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Abstrakt 

Síňová fibrilace je arytmie, která se běžně detekuje z křivky EKG pomocí jejích 

specifických projevů. Její časné rozpoznání je klíčové k prevenci závažnějších 

stavů. Automatická detekce fibrilace síní se v posledních letech stále častěji 

provádí pomocí metod hlubokého učení. Tato práce představuje detekci fibrilace 

síní v křivce 12svodového EKG pomocí hluboké konvoluční neuronové sítě. V první 

části práce jsou představeny teoretické souvislosti k práci potřebné, dále 

je detailně popsán vytvořený algoritmus. Samotná detekce je realizována 

programem implementovaným v jazyce Python ve dvou algoritmických podobách 

jejichž přesnost je hodnocena pomocí metrik přesnost (Accuracy) a F1 skóre. 

Dosažené výsledky jsou diskutovány, vzájemné porovnány a srovnány s výsledky 

publikací zabývajících se obdobnou problematikou. 

 

Klíčová slova 

Fibrilace síní, automatická detekce, EKG, hluboké učení, konvoluční sítě, F1 skóre, 

Python 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Atrial fibrillation is an arrhythmia commonly detected from ECG using its specific 

characteristics. An early detection of this arrhythmia is a key to prevention of more 

serious conditions. Nowadays, atrial fibrillation detection is being implemented 

more often using deep learning. This work presents detection of atrial fibrillation 

from 12lead ECG using deep convolutional network. In the first section, there 

is a theoretical context of this work, then there is a description of proposed 

algorithm. Detection is implemented by a program in Python in two variations 

and their accuracy is rated by Accuracy and F1 measure. Results of the work 

are being discussed, mutually compared and compared to other similar 

publications. 
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 1 

ÚVOD 

Síňová fibrilace je častou supraventrikulární arytmií, která může vést k vážnějším, 

život ohrožujícím stavům. Klinické projevy fibrilace síní jsou často nespecifické, 

což znesnadňuje její diagnostikování. Fibrilace síní se však projevuje změnami 

v elektrické aktivitě srdce a na křivce EKG ji charakterizují především abnormální 

vlny P a nepravidelné intervaly RR. Automatická detekce této arytmie umožňuje 

včasný zásah, a tím i prevenci dalších obtíží. 

 Metody hlubokého učení jsou souborem technik využívaných zejména 

v posledních letech k řešení řady klasifikačních a regresních úloh v oblasti 

biomedicínského inženýrství a mnohých dalších. Jejich využití k detekci fibrilace 

síní již bylo některými autory představeno, jedná se však o širokou skupinu metod 

a jejich využití pro automatickou detekci fibrilace síní může mít mnoho forem. 

 Cílem práce je realizace, testování a vyhodnocení automatické detekce 

fibrilace síní pomocí hluboké neuronové sítě a záznamů EKG.  

 Diplomová práce v prvních dvou kapitolách shrnuje teoretické základy 

arytmogeneze, princip zobrazení elektrické činnosti srdce pomocí EKG, a zvláště 

projevy fibrilace síní na křivce EKG. Ve třetí kapitole jsou představeny metody 

detekce zmiňované arytmie pomocí záznamu EKG. Čtvrtá kapitola přestavuje 

některé teoretické poznatky týkající se hlubokých neuronových sítí nezbytné 

k dalšímu popisu algoritmu. 

V praktické části práce je v programovacím jazyce Python ve dvou 

variantách navržen a implementován algoritmus určený k automatické detekci 

fibrilace síní pomocí hluboké konvoluční neuronové sítě. Pátá kapitola obsahuje 

detailní popis navrženého programu, všechny kroky předzpracování dat  

a architekturu navrženého modelu. V závěrečných kapitolách šest a sedm  

je představen průběh trénování modelu, jeho validace a jsou představeny výsledky 

testování dosažené pomocí představeného algoritmu, které jsou dále detailně 

diskutovány. 
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1 ELEKTRICKÁ ČINNOST SRDCE 

Fyziologická srdeční činnost je podmíněna, mimo jiné, správnou elektrickou 

aktivitou určitých srdečních buněk. Vznik elektrického potenciálu a jeho vhodné 

šíření srdeční svalovinou je zajištěno tzv. převodním systémem srdce.  [1] 

1.1 Převodní systém srdce 

Převodní systém srdce tvoří sinoatriální (SA) uzel, atrioventrikulární (AV) uzel, 

Hisův svazek, Tawarova raménka a Purkyňova vlákna (viz Obrázek 1). Každý 

srdeční cyklus je doprovázen specifickou aktivitou tohoto systému. [1] 

 

 

 
Obrázek 1 Převodní systém srdce (převzato a upraveno z [2]). 

 

 

SA uzel je umístěn ve svalovině pravé komory a za běžných podmínek 

je v něm iniciován počátek srdeční kontrakce. Jedná se tedy o primární centrum 

srdeční automacie. Ke vzniku napětí (a tedy i počátku depolarizace síní) dochází 

díky pronikání iontů (především Na+ a Ca+, následně i K+) membránovými kanály 

v buňkách SA uzlu. K tomuto prostupu dochází spontánně a automaticky, 

což je vlastnost typická pro SA uzel. Transport iontů způsobí změnu 

transmembránového potenciálu, což vede k počátku depolarizace síní. 

Po depolarizaci dochází k zpětnému pohybu iontů, dochází k obnovení elektrické 

rovnováhy. Tuto fázi nazýváme repolarizací. [1–3] 

Takto vzniklý vzruch se poté šíří svalovinou síní k AV uzlu, který se nachází 

v dolní části mezisíňového septa. AV uzel zpomaluje impulz přicházející z SA uzlu, 

což je nutné pro správné plnění komor při systole síní. Zpomalení je zároveň 
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důležité pro ochranu komor před patologickou elektrickou aktivitou síní (např. 

fibrilace síní, viz kapitola 2.3). [1, 3] 

Po zpomalení v AV uzlu je vzruch dále šířen Hisovým svazkem, Tawarovými 

raménky a Purkyňovými vlákny do všech oblastí pravé i levé komory. [3] 

Fyziologický rytmus vznikající v SA uzlu nazýváme sinusovým rytmem. Jeho 

frekvence je běžně okolo 70/min. Ačkoliv je SA uzel primárním pacemakerem 

(místo, kde vzniká srdeční rytmus), a tedy i primárním zdrojem srdečního rytmu, 

nejedná se o jedinou část převodního systému srdce schopnou realizovat 

spontánní počátek depolarizace a její další šíření srdcem. Pokud selhává tvorba 

impulzů v SA uzlu (tedy impulzy jsou podprahové, případně nedosahují dostatečné 

frekvence), dochází ke vzniku náhradních srdečních rytmů. Tyto rytmy mohou mít 

svůj původ ve svalovině síní (tedy síňový rytmus), v AV uzlu (junkční rytmus) nebo 

ve svalovině komor (komorový rytmus). U náhradních rytmů dochází ke snížení 

frekvence – síňový a junkční rytmus dosahují obvykle frekvence okolo 50/min 

a komorový rytmus frekvence přibližně 30/min. [4] 

1.2 Elektrokardiogram 

Elektrickou činnost srdce lze snímat a zaznamenávat pomocí elektrokardiografu. 

Výsledkem je soubor křivek znázorňujících průběh srdeční činnosti, které 

se nazývají elektrokardiogram (EKG). Jedná se o neinvazivní diagnostickou 

metodu, která je v posuzování správné funkce srdeční činnosti zcela klíčová. [3, 4] 

Záznam se snímá pomocí souboru elektrod, které jsou rozmístěny na těle 

vyšetřovaného. Elektrod je celkem deset, přičemž čtyři z nich jsou umístěny 

na horních a dolních končetinách. Dalších šest elektrod je umístěno na hrudníku 

tak, aby obklopovaly srdce. Rozmístění hrudních elektrod znázorňuje Obrázek 2. 

[4] 

 

 
Obrázek 2 Rozložení hrudních elektrod (převzato a upraveno z [2]). 
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Porovnáním elektrických signálů ze srdce, který jsou sejmuty elektrodami, 

vzniká několik elektrických obrazů srdce, které označujeme svody. Nejběžněji 

se snímá 12svodové EKG. Každý z 12 svodů je poté znázorněn křivkou, přičemž 

jednotlivé křivky přináší různé informace u činnosti srdce. Rozlišujeme 

končetinové svody I, II a II podle Einthovena, hrudní svody V1-V6 podle Wilsona 

a svody aVR, aVL a aVF podle Goldberga. Další variantou, která se někdy využívá 

je třísvodové EKG. [2, 4] 

1.2.1 Popis fyziologického EKG 

Jeden srdeční cyklus na záznamu EKG má při fyziologické funkci srdce typický 

průběh, který je charakterizován několika vlnami a kmity. Schematický průběh 

srdečního cyklu na záznamu EKG znázorňuje Obrázek 3. 

 

 
Obrázek 3 Fyziologický srdeční cyklus znázorněný pomocí EKG (převzato a upraveno z [5]). 

 

 

Charakteristické vlny, kmity a intervaly [2, 3, 6]: 

 

• Vlna P je první částí cyklu, která zachycuje depolarizaci pravé, a poté i levé 

síně.  

• Interval PR dává informaci o čase, který vyžaduje elektrický impulz 

pro průchod všemi částmi převodního systému až k depolarizaci komor. 

• Komplex QRS charakterizuje depolarizaci komor. Zároveň zde dochází 

k repolarizaci síní, protože je však svalovina síní výrazně menší 

než svalovina komor, neprojevuje se pozorovatelnou vlnou či kmitem. 

• Úsek ST je běžně izoelektrickou linií znázorňující dobu, po kterou  

jsou všechny části komor depolarizovány. 
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• Vlna T je široká vlna charakterizující repolarizaci komor.  

• Vlna U se v některých ojedinělých případech vyskytuje po vlně T. Jedná 

se o malou nevýraznou vlnu a není zcela jednotný názor na to, co vlna U 

reprezentuje.  

 

Obrázek 3 znázorňuje pouze schematickou podobu srdečního cyklu. 

V reálném EKG bývají vlny i kmity často negativní v závislosti na konkrétním 

pozorovaném svodu. Příklad reálného záznamu EKG představuje Obrázek 4. 

 

 

 
Obrázek 4 Reálný záznam fyziologického EKG (převzato z [2]). 
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2 SRDEČNÍ ARYTMIE 

Pod pojmem srdeční arytmie rozumíme jakoukoliv poruchu srdečního rytmu. 

Lze je dělit do skupin z více různých pohledů. [7] 

Podle klinického projevu lze arytmie dělit na bradyarytmie a tachyarytmie. 

Při bradyarytmiích dochází ke zpomalení srdeční frekvence na 60/min a méně, 

při tachyarytmiích na 100/min a více. Obě skupiny jsou charakterizovány 

nepravidelným rytmem. Dalším běžným dělením je na arytmie supraventrikulární, 

tedy mající příčinu v oblasti síní, a ventrikulární, které jsou zapříčiněny poruchou 

v oblasti AV uzlu nebo komor. Existují i další možná dělení, výše zmíněná jsou však 

nejběžnější. [1, 7] 

2.1 Vznik arytmií 

Arytmie vznikají buď nesprávnou tvorbou vzruchu nebo nesprávným šířením 

vzruchu. Příčiny vzniku arytmií lze dle toho rozdělit na poruchy tvorby vzruchu 

a poruchy vedení vzruchu a šíření depolarizační vlny. [1] 

Poruchy tvorby vzruchu v SA uzlu jsou dány především sympatickou 

a parasympatickou částí autonomního nervového systému, působením adrenalinu 

a vlivy teploty. Konkrétní vlivy na nesprávnou tvorbu vzruchu tedy mohou mít 

hypoxie, hypertyreóza, hypotyreóza, zvýšení či snížení tělesné teploty, zvýšení 

krevního tlaku, případně některá léčiva (většinou v kombinaci s některým 

předchozím vlivem). K poruše vzniku vzruchu rovněž dochází při poškození 

SA uzlu (např. vlivem hypoxie, acidózy či iontového rozvratu). [1] 

V případě poruchy vedení a šíření vzruchu závisí příčina vzniku 

na konkrétní arytmii. Pro shrnutí lze říci, že nejběžnějšími známými příčinami 

(přičemž zdaleka ne všechny příčiny způsobují všechny druhy poruch vedení) jsou 

hypoxie (např. způsobená ischémií), iontové změny, fibrotické změny, bakteriální 

toxiny, záněty myokardu, úraz střídavým proudem, nadměrná dilatace srdečního 

oddílu, kardiomyopatie, případně některé léky. [1] 

2.2 Charakteristika vybraných druhů arytmií 

Jelikož srdeční arytmie nelze charakterizovat jako jednu globální patologii, 

následuje charakteristika některých vybraných skupin arytmií. Charakteristika 

se zaměřuje na ty druhy arytmií, které se vyskytují v datech využitých v praktické 

části této práce. 
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2.2.1 AV blokáda 

Jedná se o arytmii, způsobenou poruchou převodu vzruchu, a to konkrétně 

poruchu převodu AV uzlem. [4] 

AV blokáda se vyskytuje v několika formách, respektive stupních. 

Rozlišujeme AV blokádu prvního, druhého a třetího stupně. Při AV blokádě prvního 

stupně je každý impulz z SA uzlu převeden AV uzlem do komor, dochází však 

ke zpoždění převodu, které se projevuje prodloužením intervalu PR. Pokud 

dochází k občasnému přerušení převodu impulzu z SA uzlu (tedy většina impulzů 

převedena je), jedná se o AV blokádu druhého stupně. Ta se vyskytuje ve více 

formách v závislosti na délce intervalu PR, na tom, zda se interval PR mění nebo 

je konstantní, periodicitě jevu a souvislosti mezi počty vln P a komplexů QRS. 

