různých elektronických přístrojů, jakými jsou např. hodnoty glykémie, krevního tlaku, počtu 

nachozených kroků, tepové frekvence aj. Kromě zobrazení grafů je možné vést i osobní kartu pacienta 

s informacemi jako je váha, výška, HbA1c (glykovaný hemoglobin), hodnoty sacharidů v jídle, dávky inzulínu, 

spánek/bdění aj. Do systému lze v libovolném časovém rozmezí manuálně nahrávat i data z kontinuálních 

monitorů glykémie. Uvedená data jsou přehledně graficky zobrazena na časové ose. Uživatel může také 

generovat výpis záznamů do přehledné tabulky a využít jej během konzultace s lékařem. 

Pomocí řídící logiky v jazyce C# a také JavaScriptu je v současnosti možné data zobrazovat v denním, týdenním 

a měsíčním náhledu, kde měsíční náhled je obohacen o trend glykémie. Pro další statistické zpracování dat lze 

data stáhnout ve formátu csv. 

Systém Diani je postaven na architektuře ASP.NET MVC s podporou HTML a CSS. Aplikace je dále doplněna 

o opensource pluginy (jako např. Highcharts, Jquery, JavaScript apod.). 

Vytvořili jsme funkční webové rozhraní pro přenos, sběr, analýzu a export dat z mobilních zařízení jako je 

aplikace diabetického deníku pro smartphone, krokoměr, glukometr, kontinuální monitor glykémie, váha 

a tlakoměr. Webovou aplikaci Diani používají v testovacím módu jak pacienti, tak lékaři. 
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SROVNÁVACÍ STUDIE PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ KREVNÍHO 

TLAKU 

 

Markéta Sušánková 
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Abstrakt  

Měření krevního tlaku patří mezi základní diagnostické metody. Při běžném vyšetření se využívá neinvazivních 

metod měření krevního tlaku, jehož výsledky vypovídají o celkovém zdravotním stavu pacienta z pohledu 

hemodynamického, metabolického či psychického. Podle výsledků měření krevního tlaku může lékař stanovit 

preventivní léčebná opatření. Proto je důležité, aby přístroje určující krevní tlak měřily co možná nejpřesněji. 

Cílem diplomové práce bylo vybrat několik tonometrů s různým způsobem měření krevního tlaku a porovnat je 

 z hlediska přesnosti měření. Vybrané tonometry byly nejprve otestovány na dvou simulátorech tlaku pro různé 

druhy simulací. Jednotlivé simulace představovaly různé typy pacientů (zdravé, s nadváhou, geriatrické, 

s fibrilací síní atd.). 

Dále byly tonometry testovány na dobrovolnících. Postup při testu byl vytvořen na základě standardů 

používaných  v klinických zkouškách a BHS protokolu, ale upraven tak aby bylo možné testovat více tonometrů 

na jednou a dobrovolníci nebyli příliš namáháni z hlediska komfortu při měření s ohledem na to, že se měření 

zúčastnili i starší osoby. Jako reference byl na základě výsledků předchozího měření a s přihlédnutím k účelu 

použití zvolen monitor vitálních funkcí Advisor BCI-9200. Jako jediný z dostupných měřičů tlaku není určen 

k domácímu použití, ale k použití v nemocnicích. 

Vyhodnocení bylo provedeno pro měření na 42 osobách, z toho bylo 20 žen a 22 mužů s věkem od 11 do 76 let. 

Ze změřených osob se 18 stravuje tučně a 11 odpovědělo kladně na otázku, zda užívají pravidelně alkohol. 

Nikdo  z dotázaných v současné době nekouří, ale nacházejí se mezi nimi 4 osoby, které kouřily pravidelně 

v minulosti. Vysoký krevní tlak stanovený od lékaře mají 2 osoby a 3 lidé mají od lékaře stanovený nízký krevní 

tlak. 

Výsledky srovnání tonometrů při testu na dobrovolnících budou teprve vyhodnocovány. 
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OPTIMALIZACE HYPERTERMICKÉ LÉČBY POMOCÍ 

NUMERICKÝCH SIMULACÍ VELIČINY SAR 
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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je optimalizovat hypertermickou léčbu pomocí numerických simulací veličiny SAR. 

V rámci této práce jsem prostudovala základní literaturu o mikrovlnné termoterapii, které je po úvodní části 

věnován teoretický základ práce. Hypertermická léčba spočívající v mikrovlnné hypertermii je v současnosti po 

stránce technické i klinické velmi rozvíjející se metoda využívaná k léčbě nádorových onemocnění hned vedle 

chemoterapie, radioterapie a chirurgie. Přestože je již kombinací mikrovlnné hypertermie s konvenčně 

užívanou terapií docíleno zvýšení úspěšnosti léčby nádorů, metodu je nutné stále vyvíjet a zdokonalovat. 

V první části vlastní práce studuji potřebné technické vybavení pro výkon hypertermické léčby a numerické 

metody, které jsou novým trendem pro optimální plánování léčby. Numerickým metodám využívající 

simulátory elektromagnetického pole jsem věnovala samostatnou kapitolu, abych vybrala vhodnou metodu 

a software pro praktickou část práce.  

