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ABSTRAKT 

Detekce stresu založená na non-EEG fyziologických datech může být užitečná pro 

monitoraci řidičů, pilotů, ale také sledování psychického stavu v běžném každodenním 

životě – tedy všude tam, kde je monitorace standardním EEG nevhodná. Tato práce 

využívá Non-EEG databázi volně dostupnou z Physionetu. Databáze obsahuje záznamy 

tepové frekvence, saturace krve kyslíkem, pohybu, vodivosti pokožky a teploty snímané 

pro 3 typy stresu prokládáné relaxační fází. V práci byly vytvořeny dva modely. Jeden 

pro binární klasifikaci stresu/klidu, druhý pro klasifikaci 4 psychických stavů. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo využitím modelu rozhodovacího stromu s 8 příznaky pro binární 

klasifikaci a 8 příznaky pro klasifikaci 4 stavů. Přesnost finálních modelů je přibližně 

95 % pro binární klasifikaci a 99 % pro klasifikaci 4 psychických stavů. Veškeré 

algoritmy byly implementovány v jazyce Python. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Detekce, stres, segmentace, analýza, extrakce příznaků, selekce příznaků, strojové učení, 

ladění, Python a knihovny Python (SciPy, NumPy, Pandas a Sklearn). 

ABSTRACT 

Stress detection based on non-EEG physiological data can be useful for monitoring dri-

vers, pilots, and also for monitoring of people in ordinary situation, where standard EEG 

monitoring is unsuitable. This work uses Non-EEG database freely available from 

Physionet. The database contains records of heart rate, saturation of blood oxygen, 

motion, a conductance of skin and temperature recorded for 3 type of stress alternated 

with relax state. Two final models were created in this thesis. First model for Binary 

classification stress/relax, second for classification of 4 different type of psychical state. 

Best results were reached using model created by decision tree algorithm with 8 features 

for binary classification and with 8 features for classification of 4 psychical state. 

Accuracy of final models is aproximately 95 % for binary model and 99 % for 

classification of 4 psychical state. All algorithms were implemented in Python. 

KEYWORDS 

Detection, stress, segmentation, analysis, features extraction, features selection, machine 

learning, tuning, Python and libraries of python (SciPy, NumPy, Pandas and Sklearn)  
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ÚVOD 

Stres je častým problémem dnešní uspěchané doby. Neřízený chronický stres může vést 

nejen ke spoustě vážných onemocnění, ale také může být příčinou spousty katastrofálních 

událostí. Člověk, který je v nepřiměřené hladině stresu, by tak například neměl řídit 

automobil, letadlo nebo dělat některá důležitá rozhodnutí. Pro zajímavost – podle 

světových statistik 60-80 % nehod vzniká vlivem špatného psychofyzického stavu 

člověka a z toho kolem 30 % dopravních nehod vlivem únavy řidičů [1]. 

Kvůli únavě jsou reakce člověka pomalejší a jeho schopnost analyzovat a vyhodnotit 

nebezpečnou situaci je velmi omezená. Následky selhání nejen řidičů v těchto situacích 

jsou velmi závažné [1]. Rozvoj systému, který aktivně monitoruje nebezpečné stavy 

řidiče v reálném čase a v případě potřeby vyvolá poplachový signál, je důležitý pro 

preventivní opatření nehod [1]. 

Přestože dnes existuje řada prvků, které monitorují pozornost řidičů, pilotů nebo jiných 

subjektů, detekce psychických stavů pomocí biologických signálů může být vhodná pro 

monitoraci pohodlným, dostupným a mobilně flexibilním způsobem. Právě analýzou 

biologických signálů pro účely hodnocení stresu se bude tato práce podrobně zabývat. 

Zmínka o řidičích a únavě je zde ze dvou důvodů. Řidičům je nyní věnována obrovská 

pozornost, a tak existují rozsáhlé studie a význam monitorace řidičů je pro všechny jasně 

představitelný. Za druhé proto, že tato práce může být podkladem další studie, která již 

bude vycházet z dat naměřených v reálných podmínkách, která nejsou v současné chvíli 

k dispozici. 

V první kapitole jsou zmíněny z hlediska fyziologického základní informace o stresu, 

zmíněn jeden konkrétní případ a představeny existující studie monitorací fyziologických 

parametrů kontaktním a bezkontaktním způsobem. Druhá kapitola pojednává o signálech, 

které by mohly sloužit k pohodlné monitoraci psychologického stavu. Třetí kapitole 

obsahuje základní informace o strojovém učení a jeho základní rozdělení. Čtvrtá kapitola 

se zabývá úpravou a výběrem vhodných vstupních dat zahrnujících extrakci a selekci 

příznaků. V páté kapitole je vysvětlen princip samotné klasifikace, kde jsou rozebrány 

některé základní algoritmy pro tvorbu klasifikačního modelu. Šestá kapitola popisuje 

některé zásadní problémy, ke kterým může dojít při rozdělování dat, a s tím spojený 

vhodný způsob rozdělení původního datasetu. Sedmá kapitola se věnuje metrikám pro 

vyhodnocení modelu, to je důležitá část jak pro vyhodnocení finálního modelu, tak pro 

vyhodnocování průběžné s cílem optimalizovat model. V osmé a poslední teoretické 

kapitole je vysvětlena možnost optimalizace finálního modelu. 

V deváté kapitole jsou představena data využitá pro tuto práci a jejich rozdělení. Tato 

data bylo nutné převzorkovat a extrahovat z nich příznaky; to je provedeno v 10. kapitole. 

Extrahovaná data byla dále upravena v kapitole 11 a vhodnými metodami vybrána 

podstatná data pro tuto práci v kapitole 12. Takto upravená data byla vstupem do 

klasifikačních algoritmů. Kapitola 13. vysvětluje návrh modelů pomocí 5 klasifikačních 
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algoritmů a jejich optimalizaci. 14. kapitola obsahuje souhrn výsledků vyhodnocení 

modelů, které jsou diskutovány a srovnány s dalšími studiemi v 15. kapitole a shrnuty do 

závěru celé práce, kapitoly číslo 16. 
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1 STRES A MOŽNOSTI JEHO DETEKCE 

Stres je souhrn fyzických a psychických reakcí na širokou škálu vnějších podnětů, 

fyziologických i psychologických. Nepřiměřená hladina chronického stresu může být 

příčinou vážných onemocnění nebo katastrofálních událostí. Detekce stresu by mohla 

pomoci některým těmto problémům předejít. 

