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ÚVOD
Počet lidí s neurodegenerativními onemocněními rapidně roste. Např. u Alzheime-
rovy choroby mezinárodní organizace ADI (Alzheimer Disease International) ve své
výroční zprávě World Alzheimer Report 2013 uvádí, že v roce 2010 bylo na světě
350 mil. lidí, u nichž byla tato choroba diagnostikována (prevalence činí 5,1 %) [24].
Dále je odhadováno, že tento počet do roku 2030 vzroste na 488 mil. (5,9 %) a do roku
2050 na 614 mil. (6,6 %), což by byl oproti roku 2000 nárůst o 110 %. To bude mít
samozřejmě obrovský sociální a ekonomický dopad na společnost. Náklady spojené
s léčbou této choroby, sociálním začleňováním a nepřímé náklady byly v roce 2010
dohromady vyčísleny na $ 604 mld. Je předpokládáno, že do roku 2030 tyto náklady
vzrostou o 85 % na $ 1,117 bn. [24, 35]. Kromě Alzheimerovy choroby existují i další
neurodegenerativní onemocnění, jako např. Parkinsonova nemoc, mnohotná systé-
mová atrofie, Huntingtonova choroba, amyotrofická laterální skleróza, atd. Obecně
je možné neurodegenerativní onemocnění diagnostikovat pomocí klinických, parakli-
nických a genetických vyšetření. Nicméně s největší přesností je možné onemocnění
diagnostikovat až při autopsii [28].

S rozvojem informačních technologií došlo během posledních dvou dekád i k vel-
kému výzkumu paraklinických diagnostických metod, které jsou neivazivní. Mezi
ně mj. patří i analýza řečových signálů. Kromě toho, že tento druh diagnózy není
pacientovi nepříjemný, je velkou výhodou tohoto přístupu rychlá, objektivní a zpra-
vidla ne tolik nákladná diagnóza. Nevýhodou nicméně je to, že přesnost diagnózy
závisí na vhodném návrhu a implementaci parametrizačních algoritmů. V případě,
že je pak diagnóza zcela automatizovaná, je přesnost rovněž ovlivněna klasifikač-
ním algoritmem a databází, pomocí které byl diagnostický systém natrénován. Díky
těmto nevýhodám není zatím tento druh diagnózy samostatně používán, avšak do-
káže neurologům usnadnit, zefektivnit a urychlit práci, a do budoucna má vysoký
potenciál.

V této práci bude pozornost věnována druhému nejčastěji se vyskytujícímu neu-
rodegenerativnímu onemocnění, a sice Parkinsonově nemoci (PN). Cílem práce je
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návrh nového, komplexního a robustního konceptu systému analýzy Parkinsonovy
nemoci, který bude založen na moderních technikách zpracování řečových signálů.
Konkrétně by měly být v práci splněny tyto požadavky:

1. Návrh protokolu, pomocí kterého by probíhala akvizice dysartrické řeči tak,
aby bylo následně možné dle akustické analýzy odhadnout hodnoty jednotli-
vých položek 3F testu, který hodnotí oblast faciokineze, fonorespirace a fone-
tiky. (akvizice)

2. Návrh nových parametrizačních metod, pomocí kterých bude možné Parkin-
sonovu nemoc identifikovat. (diagnóza)

3. Analýza řečových příznaků, které lze využít ke sledování změny řeči pacientů
po medikaci či stimulaci mozku. (monitoring)

4. Nalezení řečových příznaků, které signifikantně korelují se subjektivními testy
prováděnými neurology, neurologickými logopedy a psychology. (určení pro-
grese a tíhy onemocnění )

5. Integrace všech navržených postupů a metod do jednotného konceptu analýzy
hypokinetické dysartrie. (systém)

Hned na začátku je nutné zdůraznit, že účelem tohoto systému není nahrazení
neurologa při diagnóze tohoto onemocnění, ale zefektivnění jeho práce, zpřesnění
diagnózy a možnost hlubšího výzkumu tohoto onemocnění s pozitivním impaktem
na zdraví léčených pacientů. Díky možnosti objektivní analýzy je možné systém
využít např. k těmto účelům: diagnóza PN; odhad progrese onemocnění; sledování
vývoje pacientova stavu (monitoring); sledování vlivu medikace pomocí Levodopa
(L-DOPA1) a rychlé přizpůsobení dávek; sledování vlivu různých léčebných metod
(např. LSVT LOUD ®, repetitivní transkraniální magnetické stimulace rTMS); sle-
dování vlivu zařízení jako duodopové pumpy či hluboké mozkové stimulace DBS
(Deep Brain Stimulation); nastavení úrovně a frekvence DBS pulzů; atd.

1Jedná se o prekurzor dopaminu v bazálních gangliích.
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1 HYPOKINETICKÁ DYSARTRIE
A PARKINSONOVA NEMOC

Dysartrie je neurogenně podmíněná narušená komunikační schopnost, která se ma-
nifestuje jako porucha neuromuskulární exekuce řeči [5]. Jedná se o motorickou po-
ruchu, která vzniká při lézích centrálního nebo periferního nervového systému. Toto
vícekomponentové narušení může v různé míře a variabilitě ovlivnit kterýkoliv sub-
systém, který se podílí na realizaci řeči (respirace, fonace, rezonance, artikulace
a prozodie).

Hypokinetická dysartrie (HD) vzniká při lézích bazálních ganglií a jejich okruhů [5,
11, 12, 27, 31]. Nejčastější příčinou této extrapyramidové dysartrie je Parkinsonova
nemoc, ale i úrazy hlavy (např. při autonehodách či bojových sportech). Parkinso-
nova nemoc (PN) byla poprvé popsána v roce 1817 Jamesem Parkinsonem v eseji
„An Essay on the Shaking Palsy“ [23]. Toto idiopatické onemocnění je charakte-
ristické progresivním úmrtím dopaminergních neuronů, především v oblasti černé
substance ve středním mozku, konkrétně v části pars compacta, ale také v dal-
ších částech [2, 16, 19, 20]. V momentě, kdy černá substance přestane do okruhu
bazálních ganglií dodávat dostatek dopaminu, začne se projevovat svalová rigidita,
bradykineze a třes [2, 15]. Svalstvo tím začne být rezistivní vůči pohybu ve všech
směrech a stupních [10]. V krajním případě může dojít i k akinezi, kdy není možné
pozorovat jakékoliv známky hybnosti. Vědecké publikace se však liší v procentu,
které udává počet parkinsoniků postižených HD. Tato hodnota se pohybuje mezi
60 – 90 % [13, 25]. Z hlediska progrese postupuje PN v prvních stádiích velmi rychle,
přičemž u vyšších stupňů onemocnění není toto tempo již tak vysoké [14, 17].

HD se projevuje především v oblastech fonace, artikulace, prozodie, plynulosti řeči
a faciokineze. Z hlediska zpracování řečových signálů se práce soustředí především
na první 4 zmíněné oblasti.
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2 NOVÉ PŘÍSTUPY ANALÝZY
HYPOKINETICKÉ DYSARTRIE

2.1 Protokol akvizice dysartrické řeči
Jak bylo uvedeno v kap. 1, hypokinetická dysartrie je vícekomponentové narušení,
které může v různé míře a variabilitě ovlivnit kterýkoliv subsystém, který se podílí na
realizaci řeči (respirace, fonace, rezonance, artikulace a prozodie). Aby bylo možné
HD přesně kvantifikovat, je nutné použít komplexní sadu řečových cvičení, kde by
se její veškeré klinické příznaky projevily. Cílem této práce bylo navrhnout takový
protokol akvizice dysartrické řeči, který by tyto podmínky splňoval, a dále pomocí
kterého by bylo také možno objektivně odhadnout jednotlivé položky 3F testu.

Ve spolupráci s klinickou logopedkou PhDr. Mgr. Milenou Košťálovou z Neurolo-
gické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity byl tak navržen komplexní pro-
tokol, který v jeho poslední verzi (1. 3. 2011) obsahuje 91 řečových úloh (viz tab. 2.1).
Díky tomuto protokolu je možno komplexně kvantifikovat klinické příznaky HD jak
v oblasti fonace, tak i v oblastech artikulace, prozodie a plynulosti řeči.

Tab. 2.1: Protokol řečových cvičení.

Kód Úloha
Prozodie spontánní řeči

0.0 Úvodní monolog pacienta. Většinou se jedná o odpověď na otázky typu „Jaké bylo
vaše zaměstnání?“, „Co děláte ve volném čase?“, atd.

Srozumitelnost četby textu
9.4 Pacient čte delší odstavec textu.

Srozumitelnost předříkávaných vět
9.2-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Do čtvrt hodiny tam byla smršť.“ vyslove-

nou jeho normálním způsobem mluvy.
9.2-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Prohovořte to s ním dopodrobna.“ vyslo-

venou jeho normálním způsobem mluvy.
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9.2-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Při ústupu pluku duní bubny.“ vyslovenou
jeho normálním způsobem mluvy.

9.2-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Kuchařští učni nejsou jak zlatničtí.“ vyslo-
venou jeho normálním způsobem mluvy.

9.2-5 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Celý večer se učí sčítat.“ vyslovenou jeho
normálním způsobem mluvy.

Udržení rytmu v rytmickém celku
8.1 Pacient recituje báseň dle textové předlohy: Chcete vidět velký lov? Budu lovit v džun-

gli slov. Osedlám si Pegasa. Chytím báseň do lasa.

Základní větné intonační vzorce
8.2-1 Pacient čte větu „Prostřete k obědu.“ jako otázku.
8.2-2 Pacient čte větu „Prostřete k obědu.“ rozkazovacím způsobem.
8.2-3 Pacient čte větu „Prostřete k obědu.“ oznamovacím způsobem.

Přemísťování kontrastního přízvuku
8.3-1 Pacient čte větu „Z okapu teče špinavá rezavá voda.“ s kontrastním přízvukem na

slově „okapu“.
8.3-2 Pacient čte větu „Z okapu teče špinavá rezavá voda.“ s kontrastním přízvukem na

slově „špinavá“.
8.3-3 Pacient čte větu „Z okapu teče špinavá rezavá voda.“ s kontrastním přízvukem na

slově „voda“.