Posledním stupněm je AV blokáda třetího stupně, kdy síňové kontrakce nejsou 

převáděny do komor. Dochází tak ke vzniku náhradního komorového rytmu. [4] 

Jednotlivé stupně AV blokád se liší svou závažností, přičemž AV blokáda 

prvního stupně a větší část AV blokád druhého stupně jsou většinou samy o sobě 

neškodné, mohou však předznamenat AV blokádu třetího stupně či jiný závažnější 

stav. Nejčastější (zdaleka ne však jedinou) příčinou AV blokád je idiopatická 

fibróza AV uzlu a/nebo Tawarových ramének. [4, 8] 

2.2.2 Raménkové blokády 

Pokud dojde k přerušení vedení vzruchu v pravém či levém Tawarově raménku, 

hovoříme o blokádě Tawarova raménka (pravého či levého) neboli raménkové 

blokádě. [4] 

Při raménkových blokádách dochází ke správnému vedení vzruchu z SA 

uzlu AV uzlem, vlna P i interval PR jsou tedy normální. Blokáda raménka však 

způsobí zpožděné šíření depolarizace částí komor, což má za následek rozšíření 

komplexu QRS a v závislosti na typu blokády i změnu tvaru. Může dojít k blokádě 

pouze pravého raménka (RBBB), blokádě pouze levého raménka (LBBB) či blokádě 

obou ramének. [4] 

Při RBBB probíhá v levé části srdce depolarizace fyziologicky, poté 

se depolarizace se zpožděním projeví i v pravé komoře. Septum se depolarizuje 

jako obvykle zleva. Při LBBB se levá komora aktivuje se zpožděním až po přestupu 

depolarizační vlny transseptálně z pravé komory. Dochází tak k nestandardní 

depolarizaci septa zprava doleva. LBBB se může projevit i na vlně T, která může 

být na některých svodech invertovaná. Oboustranná blokáda ramének často vede 

k AV blokádě třetího stupně. K převodní poruše může rovněž dojít v distálních 

částech levého Tawarova raménka. [4, 9] 
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2.2.3 Supraventrikulární tachykardie 

Pojem Supraventrikulární tachykardie shrnuje srdeční rytmy s frekvencí vyšší 

než 100/min a mající původ v síních či AV uzlu. Spojuje je většinou štíhlý komplex 

QRS, který je daný rychlou komorovou aktivací. Základními typy jsou síňová 

tachykardie, flutter síní, AV junkční reentry tachykardie a fibrilace síní. Fibrilaci 

síní se podrobně věnuje kapitola 2.3. [8] 

  Síňová tachykardie pochází z ložisek v pravé či levé síni a na obrazu EKG 

se projevuje malými abnormálními vlnami P. Rytmus může být pravidelný 

i nepravidelný. Možných příčin síňové tachykardie je více, často je příčina 

idiopatická. [8] 

Pokud síňová tachykardie dosáhne frekvence vyšší než 250/min, mizí 

izoelektrická linie mezi vlnami P a dochází k tzv. flutteru síní. Na záznamu EKG 

je patrných několik vln P doprovázených pouze jedním komplexem QRS. [4] 

   AV junkční reentry tachykardie vzniká v důsledku přítomnosti přídatného 

elektrického spojení mezi síněmi a komorami. Vzruch kvůli přídatnému spojení 

krouží mezi síněmi a komorami. Lze rozlišit více typů této arytmie v závislosti 

na charakteru přídatného spojení. [8]  

2.2.4 Ventrikulární tachykardie 

Ventrikulární neboli komorové tachykardie jsou rychlé srdeční frekvence 

způsobené buď depolarizací určitého ložiska v komorách nebo přítomností zón 

pomalého vedení v komorách. Na obrazu EKG se tato arytmie projevuje širokým 

a abnormálním komplexem QRS, a to ve všech svodech standardního 12svodového 

EKG. Zároveň je obtížné posuzovat charakter vlny T (často není vůbec patrná) 

a vlna P může zcela chybět. [4] 

2.2.5 Komorové extrasystoly 

Pokud ve svalovině komor vznikne v rámci srdečního cyklu vzruch předčasně, 

hovoříme o komorové extrasystole (KES). Takovémuto předčasnému stahu 

nepředchází stejně předčasná vlna P. Na křivce EKG se komorová extrasystola 

projeví širokým, předčasným komplexem QRS abnormálního tvaru.[8] 

KES se často neobjevuje ojediněle, ale na křivce EKG jich lze pozorovat 

v rámci několika srdečních cyklů i více. Podle toho, zda KES vznikly ve stejném 

místě a mají tedy i stejný tvar na křivce EKG či nikoliv, rozlišujeme KES unifokální 

(vzniklé v jednom místě) a multifokální (vzniklé ve více různých místech 

komor). [8] 

KES se obvykle projevují asymptomaticky. Možných příčin vzniku KES 

je více, patří mezi ně například hypertenze, akutní infarkt myokardu, ischemie 

myokardu, chlopenní vady a kardiomyopatie. [8] 
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2.2.6 Síňové extrasystoly 

Obdobně jako ve svalovině komor i ve svalovině síní může vzniknout předčasný 

stah. Síňová extrasystola se na obraze EKG projeví předčasnou vlnou P, která může 

mít nestandardní tvar, kvůli odlišnému šíření síněmi. Vzhledem k předčasnosti 

vlna P na obraze EKG může splývat s vlnou T předchozího srdečního cyklu, ta může 

být díky tomu deformovaná. [8] 

 Ve většině případů je předčasný stah převeden AV uzlem do komor, 

komplex QRS a vlna T mají zpravidla fyziologickou podobu (při absenci jiné vady). 

Pokud je síňová extrasystola natolik předčasná, že dojde k AV uzlu v jeho 

refrakterní fázi, převedena není. [8] 

 Síňové extrasystoly se většinou objevují jako doprovodný jev jiné srdeční 

patologie, mohou se však objevit i u jinak zdravého srdce. Obvykle nejsou 

nebezpečné, jejich častý výskyt může však vést k závažnější arytmii (např. fibrilace 

síní).[8] 

2.3 Fibrilace síní 

Fibrilaci síní lze charakterizovat jako rychlou a chaotickou elektrickou aktivitu síní 

při nepravidelném rytmu komor. Jedná se o vůbec nejčastější supraventrikulární 

arytmii, která má více možných důvodů vzniku. [8] 

2.3.1 Charakteristika arytmie 

Frekvence elektrické aktivity v síních dosahuje při fibrilaci síní 350-600/min. 

Jedná se o mnohačetné nezávislé elektrické vlnky náhodně obíhající svalovinu síní. 

Rychlá aktivita vede ke ztrátě efektivní kontrakce síní. [4, 8] 

Příčinou vzniku fibrilace síní je nejčastěji poškození srdečního svalu 

akutním infarktem myokardu, hypertenzí, kardiomyopatií, chlopenní vadou, sick 

sinus syndromem či dalšími příčinami. Je rovněž znám vliv autonomního 

nervového systému na iniciaci fibrilace síní. Mnohé fibrilace síní jsou rovněž 

idiopatického (tedy neznámého) původu. [8, 10] 

Klinické projevy fibrilace síní jsou podobné jako u jiných 

supraventrikulárních arytmií a velmi individuální. U některých jedinců je průběh 

zcela asymptomatický, u jiných se může projevit zneklidňující palpitací, anginou 

pectoris, dušností, únavou či polyurií. I když projevy nejsou vždy závažné, setrvalá 

fibrilace síní s velmi vysokou frekvencí může vést až k srdečnímu selhání. [8] 

Léčba fibrilace síní má za cíl v první řadě obnovení sinusového rytmu, dále 

potom kontrolu srdeční frekvence a prevenci systémové embolizace. Léčba 

fibrilace síní je realizována většinou farmakologicky (s velmi obsáhlým spektrem 

možných léčiv) či elektrickou kardioverzí, v případech vysoce symptomatické 
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fibrilace síní katetrovou ablací AV uzlu (cílem je vytvoření kompletní AV blokády) 

s následnou implantací kardiostimulátoru. [8, 10] 

Fibrilaci síní lze z pohledu časového trvání arytmie rozdělit na [10]: 

- Paroxyzmální: arytmie je ojedinělá nebo se její epizody opakují, 

ale do 7 dnů se spontánně ukončují 

- Perzistující: arytmie trvá více než 7 dní, případně vyžaduje kardioverzi 

(farmakologickou či elektrickou) 

- Permanentní: dlouhodobá arytmie s neúspěšnou či neprovedenou 

kardioverzí 

2.3.2 Projevy fibrilace síní v záznamu EKG 

Mnohačetné nezávislé elektrické vlnky vyskytující se v síních mají za následek 
vznik nízkých nepravidelných vln o velmi vysoké frekvenci na obrazu EKG. 
Nehovoří se zpravidla o vlnách P, ale spíše o vlnách f, které jsou pro fibrilaci síní 
charakteristické, nemají však pravidelný tvar a amplitudu. Vlny P na záznamu EKG 
vůbec nepozorujeme.  Rovněž izoelektrická linie je nepravidelná. [4, 8, 9] 
 Při průchodu AV uzlem nedochází k převodu všech vzruchů, uplatňuje 
se zde ochranná vlastnost AV uzlu. Převod AV uzlem funguje na principu „všechno 
nebo nic“, vzruch tedy musí být dostatečně velký a depolarizační vlny procházející 
k Hisově svazku tak mají konstantní intenzitu. Komplexy QRS díky tomu mají 
normální tvar. Převod AV uzlem však neprobíhá pravidelně (k AV uzlu neustále 
míří mnoho síňových impulzů, ne všechny jsou převedeny), proto jsou i komplexy 
QRS nepravidelné. Stejně tak mají normální tvar i vlny T. [4, 8] 
 Fibrilace síní je v některých svodech lépe patrná než v jiných. Svod V1 
je zpravidla nejvhodnější k pozorování vln f. Ve svodu V5 nebývají patrné vůbec. 
Dalším svodem vhodným k pozorování fibrilace síní je svod II. [4]  
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3 METODY DETEKCE FIBRILACE SÍNÍ 

V SIGNÁLU EKG 

Vzhledem k nespecifickým klinickým projevům fibrilace síní je automatická 

detekce z EKG klíčová při diagnostice této arytmie.  

 Metody detekce vychází z projevů fibrilace síní na křivce EKG, tedy 

nejčastěji z nepravidelně nepravidelných intervalů RR nebo dále z abnormální 

(většinou chybící) vlny P. V současné době je stále častější využití metod 

strojového, potažmo hlubokého učení pro detekci této arytmie. V této kapitole jsou 

představeny některé již implementované metody detekce fibrilace síní. Metod 

existuje celá řada, v dalších podkapitolách jsou uvedeny pouze základní principy 

a některé vybrané metody. 

3.1 Detekce pomocí intervalů RR 

Detekce pomocí intervalů RR zahrnuje velké množství různých přístupů, některé 

z nich jsou dále popsány. Většina z nich zahrnuje v rámci předzpracování detekci 

kmitu R, popis možných přístupů k detekce není předmětem této práce, a proto 

nejsou dále probírány. Krom dále popsaných metod lze například využít 

i Shannonovu entropii nebo vlnkovou transformaci. [11, 12] 

3.1.1 Normalizovaná absolutní odchylka intervalů RR 

Detekce pomocí normalizované absolutní odchylky intervalů RR využívá 

kombinace několika intervalů RR, což vede k eliminaci vlivu šumu a dalších 

rušivých faktorů. Odchylka je počítána pomocí rovnice (1), kde NADev 

je normalizovaná absolutní odchylka, RRi je jeden interval RR, M je počet 

uvažovaných intervalů RR a rr je průměr uvažovaných intervalů. Operátor * zde 

značí násobení. [13] 

 

𝑁𝐴𝐷𝑒𝑣 =  ∑
|𝑅𝑅𝑖 − 𝑟𝑟|

𝑀 ∗ 𝑟𝑟

𝑀

𝑖=1

 

(1) 

 

 Výhodou tohoto přístupu je jednoduchý a nenáročný výpočet a zohlednění 

nepravidelnosti intervalů RR ve volitelně velkém okně signálu EKG. Z výpočtu 

je nutné vyloučit extrémní intervaly RR, které mohou být způsobeny jinými 

patologiemi. [13] 
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3.1.2 Normalizovaný absolutní rozdíl intervalů RR 

Obdobou výše popsané normalizované absolutní odchylky je normalizovaný 

absolutní rozdíl, který lze vypočítat dle rovnice (2), kde NADiff je normalizovaný 

absolutní rozdíl, RRi je jeden interval RR, RRi-1 je předcházející interval RR, 

M je počet uvažovaných intervalů a rr je průměr uvažovaných intervalů. [13] 

 

𝑁𝐴𝐷𝑖𝑓𝑓 =  ∑
|𝑅𝑅𝑖 − 𝑅𝑅𝑖−1|

(𝑀 − 1) ∗ 𝑟𝑟

𝑀

𝑖=2

 

(2) 

 

 Z výpočtu jsou opět vyloučeny extrémní intervaly RR, výhody a vlastnosti 

jsou obdobné jako u normalizované absolutní odchylky intervalů RR. [13] 

3.1.3 Detekce pomocí variačního koeficientu 

Jedním z nejjednodušších počítaných parametrů, pomocí kterých se detekuje 

fibrilace síní je variační koeficient, jehož výpočet je dán rovnicí (3). CV zde značí 

variační koeficient, RRsmodch směrodatnou odchylku soboru intervalů RR a RRprum 

průměr tohoto souboru intervalů. [11] 

 

𝐶𝑉 =  
𝑅𝑅𝑠𝑚𝑜𝑑𝑐ℎ

𝑅𝑅𝑝𝑟𝑢𝑚
 

(3) 

 

 Pokud hodnota variačního koeficientu pro určitý úsek překročí předem 

stanovený práh, segment je označen za fibrilaci síní. [11] 

3.1.4 Detekce pomocí střední kvadratické odchylky postupných 

rozdílů 

Dalším jednoduchým parametrem je střední kvadratická odchylka postupných 

rozdílů, která je dána rovnicí (4), kde RR je jeden interval RR, RMSSD je počítaný 

parametr a N je délka analyzovaného segmentu (respektive počet RR intervalů 

v toto segmentu). [11] 

𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷 =  √
1

𝑁 − 1
(∑(𝑅𝑅𝑖+1 − 𝑅𝑅𝑖)2

𝑁−1

𝑖=1

) 

(4) 
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 Úsek je označen jako fibrilace síní, pokud je RMSSD tohoto segmentu 

nad stanoveným prahem obdobně jako u variačního koeficientu. [11] 

3.1.5 Detekce pomocí Poincarého map 

K detekci síňových fibrilací pomocí intervalů RR je mimo další vhodné i využití 

tzv. Poincarého map. Mapy tvoří grafy závislostí délky intervalu RR na délce 

předchozího intervalu RR. Příklad takové mapy znázorňuje Obrázek 5. Zatímco 

pro fyziologické EKG jsou body rozptýleny především podél diagonály, pro EKG 

zobrazující síňovou fibrilaci jsou body rozptýleny po celé ploše. Rozdíl mezi těmito 

dvěma mapami je tedy zjevný již na pohled, k detekci je však možné extrahovat 

z mapy řadu parametrů, které rozdíl kvantifikují.  [14] 

 

 

 
Obrázek 5 Ukázka Poincarého mapy fyziologického EKG (přebráno a upraveno z [14]). 