Významný pokrok v technologickém průmyslu umožňuje sledování psychického stavu 

pomocí signálů z fyziologických senzorů. Modality jako jsou EKG, EEG, EOG poskytují 

přímé, a především včasné indikace stresu. Podstatný problém pro tuto detekci spočívá 

v nenápadné integraci snímačů pro monitoraci, která nebude pozorovaného žádným 

způsobem rozptylovat či snižovat jeho komfortní zónu. 

1.1 Stres obecně 

Stres je normální biologická reakce na potenciálně nebezpečnou situaci. Při setkání se 

s náhlým stresem mozek zaplavuje tělo chemickými látkami a hormony, jako je adrenalin 

a kortizol. Tím začíná srdce bít rychleji a posílá krev do svalů a životně důležitých orgánů. 

Zvyšuje energii a povědomí pro soustředění se na okamžité potřeby. Při pocitu nebezpečí 

hypothalamus posílá nervové a hormonální signály do nadledvin, které uvolňují velké 

množství hormonů – pro možnost čelit nebezpečí a zvýšit šance na přežití [2]. 

Jedním z těchto hormonů je adrenalin. Adrenalin zvyšuje srdeční tep, rychlost dýchání, 

usnadňuje svalům užívání glukózy, uzavírá krevní cévy, čímž směruje krev do svalů 

a inhibuje produkci inzulínu. V tomto okamžiku je tento stav žádoucí. Při dlouhodobém 

stresu ale vlivem adrenalinu může docházet k poškození cév, vysokému krevnímu tlaku, 

vyššímu riziku srdečního záchvatu, bolestem hlavy, úzkosti a nespavosti. Přesto, že je 

adrenalin důležitý, není to hlavní stresový hormon [3].  

Hlavní stresový hormon je ve skutečnosti kortizol. Mezi jeho funkce patří zvýšení 

množství glukózy v krevním řečišti, pomáhá mozku účinněji využívat glukózu, zvýšit 

dostupnost látek pomáhajích při opravě tkání. Dále omezuje funkce, které nejsou životně 

důležité, mění odpověď imunitního systému, tlumí reprodukční systém a růstový proces, 

které ovlivňují části mozku řídící strach, motivaci a náladu. To vše je opět v daný okamžik 

žádoucí a pomahá řešit situace vyvolávající vysoký stres. Při dlouhodobě vyšší hladině 

kortizolu však může docházet k přibývání hmotnosti, vysokému krevnímu tlaku, 

problémům se spánkem, nedostatku energie, diabetu typu 2, problémům s pamětí  

a oslabenému imunitnímu systému [3]. 

Stresem u řidičů se nyní zabývá spousta specializovaných oddělení, ať už jde o statistiky, 

výrobce automobilů nebo lékaře. Systému sledování řidičů, který zvyšuje bezpečnost 

cestujících a ostatních účastníků silničního porovozu poskytováním důležitých informací 

řidiči, je nyní věnována obrovská pozornost výzkumných center. A proto tento konkrétní 
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případ bude rozebrán hlouběji. Řidič zde v konečném důsledku může být pouze 

ilustrativně pro lepší představivost. Hlavní podstata problému bude stejná, ať se jedná 

o piloty, lidi s náročným zaměstnáním, tak v ideálním případě i o lidi v běžném 

každodenním životě. 

1.2 Stres u řidičů 

Stresové reakce u řidičů značně omezují schopnosti řízení a souvisí tak s velkým počtem 

dopravních nehod. Řadou studií bylo prokázáno, že lidé v těžších životních situacích nebo 

lidé s vyššími každodenními nároky mají vyšší nehodovost oproti lidem v běžných 

životních situacích. 

U řidičů při vnějším podnětu dochází ke stejnému procesu, tedy vyplavení hormonů, jako 

jsou adrenalin, kortizol a další. Tělo je plně připraveno na boj s vnějším prostředím. 

V malém prostoru vozidla je však tělo poněkud stísněné a dochází k negativním změnám 

v oblasti emoční i fyzické. K typickým projevům patří nervózní popojíždění, agresivní 

verbální projevy, vztek, únava apod. [4]. 

Agresivní chování bývá častou reakcí na stresové podněty a zároveň je stresorem pro 

ostatní řidiče. Agresivní chování má řadu projevů – styl jízdy brzda-plyn, lepení se na 

pomalejší účastníky dopravy, nepřiměřená rychlost a mnoho dalších [4]. 

Příčinou stresu v dopravě mohou být hustá doprava, náledí, špatný stav silnic nebo 

nedostatečné dopravní značení. Dalšími stresory mohou být mezilidské  vztahy – 

agresivita, neohleduplnost ostatních řidičů, vliv spolujezdců, pracovní vytížení nebo 

rodinná situace [4]. 

1.3 Bezkontaktní monitorace – kamera 

Zajímavou možností je bezdotykové snímání biologických signálů použitím kamery. 

Snímání pomocí mobilního telefonu je navrženo tak, aby fungovalo bez speciálního 

hardwaru. Pomocí počítačového snímání a pokročilých technologií zpracování signálů 

lze získat informace o srdeční frekvenci, RR intervalu1 a saturaci krve kyslíkem. Hlavní 

výhodou je především komfort pozorovaného, který není snímáním žádným způsobem 

omezován. 

Kamerou je možné levně a neinvazivně snímat kardiovaskulární objem krve pomocí 

odráženého světla. Pro typické snímání jsou využívány specifické zdroje červeného 

a infračerveného světla. Verkruysse a kolektiv ale dokázali, že měření objemu krve je 

dosažitelné také za normálních světelných podmínek. Jejich studie ale vycházela 

z manuální segmentace obrazu a postrádala algoritmické řešení pro automatické 

                                                 

1 RR interval – je časový úsek v signálu EKG mezi dvěma po sobě jdoucími srdečními údery 
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zpracování. Později Poh a kol. spolu s výzkumnou skupinou Affective Computing v MIT 

navrhli algoritmus, který řešil tento problém. Algoritmus spočíval v rozdělení RGB2 

obrazu do dílčích složek, které předpokládaly vzájemnou statistickou nezávislost 

negaussovských signálů. Střední kvadratická odchylka srdeční frekvence zde činila 

1,24 tepů za minutu3 [6]. 

Kamera poskytuje méně přesné informace oproti EKG, ale umožňuje dlouhodobé 

sledování dalších fyziologických signálů bez jakéhokoliv zásahu, spolupráce či dokonce 

obtěžování řidiče; znázorněno na obrázku č. 1. Dalším parametrem, který lze pomocí 

kamery získat, může být dechová frekvence, např. sledováním pohybu hrudníku nebo 

vhodným nastavením přímo z obličeje. S pokročilejší kamerovou technologií by bylo 

možné dosáhnout vyšší vzorkovací frekvence a získat tak vyšší přesnost informací. 