Intonační variabilita
8.4-1 Pacient čte větu „Teď musíš být chvíli trpělivý, než to dokončíme.“ jako by něco

někomu vysvětloval.
8.4-2 Pacient čte větu „Tak dáš mi už konečně pokoj!“ jako by byl nazlobený.
8.4-3 Pacient čte větu „Už mě to nebaví, dej mi už konečně pokoj!“ jako by byl znuděný.
8.4-4 Pacient čte větu „Tak co, jak to dopadlo?“ jako by byl nadšený.

Srozumitelnost předříkávaných slov
9.1-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „rychlonožka“
9.1-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „marnotratný“
9.1-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „horolezectví“
9.1-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „stříbrotepec“
9.1-5 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „železobetonový“
9.1-6 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „zákonodárce“
9.1-7 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „horkovzdušný“
9.1-8 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „strastiplná“
9.1-9 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „záviděníhodný“
9.1-10 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „československý“
9.1-11 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „býložravec“
9.1-12 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „pětikoruna“
9.1-13 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „dalekohled“
9.1-14 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „teploměr“
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9.1-15 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „krátkozrakost“
9.1-16 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „grandhotel“

Přesnost opakování samohlásek
7.1-1-a Pacient vysloví samohlásku [a] krátce a s přirozenou intenzitou.
7.1-1-e Pacient vysloví samohlásku [e] krátce a s přirozenou intenzitou.
7.1-1-i Pacient vysloví samohlásku [i] krátce a s přirozenou intenzitou.
7.1-1-o Pacient vysloví samohlásku [o] krátce a s přirozenou intenzitou.
7.1-1-u Pacient vysloví samohlásku [u] krátce a s přirozenou intenzitou.
7.1-2-a Pacient vysloví samohlásku [a] dlouze a s přirozenou intenzitou.
7.1-2-e Pacient vysloví samohlásku [e] dlouze a s přirozenou intenzitou.
7.1-2-i Pacient vysloví samohlásku [i] dlouze a s přirozenou intenzitou.
7.1-2-o Pacient vysloví samohlásku [o] dlouze a s přirozenou intenzitou.
7.1-2-u Pacient vysloví samohlásku [u] dlouze a s přirozenou intenzitou.
7.1-3-a Pacient vysloví samohlásku [a] dlouze a s maximální intenzitou.
7.1-3-e Pacient vysloví samohlásku [e] dlouze a s maximální intenzitou.
7.1-3-i Pacient vysloví samohlásku [i] dlouze a s maximální intenzitou.
7.1-3-o Pacient vysloví samohlásku [o] dlouze a s maximální intenzitou.
7.1-3-u Pacient vysloví samohlásku [u] dlouze a s maximální intenzitou.
7.1-4-a Pacient vysloví samohlásku [a] dlouze a s minimální intenzitou, ale ne šeptem (hlasivky

musí kmitat).
7.1-4-e Pacient vysloví samohlásku [e] dlouze a s minimální intenzitou, ale ne šeptem (hlasivky

musí kmitat).
7.1-4-i Pacient vysloví samohlásku [i] dlouze a s minimální intenzitou, ale ne šeptem (hlasivky

musí kmitat).
7.1-4-o Pacient vysloví samohlásku [o] dlouze a s minimální intenzitou, ale ne šeptem (hlasivky

musí kmitat).
7.1-4-u Pacient vysloví samohlásku [u] dlouze a s minimální intenzitou, ale ne šeptem (hlasivky

musí kmitat).

Diadochokineze s fonací
7.4-1 Pacient na jeden nádech a po co nejdelší dobu rychle opakuje řadu „ba-ba-ba“.
7.4-2 Pacient na jeden nádech a po co nejdelší dobu rychle opakuje řadu „p-t-k“.
7.4-3 Pacient na jeden nádech a po co nejdelší dobu rychle opakuje řadu „pa-ta-ka“.

Výdrž expirace při prodloužené fonaci hlásky
5.1 Pacient na jeden nádech a co nejdéle vysloví prodloužené „mmm“.
5.2-1 Pacient na jeden nádech a co nejdéle vysloví prodloužené „ííí“.
5.2-2 Pacient na jeden nádech a co nejdéle vysloví prodloužené „ááá“.

Synchronizovanost respirace s fonací
5.3 Pacient na jeden nádech vysloví prodloužené „fííí“.
5.3-1 Pacient na jeden nádech vysloví prodloužené „rýýý“.

Sledování přechodu od bilabiálních, alveolárních a velárních konsonant k fonaci
10.1-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „bába“
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10.2-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „dikobraz“
10.3-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „guma“
10.4-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „potok“
10.5-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „téma“
10.6-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „kýbl“
10.1-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „bába“
10.2-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „dikobraz“
10.3-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „guma“
10.4-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „potok“
10.5-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „téma“
10.6-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „kýbl“
10.1-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „bába“
10.2-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „dikobraz“
10.3-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „guma“
10.4-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „potok“
10.5-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „téma“
10.6-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „kýbl“
10.1-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „bába“
10.2-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „dikobraz“
10.3-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „guma“
10.4-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „potok“
10.5-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „téma“
10.6-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího slovo „kýbl“

Sledování únavy mluvidel při opakovaných větách
9.2-l-1 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Do čtvrt hodiny tam byla smršť.“ vyslove-

nou jeho normálním způsobem mluvy.
9.2-l-2 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Prohovořte to s ním dopodrobna.“ vyslo-

venou jeho normálním způsobem mluvy.
9.2-l-3 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Při ústupu pluku duní bubny.“ vyslovenou

jeho normálním způsobem mluvy.
9.2-l-4 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Kuchařští učni nejsou jak zlatničtí.“ vyslo-

venou jeho normálním způsobem mluvy.
9.2-l-5 Pacient opakuje podle vyšetřujícího větu „Celý večer se učí sčítat.“ vyslovenou jeho

normálním způsobem mluvy.

Sledování únavy mluvidel při opakovaném čteném textu
9.4-l Pacient čte delší odstavec textu.

2.1.1 PARCZ databáze

Pomocí navrženého protokolu je na pracovišti I. Neurologické kliniky Lékařské fa-
kulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nahrávána
databáze, která je v této práci označována zkratkou PARCZ (Czech Parkinsonian
Speech Database). Tato databáze vzniká za podpory grantového projektu IGA
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Tab. 2.2: Statistické charakteristiky PARCZ databáze.

Počet Průměrný věk Věkový rozsah STD věku
Řečníci Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy
Zdraví 26 26 65,58 61,81 49 – 83 45 – 87 8,90 9,05
Nemocní 60 40 66,28 69,98 46 – 87 49 – 86 8,63 7,74

MZČR „Řeč, její poruchy a kognitivní funkce u Parkinsonovy nemoci“, identifikační
kód NT/13499. Všichni řečníci v databázi podepsali informovaný souhlas, který byl
schválen etickou komisí nemocnice. Aktuální verze databáze (31. 7. 2014) obsahuje
100 pacientů s PN (40 žen a 60 mužů) a 52 věkově vázaných kontrol (26 žen a 26
mužů). Statistické charakteristiky PARCZ databáze je možné nalézt v tab. 2.2 a 2.3.

Tab. 2.3: Charakteristiky pacientů v PARCZ databázi.

Muži Ženy

Délka PN
průměr 7,87 7,7
STD 4,27 4,68

UPDRS III
průměr 26,83 22,03
STD 10,47 13,56

UPDRS V
průměr 3,35 2,88
STD 2,63 2,93

RBDSQ
průměr 3,85 3,70
STD 3,04 3,54

FOG
průměr 7,38 6,83
STD 5,92 5,72

BDI
průměr 10,38 17,62
STD 5,78 22,63

MMSE
průměr 28,29 27,55
STD 1,53 3,50

LED (mg)
průměr 1111 848,6
STD 557,77 492,79

DX
průměr 75,28 72,88
STD 6,98 11,21

1 UPDRS III – unifikovaná škála pro hodnocení Parkinsonovy nemoci, část III: vyšetření hybnosti, UPDRS V –
unifikovaná škála pro hodnocení Parkinsonovy nemoci, část V: modifikovaná Hoehn&Yahr stupnice, RBDSQ – REM
sleep behavior disorder screening questionnaire, FOG – zárazy v chůzi, BDI – Beck depression inventory, MMSE – test
kognitivních funkcí, LED – L-dopa equivalent daily dose, DX – celkový dysartrický index.
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2.2 Koncept analýzy hypokinetické dysartrie
Koncept paraklinické neinvazivní metody analýzy hypokinetické dysartrie pomocí
zpracování řečových signálů je možné vidět na obr. 2.1. Princip je v podstatě stejný,
jako při klinickém vyšetření pacienta. Neurolog/klinický logoped/psycholog se snaží
kvantifikovat jednotlivé příznaky onemocnění. Na základě této analýzy pak provede
diagnózu, určí míru onemocnění, monitoruje progresi onemocnění, sleduje vliv léčby,
atd. Tento přístup je však subjektivní, protože většinu analýz provádí člověk. V tom
je hlavní rozdíl oproti přístupu navrženého v této práci. Koncept na obr. 2.1 totiž
uvažuje analýzu objektivní a kvantifikaci paraklinických příznaků prováděnou výpo-
četní technikou.

akvizice
dat

značení

XML
popis

řečový
korpus

předzpracování
extrakce
lokálních
parametrů

extrakce
vysokoúrovňových

parametrů

extrakce
globálních
parametrů

*.xls, *.mat
*.txt, *.fig

statistická
analýza

trénování/
testováníklasifikace

výběr
parametrů

předzpracování
extrakce
lokálních
parametrů

extrakce
vysokoúrovňových

parametrů

předzpracování
extrakce
lokálních
parametrů
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vysokoúrovňových

parametrů

PN/Z
DIAGNÓZA

URČENÍ MÍRY ONEMOCNĚNÍ
MONITOROVÁNÍ

ATD.