Součástí praktické části jsem vybrala vhodnou metodu pro plánování léčby pomocí vlnovodného aplikátoru 

pracujícího na frekvenci f = 434 MHz a napojeného na výkonný generátor, jeho výkon je P = 100 W. Vlnovodný 

aplikátor, který mi byl poskytnut katedrou elektromagnetického pole, jsem modelovala v programu SEMCAD. 

V tomto softwarovém prostředí jsem simulací určila impedanční přizpůsobení vlnovodného aplikátoru na 

agarový fantom svalové tkáně a dále pak také 3D rozložení veličiny SAR v tomto fantomu. 

V další části praktického vyhodnocení se zabývám ověřením impedančního přizpůsobení a dále pak 3D rozložení 

SAR zhotoveného aplikátoru na mnou vytvořený agarový fantom svalové tkáně z agarové želatiny a příměsí soli 

v daném poměru.  

V závěrečné kapitole je zhodnocení a porovnání výsledků simulací a experimentálního měření. Výsledky pak 

mohou sloužit pro optimalizaci plánování hypertermické léčby a tím přispět k vývoji vhodných aplikátorů 

využívající se v mikrovlnné hypertermii a zlepšit tak výsledky v léčbě nádorových onemocnění. 
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PREDIKCE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ 

Z NITROLEBEČNÍHO EEG 
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Abstrakt  

Epilepsie je záchvatové onemocnění postihující zhruba 1% populace. Projevuje se opakujícími záchvaty různé 

závažnosti. V některých případech jedná o krátkodobý výpadek některé z mozkových funkcí podle zasažené 

oblasti (smysly, myšlení, …) bez narušení vědomí. V případě postižení celého mozku může dojít k přerušení 

práce a strnulému pohledu s krátkodobou ztrátou vědomí a v nejzávažnějším případě je ztráta vědomí 

doprovázena svalovými záškuby a křečemi. Toto onemocnění může být vrozené nebo získané nejčastěji během 

úrazu centrální nervové soustavy. V současné době neexistuje způsob, jak stoprocentně epilepsii vyléčit. V první 

řadě se přistupuje k upravení životosprávy, dále pak k užívání léků, tzv. antiepileptik. Léky se užívají pravidelně 

jako prevence, popřípadě i během záchvatu, pokud je to možné. Některým pacientů ovšem farmakologická 

léčba nepomáhá, navíc užívání antiepileptik může mít nežádoucí vedlejší účinky. V krajním případě se 

přistupuje k operaci mozku. U některých pacientů se ovšem záchvaty vyskytují po operaci mozku i nadále. 

Záchvaty u pacientů přicházejí nepravidelně, náhle bez předchozích příznaků. Pacient tedy žije s neustálým 

strachem, že může kdykoliv dostat záchvat. Pokud by bylo možné tyto stavy předvídat, mohl by pacient žít 

normálnější život. V okamžiku kdy by byl upozorněn na blížící se záchvat, by se vyvaroval nebezpečným 

aktivitám, jako je řízení nebo plavání. Zároveň by nebylo potřeba brát pravidelně léky, ale jejich užívání by se 

omezilo pouze na kritické okamžiky blížícího se záchvatu a užitím antiepileptika k jeho zamezení či zmírnění. 

Právě predikce epileptických záchvatů je cílem této práce. Předpokládá se, že blížící se záchvat lze rozpoznat 

z mozkového signálu již hodinu před záchvatem. Data z běžného EEG, kdy jsou měřící elektrody umístěné na 

povrchu hlavy, nejsou vhodná, neboť obsahují sloučenou informaci z velkého množství neuronů. Navíc je signál 

oslaben z důvodu průchodu lebkou. Informace z neuronů umístěných blíže ke středu mozku tedy v datech 

zanikají. Z toho důvodu jsou v této práci využita data nahrána pomocí nitrolebečního EEG. Jedná se o invazivní 

metodu, při které jsou elektrody nebo pásy elektrod umístěné přímo na povrch mozku. Toto měření lze provést 

pouze pomocí operace. Z toho důvodu je vhodných dat málo a jsou obtížně dostupná. 

Znaky, kterými se úsek před záchvatem liší od běžného stavu ovšem nejsou známy. V této práci využívám pro 

nalezení rozdílů strojové učení a klasifikaci do dvou tříd. Předkládám navrženému algoritmu segmenty signálu 

před záchvatem a segmenty, které jsou od záchvatu vzdáleny tak, aby jím nebyli ovlivněny. Ze segmentů 

extrahuji různé sady příznaků na jejichž základě by měl klasifikátor rozlišit, zda do jedné hodiny nastane 

záchvat. K výběru z mnoha navržených příznaků je použitý jednoduchý evoluční algoritmus, pomocí kterého se 

snažím nalézt takovou kombinaci příznaků, pomocí které dosáhnu rozlišení úseků s co nejmenší chybou. V práci 

je také zahrnuta analýza vhodného způsobu předzpracování dat a výběr klasifikátoru, který nejlépe rozlišuje 

zadané třídy. Celý proces předzpracování, extrakce příznaků a klasifikace je v závěru testován na nezávislých 

datech a získané výsledky jsou vyhodnoceny a porovnány ostatními výzkumy v této oblasti. 
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