 

 

Obr. 1:  Sledování fyziologických signálů řidiče využitím kamery; převzato z [7]  

První pokusy o tato měření vycházely z použití domácích digitálních kamer, které byly 

drahé a nepohodlné pro snímání fyziologických informací. Vlnové délky světelných 

zdrojů byly využívané různé, buďto jednovlnové nebo kombinace dvou různých vlnových 

délek, které byly vysílány současně nebo střídavě. Tyto metody dosahovaly dobrých 

výsledků, ale takováto měření byla nepraktická z důvodu vysoké ceny, malé 

přizpůsobivosti a nedostatku reálných měření [6]. 

V roce 2006 Takano a jeho tým poskytli informace o dechové a tepové frekvenci, které 

byly získány digitální kamerou za normálních světelných podmínek. U řidiče byl snímán 

obličej a sledovány změny průměrných jasových hodnot zájmové oblasti. Výsledné 

                                                 

2 RGB – obraz složený z červené, zelené a modré složky. 
3 Klidová tepová frekvence se průměrně pohybuje mezi 61 a 72 údery za minutu u mužů a 67 a 76 u žen. 
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obrazy byly načteny do softwarového prostředí Matlab a v něm byla provedena digitální 

filtrace a spektrální analýza – z toho pak byla získána srdeční frekvence a vypočítána její 

variabilita [6]. 

H. Liu a další v roce 2012 prokázali, že cirkulace krve je zavíslá na funkci srdce a síti 

tepen a žil. Každá kontrakce srdce vytváří vlnu krve, kterou lze snímat v kapilárách na 

povrchu obličeje. Když jsou kapiláry naplněny krví, je od nich odráženo méně světla 

a průměrná jasová hodnota je nižší. Změna krevního objemu v kapilárách je tedy přímo 

úměrná změně jasových hodnot. Snímáním surových signálů pulsu a následným 

zpracováním jsme tedy schopni získat fyziologické informace, jako je srdeční frekvence, 

rychlost toku krve, průtok krve a krevní tlak [6]. 

Pro monitorace řidiče nemusí být tato metoda dostatečně přesná a lze ji vylepšit jak při 

snímání obličeje, tak v následném zpracování. Snímání obličeje v reálných situacích je 

složitější z hlediska různých pohybů a z hlediska proměnlivých světelných podmínek. 

Z toho důvodu se pro toto snímání využívá více orientačních bodů, které jsou následně 

rozděleny do více částí a více barevných kanálů [6]. 

V roce 2014 Zhang a další vyvinuli webkameru založenou na bezkontaktním online 

snímání fyziologických parametrů řidiče. Krevní oběh na povrchu obličeje způsobuje 

změnu barvy, ze které lze získat informace o srdeční a dechové frekvenci. Využitím 

iSight kamery jsou tyto snímky zachycovány, následně rozděleny do tří RGB kanálů 

a každý kanál je normalizován a zpracován buď Fourierovou transformací pro získání 

srdeční a tepové frekvence, nebo analýzou nezávislých komponentů. Analýza 

nezávislých komponentů, anglicky Independent Component Analysis, zkr. ICA, 

je metoda separace signálů, která se snaží oddělit nezávislé signály, jež byly nějakým 

způsobem smíchány. Ve stejném roce Guo a kol. představili podobný přístup pro 

monitoraci variability srdeční frekvence využitím počítačové webkamery. Variabilita 

srdeční frekvence je zde získána z pulsního objemu krve. Tyto experimenty byly 

provedeny pouze v simulovaném prostředí [6]. 

Další možností může být snímání těchto fyziologických informací pomocí termokamery. 

Metoda je založena na předpokladu, že průtok krve vytváří nejsilnější termální signál na 

povrchu. Tento signál je ale ovlivňován tepelnými jevy prostředí a fyziologickými 

změnami. Řešením by mohlo být osvětlení červeným a infračerveným světlem.  

Po vhodném zpracování tyto snímky mohou poskytovat kvantitativní informace  

o rychlosti průtoku krve a respirační funkci [6]. 

1.4 Kontaktní snímání fyziologických příznaků 

Bezdotykové snímání fyziologických parametrů se potýká s problémy v oblasti různých 

světelných podmínek a také s nutností snímání obličeje, které může být problematické 

např. při nošení různých brýlí. 
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Dotyková snímání fyziologických parametrů se zdají být přesnější variantou. Healey 

a Picard využili 5minutové záznamy EMG4, EKG, dýchání a elektrodermální aktivity pro 

klasifikaci malého, středního a velkého stresového zatížení řidiče. Celková přesnost byla 

větší než 97 % pro 24 subjektů. Singh a kol. [8] měřili PPG5 a EDA a z 10 dlouhých 

záznamů rozpoznali tři stresové stavy pro 19 subjektů s průměrnou přesností kolem  

90 %. Této přesnosti dosáhl také Patel a kol. [8] pomocí spektrální analýzy signálu EKG 

[8]. 

Tato měření jsou sice relativně přesná, ale jejich snímání může být zejména u řidičů 

značně nekomfortní a obtěžující. Je nemožné, aby u sebe řidič nosil speciální zařízení pro 

detekci jeho únavy či stresu, nebo byl dokonce obtěžován různými kabely vedoucími od 

zařízení k elektrodám, jako to bývá v klinické praxi. Li a Chung navrhli zařízení pro 

snímání EEG a pohybové aktivity umístěné ve sluchátku a dosáhli přesnosti přes 95 % 

u 6 pozorovaných osob (dále jen subjektů). EKG je možné snímat z vodivého vlákna 

umístěného ve volantu nebo v sedadle řidiče. S touto implementací přišli Lee a kol. a Sing 

a kol. a dosáhli přesnosti opět přes 95 %. Muhlbacher-Karrer s kolektivem vynalezli 

kapacitní senzor umístěný na ruce pro snímání EKG a EEG, který dosáhl přesnosti 92 % 

při měření na 22 subjektech. Dýchání lze snímat různými senzory umístěnými např. do 

bezpečnostních pásů. Jednou možností elektrod umístěných v pásech jsou elektrody pro 

snímání změn elektrického napětí, elektrické impedance nebo elektrické indukčnosti. 

Druhou možností mohou být senzory sledující pohyby hrudníku [8]. 

Problémem těchto metod je, že nebyly snímány v reálných podmínkách a v reálném čase. 

V reálných podmínkách se signály snímané od jednotlivých řidičů mohou výrazně lišit,  

a proto přesnost klasifikace může být značně nižší. Pro vytvoření spolehlivého systému 

je s tímto třeba počítat a algoritmus těmto podmínkám dostatečně přizpůsobit. Vhodným 

řešením se nabízí subjektivně nezávislý test (subject independent test), který počítá 

s odchylkami mezi jednotlivými subjekty [8]. Další možností, kterou se bude zabývat tato 

diplomová práce, je vytvoření vhodné trénovací sady signálů a na těchto datech naučit 

model pro klasifikaci v reálných podmínkách. 