Obr. 2.1: Koncept analýzy hypokinetické dysartrie.

Celý proces analýzy začíná akvizicí řečových signálů (viz kap. 2.1.1) dle nově na-
vrženého protokolu (viz kap. 2.1). Následuje značení hranic jednotlivých úloh a při-
dávání metadat. Až do tohoto bodu procesu je vše prováděno manuálně. Krok zna-
čení může teoreticky vypadnout v momentě, kdy nebude analýza prováděna v dávce,
ale pro každý řečový projev zvlášť (celý protokol se nebude nahrávat kontinuálně).
Vyšetřující by např. vyzval řečníka, aby vyslovil jednu větu, ta by byla zaznamenána
a následně zpracována. Nemusel by ručně značit začátek a konec promluvy. I když
ticho na začátku a konci by mohlo ovlivnit výsledky a tudíž i v tomto případě by
bylo lepší používat manuální značení. Použití detektorů řečové aktivity VAD (Voice
Activity Detector) se v tomto případě velmi nedoporučuje, jelikož tyto algoritmy
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jsou navrženy především pro zdravou řeč (mohly by některé rámce patologického
hlasu nesprávně identifikovat jako bez přítomnosti řeči).

Od dalšího kroku již probíhá vše automatizovaně. Nejdříve se z metadat nahrávek
vygeneruje popisný soubor. V případě této práce byl k zápisu zvolen rozšiřitelný
značkovací jazyk XML (Extensible Markup Language), tak aby bylo možné data
zpracovat jakýmikoliv jinými nástroji. Tento popisný soubor společně s řečovými
daty a soubory obsahujícími hranice úkolů pak tvoří řečový korpus (databázi).

Před parametrizací je možné použít ještě různé metody předzpracování, jako
např. převod stereo signálu na mono, převzorkování, normalizace úrovně, odstra-
nění střední hodnoty, filtrace preemfázovým filtrem, atd. V případě této práce byly
signály většinou převzorkovány na 𝑓vz = 16 kHz, normalizovány a někdy filtrovány
horní propustí 1. řádu s koeficientem 𝛼 = 0,99. Dále již probíhá extrakce parame-
trů, která je rozdělena do 3 fází. V první fázi jsou ze zdrojových signálů extrahovány
lokální řečové parametry, které jsou reprezentovány skalárními hodnotami, vektory
či maticemi. V případě, že je parametr reprezentován vektorem či maticí, je použita
transformace na skalární hodnotu, která se v tomto případě nazývá vysokoúrovňový
řečový příznak. Během parametrizace je možné počítat i tzv. globální parametry (tato
třetí fáze může být vypuštěna). Tyto parametry v sobě kombinují hodnoty vypočí-
tané z různých signálů (např. různých vokálů). Jedná se především o řečové příznaky
popisující hybnost jazyka jako VSA, VAI a FCR. Na konci parametrizačního procesu
jsou pak parametry exportovány do tabulek, textových souborů či jiných formátů
tak, aby je bylo možné, v závislosti na aplikaci, dále zpracovávat.

Nad exportovanými parametry je možné provádět různé statistické analýzy. Vý-
stupem těchto analýz mohou být různé grafy a tabulky, které např. popisují změnu
dysartrie v čase, kvantifikují variabilitu základního tónu a intenzity, procentuálně
popisují míru zlepšení/zhoršení řeči od poslední návštěvy doktora, udávají vliv medi-
kace či stimulací, popisují signifikantní rozdíly mezi skupinou zdravých a nemocných
řečníků, atd. Také je možné využít regresní analýzu k odhadu stupně onemocnění,
či klasifikátory k identifikaci HD.

Na konci procesu jsou tedy vyšetřujícímu poskytnuta data, na základě kterých se
může rozhodnout o postupu další léčby. Je patrné, že tento druh neinvazivní analýzy
poskytuje široké spektrum zcela nových možností objektivní analýzy a do budoucna
má vysoký potenciál.

Na základě uvedeného konceptu byl v rámci této práce implementován systém
NDAT (Neurological Disorder Analysis Tool). Tento systém je ve své poslední verzi
(1. 8. 2014) implementován v prostředí MATLAB a částečně v jazyce C. Nabízí vý-
počet široké škály lokálních, vysokoúrovňových i globálních řečových příznaků, jejich
export do různých formátů a následné zpracování pomocí statistických analýz či kla-
sifikačních algoritmů. Systém byl rovněž rozšířen o zpracování ručně psaného textu,
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které se dnes používá ke kvantifikaci mikrografie (vyskytuje se u PN) a dětské dys-
grafie. NDAT se již používá ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a v polovině
roku 2014 se začal využívat v nemocnici v Mataró (Španělsko), kde se používá k ana-
lýze dysfagie u pacientů s PN. Do budoucna se uvažuje kompletní přepis systému
do jazyka C/C++ či JAVA tak, aby jej bylo možné integrovat do chytrých zařízení
(telefony, tablety, hodinky, televize) a aby byl snadno přístupný z jakéhokoliv místa
(cloudové řešení).

2.3 Nové parametrizační metody
V rámci této práce bylo navrženo 62 zcela nových parametrů, kvantifikujících hypo-
kinetickou dysartrii. Tyto parametry jsou založeny na modulačním spektru, sluchové
struktuře, bikepstru, aproximační a vzorkové entropii, empirické modální dekompo-
zici a singulárních bodech signálu.

2.3.1 Parametry založené na modulačním spektru

Prvním krokem výpočtu modulačního spektra je použití krátkodobé Fourierovy
transformace STFT (Short-Time Fourier Transform) diskrétního řečového signálu
𝑠[𝑛] o délce 𝑁 :

𝑆[𝑘,𝑚] =
𝑁−1∑︁
𝑛=0

𝑠[𝑛]𝑤[𝑛−𝑚𝐿]e−j𝑘 2𝜋
𝑁

𝑛, (2.1)

𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑁 − 1,
𝑚 = 0, 1, . . . ,𝑀 − 1,

kde je 𝑀 počet řečových segmentů a 𝑤[𝑛] funkce okna (v případě této práce Ham-
mingova) s krokem 𝐿 vzorků. Následně je spočítáno výkonové spektrum |𝑆[𝑘,𝑚]|2,
které je filtrováno bankou 𝑃 trojúhelníkových filtrů ekvidistantně rozložených na
melovské škále. Takto je vytvořena matice 𝑋[𝑝,𝑚] se subpásmy 𝑝 = 1, 2, . . . , 𝑃 .
Rozdělení úrovní každé obálky subpásma 𝑋[𝑝,𝑚] znělého řečového signálu má sil-
nou exponenciální složku, která je potlačena logaritmováním a odečtením střední
hodnoty [22]:

�̂�[𝑝,𝑚] = ln (𝑋[𝑝,𝑚]) − ln (𝑋[𝑝,𝑚]), (2.2)

kde * odpovídá průměrujícímu operátoru přes 𝑚. Následně je provedena frekvenční
analýza každé obálky použitím diskrétní Fourierovy transformace DFT (Discrete
Fourier Transform):

Ψ[𝑝, 𝑙] =
𝑀−1∑︁
𝑚=0

�̂�[𝑝,𝑚]e−j𝑙 2𝜋
𝑀

𝑚, (2.3)

𝑙 = 0, 1, . . . ,𝑀 − 1,
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kde 𝑝 a 𝑙 udávají akustickou, respektive modulační frekvenci. V posledním kroku
výpočtu modulačního spektra je extrahována druhá mocnina každého subpásma,
která je následně normalizována.

Ψn[𝑝, 𝑙] = Ψ[𝑝, 𝑙]∑︀
𝑙 Ψ[𝑝, 𝑙] . (2.4)

Parametry navržené v této práci jsou založeny na funkci 𝜓[𝑙], která je extrahována
z normalizovaného modulačního spektra na základě vztahu:

𝜓[𝑙] =
𝑃∑︁

𝑝=1
Ψn[𝑝, 𝑙]. (2.5)

Nestabilita vibrace hlasivkových svalů se u patologického hlasu projevuje rozložením
většiny energie na vyšších modulačních frekvencí. Tuto vlastnost je možné dostatečně
popsat právě funkcí 𝜓[𝑙]. Obr. 2.2 znázorňuje průběh funkce 𝜓[𝑙] vypočítaný pro
zdravou a patologickou samohlásku [a] z databáze PdA. Jak je možné pozorovat,
v porovnání s patologickým hlasem je u zdravého hlasu vrchol funkce 𝜓[𝑙] vyšší, užší
a posunut více k nižším modulačním frekvencím
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Obr. 2.2: Funkce 𝜓[𝑙] vypočítaná pro zdravou a patologickou samohlásku [a] z data-
báze PdA.

Navržené parametry, odvozené z 𝜓[𝑙], jsou MSER (Modulation Spectra Energy
Ratio), MFP (Modulation Frequency of Peak) a RPHM (Relative Peak Height of
Modulation spectra). MSER je definován jako:

MSER =

𝑙5 Hz∑︀
𝑙=0

𝜓[𝑙]
𝑀−1∑︀

𝑙=𝑙5 Hz+1
𝜓[𝑙]

, (2.6)

kde je 𝑙5 Hz index vzorku, který odpovídá 5 Hz modulační frekvenci (tato hranice
byla nalezena empiricky). MFP (uváděn v jednotkách Hz) je dále popsán vzorcem:

MFP = arg max
𝑙

(𝜓[𝑙]) . (2.7)
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Nakonec RPHM je možné vyjádřit vztahem:

RPHM = 𝜓[𝑖] − 𝑟[𝑖]
𝜓[𝑖] , (2.8)

𝑖 = arg max
𝑙

(𝜓[𝑙]) ,

kde je 𝑟[𝑖] regresní přímka funkce 𝜓[𝑙] pro 𝑙 = 𝑙5 Hz, . . . ,𝑀 − 1.