 

3.2 Detekce pomocí vln P 

Detekce pomocí vln P není příliš často využívána, protože je méně spolehlivá než 

detekce pomocí intervalů RR. 

Hlavní nevýhodou detekce pomocí absence vln P je především fakt, 

že nepřítomnost vln P může znamenat jak fibrilaci síní, tak i další arytmie, 

především flutter síní a komorovou tachykardii, kde je vlna P obsažena v komplexu 

QRS. [6] 
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 Detekci lze realizovat v časové oblasti pomocí detekce absence vln P nebo 

ve frekvenční oblasti po filtraci komorové aktivity a Fourierově transformaci 

zbylého signálu. Po těchto úpravách lze realizovat spektrální analýzu. Platí, 

že oproti fyziologickému EKG se síňové fibrilace projevují zesílenou energií 

v pásmu 4 – 10 Hz. [15] 

3.3 Detekce pomocí metod strojového učení 

V současné době je využití metod strojového učení stále běžnější. Lze rozlišovat 

metody využívající a nevyužívající neuronové sítě. Další možné dělení je na učení 

s učitelem a bez učitele. Učení s učitelem vyžaduje trénovací množinu dat 

s vyznačenými třídami (v klasifikačním problému). Učení bez učitele využívá pouze 

vnitřních souvislostí v datech, a je tedy náročnější. Nejsložitější formou 

neuronálních metod jsou poté metody hlubokého učení uvedené v další sekci. 

 Metod strojového učení je celá řada, zároveň většina metod má další 

modifikace. Následuje tedy pouze stručná charakteristika nejčastěji využívaných 

metod a shrnutí jejich výhod a nevýhod. 

3.3.1 Metoda podpůrných vektorů  

Jedná se o metodu učení s učitelem nevyužívající neurony, v originále Support 

Vector Machine (SVM). V klasifikačním problému se dvěma příznaky a dvěma 

třídami tato metoda vyhledává takovou přímku, která dělí prostor na dvě třídy tak, 

že vzdálenosti vzorků obou tříd nejbližších této přímce jsou maximální. Tyto 

nejbližší vzorky tvoří podpůrné vektory, podle kterých je metoda nazývána. 

Hranice oddělující obě třídy jsou dány pouze těmito podpůrnými vektory, 

což značně zjednodušuje další výpočet. [15, 16] 

 Výše popsaný příklad lze rozšířit na vícerozměrný problém, případně 

nelineární variantu SVM. Na nelineární variantu lze SVM modifikovat pomocí 

kernelizace, a to bez zvýšení výpočetní náročnosti. [16] 

 Tato metoda má mnoho výhod, mezi něž patří odolnost vůči šumu, 

a aplikovatelnost na nelineární problémy díky možné kernelizaci, která zároveň 

nezvyšuje zásadně výpočetní náročnost. [16, 17] 

 Nevýhodou této metody je vyšší pravděpodobnost přeučení, zejména 

u zašuměných dat a při využití kernelizace. Takováto data často vyžadují využití 

složitějších metod. Oproti metodám hlubokého učení je zároveň třeba extrahovat 

příznaky (např. uvedené v kapitolách 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4) a vhodně 

je redukovat. [16, 17] 
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3.3.2 Metoda nejbližšího souseda 

Jednou z nejjednodušších forem klasifikace s učitelem a bez využití neuronů 

je metoda nejbližšího souseda.  

 Při klasifikaci nového vzorku jsou nalezeny vzorky podobné, které jsou 

označeny jako sousedé. Počet nejbližších vzorků lze libovolně nastavit na začátku 

klasifikace, případně optimální počet určit např. metodou cross validace. Třída 

daného vzorku je určena průměrem tříd daného počtu sousedů. [18, 19] 

 Jedná se o velmi jednoduchou metodu s nízkou výpočetní náročností, která 

však vyžaduje předem extrahované a případně redukované příznaky a selhává 

při složitějších klasifikačních problémech. [18, 19] 

3.3.3 Naivní Bayesův klasifikátor 

Naivní Bayesův klasifikátor je založen na Bayesově teorému a předpokládá 

nezávislost příznaků. Díky tomuto předpokladu lze pro každý příznak a každou 

třídu modelovat např. pomocí Gaussovy křivky rozložení pravděpodobnosti 

příslušnosti. [20] 

 Výhodou metody je rychlé trénování a klasifikace, nevýhodou je nutnost 

určit vhodné rozložení pravděpodobnosti a nutnost extrakce příznaků. [20] 

3.3.4 Rozhodovací stromy a jejich rozšíření 

Metoda klasifikace pomocí rozhodovacích stromů je často používána pro svoji 

relativní jednoduchost a zároveň spolehlivost. Jedná se o metodu učení s učitelem 

nevyužívající neurony.  

 Jeden rozhodovací strom je tvořen souborem prahových hodnot (tedy větví 

stromu), které rozhodují o třídě (listu), kam je vzorek klasifikován. Pro každý 

z příznaků přitom může být využito i více prahů. [21] 

Metoda rozhodovacích stromů je dále rozšířena o metody náhodných lesů, 

Bagged Trees či Boosted Trees, které všechny kombinují různými způsoby několik 

rozhodovacích stromů. Rozšíření rozhodovacích stromů do těchto metod sice řeší 

problém přeučení stromů, dochází však ke zvýšení výpočetní náročnosti. [20, 22, 

23] 

 Výhodou metod je především jednoduchost, aplikovatelnost na numerická 

i kategoriální data a odolnost vůči korelovaným datům. Naopak nevýhodami 

je nutnost extrakce příznaků a snadné přeučení u komplexních stromů (tuto 

nevýhodu částečně řeší rozšíření rozhodovacích stromů do náhodných lesů). [20, 

22, 23] 

3.3.5 Jednoduchá neuronová síť 

Schéma jednoduché neuronové sítě znázorňuje Obrázek 6. Jedná se o síť se dvěma 

vstupy, dvěma výstupy a jednou skrytou vrstvou. V neuronové síti je každému 
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vstupu přiřazena váha a práh, neurony ve skryté vrstvě obsahují aktivační funkci, 

která vhodně modifikuje váhy a prahy vstupující do další (zde již výstupní) vrstvy. 

V obecném případě může být skrytých vrstev více, sítě s větším množstvím 

skrytých vrstev se nazývají hluboké. Stejně tak může skrytá vrstva obsahovat 

různý počet neuronů. Váhy a prahy jednotlivých vstupů a neuronů se upravují 

většinou pomocí zpětného šíření chyby.  

Neuronové sítě dávají velmi dobré výsledky i pro poměrně komplexní 

problémy, tyto výsledky jsou však často hůře interpretovatelné a závisí na použité 

architektuře sítě (tedy počtu skrytých vrstev a neuronů v nich). [19] 

 

 

 
Obrázek 6 Schéma jednoduché neuronové sítě o dvou vstupech, dvou výstupech a jedné skryté 

vrstvě. 

  

3.4 Detekce pomocí metod hlubokého učení 

Metody hlubokého učení využívají neuronové sítě, které mají mnoho skrytých 

vrstev. Tyto vrstvy bývají zpravidla různého typu. Díky vyššímu počtu vrstev jsou 

hluboké neuronové sítě schopny klasifikovat (případně provádět regresi) 

na základě vysoce specifických příznaků, které si z dat v průběhu učení samy 

extrahují kombinací jednodušších příznaků. [21, 24] 

 Metody hlubokého učení nevyžadují předem extrakci a redukci příznaků, 

což je jejich značná výhoda. Zároveň umožňují s vysokou úspěšností řešit i velmi 

komplexní problémy. Ke svému trénování však vyžadují velké soubory dat, snadno 

u nich dochází k přeučení a zpravidla jsou velmi výpočetně náročné. Ačkoliv není 

nutné extrahovat příznaky, je nutné vhodně zvolit hyperparametry sítí (např. 

počet epoch, velikost kroku učení apod.), které mají na chování sítě významný vliv 

a často je jejich volba předmětem samostatné optimalizace. [24] 
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  V souvislosti s klasifikací srdečních arytmií se většinou používají 

dva přístupy – konvoluční neuronové sítě a rekurentní neuronové sítě, případně 

jejich kombinace. 

3.4.1 Konvoluční neuronové sítě 

Konvoluční neuronové sítě, pojmenované podle specifické konvoluční vrstvy, která 

tvoří základ těchto sítí, jsou v poslední době velmi častou volbou u mnoha typů 

problémů. Konkrétně detekce síňových fibrilací, případně klasifikace různých 

arytmií pomocí konvolučních neuronových sítí dosahuje často velmi dobrých 

výsledků. [25–30] 

Konvoluční neuronové sítě přijmou na vstup předzpracované EKG, často 

dokonce EKG bez jakéhokoliv předzpracování. Výstupem je při klasifikačních 

problémech zařazení do konkrétní třídy, případně pravděpodobnost zařazení 

do každé z tříd. [25] 

 Konvoluční neuronové sítě se často využívají při práci s obrazy, nabízí 

se tedy předzpracování EKG tak, aby do sítě vstupovala dvoudimenzionální data. 

Nejjednodušší formou je zahrnutí všech svodů do matice tak, že počet řádků 

odpovídá počtu svodů a počet sloupců odpovídá délce signálu EKG ve vzorcích. 

Složitější variantou je např. krátkodobá Fourierova transformace nebo využití 

vlnkové transformace. Výstupy takovýchto transformací jsou časově frekvenční 

zobrazení signálu a matice koeficientů vlnkové transformace. [26] 

 Konvoluční neuronové sítě se ve své základní podobě sestávají ze tří typů 

vrstev – konvolučních, poolingových a plně propojených. Všechny typy vrstev jsou 

detailně popsány v kapitole 4.4. Tyto tři základní typy vrstev doplněné o některé 

specifické další se mohou v libovolném počtu opakovat. Některé funkční 

architektury tak mohou dosahovat až 30 vrstev a více. S rostoucím počtem vrstev 

přirozeně roste složitost modelu a tím i výpočetní náročnost. [25, 26] 

 Kromě standardní architektury, kde na sebe vrstvy sériově navazují, 

lze konvoluční neuronové sítě rozšířit o některé modifikované struktury. 

Jde např. o další spojení mezi vrstvami, tzv. shortcut spojení. Ta přidávají propojení 

mezi kratšími úseky sítě a částečně zabraňují vymývání gradientu. [25, 27] 

 Tento typ sítě nevyžaduje předem extrakci příznaků a ke správnému 

trénování postačí i krátké úseky EKG, což jsou jedny z hlavních výhod. Zároveň 

není nutné předem detekovat vlnu P ani R. S tím souvisí i fakt, že přesnost detekce 

vln dále neovlivňuje výslednou úspěšnost detekce arytmie.  K nevýhodám patří 

vysoká výpočetní náročnost a hrozba přeučení sítě, kterou lze částečně řešit 

různými formami normalizace a regularizace. [26, 27] 
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3.4.2 Rekurentní neuronové sítě 

Rekurentní neuronové sítě jsou výpočetně velmi náročným typem hlubokých 

neuronových sítí, které se zejména v poslední době využívají  např. využití analýzu 

sekvence slov. [31] 

 Rekurentní neuronové sítě si lze představit jako sériové zapojení několika 

menších plně propojených neuronových sítí, přičemž do každé vstupuje krom 

vstupních dat v určitém čase i výstup z předchozí sítě. Dochází tak k zavedení 

určité formy paměti. [27, 31] 

 Tato nejjednodušší forma rekurentních neuronových sítí je řadou autorů 

dále upravována a vznikají mnohé modifikace. Jednou z nejpoužívanějších 

modifikací je síť typu long short-term memory (LSTM). Dochází k zavedení LSTM 

jednotky, která obsahuje několik cest toku dat. LSTM síť zahrnuje více typů paměti 

a zejména dlouhodobá paměť umožňuje uvážení dlouhého časového okna. 

Je zároveň možné spojit síť typu LSTM s konvoluční neuronovou sítí do jednoho 

modelu. [32–35] 

 Výhodami rekurentních sítí je možnost zpracovávat sekvence o různé délce, 

přičemž s rostoucí délkou sekvence neroste výpočetní náročnost. Zavedená paměť 

zároveň umožňuje komplexnější pohled na vstupní data. Problémem je však 

významná výpočetní náročnost a složitost modelu. [32] 

3.5 Srovnání metod 

Výše charakterizované metody mají své výhody a nevýhody a dosahují různé 

úspěšnosti detekce. Srovnání těchto metod představuje Tabulka 1. Je však třeba 

uvážit nejen různé metriky hodnocení úspěšnosti (zde převážně senzitivita, dále 

area under the curve (AUC)), ale i rozdílné velikosti a charakteristiky dat, na 

kterých byly metody hodnoceny. Zároveň lze jednu metodu realizovat více 

způsoby (např. jiné extrahované příznaky, různé předzpracování dat apod.) 

a mnoho prací metody kombinuje.  
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Tabulka 1 Srovnání popisovaných metod detekce fibrilace síní (Použité zkratky SE-Senzitivita, 

AUC-area under the curve, NADev -normalizovaná absolutní odchylka intervalů RR, NADiff-

normalizovaný absolutní rozdíl inetrvalů, RMSSD – střední kvadratická odchylka postupných 

rozdílů, SVM-support vector machine, CNN-konvoluční neuronové sítě, RNN-rekurentní neuronové 

sítě). 