Vhodným systémem pro dotykové snímání fyziologických parametrů může být využití 

dnes používaných náramků s implementovanými detektory; znázorněno na obrázku č. 2. 

Toto zařízení by bylo nošeno jako hodinky a zcela nerušeně by snímalo fyziologické 

parametry. Kvalita snímaných signálů by mohla být ovlivněna rušivými vlivy okolí. 

Minho Choi a Gyogwon Koo pro zamezení vzniku chyb takovýto přístroj vybavili 

předzpracovací částí, která je zodpovědná za testování měřených signálů a selekci pouze 

validních částí. Systém pro zisk většího počtu validních signálů snímá pouze krátké  

10sekundové úseky [8]. 

                                                 

4 EMG  (elektromyogram) – metoda pro snímání elektrických impulsů ze svalových vláken 
5 PPG (photopletysmogram) – optická metoda, zde využita pro měření objemu krve 
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Obr. 2:  Snímání fyziologických parametrů pomocí náramku s implementovanými 

senzory; převzato z [10] 

Minho Choi a Gyogwon Koo extrahovali celkem 19 příznaků pro rozlišení psychických 

stavů řidiče. Analýzu rozptylu a algoritmus dopředného plovoucího výběru pak použili 

k nalezení optimální sady příznaků, které odliší stres, únavu a ospalost od normálního 

stavu. Tento systém poté na 28 subjektech otestovali a analyzovali. Výsledky ukázaly,  

že stres, únavu a ospalost je možné odlišit od normálního stavu jednoduchým nositelným 

zařízením a vhodnými metodami pro zpracování získaných signálů [8]. 
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2 PŘEHLED VHODNÝCH SIGNÁLŮ 

Podstatnou částí pro návrh systému detekujícího stres je volba vhodných modalit, 

u kterých snímání nebude pro pozorovaný subjekt žádnou zátěží a zároveň bude mít 

dostatečně vysokou vypovídající hodnotu. Pro vysokou přesnost je obecně vhodné využít 

kombinace více senzorů, snímajících více různých fyziologických parametrů. 

2.1 EKG  

Nejběžnějším příznakem souvisejícím se stresovými událostmi a zvýšenou psychickou 

zátěží je zvýšení srdeční frekvence. Tepová frekvence (HR) pro určitý časový interval je 

extrahována z HRV – signálu variability tepové frekvence. HRV je spočítána jako  

HRV = 60/RRV, kde RRV je variabilita RR intervalu (peak-peak) v signálu EKG. 

RR je pak signál tvořen časovými intervaly mezi úspěšně nadetekovanými R vlnami. 

RRV má stejně jako HRV dvě základní složky – složku obsahující nízké frekvence, 

ve které se projevují některé náhlé změny způsobené stresem, a složku, která je 

pravidelná a zahrnuje aktivitu sympatiku a parasympatiku6. Druhou část lze modelovat 

autoregresivním procesem AR řádu P. Výpočet RR intervalu v čase i označený jako rri, 

je uveden v rovnici číslo 1.1: 

 

𝑟𝑟𝑖 = ∑ 𝑎𝑖
𝑘𝑟𝑟𝑖−𝑘 +  𝑏𝑖 +  µ

𝑃

𝑘=1

, (1.1) 

kde b a a jsou dvě základní složky signálu (vypočítány v rovnicích 1.2 a 1.3) 

a Ω odpovídá gaussovskému šumu. Hodnota b je proměnná v závislosti na stresu a bude 

tedy využita pro jeho detekci, a odpovídá periodickým změnám a v této metodě není tato 

hodnota podstatná. Index i udává, že tyto hodnoty jsou proměnné v čase. 

 𝑏𝑖 =  𝑏𝑖−1 + Ω𝑏 , (1.2) 

 𝑎𝑖 =  𝑎𝑖−1
𝑘 + Ω𝑎, (1.3) 

 

kde Ω b, Ω a jsou gaussovský šum. 

 
𝐵𝑘 =  {

    𝑁(µ𝑘, 𝜎1),              Žá𝑑𝑛ý 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑁(µ𝑘 + 𝛿,  𝜎2),              𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠
 (1.4) 

kde δ je průměrné zvýšení HR, RR v přítomnosti stresu. Podobných výsledků lze 

dosáhnout také využitím již dříve zmíněným PPG. Převzato z  [11] . 

                                                 

6 Sympatický nervový systém je zodpovědný za okamžité reakce organismu na hrozící nebezpečí. 

Parasympatický nervový systém je většinou nejaktivnější v průběhu spánku a jeho aktivita směřuje 

k útlumu mnohých funkcí. 
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2.2 PPG 

Photoplethysmography, česky fotopletysmogram, je jednoduchá a levná technika 

využívaná ke sledování změn krevního objemu, často využívaná neinvazivně měřením 

povrchu kůže. Průběh PPG zahrnuje fyziologickou vlnovou křivku přisuzovanou 

srdečním změnám objemu krve (tepové frekvenci) a pomalu měnící základní složku 

související s dýcháním, aktivitou sympatického nervového systému a termoregulací. 

Zájem o tuto techniku rapidně stoupá a z důvodu levné, jednoduché a přenosné 

technologie může být vhodnou volbou pro detekci stresu [12]. 

2.3 Elektrodermální aktivita 

Signál elektrodermální aktivity (dále jen EDA) se skládá ze dvou hlavních částí: pomalu 

se měnící části – hladina vodivosti kůže (SCL – skin conductance level) a druhé složky 

související s náhlým zvýšením mentální zátěže – odezva vodivosti kůže (SCR – skin 

conductance response). SCL je základní hladina, která se mění bez ohledu na změny 

environmentálních podmínek. Oproti tomu SCR se mění spolu s environmentálními 

událostmi. SCR je také spojeno se sudomotorickými nervy, které souvisí s potními 

žlázami. SCR je možné získat odečtením SCL složky od EDA signálu [13]. 

2.4 Akcelerometr 

Akcelerometr je polohové čidlo, které lze využít jako senzor pohybu. Tento senzor může 

být vhodnou volbou pro snímání dechové frekvence, která je taktéž vysoce závislá na 

různých stresových podnětech [14]. U vybraných dat je akcelerometr implementován 

v zařízení umístěném na zápěstí. Sleduje tedy závislost pohybu rukou na vnějších 

stresujících podnětech. V této práci je využit tříosý akcelerometr – x, y a z. 