2.3.2 Parametry založené na sluchové struktuře

Použitím ICC koeficientů je možné získat frekvenční spektrum modulačních obálek
aplikovaných na různá pásma sluchového podnětu [21]. Podobně jako v případě
modulačního spektra zahrnuje výpočet ICC na začátku STFT a následně extrakci
výkonového spektra |𝑆[𝑘,𝑚]|2. Nicméně v dalším kroku už není použita filtrace
bankou trojúhelníkových filtrů, ale bankou 𝑃 gammatónových filtrů rovnoměrně
rozložených na melovské škále. Tyto filtry jsou definovány následovně:

𝑔[𝑛] =
(︃
𝑛

𝑓vz

)︃𝑜−1

· cos
(︃

2𝜋𝑓c𝑛

𝑓vz

)︃
· e

−2𝜋𝑏𝑛
𝑓vz , (2.9)

𝑏 = 24.7
(︁
4.37−3𝑓c + 1

)︁
,

kde je 𝑓c střední frekvence v Hz, 𝑜 řád filtru (v případě této práce byl volen 𝑜 = 4)
a 𝑓vz vzorkovací frekvence v Hz. Následně byla na obálky jednotlivých subpásem
aplikována DFT, nicméně nyní bez předešlé normalizace:

𝑇 [𝑝, 𝑙] =
∞∑︁

𝑚=−∞
𝑋[𝑝,𝑚]e−j𝑙 2𝜋

𝑀
𝑚. (2.10)

Nakonec je modulové spektrum každé obálky |𝑇 [𝑝, 𝑙]| filtrováno bankou 𝑄 = 13
rezonančních filtrů exponenciálně rozdělených od 12 do 107 Hz. Tyto rezonanční
filtry jsou popsány funkcí:

𝐻(𝑧) = 0.1𝑧2 − 0.09
𝑧2 − 1.8 cos

(︁
2𝜋𝑓c
𝑓vz

)︁
𝑧 + 0.81

. (2.11)

Takto na konci procesu vznikne matice Ξ[𝑝, 𝑞] (𝑞 = 1, 2, . . . , 𝑄) ICC koeficientů pro
vstupní řečový signál 𝑠[𝑛].

Nově navržené parametry jsou založeny na funkci 𝜉[𝑝], která je vypočítána z Ξ[𝑝, 𝑞]
dle vztahu:

𝜉[𝑝] =
𝑄∑︁

𝑞=1
ln (Ξ[𝑝, 𝑞]) . (2.12)

Oproti 𝜓[𝑙] popisuje tato funkce spíše nesprávnou polohu artikulačních orgánů, než
nestabilitu v kmitání hlasivek. Na obr. 2.3 je možné vidět průběh funkce 𝜉[𝑝] vy-
počítaný pro zdravou a patologickou samohlásku [a] z databáze PdA. Parametry
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odvozené z 𝜉[𝑝] jsou ICER (Inferior Colliculus Energy Ratio) a RPHIC (Relative
Peak Height of Inferior Colliculus). Podíl ICER je definován následujícím vztahem:

ICER =

12∑︀
𝑝=1

𝜉[𝑝]
20∑︀

𝑝=13
𝜉[𝑝]

. (2.13)

RPHIC je podobně jako RPHM založen na regresní přímce, nicméně v tomto případě
je 𝑟[𝑖] počítána pro 𝑖 = 13, . . . , 20:

RPHIC = 𝜉[𝑖] − 𝑟[𝑖]
𝜉[𝑖] , (2.14)

𝑖 = arg max
𝑝

(𝜉[𝑝]) .
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Obr. 2.3: Funkce 𝜉[𝑝] vypočítaná pro zdravou a patologickou samohlásku [a] z data-
báze PdA.

2.3.3 Parametry založené na bikepstru

V této práci je použita definice reálného bikepstra 𝑐[𝑛1, 𝑛2] podobná definici reálného
kepstra:

𝑐[𝑛1, 𝑛2] = 1
𝑁2

𝑁−1∑︁
𝑘1,𝑘2=0

�̂�[𝑘1, 𝑘2]ej 2𝜋
𝑁

(𝑘1𝑛1+𝑘2𝑛2), (2.15)

�̂�[𝑘1, 𝑘2] = ln (|𝐵[𝑘1, 𝑘2]|) , (2.16)

kde je bispektrum𝐵[𝑘1, 𝑘2] vypočítáno jako DFT korelační funkce 3. řádu 𝛾[𝑛1, 𝑛2] [18]:

𝐵[𝑘1, 𝑘2] =
𝑁−1∑︁

𝑛1,𝑛2=0
𝛾[𝑛1, 𝑛2]e−j 2𝜋

𝑁
(𝑘1𝑛1+𝑘2𝑛2), (2.17)
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𝛾[𝑛1, 𝑛2] = 1
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑛=0

𝛿[𝑛]𝛿[𝑛+ 𝑛1]𝛿[𝑛+ 𝑛2],

𝛿[𝑖] = 𝑠[(𝑛+ 𝑖) mod 𝑁 ].

První parametr, který je na základě bikepstra navržen, je BCII (BiCepstral Index
Interference):

BCII = 1
𝑁2 − 1

1
|max (𝑏[𝑛1, 𝑛2])|

· (2.18)

·
𝑁−1∑︁
𝑛1=0

𝑁−2∑︁
𝑛2=0

|𝑏[𝑛1, 𝑛2 + 1] − 𝑏[𝑛1, 𝑛2]| ,

𝑏[𝑛1, 𝑛2] =

⃒⃒⃒⃒
⃒𝑀−1∑︀
𝑚=0

𝑐𝑚[𝑛1, 𝑛2]
⃒⃒⃒⃒
⃒

𝑀−1∑︀
𝑚=0

|𝑐𝑚[𝑛1, 𝑛2]|
, (2.19)

kde je 𝑐𝑚[𝑛1, 𝑛2] bikepstrum vypočítané pro 𝑚-tý řečový segment. Další dva nové pa-
rametry jsou HFEBC (High Frequency Energy of one-dimensional BiCepstral index)
a LFEBC (Low Frequency Energy of one-dimensional BiCepstral index):

LFEBC =

𝐿∑︀
𝑛=0

𝜌[𝑛]
𝑁−1∑︀
𝑛=0

𝜌[𝑛]
, (2.20)

HFEBC =

𝑁−1∑︀
𝑛=𝐿+1

𝜌[𝑛]
𝑁−1∑︀
𝑛=0

𝜌[𝑛]
, (2.21)

𝜌[𝑛] = 𝑐[𝑛, 𝑛], (2.22)

𝐿 = 𝑓vz

𝑓max
,

kde je 𝜌[𝑛] (pro 𝑛 = 0, 1, . . . , 𝑁−1) jednorozměrný bikepstrální index a 𝑓max nejvyšší
očekávaná hodnota základního tónu (v případě této práce 𝑓max = 350 Hz).

Předpokládá se, že patologický hlas obsahuje mnohem více bílého šumu (syme-
tricky rozděleného ve spektru) než hlas zdravý. To je dáno především nesprávnou
okluzí. Tento druh šumu zmizí v reálném kepstru odhadnutém pomocí 𝜌[𝑛] (viz
obr. 2.4). Tudíž rozdílem reálného kepstra 𝑐[𝑛] (vypočítaného pomocí DFT) a jed-
norozměrného bikepstrálního indexu můžeme odhadnout šumovou složku signálu.
Na základě této myšlenky jsou založeny parametry BCMII (BiCepstrum Module
Interference Index) a BCPII (BiCepstrum Phase Interference Index):

BCMII = 1
𝑁2 − 1

1
max (𝜂m[𝑚]) · (2.23)
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·
𝑀−2∑︁
𝑚=0

|𝜂m[𝑚+ 1] − 𝜂m[𝑚]| ,

BPMII = 1
𝑁2 − 1

1
max (𝜂p[𝑚]) · (2.24)

·
𝑀−2∑︁
𝑚=0

|𝜂p[𝑚+ 1] − 𝜂p[𝑚]| ,

𝜂m[𝑚] =
𝑁−1∑︁
𝑛=0

(|𝑐𝑚[𝑛]| − |𝜌𝑚[𝑛]|)2 , (2.25)

𝜂p[𝑚] =
𝑁−1∑︁
𝑛=0

(ang (𝑐𝑚[𝑛]) − ang (𝜌𝑚[𝑛]))2 , (2.26)

kde 𝑐𝑚[𝑛] a 𝜌𝑚[𝑛] je reálné kepstrum, respektive jednorozměrný bikepstrální index,
vypočítaný z 𝑚-tého rámce. 𝑐𝑚[𝑛] je komplexní kepstrum a 𝜌𝑚[𝑛] jednorozměrný
bikepstrální index, při jehož výpočtu nebyla uvažována absolutní hodnota, která
byla v rovnici 2.16 použita.
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Obr. 2.4: Srovnání průběhů funkcí jednorozměrného bikesptrálního indexu 𝜌[𝑛] a re-
álného kepstra 𝑐[𝑛] vypočítaných pro prodloužený vokál [a] vyslovený zdravým řeč-
níkem. V grafu je zobrazeno pouze prvních 101 vzorků.

Další parametry založené na 𝑐[𝑛] a 𝜌[𝑛] jsou LCBCER (Low Cepstra/BiCepstra
Energy Ratio) a HCBCER (High Cepstra/BiCepstra Energy Ratio):

LCBCER =

𝐿∑︀
𝑛=0

|𝑐[𝑛]|
𝐿∑︀

𝑛=0
|𝜌[𝑛]|

, (2.27)

HCBCER =

𝑁−1∑︀
𝑛=𝐿+1

|𝑐[𝑛]|
𝑁−1∑︀

𝑛=𝐿+1
|𝜌[𝑛]|

. (2.28)
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Na základě těchto rovnic jsou navrženy také parametry LSBER (Low Spectra/Bis-
pectra Energy Ratio) a HSBER (High Spectra/Bispectra Energy Ratio), nicméně
v tomto případě jsou použity podíly spektra 𝑆[𝑘] a jednorozměrného bispektrálního
indexu 𝜗[𝑘] pro 𝐿 = ⌊𝑁/2⌋.