Metoda, 

pramen 
Výhody Nevýhody Úspěšnost 

NADev [13] 
Výpočetně 

jednoduché 

Nutnost stanovení prahu, 

hrozící záměna s jinou arytmií 
(SE) 85–91 % 

NADiff [13] 
Výpočetně 

jednoduché 

Nutnost stanovení prahu, 

hrozící záměna s jinou arytmií 
(SE) 87–92 % 

Variační 

koeficient [11] 

Výpočetně 

jednoduché 

Mnoho falešně pozitivních, 

závislé na velikosti zvoleného 

okna 

(SE) 85–90 % 

RMSSD [11] 
Výpočetně 

jednoduché 
Mnoho falešně pozitivních (AUC) 85–90 

Poincarého 

mapy [14] 

Výpočetně 

jednoduché 

Hrozící záměna s jinou arytmií, 

detekce po segmentech 

(SE) 

96,7–100,0 % 

SVM [17] 
Odolnost vůči šumu, 

možnost kernelizace 

Nutnost extrakce příznaků, 

hrozící přeučení 

(SE) 

96,6–97,0 % 

Nebližšího 

souseda [19] 

Výpočetně 

jednoduché 

Nutnost extrakce příznaků, 

selhání u složitějších úloh 
(SE) 97,0 % 

Naivní Bayes. 

klasifikace 

[20] 

Výpočetně 

jednoduché a rychlé 

Nutnost extrakce příznaků, 

nutnost určení vhodného 

pravděpodobnostního rozložení 

(SE) 90,2 % 

Rozhodovací 

stromy [20] 

Jednoduchost, 

odolnost vůči 

korelovaným datům 

Hrozící přeučení, nutnost 

extrakce příznaků 

(SE) 

90,4–93,8 % 

Neuronové 

sítě [19] 

Spolehlivost, 

jednoduchost 

Silná závislost na zvolené 

architektuře, problém 

s interpretací výsledků 

(SE) 97,0 % 

CNN [26] 

Bez nutnosti 

extrakce příznaků či 

detekce vln R/P 

Vysoká výpočetní náročnost, 

hrozba přeučení, závislost na 

zvolené architektuře 

(SE) 98,34 % 

RNN [32] 

Bez nutnosti 

extrakce příznaků, 

vstupní data mohou 

být různě dlouhá 

Vysoká výpočetní náročnost, 

složitost modelu 
(SE) 99,87 % 
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4 NEURONOVÉ SÍTĚ 

Tato kapitola obsahuje teoretický úvod do problematiky hlubokých neuronových 

sítí. Cílem je představení pojmů, které jsou dále používány v kapitolách věnujících 

se praktické části práce, a tím i zjednodušení těchto praktických kapitol. 

4.1 Hyperparametry sítě 

Krom parametrů jednotlivých vrstev, které jsou předmětem učení modelu 

(viz dále) je pro učení sítě třeba nastavit na počátku několik hyperparametrů, 

které se po dobu učení nemění, případně se upravují dle předem stanoveného 

plánu. Jedná se o nastavení počtu epoch, parametru Batch Size a velikosti kroku 

učení. Hyperparametry, které se týkají přímo architektury sítě, ale v průběhu učení 

se rovněž nemění jsou počet vrstev a počet filtrů v konvolučních vrstvách. 

 Počet epoch udává, kolikrát dojde k úpravě parametrů sítě (vah a prahů) 

na celé trénovací množině. Při nízkém počtu epoch se síť dostatečně nedoučí, 

naopak při příliš vysokém počtu může dojít k přeučení, a síť poté nereaguje 

správně na nová data – ztrácí schopnost generalizace. Ačkoliv je počet epoch 

předem pevně nastaven, lze při dostatečně dobrých výsledcích proces učení 

zastavit po libovolné epoše, čímž se zabrání přeučení i „vyskočení“ z globálního 

či lokálního minima kriteriální funkce. 

 Parametr BatchSize (velikost dávky) udává, na kolika vzorcích se síť bude 

paralelně učit, tedy po kolika vzorcích dochází ke zpětnému šíření gradientu. Jedná 

se o zásadní parametr, který určuje, do jaké míry bude docházet k paralelizaci. 

Hodnota kriteriální funkce se totiž vždy počítá pro všechny signály v dané dávce. 

Při nízké hodnotě roste čas, který potřebuje síť k učení. Naopak při vysoké 

hodnotě roste výpočetní náročnost a zároveň roste riziko ztráty informace 

u signálů méně zastoupených v dávce.  

 Posledním důležitým hyperparametrem, který se přímo netýká architektury 

je nastavení kroku učení, tzv. learning rate. Velikost kroku učení má vliv 

na rychlost konvergence a uvíznutí v lokálních minimech. Při příliš malém kroku 

učení trvá konvergence k optimálnímu výsledku velmi dlouho. Naopak při příliš 

velkém kroku učení může dojít k „přeskočení“ lokálního či globálního minima 

kriteriální funkce. Je tedy vhodné z počátku parametr nastavit spíše větší (řádově 

setiny až tisíciny) a dále snižovat. [26, 27, 32, 34, 36] 

 Počet vrstev neuronové sítě má vliv především na hloubku extrahovaných 

příznaků. To znamená, že s rostoucím počtem vrstev (zejména konvolučních) 

dochází k extrakci komplexnějších příznaků, a zároveň s tím dochází i k zvýšení 

výpočetní náročnosti sítě. V rámci dostupné literatury nebyla nalezena obecná 
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poučka týkající se optimálního počtu vrstev, zpravidla je třeba počet vrstev 

optimalizovat s ohledem na typ úlohy a charakter využitých dat. [37, 38] 

 Na výsledek má vedle celkového počtu vrstev vliv i počet filtrů (kanálů) 

v konvolučních vrstvách, který dále udává počet příznakových map vystupujících 

z vrstvy. Každá příznaková mapa přináší extrakci dalších charakteristik daného 

vzorku, velikost všech filtrů je v rámci jedné vrstvy stejná. S rostoucím počtem 

kanálů rostou i nároky na paměť. Tak, jako je tomu u počtu vrstev, i zde platí 

že nelze jednoduše říct, jaký počet kanálů je obecně vhodné použít.  [39] 

 S ohledem na fakt, že všechny jmenované hyperparametry se v průběhu 

učení nemění, je třeba je na počátku vhodně nastavit, případně (a častěji) dále 

optimalizovat.  Optimalizaci lze realizovat více způsoby. Nejjednodušší je tzv. Grid 

search neboli hrubé prohledávání stavového prostoru, spočívající v postupném 

dosazování všech hodnot. Tato metoda je jednoduchá k implementaci, je však také 

velmi časově a výpočetně náročná, a ne vždy realizovatelná. Obdobou je Random 

search neboli náhodné prohledávání, které obnáší dosazování pouze části hodnot 

stavového prostoru. Sofistikovanějším způsobem je např. využití Bayesiánské 

optimalizace nebo genetických algoritmů. [40] 

4.2 Kriteriální funkce 

Kriteriální neboli chybová funkce udává míru odchýlení predikovaného výsledku 

od toho anotovaného. Právě minimalizace výsledku této funkce je předmětem 

učení modelu. Mezi základní kriteriální funkce patří MSE a MAE, složitějšími 

funkcemi jsou Cross Entropy či Weighted Cross Entropy.  

 Nejjednoduššími funkcemi jsou MSE (z anglického Mean Square Error) 

neboli výpočet pomocí průměru čtverců a MAE (z anglického Mean Absolute 

Error) neboli výpočet pomocí absolutních rozdílů. Výhodou těchto funkcí je jejich 

jednoduchost. Častěji, než v klasifikačních problémech se však využívají 

při regresních úlohách. Nevýhodou MSE je citlivost na šum, zatímco nevýhodou 

MAE jsou nevhodné konvergenční vlastnosti. [41, 42] 

 V algoritmu byla využita kriteriální funkce Cross Entropy (neboli křížová 

entropie), kterou popisuje rovnice (5), kde EM je velikost chyby, m je počet vzorků, 

z nichž je chyba počítána, tk je správný výsledek vzorku k a yk je výsledek 

vypočtený sítí. [43] 

 

 

𝐸𝑀 =  
1

𝑚
∑[𝑡𝑘 𝑙𝑛 𝑦𝑘 + (1 −  𝑡𝑘) 𝑙𝑛(1 −  𝑦𝑘)]

𝑚

𝑘=1

 

(5) 
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 Výhody použité kriteriální funkce spočívají především v proporcionálním 

určení chyby a rychlé konvergenci. Obrázek 7 znázorňuje přibližný průběh 

kriteriální funkce křížová entropie pro signál z třídy s označením 0. [41, 43] 

 

 

 
Obrázek 7 Průběh kriteriální funkce křížová entropie pro signál třídy 0 (převzato a upraveno 

z [44]). 

 

 

 Rozšířením křížové entropie je váhovaná křížová entropie (Weighted Cross 

Entropy), která pomocí vah upřednostňuje méně zastoupené klasifikační množiny. 

Váhovaná křížová entropie je daná rovnicí (6), kde symboly mají stejný význam 

jako v rovnici (5) a w symbolizuje váhu dané třídy. [45, 46] 

 

𝐸𝑤𝑀 =  
1

𝑚
∑[𝑤 𝑡𝑘 𝑙𝑛 𝑦𝑘 + (1 −  𝑡𝑘) 𝑙𝑛(1 −  𝑦𝑘)]

𝑚

𝑘=1

 

(6) 

 

4.3 Optimalizační metody 

Optimalizační metoda stanovuje, jakým způsobem se budou upravovat parametry 

sítě (váhy a prahy) k jejich optimálnímu výsledku. Základní metodou, ze které 

vychází mnohé další, je metoda gradientního sestupu (Gradient Descent). Obrázek 

8 znázorňuje princip této základní metody, w znázorňuje upravované váhy a J(w) 

je funkce, jejíž globální minimum má být optimalizací dosaženo.  
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Obrázek 8 Znázornění optimalizační metody gradientního sestupu (převzato z [47]). 

 

Při optimalizaci pomocí metody gradientního sestupu se váhy a prahy mění 

proti směru gradientu o krok učení, který se nijak nemění. Tato metoda má mnoho 

nedostatků, mezi hlavní patří uvíznutí v lokálním minimu nebo uvíznutí v plochém 

místě. Obrázek 9 zobrazuje tato problémová místa, symboly mají stejný význam 

jako v předchozím obrázku. I přes tyto nedostatky je metoda základem většiny 

využívaných optimalizačních metod.  

 

 
Obrázek 9 Znázornění problémových míst, kde metoda gradientního sestupu zpravidla selhává. 

 

 Zatímco metoda gradientního sestupu využívá úpravy parametrů vždy 

na konci epochy, její rozšíření Stochastic Gradient Descent (SGD) upravuje 

parametry po každém vzorku trénovací množiny. Zároveň nevyužívá přímého 

výpočtu gradientu, ale pouze jeho odhadu. Dochází tak k rychlejší úpravě 

parametrů, ale na základě stochastického odhadu gradientu. [48] 

 Obohacením metody gradientního sestupu o další parametry vznikají další, 

složitější metody. Mnoho metod využívá rozšíření o parametr hybnosti 

(momentum), v nejjednodušší podobě jde o SGD s hybností. Díky hybnosti 
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je regulována velikost kroku, která je regulována na základě předchozích 

gradientů. [48] 

 Obdobou předchozího rozšíření je metoda Nestrov Accelerated Gradient 

(NAG), která využívá hybnosti tak jako předchozí rozšíření. Na rozdíl od SGD 

s hybností však nejdříve využije právě hybnosti, a až poté gradientu v současném 

bodě. [48] 

 Další metody využívají i adaptivní úpravy kroku učení, jde např. o metody 

Adagrad, Adadelta, RMSprop a Adam. [48, 49] 

V současné době je jednou z nejpoužívanějších optimalizačních metod 

tzv. Adam (z anglického Adaptive Moment Estimation). Jedná se o metodu 

s malými paměťovými nároky, která kombinuje několik různých přístupů. 

Adaptivní úprava kroku je realizována pomocí prvního a druhého momentu 

gradientu. Dalšími parametry jsou gradient aktuální minibatch a hyperparametry 

beta, které se využívají při výpočtu momentů. Tato metoda spojuje výhody 

Adagrad, RMSprop a SGD s hybností. Zároveň je schopna vyřešit i velmi malý 

gradient. I přes zmíněné výhody Adam při některých úlohách selhává, proto i tato 

metoda je předmětem dalších úprav a optimalizací. [50, 51] 

4.4 Vrstvy neuronových sítí 

Konvoluční síť se zpravidla skládá ze sekvence několika konvolučních vrstev, 

aktivací (viz dále) a poolingových vrstev. Někdy se do této sekvence pro stabilnější 

chování sítě ještě přidávají BatchNorm vrstvy. V poslední řadě na konci sítě 

je jedna či několik plně propojených vrstev. Jmenované vrstvy jsou dále 

charakterizovány. 

4.4.1 Plně propojená vrstva  

Jde o základní vrstvu, kde výstup je vždy lineární kombinací všech vzorků vstupu. 

Dvě po sobě jdoucí plně propojené vrstvy znázorňuje Obrázek 6. 

4.4.2 Konvoluční vrstva  

Tato vrstva provádí konvoluci vah, které jsou předmětem učení, a určitých částí 

vzorků. Definice konvoluce je popsána rovnicí (7), kde s(t) je výsledkem konvoluce, 

x je hodnota vzorku na pozici t a w je váha pro tuto pozici. Operátor * zde značí 

konvoluci. [21] 
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𝑠(𝑡) = (𝑥 ∗ 𝑤)(𝑡) =  ∑ 𝑥(𝑎)𝑤(𝑡 − 𝑎)

∞

𝑎= −∞

 

(7) 

 

 Konvoluce je realizována vždy s menším počtem vstupů, než je velikost 

vzorku. Výstupem tedy není kombinace všech vzorků tak, jak je tomu např. u plně 

propojených vrstev. Díky tomuto kroku je výrazně snížena výpočetní náročnost, 

a to při zachování kvality sítě. Zároveň síť využívá sdílení vah, čímž se opět snižuje 

výpočetní náročnost. Výstupem konvoluční vrstvy je tzv. příznaková mapa. 

Konvoluční vrstvu znázorňuje Obrázek 10. [21]  
 

 

 
Obrázek 10 Princip konvoluční vrstvy (převzato a upraveno z [52]). 

 

4.4.3 Poolingová vrstva  

Poolingová vrstva zmenšuje velikost příznakových map a tím snižuje výpočetní 

náročnost. Funkci poolingové vrstvy znázorňuje Obrázek 11. Zmenšení lze provést 

pomocí několika přístupů, např. výpočtem průměru určitého okna, nebo častěji 

výběrem maxima z tohoto okna. Tím je zajištěno zachování maximální informace. 