Každá z os akcelerometru se skládá ze dvou hlavních komponentů – pohyblivé zátěže na 

pružinách a pevných vodivých plátů. Když dojde v dané ose k pohybu, zátěž se vychýlí 

a mezi zuby pevné a pohyblivé části se změní elektrické charakteristiky, které řídící 

jednotka vyhodnotí jako pohyb v dané ose [14]. 

2.5 Teplota pokožky a SpO2 

„Teplota kůže je účinným ukazatelem pro objektivní hodnocení lidských pocitů, protože 

je řízena aktivitou sympatického nervu, která odráží průběh zpracování informací 

v mozku.“ uvádí studie Vývoj systému měření teploty kůže pro bezkontaktní 

vyhodnocování stresu [15]. 
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Podle studie zabývající se vlivem teploty končetin na SpO2 existuje určitý vztah mezi 

těmito dvěma parametry. Podle této studie se při lokální hypertermii SpO2 významně 

snižuje a při lokální hypotermii se SpO2 zvyšuje [16]. 

S dnešními technologiemi je navíc snadné tyto dva parametry měřit a má tedy smysl je 

zahrnout do studií zabývajících se detekcí stresu. Může zde však nastat určitá kolinearita 

a v případě úzkého vztahu mezi těmito parametry by později mohlo dojít k omezení pouze 

na jednu, a to jednodušší z těchto metod. 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

O STROJOVÉM UČENÍ 

„Strojové učení je myšlenka učit se z příkladů a zkušeností, aniž by byla výslovně 

naprogramována logika,“ uvádí Vihar [17]. Principem je vkládání již naměřených dat do 

generických algoritmů, které se na vložených datech naučí a vytvoří logiku na základě 

které pak dokáží v ideálním případě rozpoznat data nová [17]. 

Nejdůležitější pro strojové učení je umět pokládat správné otázky a získávat na ně 

relevantní odpovědi. Na začátku procesu je nutné správně definovat otázku, zda je 

k dispozici dostatečný počet správných dat. Pokud není k dispozici dostatečný počet dat, 

nebo nejsou tato data validní, pak strojové učení končí s neočekávaným a neuspokojivým 

výsledkem [18]. 

3.1 Základní rozdělení 

Metody strojového učení lze rozdělit podle charakteru vstupních dat na dva základní typy: 

• s učitelem, 

• bez učitele [17]. 

Učení bez učitele nechává samotný algoritmus nalézt specifické vzory v datech. 

Matematicky se tento model využívá v případě, že jsou známy pouze vstupy X (bez 

znalosti výstupů). Základním přístupem je pak nalezení vhodných pravidel pro vytváření 

výstupů nebo nalezení shluků v datech [17]. Učení bez učitele se v této práci nevyužívá, 

a proto mu nebude věnována větší pozornost. 

Většina projektů strojového učení využívá učení s učitelem. V tomto typu učení se systém 

učí z již známých příkladů (vstupů X), pro které je znám výstup Y. Úkolem je pak najít 

algoritmus, který dokáže namapovat výstup na vstupní data. Matematické vyjádření je 

uvedeno v rovnici 1.5 [17]: 

 𝑌 = 𝑓(𝑋). (1.5) 

Učení s učitelem se dále dělí na dva základní typy úloh podle charakteru jejich výstupů. 

Prvním typem je regrese, kde výstupem je opravdová hodnota. Jednoduchým příkladem 

může být výška – proměnlivá hodnota, která se vyvíjí např. v čase, a cílem klasifikátoru 

pak je se této hodnotě co nejvíce přiblížit. Dalším typem je klasifikační úloha, kde 

výstupem je buďto kategorie nebo skupina [17]. Například zelená × červená × modrá, vir 

× bakterie × buňka nebo binární úlohy. Tato práce se zabývá především binární úlohou, 

kde je cílem detekovat stres jako 1 nebo absenci stresu či klidovou fázi jako 0. Dalším 

typem klasifikace, kterým se tato práce zabývá, je klasifikace 4 psychických stavů – 

kognitivní, emoční a fyzický stres a relaxační fáze. 



23 

 

4 ÚPRAVA A VÝBĚR VHODNÝCH 

VSTUPNÍCH DAT 

V samotném procesu je nejdříve nutné data identifikovat a vybrat pouze ta, která jsou pro 

danou aplikaci vhodná. Z těchto dat je dále nutné extrahovat pouze příznaky, které jsou 

pro danou aplikaci podstatné. Výrazně tím dojde k urychlení procesu učení a zároveň se 

tím eliminuje případný šum. Po extrakci příznaků je nutné určit jejich vypovídající 

hodnotu a provést selekci nejvýznamnějších dat. Toho lze dosáhnout iterativně, kde pro 

každou možnou sadu příznaků bude určena úspěšnost detekce [18]. Na obrázku 3 a 4,  

a na to odkazující rovnice č. 1.5 a 1.6, jsou popsány procesy selekce a extrakce příznaků. 

 

Obr. 3:  Selekce příznaků 

 {𝑓1, … , 𝑓𝑖, … , 𝑓𝑛} → {𝑓𝑖1
, … , 𝑓𝑖𝑗

, … , 𝑓𝑖𝑚
}, (1.5)  

kde ij ∈ {1, …, n}; j = 1, …, m; ia = ib →  a = b; a, b ∈ {1, …, m}. Množina původních 

příznaků je tedy pouze optimalizována, ale nezměněna – jsou vybrány 

nejpodstatnější příznaky.   

 

Obr. 4:  Extrakce příznaků 

 {𝑓1, … , 𝑓𝑖, … , 𝑓𝑛}  → {𝑔1(𝑓1, … , 𝑓𝑛), … , 𝑔𝑗(𝑓1, … , 𝑓𝑛), … , 𝑔𝑚(𝑓1, … , 𝑓𝑛)},   (1.6)  

   

Extrakce příznaků využívá funkce, pomocí kterých jsou původní příznaky nebo data 

pozměněny. Jednou z těchto funkcí může být například průměr, směrodatná odchylka 

nebo minimální/maximální hodnota. Tyto příznaky jsou většinou extrahovány ve vhodně 

zvoleném plovoucím okně. 
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4.1 Extrakce příznaků 

„Extrakce příznaků je transformace původních dat na data s omezeným počtem 

proměnných, které obsahují nejvíce diskriminační informace,“ uvádí Meyer-Baese et al. 

[19]. Ve skutečnosti jde o to, vybrat z původních vstupních dat pouze tu informaci, která 

je pro danou klasifikaci relevantní. Lepším příkladem může být extrakce příznaků z 2D 

obrazových dat, kde lze extrahovat například barvu nebo různé tvary. Pokud by byla 

klasifikace založena pouze na barvě, je zbytečné, aby vstupními daty byly komplexní 

obrazy. Šum obsažený v obrazech by byl pro takovou klasifikaci zbytečně zavádějící a 

mohl by např. snižovat přesnost výsledného modelu. 