Další dva parametry BCMD (BiCepstral Module Distance) a BCPD (BiCepstral
Phase Distance) jsou založeny na měření vzdáleností. Hodnoty těchto parametrů je
možné pro 𝑚-tý řečový segment vypočítat pomocí vztahů:

BCMD =
𝑁−1∑︁

𝑛1,𝑛2=0
||𝑐𝑚+1[𝑛1, 𝑛2]| − |𝑐𝑚[𝑛1, 𝑛2]|| , (2.29)

BCPD =
𝑁−1∑︁

𝑛1,𝑛2=0
|ang (𝑐𝑚+1[𝑛1, 𝑛2]) − ang (𝑐𝑚[𝑛1, 𝑛2])| , (2.30)

kde je 𝑐𝑚[𝑛1, 𝑛2] komplexní bikepstrum, při jehož výpočtu (viz vzorec 2.16) není uva-
žována absolutní hodnota. Podobně jako v případě definic 2.29 a 2.30 jsou navrženy
parametry BMD (Bispectral Module Distance) a BPD (Bispectral Phase Distance),
kde je místo 𝑐𝑚[𝑛1, 𝑛2] použito 𝐵𝑚[𝑘1, 𝑘2].

2.3.4 Aproximační a vzorková entropie založené na různých
funkcích jádra

Aproximační entropie (AE) se používá k měření pravidelnosti uvnitř analyzované ča-
sové řady. Výhodou AE je to, že dokáže robustně odhadnout komplexnost systému
při použití malého množství vzorků (100–5000) [3]. Aby bylo možné AE defino-
vat, je nutné nejdříve vytvořit fázový prostor pomocí Takensova rekonstrukčního
teorému: [32]

𝑥[𝑛] = [𝑠[𝑛], 𝑠[𝑛+ 𝜏 ], . . . , 𝑠[𝑛+ (𝑚− 1)𝜏 ]] , (2.31)
𝑛 = 0, 1, . . . , 𝑁 − 1 − (𝑚− 1)𝜏,

kde je 𝑚 dimenze vložení a 𝜏 časové zpoždění (pro AE bude uvažováno 𝜏 = 1). Dále
je definováno tzv. množství pravidelnosti:

𝐶[𝑖,𝑚, 𝑟] = 1
𝑁 −𝑚

𝑁−𝑚∑︁
𝑗=0

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) . (2.32)

Nakonec je možné AE vyjádřit vzorcem: [34]

AE = Φ[𝑚, 𝑟] − Φ[𝑚+ 1, 𝑟], (2.33)

Φ[𝑚, 𝑟] = 1
𝑁 −𝑚

𝑁−𝑚∑︁
𝑖=0

ln (𝐶[𝑖,𝑚, 𝑟]) . (2.34)
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Nevýhodou AE je její závislost na délce signálu, což je způsobeno porovnáváním
stejných bodů v atraktoru. Tuto vlastnost však nemá entropie vzorková (SE), která
neuvažuje srovnávání stejných vektorů 𝑥[𝑛]: [1]

SE = Γ[𝑚, 𝑟] − Γ[𝑚+ 1, 𝑟], (2.35)

Γ[𝑚, 𝑟] = 1
𝑁 −𝑚

𝑁−𝑚∑︁
𝑖=0

ln (𝐶𝑥[𝑖,𝑚, 𝑟]) , (2.36)

𝐶𝑥[𝑖,𝑚, 𝑟] = 1
𝑁 −𝑚

𝑁−𝑚∑︁
𝑗=0,𝑖 ̸=𝑗

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) . (2.37)

Nejčastější hodnoty pro dimenzi vložení jsou 𝑚 = 1, 2. V této práci bude použita
hodnota 𝑚 = 2, která poskytuje detailnější rekonstrukci. Nakonec musí být defino-
vána funkce jádra 𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟). Původně jsou AE a SE založeny na:

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = Θ{𝑟 − 𝑑 (𝑥[𝑖], 𝑥[𝑗])}, (2.38)
𝑑 (𝑥[𝑖], 𝑥[𝑗]) = max

𝑘
|𝑠[𝑖+ 𝑘] − 𝑠[𝑗 + 𝑘]|, (2.39)

𝑘 = 0, 1, . . . ,𝑚− 1,

kde je Θ Heavisideova funkce a 𝑟 rádius, v tomto případě vypočítán podle vztahu:

𝑟 = 0.2std (𝑠[𝑛]) . (2.40)

Tyto entropie budou v práci značeny jako AE (Heaviside) respektive SE (Heavi-
side). Orozco-Arroyave et al. navrhli další varianty AE (Gaussian) a SE (Gaussian)
založené na Gaussových jádrech: [1]

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = exp
(︃

−‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖2

10𝑟2

)︃
. (2.41)

V této práci jsou navrženy varianty AE a SE založené na dalších 6 jádrech: expo-
nenciální jádro

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = exp
(︃

−‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖
2𝑟2

)︃
; (2.42)

Laplaceovo jádro,

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = exp
(︃

−‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖
𝑟

)︃
; (2.43)

kruhové jádro,

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = 2
𝜋

arccos
(︃

−‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖
𝑟

)︃
− (2.44)

− 2
𝜋

‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖
𝑟

⎯⎸⎸⎷1 −
(︃

‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖
𝑟

)︃2

,
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pro ‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖ < 𝑟, jinak 0; sférické jádro,

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = 1 − 3
2

‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖
𝑟

+ 1
2

(︃
‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖

𝑟

)︃3

, (2.45)

pro ‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖ < 𝑟, jinak 0; Cauchyovo jádro,

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = 1
1 + ‖𝑥[𝑖]−𝑥[𝑗]‖2

𝑟

, (2.46)

pro ‖𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]‖ < 𝑟, jinak 0, a trojúhelníkové jádro,

𝜅 (𝑖, 𝑗, 𝑟) = 1 − |𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]|
𝑟

, (2.47)

pro |𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗]| < 𝑟, jinak 0.

2.3.5 Parametry založené na empirické modální
dekompozici

Tsanas et al. navrhli několik metod měření SNR a NSR založených na EMD: [33]

IMF-SNR =

𝐼∑︀
𝑖=4

𝜇𝑖

3∑︀
𝑖=1

𝜇𝑖

, (2.48)

IMF-NSR =

2∑︀
𝑖=1

�̂�𝑖

𝐼∑︀
𝑖=3

�̂�𝑖

, (2.49)

kde je 𝜇𝑖 parametr, nebo vektor středních hodnot, vypočítaných z původní 𝑖-té
vlastní funkce IMF a 𝐼 udává celkový počet těchto funkcí. V případě �̂� je 𝑖-tá IMF
před následnou parametrizací ještě logaritmována. K parametrizaci IMF používali
Tsanas et al. krátkodobou energii, v jejich práci označovanou zkratkou SEO (Squared
Energy Operator), dále TKEO a SHE.

V této práci byly metody výpočtu SNR a NSR rozšířeny o další parametry:
IMF-SNRRE (založený na Rényi entropii 2. řádu), IMF-SNRZCR (založený na počtu
průchodů nulovou úrovní) a IMF-NSRRE. V případě IMF-SNRRE je 𝜇𝑖 definován
jako:

𝜇𝑖 = − log2

⎛⎝ 𝐽∑︁
𝑗=1

𝑝2
(︁
𝑥𝑖

𝑗

)︁⎞⎠ , (2.50)

kde je 𝑝2
(︁
𝑥𝑖

𝑗

)︁
pravděpodobnost 𝑃

(︁
IMF𝑖 = 𝑥𝑖

𝑗

)︁
a {𝑥𝑖

1, 𝑥
𝑖
2, . . . , 𝑥

𝑖
𝐽} jsou všechny hod-

noty, kterých může 𝑖-tá IMF nabývat. V případě IMF-SNRZCR je 𝜇𝑖 vypočítáno
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dle:

𝜇𝑖 = 1
𝑁

𝑁−1∑︁
𝑛=1

|sgn (𝑓𝑖[𝑛]) − sgn (𝑓𝑖[𝑛− 1])| , (2.51)

kde je 𝑓𝑖[𝑛] 𝑖-tá IMF.
Vysokofrekvenční složky přítomné v 1. IMF reprezentují šumovou část signálu.

V práci je navržen nový parametr IMF-FD, který je založen na fraktální dimenzi
1. IMF. Tato míra komplexity dostatečně kvantifikuje množství přítomného šumu
a nepřímo popisuje chrapot a dyšný hlas. Parametr je definován vztahem:

IMF-FD = log10 𝑁

log10 𝑁 + log10

(︁
𝑁

𝑁+0.4𝑁ch

)︁ (2.52)

𝑁ch =
𝑁−1∑︁
𝑛=1

|sgn (𝑓1[𝑛]) − sgn (𝑓1[𝑛− 1])| .

Další parametr založený na první vlastní funkci je IMF-CPP (Cepstral Peak
Prominence extracted from the 1st IMF). Je počítán pomocí vzorce:

IMF-CPP = 𝑐[𝑖] − 𝑟[𝑖]
𝑐[𝑖] , (2.53)

𝑖 = arg max
𝑛

(𝑐[𝑛]) ,

𝑛 = 𝑓vz

𝑓max
, . . . , 𝑁 − 1,

kde je 𝑐[𝑛] reálné kepstrum 𝑓1[𝑛] a 𝑟[𝑖] regresní přímka tohoto kepstra pro 𝑛 =
𝑓vz/𝑓max, . . . , 𝑁 − 1. V práci je uvažována 𝑓max = 350 Hz.

Poslední řečový příznak založený na EMD je IMF-GNE (Glottal-to-Noise Exci-
tation ratio based on the 1st IMF). Celý proces výpočtu IMF-GNE je možné popsat
v těchto krocích:

1. Segmentace řečového signálu a extrakce 1. IMF pro každý segment.
2. Opakování kroku 3–6 pro každý segment.
3. Inverzní filtrace 1. IMF.
4. Pro každé pásmo široké 1000 Hz s krokem 1000 Hz je vypočítána Hilbertova

obálka (absolutní hodnota analytického signálu).
5. Výpočet křížové korelace pro každou kombinaci Hilbertových obálek a výběr

maxima z každé funkce.
6. Výběr maxima ze všech maxim spočítaných v kroku 5.