Poolingová vrstva zároveň zajišťuje jistou invariantnost vůči drobným posunům 

ve vstupu, čímž je zvýšena robustnost sítě. [21]  

 

 

 
Obrázek 11 Funkce poolingové vrstvy. 
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4.4.4 BatchNorm vrstva  

Jde o doplňkovou vrstvu, která je jistou formou regularizace, která zabraňuje 

přeučení sítě a zároveň zaručuje vyšší stabilitu sítě. Jejím primárním účelem 

je omezení změn v rozložení dat v rámci různých vrstev. To je realizováno pomocí 

normalizace výstupu předchozích vrstev. Díky využití této vrstvy je síť méně citlivá 

k počáteční inicializaci parametrů a je možné využít rychlejšího učení zvětšením 

kroku učení. Principem je normalizace průměru a rozptylu hodnot ve výstupech 

jednotlivých vrstev. Normalizační parametry se v průběhu trénování sítě rovněž 

učí. [53] 

4.5 Aktivační funkce 

Existuje celá řada funkcí, které lze s úspěchem využít k aktivaci, každá je vhodná 

v jiné situaci. Těmi nejzákladnějšími jsou lineární a skokové funkce, často 

využívanými funkcemi jsou i sigmoidální aktivace či hyperbolická tangenta. 

Zmíněné čtyři funkce znázorňuje Obrázek 12. 
 

 
 

  

  
Obrázek 12 Průběhy základních aktivačních funkcí – lineární, skokové, sigmoidální a hyperbolické 

tangenty. 
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Výhodami lineární aktivační funkce je její jednoduchost, výpočetní 

nenáročnost a spojitost, obor hodnot (-∞; ∞) je však příliš velký. Skoková funkce 

je rovněž jednoduchá, snadno se koriguje její obor hodnot, ale není spojitá.  

 Často používanou aktivační funkcí je sigmoidální aktivace, protože 

je spojitá, snadno derivovatelná a její obor hodnot je v rozmezí (0; 1). Není však 

symetrická dle počátku a je snadno saturovatelná (již pro nízké hodnoty vstupu 

dosahuje svého maxima 1 a dochází tak ke ztrátě informace), což jsou její značné 

nevýhody. Proto je další často využívanou aktivační funkcí hyperbolická tangenta, 

která má všechny výhody sigmoidální funkce, a navíc je symetrická dle počátku. 

Proto se používá častěji než sigmoida.   

Úpravou lineární a skokové funkce vznikla funkce ReLU (Rectified Linear 

Activation), respektive Leaky ReLU.  Aktivační funkce ReLU je nulová v záporných 

vstupních hodnotách a lineární v nezáporných tak, jak znázorňuje Obrázek 13. 

V konvolučních neuronových sítích se zpravidla využívá při aktivaci 

po konvolučních vrstvách. Jejími hlavními výhodami jsou jednoduchost, po částech 

lineární průběh a možnost nulového výstupu. Rozdíl mezi ReLU a Leaky Relu 

je v záporných vstupních hodnotách (viz Obrázek 13), nedochází tedy zcela 

k nulování záporných hodnot. Tato úprava má smysl zejména v aplikacích, kde 

i záporné hodnoty vstupů mají fyzikální opodstatnění (např. EKG a jiné 

signály). [54] 

 

 

  
Obrázek 13 Pokročilejší aktivační funkce – ReLU a Leaky ReLU. 

 

 

Pokročilou aktivační funkcí je i tzv. Sofmax vrstva. Využívá se zpravidla 

na konci sítě, protože jejím výstupem je pravděpodobnost zařazení do každé 

možné třídy. Přepočet na pravděpodobnost způsobuje, že tuto aktivaci nelze 

počítat pro každý výstup zvlášť, nýbrž pomocí všech výstupů vrstvy. Přepočet 
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je realizován pomocí funkce, kterou představuje rovnice (8), kde yi představuje 

výstup, který je aktuálně přepočítáván, N je počet výstupů předchozí vrstvy a yj je j-

tý vzorek předchozí vrstvy. [21, 55] 

 

𝑓(𝑦𝑖) =  
𝑒𝑦𝑖

∑ 𝑒𝑦𝑗𝑁
𝑗=1

 

(8)  
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5 NAVRŽENÝ PROGRAM 

Program byl navržen a implementován v programovacím jazyce Python (verze 

3.7.0 64-bit). Ke tvorbě modelu bylo využito knihovny PyTorch (verze 1.3). 

Pro prvotní načtení dat a převod do vhodnějšího datového typu bylo využito 

programovací prostředí Matlab R2017a.  

Pro přehlednost dalšího textu je třeba specifikovat několik pojmů: 

• Algoritmus – navržená posloupnost kroků k řešení zadaného problému 

• Program – implementace navrženého algoritmu v určitém programovacím 

jazyce 

• Model – samotná hluboká neuronová síť 

• Implementace modelu – učení, validace a testování modelu na dané skupině 

dat 

K tvorbě programu bylo využito několik externích knihoven, jejich výčet 

shrnuje Obrázek 14. 

 

 
Obrázek 14 Externí importované a využité knihovny či jejich části. 

  

 Model je navržen ve dvou podobách, a to jako detektor fibrilací síní (tedy 

klasifikace do dvou tříd) a jako klasifikátor do tří tříd – sinusové rytmy (dále „SR“), 

fibrilace síní (dále „FiS“) a ostatní arytmie a patologie (dále „Ostatní“).  

 Obě podoby využívají stejné architektury se stejnými parametry, algoritmus 

se liší zejména v předzpracování a závěrečném výpočtu úspěšnosti detekce. 

 Ke každému z podob algoritmu je vytvořen základní spouštěcí skript 

(spousteci_skript.py) a další dva soubory, které jsou do spouštěcího skriptu 

importovány, obsahující funkce, metody a třídy pro předzpracování 

(predzpracovani.py) a model (model.py). Obrázek 15 znázorňuje strukturu 

programu a funkce a třídy, které obsahují importované soubory. 
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Obrázek 15 Schéma znázorňující obsah jednotlivých částí programu. 

5.1 Data 

K návrhu a testování algoritmu byla využita data dostupná na Ústavu 

biomedicínského inženýrství FEKT VUT.  Jedná se o záznam 12svodového EKG 

o vzorkovací frekvenci 500 Hz. Signály EKG jsou již částečně předzpracovány 

vyhlazovacími filtry a korekcí nulové izolinie. Konkrétní metody využité k tomuto 

předzpracování jsou obchodním tajemstvím firmy. 

Spolu se samotnými signály EKG je součástí dat i anotační soubor, 

kde je každému signálu přiřazena minimálně jedna z kategorií, které představuje 

Tabulka 2. Anotace byla realizována lékaři a poté revalidována dalšími nezávislými 

experty. 

Typy arytmií vyskytující se v datech a jejich četnost shrnuje Tabulka 2. 

Pro práci bylo využito všech 12 standardních svodů. 

Ačkoliv anotace dat rozlišují mnoho typů arytmií, pro tuto práci je stěžejní 

pouze rozlišit síňové fibrilace od ostatních rytmů. Data byla tedy rozdělena 

do dvou, respektive tří skupin popisovaných výše.  

Kromě celkových 6 884 signálů určených k trénování a validaci modelu bylo 

k testování modelu využito dalších 910 testovacích signálů EKG. Rozložení arytmií 

v testovací množině je jiné než v množině určené k trénování a validaci. Testovací 

data obsahovala více typů arytmií, po rozdělení do tří skupin naznačeného výše 

bylo jejich zastoupení 690 SR, 110 FiS a 110 Ostatních.  Zároveň zde neproběhla 

revalidace anotací. Rozdílné rozložení a absence revalidace mohou být příčinou 

nižší úspěšnosti klasifikace testovacích dat ve srovnání s trénovacími a validačními 

daty.  
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Tabulka 2 Arytmie vyskytující se v trénovacích a validačních datech a jejich četnost. 

 Počet vzorků 

obsahujících arytmii: 

Fibrilace síní 553 

Sinusový rytmus 5942 

Supraventrikulární tachykardie 194 

Ventrikulární tachykardie 102 

AV blokáda 250 

Raménková blokáda 434 

Síňová extrasystola 418 

Komorová extrasystola  413 

Šum, jiné 2271 

 

5.2 Předzpracování dat 

Před samotným definováním modelu a trénováním sítě bylo nutné data 

předzpracovat, zejména ve smyslu přípravy trénovací a validační množiny. 

Předzpracování EKG ve smyslu vyhlazování a odstraňování šumu bylo do jisté míry 

realizováno interním softwarem EKG záznamníku. Data nejsou normalizována. 

Data byla původně dodána ve formátu *.mat, ovšem v Matlabu šlo o datový 

typ tabulka, proto prvním krokem předzpracování bylo převedení na vhodnější 

datový typ struktura v prostředí Matlab. Díky převodu na strukturu bylo možné 

data načíst v Pythonu pomocí knihovny SciPy (verze 1.3.1) a uložit do pole, 

se kterým se dále pracuje. S takto upravenými daty se dále provedlo 

předzpracování, jehož postup znázorňuje pomocí schématu Obrázek 16. 

Obdobným způsobem bylo třeba připravit i testovací data. 

 

 

 
Obrázek 16 Schéma předzpracování a toku dat. 
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5.2.1 Podvzorkování 

Každý signál byl z původní délky 5 000 vzorků o vzorkovací frekvenci 500 Hz 

podvzorkován s faktorem 4. Výsledkem podvzorkování byl tedy signál o délce 

1 250 vzorků a vzorkovací frekvenci 125 Hz. 

K podvzorkování byla využita funkce decimate knihovny SciPy, která 

zahrnuje antialiasingový IIR Chebyshev filtr typu I (8. řádu), a dále samotné 

podvzorkování (při faktoru K jde o zachování pouze každého K-tého vzorku). [56] 

Smyslem tohoto kroku byla minimalizace velikosti dat o maximálním 

zachování informace. S ohledem na fakt, že při analýze EKG se většinou zpracovává 

pouze pásmo do 125 Hz, nemělo by dojít ke ztrátě užitečně informace. To dokládají 

i Obrázek 17 a Obrázek 18, které znázorňují tentýž signál před, a po decimaci. 

Z obrázků není patrný žádný rozdíl, nedošlo tedy k významné ztrátě  

informace. [57] 

 

 
Obrázek 17 Příklad signálu před decimací. 
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Obrázek 18 Příklad signálu po decimaci. 

 

5.2.2 Rozdělení do trénovací a validační množiny 

Data byla pro další práci rozdělena do dvou množin – trénovací a validační, 

a to v poměru 8:2. Poměr byl zvolen s ohledem na maximální úspěšnost 

při testování. V rámci práce byl testován i poměr 7:3, který sice zahrnoval validaci 

na větší množině dat, zmenšená množina dat k trénování však vedla 

k nedostatečnému učení modelu (v důsledku čehož byly nižší všechny hodnocené 

metriky ve všech množinách dat). Dalším testovaným poměrem byl poměr 9:1, 

který vedl ke stejné úspěšnosti detekce v poslední epoše v trénovací množině, 

nicméně při validaci a testování byla úspěšnost nižší. Poměr 8:2 byl tedy zvolen 

jako nejvhodnější. 

Rozdělení proběhlo tak, aby v rámci obou množin bylo přibližně stejné 

procentuální zastoupení signálů anotovaných jako síňové fibrilace, tedy zvlášť byly 

rozděleny signály anotované jako SR, FiS a Ostatní (pro oba typy algoritmu, 

pro detektor poté došlo ke spojení SR a Ostatních). Výběr samotných signálů poté 

probíhal pomocí náhodného stanovení indexů, které budou využity jako validační. 

Tento krok je realizován funkcí RozdeleniTrid definovanou v rámci souboru 

predzpracovani (viz Obrázek 15). 

5.2.3 Kompenzace imbalance dat 

S ohledem na nerovnoměrné zastoupení tří (potažmo i dvou) klasifikačních skupin, 

kde především sinusových rytmů je v datech významně více, bylo nutné 
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kompenzovat imbalanci dat. To lze realizovat dvěma základními způsoby – 

augmentací dat či váhováním množin v kriteriální funkci.  

 Augmentace je proces, při kterém dochází ke zvětšení trénovací množiny 

nebo její podmnožiny, za účelem zvýšení robustnosti trénovaného modelu. 

Augmentace je častou součástí předpřípravy dat zejména při analýze obrazů 

či textu pomocí metod hlubokého učení. Jedná se o obohacení trénovací množiny 

o data, která již obsahuje, většinou ve zkreslené či transformované podobě. 

Nutným předpokladem je použití takových transformací a zkreslení, která 

se na datech mohou běžně vyskytovat. 

 Augmentace dat lze realizovat mnoha metodami, ty základní 

shrnuje Tabulka 3 a jsou popsány dále. 
 

 
Tabulka 3 Přehled základních metod augmentace dat. 

Metoda Výhody Nevýhody 

Random Subsampling Jednoduchost Vzorky se pouze duplikují 

Random Oversampling Jednoduchost Vzorky se pouze duplikují 

Random Undersampling Jednoduchost Ztráta části dat 

SMOTE Zvýšení variability vzorků Složitost, zavedení chyby 

GAN Zvýšení variability vzorků Složitost 

 
 

Metoda Random Subsampling je jednou z nejjednodušších metod a obnáší 

pouhé kopírování náhodně vybraných vzorků z dat (v množině dat vstupující  

do sítě jsou tak duplicity). Metodu lze realizovat ve variantě s opakováním 

(kopírované vzorky mohou být vybrány více než jednou) či bez opakování (každý 

vzorek množiny je duplikován nejvýše jednou).  

Random Oversamping využívá kopírování těch klasifikačních tříd, které 

jsou méně zastoupeny. Zastoupení je tedy rovnoměrné, v některých třídách jsou 

však podobně jako u předchozí metody duplikovány vzorky, které nepřináší další 

informaci. Random Undersampling je metoda, která naopak snižuje počet vzorků 

v nejvíce zastoupené množině mazáním náhodných vzorků. Tím dochází 

k rovnoměrnému zastoupení klasifikačních skupin, nicméně část dat není 

k trénování využita. [58] 

Metoda SMOTE (z anglického Synthetic Minority Oversampling TEchnique) 

využívá zcela jiného přístupu. Na základě vztahů mezi vzorky jsou touto metodou 

vytvářeny zcela nové syntetické vzorky. Tak je sice zvýšena variabilita množiny 

vzorků, nicméně za cenu možného zavedení chyby. [58] 
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Nejsložitější metody například generují syntetické vzorky pomocí 

samostatné sítě typu GAN (Generative Adversarial Networks), případně kombinují 

více vzorků pomocí adaptivních pravidel. [36, 59, 60] 

Kompenzace imbalance pomocí váhování kriteriální funkce křížové 

entropie je realizováno vložením parametru vah do této funkce. Na základě vah 

je poté při učení sítě zvýhodňována tříd s vyšší vahou (tedy ta méně zastoupená). 

Pokud je vzorek této třídy zařazen nesprávně, vypočtená chyba je vyšší než bez 

využití vah. 