V 1D vstupních datech může být extrahovanými příznaky průměr, směrodatná odchylka, 

spektrum, energie jednotlivých pásem vlnkové transformace, minimální či maximální 

hodnoty a spousty dalších. Příznaky jsou obvykle detekovány pro vhodně zvolené 

posuvné okno. 

4.2 Selekce nejvhodnějších příznaků 

Příznaky získané v předchozí kapitole mohou a nemusí být normalizovány do intervalu 

od 0 do 1, kde 1 odpovídá maximální hodnotě daného příznaku. To zaleží na volbě 

výsledného modelu. Selekce příznaků se provádí pro redukci počtu příznaků vstupujících 

do algoritmu. Omezení počtu proměnných může výrazně zvýšit výkon klasifikačního 

algoritmu. Ilustrativní závislost počtu proměnných na výkon algoritmu je zobrazen na 

obrázku 4. 

 

Obr. 5:  Závislost počtu příznaků na výkon algoritmu; převzato z [20] 
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Základní metody pro selekci příznaků jsou: 

• postupný (jednotlivý) výběr proměnných, 

• rekurzivní odstranění příznaků (RFE – recursive feature elimination), 

• výběr důležitých příznaků (důležitost příznaků). 

Postupný výběr proměnných je metoda, kde jsou využity základní statistické metody pro 

výběr těch příznaků, které mají nejsilnější vztah k výstupní proměnné. Scikit-learn 

knihovna Pythonu pomocí chi2 vybírá K nejlepších příznaků. Chi2 nezávislý test je 

metoda, která testuje vzájemnou závislost dvou proměnných. V případě strojového učení 

jde vždy o jeden příznak a třídu, ke které mají být data přiřazena. Na základě toho lze 

vybrat K nejlepších příznaků [20]. 

Rekurzivní odstranění příznaků postupně odstraňuje jednotlivé příznaky a vytváří model 

z příznaků, které zůstávají. Pro každý příznak a kombinace příznaků vypočítá přesnost 

modelu a na základě toho vypočítává největší výpovědní hodnotu příznaků [20]. 

Výběr nejdůležitějších příznaků – tato metoda je využívaná k výběru příznaků pomocí 

trénovacího učeného klasifikátoru. Při učení klasifikátoru vyhodnocujeme každý příznak 

a zjišťujeme rozdíly v přesnosti modelu mezi zachováním a odstraněním daného 

příznaku. Důležitý příznak je pak definován jako příznak, po jehož odstranění došlo 

k výraznému poklesu přesnosti klasifikace daného modelu [20]. 

Existují i další metody pro výběr vhodných příznaků. Jednou z metod, kterou je dobré 

zmínit, ale není v této práci využita, je PCA. PCA neboli analýza hlavních komponentů 

využívá lineární algebru k transformaci datové sady na komprimovanou podobu. 

Výhodou této metody je možnost zvolit počet rozměrů transformovaného výsledku [20]. 



26 

 

5 KLASIFIKACE 

Po předzpracování dostáváme dobře strukturovaná data, která jsou vstupem do strojového 

učení. Stejně jako pro předzpracování existuje obrovské množství algoritmů pro 

klasifikaci daných tříd na základě vstupních dat. Nejčastěji využívané klasifikační 

algoritmy jsou:  

• K-nejbližších sousedů, 

• Metoda podpůrných vektorů, 

• Naivní Bayesovské sítě, 

• Rozhodovací strom [21]. 

Samotná klasifikace se skládá ze dvou základních kroků. Prvním krokem je fáze učení, 

kde je model učen na trénovacích datech – v obrázku číslo 6 se jedná o část od začátku 

po reprezentující model. Druhým krokem je samotná klasifikace, kde jsou testovací data 

klasifikována na základě naučeného modelu – v obrázku č. 6 nasazení vybraného modelu 

až aplikace. Testovací dataset nesmí být využit při procesu učení a slouží pouze k odhadu 

přesnosti naučeného modelu. 

Výsledkem algoritmu aplikovaného na vybraná data je model. Další otázkou však je, zda 

tento model je finální, a zda je tento přístup optimální. Optimální algoritmus nebo 

algoritmus s nejvyšší přesností lze opět najít iterativním přístupem [18] – iterace je 

zobrazena jako smyčka mezi předzpracováním dat a strukturovanými daty, kde jsou 

upravována vstupní data a mezi učícím algoritmem a reprezentujícím modelem, kde jsou 

upravovány vstupní parametry vybraného algoritmu (obrázek č. 6). Pro výběr nejlepšího 

modelu lze s výhodou využít křížové validace [21]; ta bude popsána v kapitole 6.4. 

Obr. 6:  Iterativní proces strojového učení; návrh z [18] 
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5.1 K-nejbližších sousedů 

Algoritmus K-nejbližších sousedů se řadí mezi tzv. líné modely – zachovává všechny 

dostupné případy a klasifikuje nové případy na základě podobnosti pomocí funkcí pro 

výpočet vzdálenosti. Trénovací skupiny jsou popsány n příznaky. Každou skupinu tedy 

reprezentují body v multirozměrném prostoru. Na základě příznaků neznámých 

(testovacích) dat pak vyhledává v multirozměrném prostoru k-trénovacích dat, která jsou 

nejblíže neznámým datům. Těchto k-trénovacích skupin jsou k-nejbližšími sousedy 

neznámých dat. Nejbližší vzdálenost je vypočítána pomocí zvolené metody pro její 

výpočet. Často se využívá Euklidovské nebo Manhattanské vzdálenosti (vzorce č. 1.7  

a 1.8) [21]. 

 

𝑑𝑒𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑 = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑘

𝑖=1 

, (1.7) 

 

 

𝑑𝑚𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡 =  ∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑘

𝑖=1 

, (1.8) 

Volba optimálních hodnot k se nejlépe provádí kontrolou dat. Velká hodnota k snižuje 

celkový šum, ale u některých dat může vést k nesprávné klasifikaci. Křížová validace, 

zmíněno výše, je dalším způsobem pro určení vhodné hodnoty k pomocí nezávislého souboru 

dat [22]. 

5.2 SVM – metoda podpůrných vektorů 

Cílem tohoto algoritmu je najít oddělovací hyper-rovinu v N-rozměrném prostoru,  

kde N = počtu příznaků. Pro rozdělení datových bodů do dvou tříd existuje spousta hyper-

-rovin, které mohou být vybrány. Optimální hyper-rovina má maximální rozpěti – 

maximální vzdálenost mezi datovými body obou tříd. Maximalizace rozpětí vede 

k důvěryhodnějším výsledkům klasifikace [23]. 