2.3.6 Parametry popisující diadochokinetické úlohy

Až doposud se ve vědeckých článcích hodnotily diadochokinetické úlohy především
z hlediska periody a intenzity celých DDK cyklů a parametrů z nich odvozených
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(tempo, směrodatná odchylka, jitter, atd.). V této práci bylo přistoupeno k hlubší
analýze DDK, která nebyla doposud nikde publikována. Pozornost byla věnována
úlohám, kde se vyskytují kombinace ploziv a vokálů. V případě nově navrženého pro-
tokolu se jedná o cvičení 7.4-1 „ba-ba-ba“ a 7.4-3 „pa-ta-ka“ (viz tab. 2.1). V publi-
kacích bylo zjištěno, že pacienti s HD mívají problém provést úplnou okluzi u znělých
úseků řeči (samohlásek) [7, 9]. Naopak v případě navození fonace se oproti zdravým
řečníkům tolik neliší. Na základě těchto faktů byl každý DDK cyklus během zpra-
cování rozdělen na tyto tři části: znělá část VOI (zpravidla obsahuje úsek navození
fonace a stabilní část fonace), doznívající část OFF (zpravidla obsahuje úsek ukon-
čení fonace – okluzi) a tichou část SIL (zpravidla obsahuje úsek mezi okluzí a explozí
plozivy).

Ze znělé části DDK cyklu byla odvozena první sada parametrů: perioda znělých
úseků VOIP (Period of VOIcing DDK parts), relativní perioda znělých úseků VOIRP
(Relative Period of VOIcing DDK parts), lokální jitter periody znělých úseků VOIJL
(Local Jitter of VOIcing DDK parts) a RAP jitter periody znělých úseků VOIJR
(RAP Jitter of VOIcing DDK parts).

Stejný druh parametrů byl odvozen i z doznívající a tiché části: perioda dozníva-
jících úseků OFFP (Period of OFFset DDK parts), relativní perioda doznívajících
úseků OFFRP (Relative Period of OFFset DDK parts), lokální jitter periody do-
znívajících úseků OFFJL (Local Jitter of OFFset DDK parts), RAP jitter periody
doznívajících úseků OFFJR (RAP Jitter of OFFset DDK parts), perioda tichých
úseků SILP (Period of SILent DDK parts), relativní perioda tichých úseků SILRP
(Relative Period of SILent DDK parts), lokální jitter periody tichých úseků DKK
úlohy SILJL (Local Jitter of SILent DDK parts) a RAP jitter periody tichých úseků
SILJR (RAP Jitter of SILent DDK parts).

Opět stejná sada parametrů byla vypočítána ještě pro část znělých+doznívajících
úseků a pro část doznívajících+tichých úseků: perioda znělých+doznívajících úseků
VOOFP (Period of Voicing-OFFset DDK parts), relativní perioda znělých+dozníva-
jících úseků VOOFRP (Relative Period of Voicing-OFFset DDK parts), lokální jitter
periody znělých+doznívajících úseků VOOFJL (Local Jitter of Voicing-OFFset DDK
parts), RAP jitter periody znělých+doznívajících úseků VOOFJR (RAP Jitter of
Voicing-OFFset DDK parts), perioda doznívajících+tichých úseků OFFSP (Period
of OFFset-Silente DDK parts), relativní perioda doznívajících+tichých úseků OFF-
SRP (Relative Period of OFFset-Silente DDK parts), lokální jitter periody dozníva-
jících+tichých úseků OFFSJL (Local Jitter of OFFset-Silente DDK parts) a RAP
jitter periody doznívajících+tichých úseků OFFSJR (RAP Jitter of OFFset-Silente
DDK parts).

Nakonec byl ještě každý DDK cyklus hodnocen jako celek, podobně jako v do-
stupných publikacích, nicméně zde byly použity zatím nepublikované parametry:
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relativní perioda DDK úlohy DDKRP (Relative DDK Period), relativní intenzita
periody DDK úlohy DDKRPI (Relative DDK Peak Intensity), lokální jitter periody
DDK úlohy DDKJL (Local Jitter of DDK), RAP jitter periody DDK úlohy DDKJR
(RAP Jitter of DDK), lokální shimmer periody DDK úlohy DDKSL (Local Shimmer
of DDK) a APQ3 shimmer periody DDK úlohy DDKSA (APQ3 Shimmer of DDK).

K rozdělení DDK úloh na jednotlivé úseky byl použit algoritmus publikovaný
autory Daoudi et al. Tento nelineární algoritmus je založen na detekci kritických
tranzientů v komplexním signálu, jakým je např. řeč. Detekované body jsou v práci
označovány zkratkou CTM (Critical Transitions Marks) a byly používány k identi-
fikaci hlasivkových pulzů. Více se lze o tomto algoritmu dočíst v práci [6]. Výhodou
této metody je to, že dokáže určit hranice, ve kterých řeč mění svůj charakter, např.
přechod z exploze hlásky do fonace, ukončení fonace, atd. Toho lze využít právě
k rozdělení DDK cyklu na 3 zmíněné úseky.

Uvedený algoritmus však může v případě dysartrické řeči detekovat chybné hra-
nice, nebo naopak vypouštět hranice tam, kde by ve skutečnosti měly být. Proto
byl výstup metody dále zpracováván, přičemž celý postup segmentace DDK úlohy
může být popsán v těchto krocích:

1. Normalizace úrovně signálu a filtrace preemfázovým filtrem s koeficientem 𝛼 =
0,99.

2. Výpočet CTM pomocí algoritmu publikovaného v [6]. Výstup je označován
jako hranice.

3. Segmentace signálu dle vypočítaných hranic a výpočet energie 𝐸 pro každý
segment.

4. Identifikace lokálních maxim profilu energie 𝐸. Segmenty, které obsahují lo-
kální maxima, jsou uvažovány jako znělé části VOI.

5. Segmenty, které následují VOI jsou uvažovány jako doznívající úseky OFF.
6. Segmenty mezi OFF a následujícím VOI jsou označeny jako tiché úseky SIL.
7. Jestliže má poslední segment SIL před VOI větší energii než předchozí segment

OFF, je změněn ze SIL na VOI.
8. V případě, že se za sebou vyskytnou segmenty VOI-OFF-VOI, je testováno,

zdali prostřední segment opravdu odpovídá doznívající části. Je-li absolutní
rozdíl energií tohoto a přechozího doznívajícího úseku menší, jak absolutní
rozdíl energií tohoto úseku a přechozího tichého úseku, je tento segment po-
nechán jako doznívající OFF, jinak je nastaven na tichý SIL.

9. V případě, že se za sebou vyskytnou segmenty VOI-SIL-VOI, je segment SIL
rozdělen na doznívající a tichou část. Nejdříve je pro tento segment vypo-
čítána krátkodobá energie s pravoúhlým oknem o délce 10 ms bez překryvu.
V této funkci se nalezne první lokální minimum, které následně udává hranici
rozdělení SIL na OFF a SIL.
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Obr. 2.5: Diadochokinetická úloha „pa-ta-ka“ vyslovená zdravým řečníkem z da-
tabáze PARCZ. (Modře je vyznačena znělá část VOI, černě doznívající část OFF
a fialově tichá část SIL. Zelenou linkou je vyznačena úroveň energie vypočítaná pro
každý segment zvlášť. Černé vertikální linky udávají hranice identifikované algorit-
mem publikovaným autory Daoudi et al. [6]. Červené vertikální linky značí začátek
fonace u vokálů [a]. Tyto hranice byly určeny manuálně na základě poslechového
testu.)

Na obr. 2.5 je možné vidět příklad segmentace DDK úlohy „pa-ta-ka“, vyslo-
vené zdravým řečníkem. Modře jsou vyznačeny části VOI, černě OFF a fialově SIL.
Zelenou linkou je vyznačen profil energie, černé vertikální čáry značí hranice CTM
a červené vertikální čáry značí začátek fonace u vokálů [a] (tyto hranice byly určeny
manuálně na základě poslechového testu). Průběh a) znázorňuje celou DDK úlohu,
průběh b) pak její vybranou část. Jak je možné vidět, metoda velmi dobře identifi-
kuje začátek fonace. Dále je možné pozorovat, že řečník někdy zcela neukončí fonaci
a přechází rovnou na další vokál (chybí tichá část SIL). K tomuto jevu dochází pře-
devším tehdy, kdy na úkor zvýšeného tempa špatně artikuluje. Z průběhu a) je také
patrné postupné snižování intenzity řeči a rovněž snižování tempa ke konci úlohy.
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Obr. 2.6: Diadochokinetická úloha „pa-ta-ka“ vyslovená pacientem s Parkinsonovou
nemocí z databáze PARCZ. (Modře je vyznačena znělá část VOI, černě doznívající
část OFF a fialově tichá část SIL. Zelenou linkou je vyznačena úroveň energie vy-
počítaná pro každý segment zvlášť. Černé vertikální linky udávají hranice identifi-
kované algoritmem publikovaným autory Daoudi et al. [6]. Červené vertikální linky
značí začátek fonace u vokálů [a]. Tyto hranice byly určeny manuálně na základě
poslechového testu.)

Na obr. 2.6 je možné vidět příklad segmentace DDK úlohy „pa-ta-ka“, vyslovené
pacientem s PN. Z průběhu a) je patrné, že velmi kolísá intenzita řeči (uprostřed
úlohy dokonce metoda identifikovala dva vokály jako tiché úseky) a také tempo řeči.
Pacient se také při DDK úloze někdy zasekne, viz průběh b). Všechny tyto příznaky
HD je možné kvantifikovat pomocí výše zmíněných parametrů.