 Ve zde popisovaném problému byla kompenzace zpočátku řešena 

augmentací realizovanou pomocí metody Random Subsampling (pomocí funkce 

Augmentace definované v souboru predzpracovani, viz Obrázek 15). Metoda byla 

vybrána experimentálně, především pro jednoduchost při dostatečné informační 

výtěžnosti a je provedena jako výběr s opakováním. Indexy vzorků, které budou 

duplikovány jsou vybrány pomocí pseudonáhodného generátoru, který využívá 

diskrétního rovnoměrného rozložení (discrete uniform distribution). Finální počty 

signálů v jednotlivých třídách shrnuje Tabulka 4. Znázornění dané část kódu 

představuje Obrázek 19. 

 

Tabulka 4 Počty signálů v jednotlivých třídách po augmentaci. 

 Sinusové rytmy Fibrilace síní Ostatní patologie 

Trénovací data 4 754 5 197 5 066 

Validační data 1 188 110 77 

 

 

 

 
Obrázek 19 Znázornění části programu, věnujícího se augmentaci dat. 
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Jako vhodnější řešení (s ohledem na dosažené výsledky, viz kapitola 5.4) 

se však ukázalo využití váhované křížové entropie. Výpočet a výčet vah je uveden 

dále v kapitole 5.4. 

Při vynechání kompenzace imbalance by mohlo dojít k dosažení přehnaně 

optimistických výsledků (zejména celkové přesnosti), kdy by však nedocházelo 

k rozpoznání jiných rytmů než sinusových pro jejich malé zastoupení (metrika 

F1 by tedy naproti tomu dosahovala velmi nízkých hodnot).  

5.3 Architektura sítě a hyperparametry učení s ní související 

Ke klasifikaci byla použita konvoluční síť o 16 vrstvách. Architektura byla částečně 

založena na literatuře [29] a následně upravena do podoby, kterou znázorňuje 

Obrázek 20 a Tabulka 5. Z pramene byly převzaty počáteční počty a pořadí 

jednotlivých vrstev a počty kanálů konvolučních vrstev. Další parametry byly 

odvozeny u každé vrstvy od počtu kanálů dané vrstvy tak, aby se vzrůstajícím 

počtem kanálů klesala délka signálů a naopak.  

Velikost filtru v první konvoluční vrstvě je nastavena tak, aby filtr najednou 

obsáhl všech 12 svodů a nedošlo tak k závislosti výsledku na pořadí svodů. 

Poolingové vrstvy jsou všechny typu MaxPooling, tedy podvzorkování 

je realizováno výběrem maxima v okně. Metoda je zvolena tak, aby byla zachována 

maximální informace a nedocházelo k dalšímu zkreslení např. průměrováním. 

Počet vrstev a počet filtrů (kanálů) v konvolučních vrstvách vychází 

z již citovaného zdroje [29]. Oba hyperparametry byly optimalizovány metodou 

Random search, v závěru byla zvolena ta architektura, která vedla k nejvyššímu F1 

skóre v testovací množině dat. 

 

  

 
Obrázek 20 Architektura navržené konvoluční sítě. 
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Tabulka 5 Parametry jednotlivých vrstev modelu. 

 Velikost filtru Počet výstupních kanálů Překryv 

Konvoluční vrstva [11, 12] 128 [3, 3] 

BatchNorm - - - 

Poolingová vrstva [5, 1] - [3, 1] 

Konvoluční vrstva [2, 1] 32 [1, 1] 

BatchNorm - - - 

Poolingová vrstva [3, 1] - [2, 2] 

Konvoluční vrstva [3, 1] 64 [1, 1] 

Konvoluční vrstva [3, 1] 32 [1, 1] 

Konvoluční vrstva [15, 1] 128 [2, 2] 

BatchNorm - - - 

Poolingová vrstva [5, 1] - [2, 2] 

Konvoluční vrstva [5, 1] 256 [1, 1] 

Poolingová vrstva [2, 1] - [2, 2] 

Konvoluční vrstva [3, 1] 512 [1, 1] 

Konvoluční vrstva [3, 1] 128 [1, 1] 

Změna tvaru dat Změna tvaru dat z BatchSize × 128 × 5 × 1 na BatchSize × 640 

Plně propojená vrstva 
2 neurony při dělení do dvou tříd, 3 neurony při dělení do tří 

tříd 

 

5.4 Trénování modelu a stanovení dalších hyperparametrů 

sítě 

Do sítě vstoupila trénovací a validační předzpracovaná data, která byla před 

vstupem náhodně promíchána, aby nedošlo k učení nežádoucích souvislostí mezi 

vzorky.  

Pro učení bylo nastaveno maximálně 150 epoch, přičemž po každé druhé 

epoše následovala validace modelu na validační množině. Proces učení byl 

zastaven po libovolné sudé epoše, po které byla přesnost klasifikace ve validační 

množině vyšší než 90 % a F1 skóre vyšší než 70 %. 

Počet epoch byl experimentálně zvolen tak, aby bylo dosaženo maximální 

úspěšnosti detekce, kterou model umožňuje. Při nastavení maximálního počtu 

epoch na 50 docházelo k nedoučení sítě tak, jak znázorňuje Obrázek 21. Hraniční 

hodnoty ukončující učení byly zvoleny tak, aby se učení zastavilo při dosažení 

výsledků dostatečných pro účely práce. 
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Obrázek 21 Znázornění průběhu F1 skóre při nedostatečném počtu epoch, které vedlo k nedoučení 

modelu. 

 

5.4.1 Stanovení parametru BatchSize 

Velikost dávky (parametr BatchSize) byla stanovena na 800. Hodnota byla 

zpočátku stanovena experimentálně, dále potom optimalizována prohledáváním 

stavového prostoru (5–1 000). S využitým hodnoty 800 bylo dosaženo nejvyšší 

úspěšnosti detekce. Výsledky experimentálního určení a zdůvodnění výsledné 

hodnoty konstanty je dále v kapitole 6.6. 

 

5.4.2 Stanovení parametru krok učení 

Krok učení je zpočátku nastaven na 0,001 (hodnota určena na základě studia 

literatury [26, 27, 32, 34, 36]), a dále každé 4 epochy snižována o experimentálně 

zvolenou konstantou 5/6 (tedy každé 4 epochy se krok učení zmenšil na svůj 

5/6násobek). Zdůvodnění výsledné hodnoty konstanty a výsledky 

experimentálního určení jsou dále v kapitole 6.6.  

Krok učení je zmenšován proto, aby nedošlo k „vyskočení“ z lokálního 

či globálního extrému ve chvíli, kdy je model již částečně natrénován. Příklad 

modelu, který byl trénován bez této úpravy kroku učení znázorňuje Obrázek 22. 

Je patrný skok v průběhu přesnosti daný právě „vyskočením“.   
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Obrázek 22 Demonstrace nevhodného průběhu učení daného nevhodně nastaveným krokem učení 

(jde o průběh přesnosti v trénovací a validační množině). 

 

5.4.3 Zobrazení průběžných výsledků  

Průběžné výsledky (přesnost, F1 skóre a loss) byly ukládány po každé iteraci (tedy 

po každé dávce o velikosti 800 vzorků), pro každou epochu byla také vytvořena 

matice záměn, která byla nulována, pokud učení pokračovalo další epochou. Část 

kódu, která zajišťovala průběžné hodnocení úspěšnosti znázorňuje Obrázek 23. 

Způsob zobrazení průběžných výsledků a výsledků trénování a validace (včetně 

matic záměn) na konci učení znázorňuje Obrázek 24. 

 

 
Obrázek 23 Část kódu věnující se průběžnému hodnocení úspěšnosti. 
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Obrázek 24 Zobrazení průběžných výsledků a výsledků trénování a validace na konci učení. 

 

5.4.4 Kriteriální funkce a optimalizační metoda 

V algoritmu byla využita kriteriální funkce Cross Entropy, kterou popisuje rovnice 

(5). Tato funkce byla zvolena s ohledem na své vlastnosti zahrnující zejména 

proporcionální určení chyby. Byla využita váhovaná modifikace této funkce 

(Weighted Cross Entropy, rovnice (6) viz výše), váhy jednotlivých tříd byly 

nastaveny proporčně k velikosti tříd tak, jak znázorňuje rovnice (9). Symbol w(i) 

značí váhu i-té třídy, Nmax značí počet vzorků v nejvíce zastoupené třídě a Ni počet 

vzorků v i-té třídě. 

𝑤(i) =  
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑖
 

(9) 

 

Váhy jednotlivých tříd v obou variantách algoritmu představuje Tabulka 6. 

Pro přehlednost jsou váhy udány pomocí zlomků a nikoliv vyčíslení. 
 

 

Tabulka 6 Váhy kriteriální funkce v obou variantách modelu. 

 Sinusové rytmy Ostatní patologie Fibrilace síní 

Dvě třídy 1 5 065/443 

Tři třídy 1 4 754/312 4 754/443 

 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.2.3, původně byla využita funkce křížová 

entropie bez váhování a imbalance tříd byla kompenzována pomocí augmentace 

dat. Srovnání výsledků dosažených oběma způsoby přináší Obrázek 25  

a Tabulka 7. Při srovnání průběhu učení je patrné, že přesnost v trénovací množině 

dat pro variantu s augmentací velmi rychle konverguje ke 100 %, přesnost  

ve validační množině však konverguje k přibližně 95 % a dále se již nezvyšuje. 

Srovnání výsledků ukazuje, že F1 skóre v testovací množině dat je pro variantu 

algoritmu s augmentací o přibližně 5 % nižší než pro výslednou variantu 



 41 

algoritmu. Zásadní je však délka učení sítě, která je pro variantu algoritmu 

s augmentací téměř 2x delší než pro výsledný algoritmus. 

 

  
Obrázek 25 Srovnání průběhu učení pro využití augmentace dat (vlevo) a váhované křížové 

entropie (vpravo). 

 

 

Tabulka 7 Srovnání F1 skóre v testovacích datech a délky učení pro variantu algoritmu 

s augmentací a s váhovanou křížovou entropií. 

 F1 Délka učení 

Při augmentaci dat 65,9 % 4 hod 7 min 12 s 

Při váhované křížové entropii 70,8 % 1 hod 53 min 3 s 

 

 

 K optimalizaci byla zvolena metoda Adam (popisována v kapitole 4.3),  

která byla zvolena jako nejvhodnější (s ohledem na výpočetní nenáročnost, 

jednoduchost implementace a spojení výhod dalších používaných metod AdaGrad 

a RMSProp) po studiu literatury. [27, 49–51] 
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6 VÝSLEDKY NAVRŽENÉHO MODELU 

Model byl trénován na trénovací množině dat a průběžně (každé 2 epochy) 

validován na menší, validační množině. Poté byl model testován na testovacích 

datech. Tento proces proběhl pro klasifikaci do dvou i tří tříd.  

Základní metrikou využitou k hodnocení průběhu učení i úspěšnosti 

modelu je přesnost (Accuracy), která udává poměr správně zařazených vzorků 

a všech vzorků tak, jak uvádí rovnice (10). Proměnná TP (True Positive) značí 

správně klasifikované síňové fibrilace, TN (True Negative) značí správně 

klasifikované ostatní rytmy FP (False Positive) značí nesprávně klasifikované 

síňové fibrilace a FN (False Negative) značí nesprávně klasifikované ostatní rytmy. 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

(10) 

 

Accuracy je metrika velmi jednoduchá pro výpočet i interpretaci, její 

nevýhodou je však nedostatečná výpovědní hodnota při hodnocení úspěšnosti 

klasifikace nevyvážených skupin – pokud je velmi dobře klasifikována více 

zastoupená skupina a velmi špatně méně zastoupená skupina, metrika Accuracy 

dosahuje vysoké hodnoty a s ohledem na špatnou klasifikaci méně zastoupené 

skupiny přináší falešně optimistické výsledky. 

Proto je úspěšnost klasifikace mimo metriku Accuracy hodnocena i pomocí 

F1 skóre. Pro všechny varianty je počítáno F1 skóre dle rovnice (11),  

kde Senzitivita a PPH (Pozitivní Prediktivní Hodnota) jsou vypočteny dle rovnic 

(12) a (13). Operátor * zde představuje násobení a ostatní symboly mají totožný 

význam, jako v rovnici (10). 

 

𝐹1 = 2 ∗  
𝑃𝑃𝐻 ∗   𝑆𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑃𝑃𝐻 + 𝑆𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎
∗ 100 

(11) 

 

𝑃𝑃𝐻 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

(12) 

 

𝑆𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

(13) 
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 Senzitivita udává schopnost klasifikátoru správně detekovat FiS, pokud 

je vzorek skutečně fibrilací síní a PPH vyjadřuje pravděpodobnost, že vzorek 

je skutečně fibrilací síní, pokud tak byl klasifikován. F1 skóre je harmonickým 

průměrem senzitivity a PPH. Je to tedy metrika vhodná k hodnocení klasifikace 

s nestejně zastoupenými třídami. 

6.1  Výsledky při detekci (klasifikace do 2 tříd) 

 Tabulka 8 a Tabulka 9 obsahují matice záměn pro klasifikaci do dvou tříd 

v poslední epoše trénování v trénovací a validační množině.  

Lze vidět, že na konci učení byly všechny vzorky trénovací množiny 

zařazeny správně, již při validaci bylo však 4,7 % vzorků zařazeno nesprávně. 

Častější chybou přitom bylo nesprávné stanovení síňových fibrilací (tedy více 

falešně negativních vzorků než falešně pozitivních).  

 

 
Tabulka 8 Matice záměn trénovací množiny v poslední epoše trénování. 

Trénovací množina dat 

Predikované hodnoty 

Sinusový a ostatní 

rytmy 
Síňově fibrilace 

Anotované 

hodnoty 

Sinusový a ostatní rytmy 5 065 0 

Síňové fibrilace 0 443 

 

 
Tabulka 9 Matice záměn validační množiny po poslední epoše trénování. 

Validační množina dat 

Predikované hodnoty 

Sinusový a ostatní 

rytmy 
Síňově fibrilace 

Anotované 

hodnoty 

Sinusový a ostatní rytmy 1240 26 

Síňové fibrilace 38 72 

  

Obrázek 26 znázorňuje průběh přesnosti klasifikace při procesu učení 

pro trénovací a validační množinu. Zpočátku průběh v obou množinách (trénovací  

i validační) osciluje, postupně se však obě linie vyhlazují a konvergují ke 100 % 

trénovací data a k 95 % validační data.  