Ve 2D prostoru je touto hyper-rovinou křivka, která rozděluje data do dvou výsledných 

tříd. Jednoduchý náčrt je na obrázku č. 7. 



28 

 

 

Obr. 7:  Jednoduchá klasifikace (rozdělení) dat pomocí SVM, které je možné 

rozdělit jedinou čárou 

Ve skutečnosti ale nebývají data rozložená tak, aby bylo možné je takto jednoduše 

rozdělit pomocí jediné čáry. Hyper-rovina je ve 2D tvořena souborem čar nebo různými 

útvary, ve 3D různě tvarovanými rovinami [23]. 

Podpůrné vektory jsou datové body, které jsou nejblíže hyper-rovině a definují pozici 

a orientaci hyper-roviny včetně jejího rozpětí. Rozpětí hyper-roviny určíme pomocí 

výstupu lineární funkce, který normalizujeme do intervalu od 0 do 1. Když je výstup větší 

než 1, klasifikujeme to jako první třídu, pokud je výstup -1, pak je přiřažen do třídy druhé. 

Prahové hodnoty jsou tímto změněny na 1 a -1 od zvolené hyper-roviny a pomocí toho 

dokážeme definovat vzdálenost hyper-roviny k nejbližšímu bodu, a tedy rozpětí vybrané 

hyper-roviny a důvěryhodnost výsledků klasifikace [23]. 

5.3 Naivní Bayesovské sítě 

Jednoduchý, účinný a často využívaný klasifikátor. Jedná se o pravděpodobnostní 

klasifikátor, který provádí klasifikaci pomocí Maximum a Posteriori rozhodovacího 

pravidla v Bayesovském nastavení. Tento klasifikátor využívá grafů pro zobrazení 

pravděpodobnostních vztahů mezi jednotlivými jevy. Nejvíce se používá pro práci 

s textem, např. pro detekci spamu v emailové schránce. Naivní znamená, že tento 

algoritmus předpokládá, že příznaky vstupující do modelu jsou na sobě zcela nezávislé, 

což je často problém zajistit [24]. 

5.4 Logistická regrese 

Cílem logistické regrese je najít vztah mezi příznaky a pravděpodobností konkrétního 

výsledku. V této práci bude logistická regrese využita pro binární klasifikaci. 

Pravděpodobnost, že výsledek y bude roven 1, je 𝑃(𝑦 = 1|𝑥), kde x je vstupní hodnota. 

Logistická regrese využívá logit funkci, pomocí které lze logistickou regresi vyjádřit 
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v rovnici č. 1.9. [41]: 

 
log (

𝑝(𝑋)

1 − 𝑝(𝑋)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋, (1.9) 

kde levá strana je nazvaná jako logit funkce a p(x)/(1-p(x)) je nazváno šancí. Pravá strana 

představuje jednoduchý lineární model, kde X je prediktor a 𝛽0, 𝛽1 jsou neznámé 

parametry, které lze odvodit z přímky rozdělující vstupní body v grafu [41]. 

5.5 Rozhodovací strom 

Algoritmus rozhodovacího stromu je jednou z nejčastěji používaných metod ve strojovém 

učení s učitelem. Využívá se pro oba typy úloh – jak pro regresi, tak pro klasifikaci. Tato 

práce se zabývá klasifikací, a proto zde bude rozebrán pouze tento typ úlohy. 

Mezi jeho základní výhody patří: 

• jednoduchost v porozumění datům, snadná interpretace, 

• možnost zobrazit logiku algoritmu a zobrazit výsledný rozhodovací strom 

využívaný pro klasifikaci [25]. 

Rozhodovací strom poskytuje řadu otázek a podmínek ve stromové struktuře. Kořeny 

a vnitřní uzly obsahují atributové testovací podmínky k oddělení či klasifikaci záznamů, 

které mají rozdílné charakteristiky. K terminálu je přiřazena hodnota 0, pokud atribut 

nesplňuje danou podmínku, nebo 1, pokud atribut podmínku splňuje. Rozhodovací strom 

se tedy skládá z uzlů, které jsou reprezentovány příznaky, větví představujících 

rozhodovací pravidlo a listů představujících výsledek – 0 nebo 1 [26]. 

Problémem je sestavení optimálního rozhodovacího stromu. Obecně lze rozhodovací 

stromy sestavit z dané množiny příznaků. Nalezení optimálního stromu je však NP-úplný 

problém, tedy ze skupiny výpočetních problémů, u kterých nebyl nalezen žádný účinný 

algoritmus pro jejich vyřešení [26]. 

Některé existující algoritmy jsou však vytvořeny tak, aby poskytly poměrně přesný, ne 

však optimální rozhodovací strom v přijatelném čase. Mnoho těchto algoritmů využívá 

heuristický nebo greedy (hladový) přístup pro vyhledávání v obrovském hypotézovém 

prostoru. Sestavení takovýchto rozhodovacích stromů pak není výpočetně náročné 

a umožňuje poměrně rychlé sestavení modelu, přestože trénovací dataset je obrovský. 

Navíc po sestavení rozhodovacího stromu je následná klasifikace dat velmi rychlá [26]. 

Mezi základní typy algoritmů rozhodovacích stromů se řadí: 

• CART (Classification and Regression Trees) – metrika Gini index, 

• ID3 (Iterative Dichotomiser 3) – funkce Entropie a metriku Informačního 

zisku [25]. 
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 CART – klasifikační a regresní stromy 

V tomto algoritmu je využíván GINI index k vyhodnocování rozdělení. V případě binární 

klasifikace jsou možné 4 možnosti; uvedeny v tabulce č. 1.  

Tab. 1: Možnosti výsledků binární klasifikace 

 Správná 

klasifikace 

Správná 

klasifikace 

Nesprávná 

klasifikace 

Nesprávná 

klasifikace 

Skutečná 

hodnota 

1 0 1 0 

Predikovaná 

hodnota 

1 0 0 1 

 

GINI index je vypočítán v rovnici 2.0  [25]: 

 
𝐺𝐼𝑁𝐼 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 1 − ∑ 𝑝𝑡

2
𝑡=1

𝑡=0
, (2.0) 

kde P je pravděpodobnost výskytu klasifikovaných tříd, t jsou jednotlivé třídy – v případě 

binární klasifikace t ∈ {0,1}. Gini index vypovídá o kvalitě rozdělení. V ideálním případě, 

kdy určitá hodnota příznaku data zcela rozděluje do dvou tříd, je Gini index = 0. 