2.3.7 Vysokoúrovňové parametry

Z hlediska vysokoúrovňových parametrů se nejčastěji používá střední hodnota, me-
dián, rozptyl, směrodatná odchylka a percentily. V této oblasti nebyly navrženy nové
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postupy transformace vektorů/matic na skalární hodnoty, spíše byla navržena nová
sada parametrů, která dokáže vstupní řadu komplexně popsat. Tato sada obsahuje
62 parametrů zmíněných níže:

• minimum (min), maximum (max), absolutní a relativní pozice minima a ma-
xima v řadě,

• absolutní (range) a relativní rozsah, absolutní a relativní mezikvartilový roz-
sah, absolutní a relativní mezidecilový rozsah, absolutní a relativní meziper-
centilový rozsah (mezi 1. a 99. percentilem), studentizovaný rozsah,

• střední hodnota, geometrický a harmonický průměr, aritmetický průměr bez
10 %, 20 %, 30 %, 40 % a 50 % odlehlých hodnot, medián (med), modus (mod),

• rozptyl (var), směrodatná odchylka (std), průměrná absolutní odchylka, abso-
lutní odchylka počítaná pomocí mediánu, geometrická směrodatná odchylka,
koeficient variability, index disperze,

• 3., 4., 5. a 6. moment, šikmost, špičatost, Pearsonův 1. a 2. koeficient šikmosti,
• 1., 5., 10., 20., 30., 40., 60., 70., 80., 90., 95. a 99. percentil, 1. a 3. kvartil,
• směrnice, posunutí a chyba lineární regrese,
• modulace, 1. korelační koeficient, Shannonova entropie, Shannonova entropie

1. řádu, Rényiho entropie druhého řádu,
kde je modulace definována vzorcem range(𝑥)

max(𝑥)+min(𝑥) .
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3 UKÁZKY POUŽITÍ NAVRŽENÉHO
SYSTÉMU

3.1 Identifikace patologické řeči
Existuje již mnoho publikací, které se zaměřují na identifikaci patologického hlasu.
Nicméně autoři většinou používají jen omezené množství parametrů a navržené me-
tody testují na monolingválních databázích. Z hlediska počtu testovaných databází
pak existuje jen několik prací, kde byly používány 2 řečové korpusy. Shrnutím do-
savadních výsledků v této oblasti je tedy možné říci, že stále chybí práce, která by
nabídla testování komplexní sady parametrů a která by poskytla robustní závěry
podložené testováním na různých vícejazyčných databázích.

Cílem tohoto výzkumu tedy bylo otestovat co nejširší spektrum řečových para-
metrů a vybrat ty, které nejvíce diferencují patologický a zdravý hlas tak, aby je
bylo možné následně integrovat do systémů objektivní analýzy, používaných v ne-
mocnicích, a aby poskytovaly co nejpřesnější výsledky. Jedná se rovněž o první
práci, která podložila své výsledky testováním na třech různých multilingválních
databázích (MEEI – Massachusetts Eye and Ear Infirmary database, PdA – Príncipe
de Asturias database a PARCZ – Czech Parkinsonian Speech Database).

Přehled výsledků identifikace je možné vidět v tab. 3.1. Z výsledků je patrné, že
referenční databáze MEEI je v dnešní době již překonaná, zatímco PdA a PARCZ
jsou do budoucna stále korpusy, na kterých se metody analýzy patologické řeči
mohou zdokonalovat. Pomocí Mann-Whitneyho U testu byl rovněž zkoumán význam
nově navržených parametrů při diferenciaci patologického a zdravého hlasu. Všechny
parametry byly testem identifikovány jako signifikantní.
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3.2 Identifikace Parkinsonovy nemoci z diadocho-
kinetických úloh

Existuje již několik publikací, kde se autoři zaměřují na analýzu diadochokinetických
úloh u pacientů s PN. DDK úlohy byly ale vždy hodnoceny jako celek. Přitom úsek
navození/ukončení fonace a její ustálená část obsahují jiný charakter informace,
důležité pro analýzu HD [9]. Tato práce tedy jako první provádí hlubší analýzu
jednotlivých cyklů, které dělí na znělé části VOI, doznívající OFF a tiché SIL. Dále
tato práce jako první srovnává význam tří různých DDK úloh při identifikaci PN.

Při analýze byly použity úlohy 7.4-1 („ba-ba-ba“), 7.4-2 („p-t-k“) a 7.4-3 („pa-
ta-ka“) z poslední verze PARCZ databáze (viz kap. 2.1 a 2.1.1). Během parametri-
zace se pak používaly všechny nově navržené řečové příznaky uvedené v kap. 2.3.6.

Z dosažených výsledků je patrné, že parametry nejvhodnější k oddělení zdravých
a nemocných řečníků na základě analýzy diadochokinetických úloh jsou ty, které zo-
hledňují variabilitu jednotlivých DDK cyklů v čase. To se shoduje s publikací autorů
Skodda et al. [29, 30] či Flasskamp et al. [8]. Nicméně v těchto publikacích byly
jednotlivé DDK cykly uvažovány jako celek. Dále je možné pozorovat, že k nejvíce
odlišnostem docházelo při DDK úloze „ba-ba-ba“ a nikoliv při „pa-ta-ka“, která se
v publikacích nejčastěji vyskytuje [4, 26, 36, 37].

Nakonec byla ještě provedena klasifikace založená na selekci řečových parametrů
pomocí metody SFFS. Výsledky je možné vidět v tab. 3.2. Obecně je možné říci, že
na základě analýzy tří DDK úloh je možné automatizovaně identifikovat Parkinso-
novu nemoc s přesností 83,33 % (při použití pouze 5 parametrů) bez závislosti na
pohlaví řečníka. V případě pouze žen je senzitivita dokonce 86,84 % (při použití 6
parametrů) a v případě mužů 91,38 % (při použití pouze 3 řečových parametrů).
Z hodnot v tab. 2.3 je přitom zřejmé, že skupina pacientů obsahuje osoby s mírnými
až pokročilejšími stupni PN.

Tab. 3.2: Výsledky klasifikace Parkinsonovy nemoci při použití metody selekce ře-
čových příznaků SFFS.

D1 D2 D3
SVM RF SVM RF SVM RF

Úspěšnost [%] 76,92 84,62 78,31 89,16 70,27 77,70
Senzitivita [%] 81,58 86,84 96,55 91,38 84,38 83,33
Specificita [%] 70,37 81,48 36,00 84,00 44,23 67,31

1 SVM – metoda podpůrných vektorů s radiálním jádrem, RF – náhodné stromy, D1 – ženy, D2 – muži, D3 – obě po-
hlaví.
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3.3 Vliv rTMS na řeč pacientů s Parkinsonovou
nemocí

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace rTMS (repetitive Transcranial Mag-
netic Stimulation) je druhem elektrofyziologické léčby Parkinsonovy nemoci. Cílem
tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má rTMS primárního motorického kortexu
SM1 a levého dorzolaterálního prefrontálního kortexu DLPFC na řeč pacientů s PN,
a stimulace které části mozku je vhodnější k léčbě HD.

Pozitivní efekt rTMS byl identifikován u předříkávaných vět při stimulaci SM1.
Po stimulaci bylo možné pozorovat nárůst tempa řeči a také vzrostla kvalita, mě-
řená pomocí Harmonic-to-Noise Ratio HNR (v průměru se kvalita zvýšila o 21 %).
Dále byl identifikován pozitivní efekt stimulace SM1 na kvalitu hlasu ve větě tá-
zací (hodnota HNR se po stimulaci zvýšila v průměru o 15 %). Podobně bylo požné
pozorovat pozitivní efekt při výslovnosti samohlásek. Signifikantní změny byly iden-
tifikovány opět jen v případě stimulace SM1 a zahrnovaly zlepšení v intenzitě hlasu
(zvýšení mediánu a rozsahu Teagerova-Kaiserova energetického operátoru TKEO)
a hybnosti jazyka (VSA). U samohlásky [e] se po rTMS snížil jitter, což znamená,
že byli pacienti schopni během fonace udržet hlasivkové svaly ve stabilní rezonanci
a hlasovým traktem procházelo po celou dobu přibližně stejné kvantum vzduchu.
Na základě změny VSA je pak možné říci, že se po stimulaci u pacientů v průměru
o 79 % zvýšila hybnost jazyka.

Tato práce demonstruje, že vysokofrekvenční rTMS primárního motorického kor-
texu má u pacientů s PN pozitivní vliv na kvalitu hlasu, intenzitu, tempo, intonaci
a hybnost jazyka. Vliv byl pozorován u všech pacientů s lehkou až pokročilou formou
HD. Nejvíce změn bylo identifikováno u prodloužených samohlásek. V případě sti-
mulace DLPFC nebyly naopak detekovány jakékoliv změny v řeči. Jedná se o první
studii, která v takovém měřítku testovala vliv rTMS na řeč pacientů s PN. Nicméně
dokud se na toto téma neobjeví práce jiných autorů, je nutné brát tyto výsledky
jako pilotní. Jelikož zde byla použita malá skupina pacientů, není možné výsledky
zatím generalizovat.

3.4 Korelační analýza mezi klinickými a parakli-
nickými daty

Existuje mnoho publikací, které se zabývají akustickou analýzou Parkinsonovy ne-
moci, nicméně autoři se většinou zaměřují jen na projevy hypokinetické dysartrie,
efekt její léčby, popř. na automatizovanou klasifikaci. Přitom zajímavým nástro-
jem by pro neurology byl systém, který by na základě paraklinických akustických
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parametrů odhadl ty klinické.
Cílem tohoto výzkumu tedy bylo provést korelační analýzu mezi akustickými

parametry a délkou PN, věkem pacientů a dalšími 31 metodami popisujícími PN.
V rámci této analýzy měly být vybrány ke každému klinickému parametru parame-
try akustické, na základě kterých by bylo možné dále natrénovat např. klasifikační
a regresní stromy, pomocí kterých by bylo možné hodnotu klinického parametru
odhadnout.