Obrázek 27 znázorňuje průběh chybové funkce opět pro obě množiny. 

Průběh znázorňující hodnotu chybové funkce v trénovací množině je hladký 

a konverguje k 0, průběh pro validační data naopak v průběhu učení roste a značně 

osciluje. 
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Přesnost i hodnota chybové funkce pro validační množinu nebyly určovány 

při každé iteraci, ale pouze jednou za dvě epochy, proto jsou průběhy pro validační 

množinu interpolovány.  

 
Obrázek 26 Přesnost klasifikace v průběhu učení pro trénovací a validační data. 

 

 
Obrázek 27 Průběh chybové funkce při učení pro trénovací a validační data. 
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Tabulka 10 shrnuje vypočtené F1 skóre a přesnost v trénovací i validační 

množině. Obě metriky dosahují v trénovací množině 100 % díky správnému 

zařazení všech vzorků. Hodnota obou metrik ve validační množině dat klesla. 
 

 

Tabulka 10 Vypočtená F1 skóre a přesnost pro klasifikaci do dvou tříd. 

 Trénovací množina Validační množina 

F1 skóre 100,0 % 69,2 % 

Přesnost (accuracy) 100,0 % 95,3 % 

 
 

Tabulka 11 obsahuje matici záměn pro testovací data. F1 skóre 

pro testovací data je 70,8 % a přesnost 93,8 %. Správně nebylo zařazeno 6,2 % 

vzorků, častější je tak jako ve validační množině dat nesprávné zařazení síňových 

fibrilací do druhé třídy. 

 
Tabulka 11 Matice záměn pro testovací data. 

Matice záměn pro testovací data 

Predikované hodnoty 

Sinusový a ostatní 

rytmy 
Síňově fibrilace 

Anotované 

hodnoty 

Sinusový a ostatní rytmy 786 14 

Síňové fibrilace 42 68 

6.2 Výsledky při klasifikaci do 3 tříd 

Tabulka 12 a Tabulka 13 obsahují matice záměn pro klasifikaci do tří tříd 
v trénovací a validační množině dat, a to po poslední epoše učení. V trénovací 
množině dat bylo zařazeno nesprávně pouze 21 vzorků sinusových rytmů (necelé 
procento celé množiny dat). Ve validační množině bylo chybně zařazeno již 113 
vzorků (8,2 % validační množiny dat). V rámci validace bylo nejčastějším 
problémem chybné zařazení Ostatních rytmů. 

 

 
Tabulka 12 Matice záměn trénovací množiny v poslední epoše učení. 

Trénovací množina dat 

Predikované hodnoty 

Sinusový 
rytmus 

Síňově 
fibrilace 

Ostatní 
rytmy 

Anotované 
hodnoty 

Sinusový 
rytmus 

4 733 7 14 

Síňové fibrilace 0 443 0 

Ostatní rytmy 0 0 312 
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Tabulka 13 Matice záměn validační množiny v poslední epoše učení. 

Validační množina dat 

Predikované hodnoty 

Sinusový 
rytmus 

Síňově 
fibrilace 

Ostatní 
rytmy 

Anotované 
hodnoty 

Sinusový 
rytmus 

1 150 23 15 

Síňové fibrilace 31 72 7 

Ostatní rytmy 21 16 40 

  
Obrázek 28 znázorňuje průběh přesnosti klasifikace při procesu učení 

pro trénovací a validační množinu. Zejména v průběhu pro trénovací množinu lze 
pozorovat značný zákmit, křivka se však záhy vrací ke svému původnímu 
konvergujícímu trendu. Křivka však téměř v průběhu celého učení osciluje. Trend 
křivky pro validační data kopíruje trend křivky pro trénovací data. 

 
Obrázek 28 Přesnost klasifikace v průběhu učení pro trénovací a validační data. 

 
 
 
Obrázek 29 znázorňuje průběh chybové funkce opět pro obě množiny.  

Lze pozorovat obdobný zákmit, jako v předchozím obrázku, v průběhu chybové 
funkce je však znatelnější zejména pro validační data. Křivka pro trénovací data 
po návratu k původnímu trendu hladce konverguje k 0, křivka pro validační data 
má oscilující charakter a dosahuje významně vyšších hodnot. 
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Přesnost i hodnota chybové funkce byly počítány jako při klasifikaci 
do dvou tříd.  
 

 
Obrázek 29 Průběh chybové funkce při učení pro trénovací a validační data. 

 

Tabulka 14 obsahuje F1 skóre a přesnost pro obě matice záměn. V trénovací 

množině dosahují obě metriky takřka 100 %, ve validační množině lze pozorovat 

značný propad zejména F1 skóre.  

Matice záměn byly tvořeny obdobně jako při klasifikaci do dvou tříd.  

Pro výpočet F1 skóre byly brány jako TP správně klasifikované síňové fibrilace  

a jako TN správně klasifikované sinusové rytmy a ostatní rytmy. Tyto dvě skupiny 

byly tedy pro vyhodnocení sloučeny do jedné skupiny tak, jak je to při klasifikaci 

do dvou tříd.  

 
 

Tabulka 14 Vypočtená F1 skóre a přesnost pro klasifikaci do tří tříd. 

 Trénovací množina Validační množina 

F1 skóre 99,2 % 65,2 % 

Přesnost (accuracy) 100,0 % 91,8 % 

 

 

Tabulka 15 obsahuje matici záměn pro testovací množinu dat. F1 skóre 
pro testovací množinu je 69,2 % a přesnost je 81,3 %. Z 910 testovacích záznamů 
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bylo chybně zařazeno celkem 170 (18,7 %). Nejčastější chybou je chybné zařazení 
vzorků z třídy Ostatní rytmy do třídy Sinusové rytmy. Tato chyba není pro účely 
práce klíčová, proto je i přes vysoký podíl špatně zařazených vzorků výsledná 
úspěšnost vysoká. 

 

 
Tabulka 15 Matice záměn pro testovací data a klasifikaci do tří tříd. 

Matice záměn pro testovací data 

Predikované hodnoty 

Sinusový 
rytmus 

Síňově 
fibrilace 

Ostatní 
rytmy 

Anotované 
hodnoty 

Sinusový 
rytmus 

662 9 19 

Síňové fibrilace 37 65 8 

Ostatní rytmy 93 4 13 

6.3 Srovnání obou přístupů 

Tabulka 16 obsahuje výsledná F1 skóre v poslední epoše učení, resp. po učení 

pro testovací data a oba typy algoritmu. Tabulka 17 obsahuje přesnost. 

Jak znázorňuje Tabulka 16, varianta algoritmu pro klasifikaci do dvou tříd 

dosahuje mírně lepších výsledků F1 skóre. Jedná se však o rozdíl 1,6 % v testovací 

množině dat. Tabulka 17 ukazuje, že rozdíl v přesnosti je zejména v testovací 

množině významně vyšší – jde o 12,5 %.  

Pokles úspěšnosti klasifikace do tří tříd u testovací množiny dat je patrně 

dán celkem 93 chybně zařazenými vzorky z třídy Ostatních rytmů.  

 
Tabulka 16 F1 skóre pro trénovací a validační množinu při poslední epoše učení a pro testovací 

množinu po učení. 

F1 skóre Trénovací množina Validační množina Testovací množina 

Dvě třídy 100,0 % 69,2 % 70,8 % 

Tři třídy 99,2 % 65,2 % 69,2 % 

 

 
Tabulka 17 Přesnost v trénovací a validační množině při poslední epoše učení a pro testovací 

množinu po učení. 

Přesnost Trénovací množina Validační množina Testovací množina 

Dvě třídy 100,0 % 95,3 % 93,8 % 

Tři třídy 100,0 % 91,8 % 81,3 % 
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Obrázek 30 představuje srovnání průběhu učení u obou variant algoritmu. 

Zákmit v průběhu učení do 3 tříd, který je nejvýraznějším rozdílem, již byl 

komentován. Při srovnání obou průběhů je však patrný větší rozdíl mezi přesností 

v trénovací a validační množině při klasifikaci do tří tříd, a to téměř od počátku 

učení.  Tento rozdíl představuje již výsledná Tabulka 17, Obrázek 30 však ukazuje, 

že tento rozdíl je problémem celého průběhu učení. Zejména v závěru učení 

lze také u klasifikace do 2 tříd pozorovat hladší průběh v trénovací i validační 

množině. 

  
Obrázek 30 Srovnání průběhu učení obou variant algoritmu (vlevo klasifikace do 2 tříd, vpravo 

do 3 tříd). 

 

 

Trénování modelu v algoritmu s klasifikací do 2 tříd trvalo 1 hod 53 min 

a 3 s. Trénování modelu v druhé variantě modelu trvalo 1 hod 55 min a 5 s.  
 

 

 

6.4 Příklady správně a špatně klasifikovaných signálů 

Obrázek 31 představuje příklad správně zařazených vzorků (při klasifikaci 

do 2 tříd). Lze vidět, že správně byly klasifikovány typické sinusové rytmy 

(Obrázek 31 a) i méně jasné rytmy či jiné patologie (Obrázek 31 b,c). Obrázek 

představuje i příklad správně zařazené fibrilace síní (Obrázek 31 d,e), a to při 

nepravidelných intervalech RR i zkreslených vlnách P. 

Obrázek 32 představuje příklad nesprávně zařazených vzorků. V levé části 

obrázku se nachází příklad signálu anotovaného jako fibrilace síní, který však 

nebyl detekován. S ohledem na fakt, že intervaly RR jsou pravidelné a vlna P je 

dobře znatelná před každým komplexem QRS, je možné, že byl tento vzorek 

nesprávně anotován, případně se jedná o nestandardní fibrilaci síní. V pravé části 

obrázku je nesprávně detekovaná fibrilace síní.  
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a)

 

b)

 

 

c)

 

 

d)

 

e) 

 
  

Obrázek 31 Příklady správně klasifikovaných vzorků (a)-c) Sinusové a ostatní rytmy, d)-e) 

fibrilace síní). 
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Obrázek 32 Příklady nesprávně klasifikovaných vzorků (vlevo anotováno FiS, predikována druhá 

třída, vpravo Anotován Sinusový/Ostatní rytmus, predikována FiS). 

 

6.5 Srovnání s jinými autory 

Tabulka 18 představuje srovnání s výsledky jiných publikovaných prací, které 

se věnovaly detekci fibrilace síní pomocí konvoluční neuronové sítě. Práce často 

obsahovaly i klasifikaci do více tříd a srovnání více metod. U některých prací nelze 

dohledat F1 skóre vztažené na fibrilace síní, proto je pro srovnání uveden 

parametr přesnost (Accuracy), který umožní snazší srovnání s výsledky této práce.  

 Je třeba vzít v úvahu rozdílnosti mezi daty, která byla v jednotlivých 

publikacích využita. Jedná se o rozdílné velikosti trénovacích i testovacích dat 

a jejich kvalitu. Obě tyto rozdílnosti mohly zkreslit výsledky a znehodnotit jejich 

možné srovnání.  

 

 

Tabulka 18 Výsledky jiných publikovaných prací věnujících se (mimo jiné) detekci fibrilace síní 

pomocí konvoluční neuronové sítě. 

Publikace Accuracy F1 Poznámka 

Xia et al. [26] 98 % - 
Testování neproběhlo na odlišné 

množině dat 

Xiong et al. [27] - 82 %  

Rubin et al. [28] - 83 %  

Yildirim et al. [29] 91–95 % -  

Chandra et al. [30] - 73 %  

Zihlmann et al. [61] 82,3 % 76,4 % 
Krom konvoluční neuronové sítě 

model zahrnuje i rekurentní síť 

Představovaná práce 93,8 % 70,8 %  
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Představovaný model dosáhl v testovacích datech maximálního F1 skóre 

70,8 % a přesnosti (Accuracy) 93,8 %. Práce dosahuje ve srovnání s citovanými 

pracemi mírně nižšího F1 skóre, nejedná se však o významný rozdíl. Přesnost 

detekce je dokonce vyšší než v některých zmíněných publikacích. 

 Tabulka 18 přináší srovnání s jinými pracemi využívající konvoluční 

neuronové sítě, již dříve představená Tabulka 1 představuje srovnání různých 

metod detekce fibrilace síní a srovnání jejich účinnosti. Metoda konvolučních 

neuronových sítí vychází ze srovnání (s ohledem na úspěšnost detekce) jako jedna 

z nejvhodnějších. Lepších výsledků je dosaženo zejména při využití rekurentních 

neuronových sítí. 

6.6 Výsledky při použití jiných hodnot některých parametrů  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.4, parametry BatchSize a konstanta snižující krok 

učení byly určeny experimentálně. Výsledná hodnota obou konstant byla určena 

na základě nejlepších dosažených výsledků, které jsou dále představeny. 

6.6.1 Parametr BatchSize 

Prostor byl prohledáván zpočátku přibližným půlením intervalu <5; 1 000>, poté 

v intervalu <500; 1 000> pomocí metody Random search. Byly testovány hodnoty 

5, 500, 750, 800, 900 a 1 000. Srovnání průběhů učení pro jednotlivé hodnoty 

představuje Obrázek 33 a srovnání výsledků dosažených těmito hodnotami 

představuje Tabulka 19. 

 Průběhy pro jednotlivé varianty se výrazně liší. Pro tři varianty parametru 

(500, 900, 1 000) bylo učení předčasně ukončeno, což vedlo k nízké délce učení. 

V těchto průbězích jsou značné zákmity, křivka pro validační data však dosahuje 

velmi podobných hodnot jako křivka pro trénovací data. To neplatí pro ostatní tři 

průběhy. Průběh pro parametr o velikosti 750 obsahuje výrazný zákmit, křivka 

se však brzy vrací k původnímu trendu. Průběh křivky pro BatchSize = 800 

je nejhladší a bez zákmitů.  
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a)

 

b)

 
c)

 

d)

 
e)

 

f)

 
Obrázek 33 Srovnání průběhů učení pro 6 variant parametru BatchSize (a) 5, b) 500, c) 750, 

d) 800, e) 900, f) 1 000). 

 

 

Zásadní je, že při parametru BatchSize = 800 bylo dosaženo nejvyššího 

F1 skóre v testovací množině dat. Pro parametr BatchSize = 5 bylo dosaženo 

významně nižšího F1 skóre ve stejné množině dat, čas učení byl při tom nejvyšší. 
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Tabulka 19 Srovnání výsledků dosažených různými hodnotami parametru BatchSize. 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2 Konstanta snižující krok učení 

Pro snížení kroku učení byly postupně testovány konstanty 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 

a 6/7. Optimálních výsledků (F1 skóre v testovací množině) bylo dosaženou právě 

konstantou 5/6. Průběhy učení pro jednotlivé jmenované konstanty znázorňuje 

Obrázek 34. Výsledná F1 skóre a časy učení shrnuje Tabulka 20. 

Průběhy učení při experimentálním stanovení konstanty (viz Obrázek 34) 

ukazují, že pro konstanty 2/3 a 3/4 dochází k „vyskočení“ z trendu tak, jak je tomu 

i bez využití jakékoliv konstanty. Pro konstantu 4/5 bylo učení předčasně 

ukončeno, protože bylo dosaženo 70% F1 skóre ve validační množině, i zde však 

lze pozorovat zákmit. Učení se snižováním konstanty na 6/7 nevede k zákmitům, 

průběh je podobný tomu při výsledné konstantě 5/6. Tabulka 20 ukazuje, že krom 

předčasně ukončeného učení s konstantou 4/5 roste délka učení. F1 skóre roste až 

po výslednou konstantu 5/6 a poté klesá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F1 Délka učení 

5 38,2 % 5 hod 55 min 32 s 

500 67,9 % 34 min 18 s 

750 66,3 % 1 hod 51 min 7 s 

800 70,8 % 1 hod 53 min 3 s 

900 67,0 % 36 min 25 s 

1 000 65,2 % 38 min 41 s 
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a)

 

b)

 
c)

 

d)

 
e) 

 
Obrázek 34 Průběhy učení pro jednotlivé konstanty a) 2/3, b) 3/4, c) 4/5, d) 6/7, e) 5/6. 
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Tabulka 20 Výsledky testování modelu při různé konstantě snižující krok učení. 

 F1 Délka učení 

2/3 63,28 % 1 hod 47 min 30 s 

3/4 66,67 % 1 hod 49 min 28 s 

4/5 67,39 % 44 min 12 s 

5/6 70,8 % 1 hod 53 min 3 s 

6/7 62,79 % 2 hod 2 min 27 s 
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7 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Předcházející kapitola představila výsledky dvou variant algoritmu k detekci 

fibrilace síní pomocí hluboké konvoluční neuronové sítě, jejich srovnání a srovnání 

s výsledky jiných autorů využívajících obdobný přístup. Tato kapitola se věnuje 

uvedení do souvislostí, konkrétně komentování dosažených výsledků a diskuzi 

možných nedostatků a limitací představované práce. 

7.1 Klasifikace do 2 tříd 

Klasifikace do 2 tříd je návrh nejjednoduššího algoritmu odlišujícího pouze 

fibrilace síní od všech ostatních fyziologických i patologických rytmů. Při využití 

klasifikační hluboké neuronové sítě je tak do jedné třídy zařazeno vedle relativně 

podobných sinusových rytmů i mnoho dalších nesourodých patologií. To může vést 

ke zhoršené detekční schopnosti.  

 V matici záměn pro trénovací data v poslední množině trénování lze vidět, 

že všechny vzorky jsou v poslední epoše trénování zařazeny správně. Při validaci 

je však již 64 vzorků z 1 376 validačních vzorků zařazeno nesprávně (z toho 

je 38 nedetekovaných fibrilací síní). Model je tedy velmi dobře naučen, už při 

validaci je však nedokonalý. Větší třída zahrnující sinusové rytmy a patologie jiné, 

než je fibrilace síní je z většiny zařazena správně i při validaci, což vede k vysoké 

přesnosti i při validaci (viz Obrázek 26). Průběh učení (Obrázek 26) ukazuje 

hladký vývoj parametru přesnost bez jakýchkoliv zákmitů. 

 Vývoj chybové funkce (viz Obrázek 27) je pro trénovací data hladký a bez 

větších zákmitů. Naproti tomu vývoj pro validační množinu dat vykazuje mnoho 

oscilací, a i v závěru učení dosahuje poměrně vysokých hodnot, což značí 

přeučenost sítě. Ta může být dána nevhodně zvolenou architekturou 

či nedostatečnou regularizací. Oscilující charakter lze vysvětlit využitím váhované 

křížové entropie, která zavádí jinou penalizaci pro každou třídu.  

 Podobně jako při validaci, tak i při testování algoritmu byla většina vzorků 

z třídy sinusové rytmy a ostatní patologie zařazena správně. Model však zařadil 

nesprávně celkem 42 vzorků fibrilace síní. Výsledná přesnost v testovací množině 

dat je tak velmi blízká 100 %, F1 skóre je však nižší (70,8 %). 

7.2 Klasifikace do 3tříd 

Klasifikace do 3 tříd na rozdíl od předchozího přístupu zohledňuje nesourodost 

třídy zahrnující sinusové rytmy a ostatní patologie. Při trénování jsou v poslední 

epoše zařazeny téměř všechny vzorky, pouze 21 sinusových rytmů bylo 

vyhodnoceno jako patologických. 
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Při validaci dochází tak, jako v předchozím případě k chybnému zařazení 

některých vzorků, nebylo detekováno 38 vzorků fibrilace síní tak, 

jako v předchozím případě. 

Průběh učení této varianty kódu (viz Obrázek 28) je méně hladký 

a v průběhu učení došlo k zákmitu, který sice značí „výskok“ 

z lokálního/globálního extrému, ale není příliš významný, protože model 

se po několika epochách vrátil k trendu křivky před zákmitem. 

Testování této varianty algoritmu vedlo (s ohledem na detekci fibrilace síní) 

k horšímu výsledku. V matici záměn testovací množiny lze pozorovat, že nejvíce 

model selhává při zařazování třetí skupiny ostatních patologií. Většina signálů 

jmenované množiny je zařazena do třídy sinusové rytmy, což může být dáno 

nesourodostí této třídy. Správné zařazení této skupiny signálů však není pro práci 

klíčové.  

7.3 Srovnání obou variant algoritmu, srovnání s výsledky 

jiných autorů 

Přesnost algoritmu využívajícího klasifikaci do dvou tříd je v testovací množině dat 

93,8 %, v druhé variantě algoritmu 81,3 %.  F1 skóre dosahuje pro klasifikaci 

do dvou tříd v testovací množině 70,8 %, v druhé variantě je výsledek 69, 2 %. Obě 

metriky tedy dosahují vyššího výsledku pro variantu algoritmu využívající 

klasifikaci do dvou tříd. Cílem rozšíření algoritmu o klasifikaci do 3 tříd bylo 

především rozdělení velice nesourodé třídy Sinusové a ostatní rytmy, protože byl 

předpoklad, že tato třída může být zdrojem chyb. Rozšíření nevedlo k lepším 

výsledkům, důvodem může být přetrvávající nesourodost skupiny Ostatní rytmy.  

Před srovnáním s výsledky jiných autorů je nutné uvážit především 

nestejná data využitá k trénování sítě, velikost databáze i kvalita anotací 

má na výsledný model zásadní vliv (rozsáhlá databáze se správně anotovanými 

záznamy umožňuje lepší trénování modelu, který je poté zpravidla taky schopen 

lepší generalizace). Citované publikace dosahují přesnosti v rozmezí 82,3 – 98 % 

a F1 skóre v rozsahu 73 – 83 %. Výsledky představované práce jsou 93,8 % 

a 70,8 % (pro úspěšnější variantu algoritmu). Srovnání s jinými pracemi tedy 

ukazuje, že představovaný algoritmus dosahuje vyšší přesnosti než některé 

publikované práce a řádově o jednotky procent nižšího F1 skóre než tyto práce. 

Vyšší úspěšnost některých prací může být dána např. komplexnějšími 

architekturami (jedna z prací kombinuje s konvoluční neuronovou sítí i rekurentní 

sítě), případně testování na stejných datech, které byly využity i k trénování  

(to mohlo vést k přehnaně optimistickým výsledkům). 
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7.4 Možné zdroje nepřesností a limitace práce 

Navržená práce má jistě své limitace, v důsledku toho lze ve srovnání s jinými 

publikovanými pracemi sledovat o jednotky procent nižší úspěšnosti detekce. 

Obecně lze říct, že hlavním problémem modelu je zařazení 

nezanedbatelného množství záznamů fibrilace síní do skupiny sinusové rytmy 

(při klasifikaci do 2 tříd) a sinusové + ostatní rytmy (při klasifikaci do 3 tříd). 

Při klasifikaci do 2 tříd je takto chybně zařazeno v testovacích datech 42 vzorků, 

v druhé variantě algoritmu jde o 45 vzorků. Při klasifikaci do 3 tříd je dalším 

významným problémem zařazení 93 vzorků Ostatních rytmů do třídy Sinusové 

rytmy. Správná klasifikace této třídy však pro práci není klíčová. 

Ačkoliv zejména při klasifikaci do 2 tříd bylo dosaženo v trénovací množině 

100% úspěšnosti detekce, již při validaci model začíná selhávat. Je tedy 

pravděpodobné, že model je přeučený (vzhledem ke konkrétním vzorkům, které 

jsou k dispozici pro trénování). Rozdíl mezi úspěšností při validaci a testování však 

činí pouze jednotky procent (max. 10,5 % v přesnosti a klasifikaci do 3 tříd), 

což znamená že model je schopný generalizace (úspěšnost detekce je v jiné 

skupině dat obdobná jako v té, ve které probíhalo učení a validace). Při zobrazení 

některých špatně klasifikovaných vzorků (Obrázek 32) však lze konstatovat, 

že byly jako fibrilace síní anotovány i atypické signály snadno zaměnitelné 

se sinusovým rytmem. Je tedy možné, že řada chybně zařazených vzorků 

je zařazena správně, a primárním zdrojem chyby je nesprávná anotace. 

Parametry počet epoch, krok učení a velikost dávky byly předmětem 

detailní optimalizace, jejich nastavení tedy nejspíše k nedokonalému výsledku 

nevedlo. Možným zdrojem chyb je nevhodně zvolená architektura (ve smyslu 

pořadí vrstev a jejich parametrů). V rámci optimalizace modelu byly testovány 

různé varianty nastavení parametrů vrstev, pořadí vrstev však zůstávalo téměř 

vždy stejné.  

Limitace práce je jistě v horší zobecnitelnosti na jiný charakter vstupu. 

Algoritmus je navržen tak, že na vstupu vyžaduje záznam 12svodového EKG 

o pevné délce 5 000 před decimací, případně 1 250 po decimaci. Pro využití 

k detekci mezi signály jiné délky či vzorkovací frekvence není práce dimenzována. 

To lze řešit zejména dvěma způsoby – obohacením algoritmu o část, která 

se věnuje normalizaci signálu ve smyslu vzorkovací frekvence a délky, nebo 

změnou typu hluboké sítě na síť typu LSTM, která nevyžaduje vstupy o stejné 

délce. Skupiny dat, která jsou v práci využity, mají všechny stejné parametry, pro 

účely diplomové práce proto výše zmíněné úpravy nebyly klíčové. 

Možným rozšířením, které se nabízí, je klasifikace do více tříd, ideálně 

do tolika, kolik typů arytmií je v trénovací množině dat. S ohledem na to, že již 

klasifikace do tří tříd nepřinesla lepší výsledky, se však nemusí jednat o vhodné 
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řešení. Zároveň je třeba počítat s tím, že testovací data neobsahují stejné typy 

arytmií, jako trénovací a validační data. 
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ZÁVĚR 

Práce představuje návrh programu sloužícího k automatické detekci fibrilace síní 

ze záznamu EKG pomocí hluboké konvoluční sítě a teoretické základy k tvorbě 

programu potřebné.  

 V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny základy zobrazení elektrické 

činnosti srdce pomocí EKG, principy arytmogeneze a detailní charakteristika 

fibrilace síní. Ve třetí kapitole jsou popsány principy detekce fibrilace síní z EKG 

a některé již implementované metody detekce. Ve čtvrté kapitole jsou představeny 

teoretické základy hlubokých neuronových sítí nutné k praktické části práce. 

  V praktické části práce je představen navržený program, jeho implementace 

a hodnocení výsledků. Dosažené výsledky jsou dále diskutovány a srovnány 

s výsledky jiných obdobných publikací. 

 Detekční algoritmus je navržen ve dvou variantách a dosahuje v testovací 

množině dat přesnosti 81,3 % a F1 skóre 69,2 % pro méně úspěšnou variantu 

algoritmu a přesnosti 93,8 % a F1 skóre 70,8 % pro úspěšnější variantu. Většina 

parametrů a využitých funkcí byly optimalizovány pro dosažení co nejlepších 

výsledků. 

S ohledem na výsledky jiných publikovaných prací se jedná o velmi dobré, 

srovnatelné výsledky. I přesto lze pozorovat, že model je do jisté míry přeučený 

a hůře reaguje na data jiná, než byla předmětem trénování. Práce má jistě limitace, 

jedná se například o formát, ve kterém jsou vyžadována data. Možným rozšířením 

práce je krom detekce fibrilace síní klasifikace EKG do více tříd, dle počtu arytmií 

v trénovacích datech. 

Cíli této práce bylo seznámení s metodami detekce fibrilace síní v EKG, 

principy arytmogeneze a projevy fibrilace síní v EKG. Dále předzpracování dat 

k učení hluboké neuronové sítě, návrh a implementace modelu k detekci fibrilace 

síní a ověření jeho funkce. V poslední řadě byla cílem optimalizace modelu, 

hodnocení výsledků a jejich diskuze. Práce dosáhla všech stanovených cílů. 
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Seznam zkratek 
SA – sinoatriální  

AV – atrioventrikulární 

EKG – elektrokardiogram 

RBBB – blokáda pravého Tawarova raménka 

LBBB – blokáda levého Tawarova raménka 

KES – komorová extrasystola 

SVM – metoda podpůrných vektorů 

LSTM – long short-term memory 

SE – Senzitivita 

AUC – Area Under the Curve 

CNN – konvoluční neuronová síť 

RNN – rekurentní neuronová síť 

MSE – Mean Square Error 

MAE – Mean Absolute Error 

DP – diplomová práce 

SP – semestrální práce 

SMOTE – Synthetic Minority Over-Sampling TEchnique 

GAN – Generative adversarial networks 

PPH – pozitivní prediktivní hodnota 

TP – true positive 

FP – false positive 

TN – true negative 

SR – sinusový rytmus 

FiS – fibrilace síní 

SGD – Stochastic Gradient Descent 

NAG – Nestrov Accelerated Descent 

ReLU – Rectified Linear Unit 

FEKT VUT – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení 

technického v Brně 

 

 

 