Na základě výsledků je možné říci, že k odhadu klinických parametrů u žen
je vhodné používat položky navrženého protokolu, které hodnotí především udržení
rytmu v rytmickém celku, základní větné intonační vzorce (hlavně větu tázací) a pře-
mísťování kontrastního přízvuku a intonační variabilitu. Z parametrů se nejčastěji
vyskytovaly ty, které hodnotí monotónnost řeči (u pacientek je nižší variabilita 𝐹0)
a tempo. Z hlediska tempa je možné pozorovat, že pacientky mluví rychleji než kon-
troly v případě kratších větných úseků. Pravděpodobně se snaží vyslovit úlohu co
nejrychleji, protože jim delší mluva, artikulace a intonace dělá problémy. V případě
delších větných úseků již mluví pomaleji, jelikož nejsou schopny vyslovit danou úlohu
na jeden nádech. Nicméně hodnoty popisující tempo je nutné brát velmi kriticky,
jelikož tato vlastnost řeči je spíše individuální. Mohou totiž existovat zdraví řečníci
s velmi nízkou, ale i s velmi vysokou hodnotou tempa.

Z výsledků korelační analýzy provedené u mužů je opět zřejmé, že k největ-
ším odlišnostem docházelo v případě intonace a tempa řeči. Především variabilita
základního tónu 𝐹0 a hybnost jazyka tak budou hrát velmi důležitou roli při auto-
matizovaném odhadu hodnot klinických parametrů. Do budoucna by měl být tedy
výzkum zaměřen především na tyto vlastnosti řeči u pacientů s PN. Z hlediska ře-
čových úloh se u mužů často vyskytoval dlouhý čtený text, samohláska [a] a báseň.
Konkrétně báseň je významná jak u mužů, tak u žen. Výzkum by se měl tedy za-
měřit na akustické zpracování rytmických celků a provést další analýzy, které by
podrobněji popsaly projevy hypokinetické dysartrie v této oblasti.
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4 ZÁVĚR
Tato práce se zabývá neinvazivní analýzou Parkinsonovy nemoci na základě zpraco-
vání řečových signálů. Je navržen koncept analýzy hypokinetické dysartrie, v rámci
kterého je popsán zcela nový protokol záznamu dysartrické řeči tak, aby bylo možno
na základě akustické analýzy provádět objektivní kvantifikaci, která je podobná sub-
jektivnímu 3F testu, hojně využívanému neurology či klinickými logopedy. Dále je
navržen systém komplexní analýzy hypokinetické dysartrie, založený na robustní
parametrizaci řečových signálů. V rámci tohoto návrhu je uvedeno 62 zcela nových
řečových příznaků založených na modulačním spektru, sluchové struktuře, bikepstru,
aproximační a vzorkové entropii, empirické modální dekompozici a singulárních bo-
dech.

Další část práce se zabývá testováním nově navrženého systému z hlediska obecně
identifikace patologického hlasu, dále identifikace Parkinsonovy nemoci, možnosti
sledování vlivu léčby tohoto onemocnění na řeč a nakonec možnosti odhadu subjek-
tivních klinických parametrů na základě automatizovaného zpracování. V případě
identifikace patologického hlasu je testována skupina přibližně 150 řečových parame-
trů na třech multilingválních databázích, přičemž jsou hledány ty parametry, které
dokážou zdravý a patologický hlas co nejlépe oddělit. Rovněž byl statisticky testován
význam nově navržených parametrizačních metod při této diferenciaci. V další části
bylo testováno 26 nových parametrů popisujících diadochokinetické úlohy z hlediska
navození a ukončení fonace v každém diadochokinetickém cyklu. Pomocí těchto para-
metrů byly trénovány klasifikátory založené na podpůrných vektorech a náhodných
stromech, a metodou dopředné selekce příznaků SFFS byly vybrány ty, které nejvíce
přispívají k výsledné úspěšnosti identifikace Parkinsonovy nemoci, senzitivitě a spe-
cificitě. Další část se zabývá sledováním vlivu repetitivní transkraniální magnetické
stimulace levého dorzolaterálního prefrontálního a primárního motorického kortexu
na řeč pacientů s hypokinetickou dysartrií. Jedná se o unikátní výzkum, v rámci
kterého byl navržen nový postup léčby Parkinsonovy nemoci. Během posledního vý-
zkumu byla pak provedena korelační analýza mezi klinickými a paraklinickými daty,
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při které byly hledány ty parametry, pomocí nichž by bylo možné odhadnout hod-
noty různých subjektivních škál, používaných neurology, psychology a klinickými
logopedy k popisu Parkinsonovy nemoci.

V práci byl splněn její hlavní cíl, a sice návrh nového, komplexního a robust-
ního konceptu systému analýzy Parkinsonovy nemoci, který je založen na moderních
technikách zpracování řečových signálů. Konkrétně pak bylo splněno všech těchto
pět daných požadavků:

1. Návrh protokolu, pomocí kterého probíhá akvizice dysartrické řeči tak, že je
možné následně dle akustické analýzy odhadnout hodnoty jednotlivých domén
3F testu, který hodnotí oblast faciokineze, fonorespirace a fonetiky. Tento pro-
tokol obsahuje 91 položek, které komplexně popisují všechny klinické příznaky
hypokinetické dysartrie. Obsahuje spontánní řeč, úlohy zaměřené na srozumi-
telnost četby a předříkávání, úlohy hodnotící udržení rytmu, základní větné
intonační vzorce, přemísťování kontrastního přízvuku, intonační variabilitu, di-
adochokinezi, expiraci, atd. Protokol byl validován klinickým logopedem a je
dnes používán na pracovišti I. Neurologické kliniky Lékařské fakulty Masary-
kovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jeho zjednodušená
verze je pak používána v nemocnici Mataró ve Španělsku, kde se využívá k zá-
znamu pacientů s dysfágií.

2. Bylo navrženo 62 zcela nových parametrizačních metod, pomocí kterých je
možno Parkinsonovu nemoc diagnostikovat. Jedná se o již zmíněné parametry
založené na modulačním spektru, sluchové struktuře, bikepstru, aproximační
a vzorkové entropii, empirické modální dekompozici a singulárních bodech.
Tato sada parametrů dokáže vhodně kvantifikovat práci hlasivkových svalů
a hybnost artikulačních orgánů. Schopnost identifikovat patologický hlas či
Parkinsonovu nemoc byla testována na třech multilingválních databázích.

3. Navržený koncept byl použit k analýze vlivu léčby Parkinsonovy nemoci na
řeč pacientů. Konkrétně se jednalo o sledování vlivu repetitivní transkraniální
magnetické stimulace levého dorzolaterálního prefrontálního a primárního mo-
torického kortexu. V rámci tohoto výzkumu bylo zjištěno, že stimulace právě
primárního motorického kortexu má pozitivní vliv na řeč pacientů, především
pak z hlediska zlepšené fonace, artikulace a hybnosti jazyka. Do budoucna byl
tak navržen zcela nový postup léčby Parkinsonovy nemoci.

4. Byly nalezeny klinicky interpretovatelné řečové parametry, které signifikantně
korelují s délkou Parkinsonovy nemoci, věkem pacientů a dalšími 31 hodnotí-
cími škálami, pomocí kterých se subjektivně kvantifikuje např. paměť, kogni-
tivní funkce, exekutivní funkce, inteligence, atd. Na základě těchto parametrů
je do budoucna možné natrénovat klasifikační a regresní stromy, které by dle
akustické analýzy odhadovaly hodnoty těchto subjektivních testů.
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5. Všechny navržené postupy a metody byly integrovány do uceleného systému
NDAT (Neurological Disorder Analysis Tool), který byl nasazen v nemocnicích
v České republice, Španělsku a na psychologickém pracovišti v Izraeli. Systém
neurologům a vědcům pomáhá lépe pochopit různá onemocnění centrální ner-
vové soustavy. Na základě diskuse a jejich požadavků je stále rozšiřován o další
možnosti analýzy. V poslední verzi bylo ke zpracování řečových signálů přidáno
i zpracování ručně psaného projevu.

Co se týče postupu prací v horizontu dalších pěti let, uvažuje se rozšiřování
navrženého systému do dalších nemocnic (v Norsku, ve Francii a Španělsku). Také se
uvažuje nasazení systému nejen v případě identifikace či monitorování onemocnění,
ale i v případě nastavování různých parametrů hluboké mozkové stimulace STN-
DBS či repetitivní transkraniální magnetické stimulace rTMS. Systém by měl být
rozšířen o analýzu dalších onemocnění (mnohotná systémová atrofie, Alzheimerova
a Huntingtonova choroba) a měl by být integrován do oblasti telemedicíny, kde
by sloužil ke vzdálenému sledování pacientů. Do budoucna se rovněž uvažuje fúze
akustických parametrů s daty získanými z fMRI či analýzy ručně psaného projevu.
Tento postup by měl sloužit ke komplexnímu popisu onemocnění a nalezení vazeb
mezi jeho jednotlivými klinickými příznaky.
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ABSTRAKT
Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy
motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou
nemocí. Pozornost je zde věnována především parametrizačním technikám, pomocí kte-
rých je možné toto onemocnění diagnostikovat, monitorovat a odhadnout jeho progresi.
Dále jsou v práci nalezeny řečové parametry, které nejvíce korelují se subjektivními testy,
a pomocí kterých je možné odhadnout hodnoty různých hodnotících škál, jako např.
unifikované škály pro hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS), či testu kognitivních
funkcí (MMSE). V práci je rovněž navržen protokol akvizice dysartrické řeči, který lze
v kombinaci s akustickou analýzou použít k odhadu zatížení hypokinetickou dysartrií
v oblasti faciokineze, fonorespirace a fonetiky (korelace s 3F testem). Z hlediska pa-
rametrizace jsou pak v práci uvedeny zcela nové parametry založené na modulačním
spektru, sluchové struktuře, bikepstru, aproximační a vzorkové entropii, empirické mo-
dální dekompozici a singulárních bodech. Všechny navržené techniky jsou integrovány do
uceleného konceptu systému tak, že je možné jej implementovat v nemocnici a používat
k výzkumu či hodnocení tohoto onemocnění.
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