V nejhorším případě, kdy pro danou hodnotu existuje stejný počet obou tříd, je Gini  

index = 0,5. Podobně by to bylo pro klasifikaci do více tříd [25]. 

Kořen stromu a následně jednotlivé uzly jsou vypočítány následovně:  

• výpočet Gini indexu pro celý dataset, 

• pro každý příznak:  

▪ výpočet Gini indexu každé hodnoty, 

▪ výpočet průměrné informační entropie pro daný příznak, 

▪ výpočet Gini zisku, 

• výběr nejlepšího Gini zisku, 

• opakování do dosažení ukončovací podmínky – požadovaného stromu [25]. 

 ID3 – iterativní dichotomizátor 

Principem je vybírání příznaků, které nejlépe klasifikují trénovací data. Nejlepší příznak 

s hodnotou, která nejlépe rozděluje data, je vybrán jako kořen stromu a tento proces je 

opakován do doby sestavení požadovaného stromu s danou přesností nebo jinou 

ukončovací podmínkou [25]. 

Nejlepší příznak je vybrán podle nejvyššího informačního zisku v ID3. Pro přesné 

definování informačního zisku je vhodné začít definicí entropie udávající čistotu nebo 

nečistotu souboru příkladů [25]. 
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Pro binární klasifikační problém je entropie nulová, pokud všechny příklady budou 

pozitivní nebo negativní. Naopak bude rovna jedné, pokud polovina příkladů bude 

pozitivní a polovina negativní. Entropie je matematicky vyjádřena v rovnici 2.1 [25], kde 

pro názornější ukázku jsou dosazeny třídy, které budou klasifikovány v této práci. 

 𝐻(𝑆) = ∑ −𝑝(𝑐)×𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑐);  𝐶 = {𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥, 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠},

𝑐 ∈ 𝐶

 (2.1) 

kde S je příznak a C označuje množinu tříd, do kterých budou data přiřazována. Stejným 

způsobem je entropie vypočítávána pro celou sadu příznaků. 

Kořen stromu a následně jednotlivé uzly jsou vypočítány následovně: 

• výpočet entropie celého datasetu, 

• pro každý příznak:  

▪ výpočet entropie každé hodnoty, 

▪ výpočet průměrné informační entropie pro aktuální příznak, 

▪ výpočet informačního zisku pro aktuální příznak, 

• výběr příznaku s nejvyšším informačním ziskem, 

• opakování do dosažení ukončovací podmínky – požadovaného stromu [25]. 
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6 VYTVOŘENÍ TRÉNOVACÍ A TESTOVACÍ 

SADY SIGNÁLŮ A KŘÍŽOVÁ VALIDACE 

Ve strojovém učení jsou obvykle data rozdělena do dvou skupin – na trénovací a testovací 

data (někdy do tří, a to na trénovací, validační a testovací) a model naučen na trénovací 

data pro klasifikaci a vyhodnocení přesnosti na testovacích datech. Pak mohou nastat dva 

případy, kdy je model buď nadhodnocen, nebo podhodnocen. Oba tyto případy snižují 

efektivitu vytvořeného modelu, který tak má buď nižší přesnost nebo není přizpůsoben 

(zobecněn) pro klasifikaci dat, která nebyla obsažena v trénovacím datasetu [27]. 

Účelem křížové validace je zabránit nebo alespoň minimalizovat nadhodnocení či 

podhodnocení trénovacích dat. Při využití statistického modelu (vytvořeného některým 

z algoritmů pro strojové učení, např. lineární regresí) je obvykle model učen na 

trénovacím datasetu pro pozdější klasifikaci a vyhodnocení přesnosti na datech, která 

nebyla obsažena v trénovacím datasetu. Nadhodnocení dat znamená, že je model příliš 

přesně nasazený na trénovací data [27]. 

6.1 Podhodnocení trénovacích dat 

Podhodnocení naopak znamená, že model není dostatečně naučen na trénovací data 

a chybí trendy v datech. Ve výsledku stejně jako u nadhodnocení model nedokáže 

klasifikovat nová data. Toto bývá většinou výsledkem velmi jednoduchého modelu  

(s nedostatkem nezávislých příznaků). To například vzniká, když je lineární model  

(např. lineární regrese) učen na datech, která nejsou lineární [27]. 

6.2 Nadhodnocení trénovacích dat 

Nadhodnocení znamená, že trénovaný model je příliš přesně nasazený na trénovací data. 

To se obvykle stává, když je model příliš komplexní (má přiliš proměnných nebo 

příznaků ve srovnání s počtem pozorování). Tento model by měl vysokou přesnost pro 

trénovací data, ale pravděpodobně velmi malou přesnost pro data, která nebyla obsažena  

v trénovacím datasetu. Model je v podstatě naučen na šum, který je obsažen v trénovacích 

datech namísto reálného vztahu proměnných. Tento šum pak často nebývá obsažen 

v jiných datech a vzniká tak problém nová data klasifikovat [27]. Oba tyto stavy jsou 

zobrazeny na obrázku č. 8, kde jsou proloženy ukázkou správného vyhodnocení 

a následného nasazení modelu na vstupní data. 
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Obr. 8:  Podhodnocení, nadhodnocení dat a správné nasazení modelu; převzato 

z [5] 

6.3 Náhodné prvotní rozdělení 

Jak již bylo zmíněno výše, data pro strojové učení jsou obvykle rozdělena na trénovací 

a testovací. Trénovací data obsahují známý výstup, model je na těchto datech naučen 

a připraven pro klasifikaci dat, která nejsou součástí trénovacího datasetu. Obvykle  

se používá poměr 70:30 nebo 80:20, znázorněno na obrázku č. 9 [27]. 

 

Obr. 9:  Náhodné rozdělení dat na trénovací a testovací sety 

Náhodné rozdělení dat může být nebezpečné z toho důvodu, že testovací dataset může 

obsahovat skupinu dat s určitými rysy, které nejsou obsaženy v trénovacím datasetu 

a naučený model je tak nedokáže rozpoznat či správně klasifikovat [27]. 

6.4 Křížová validace 

Tento problém řeší křížová validace. Je to velice podobné rozdělení dat na trénovací 

a testovací, ale je zde vytvořeno více datasetů. To znamená, že je vytvořeno k datasetů 

a model je trénován na k-1 datasetech, znázorněno na obrázku č. 10. Konkrétní příklad – 

mějme 5 datasetů, 4 datasety jsou využity pro trénování modelu a na 5. datasetu je 

vyhodnocena přesnost modelu (trénovací tedy 1. až 4. dataset, 2. až 5. – až do vyčerpání 

posledního datasetu, testovací vždy zbylý 1 dataset). Algoritmus tedy pokračuje držením 

jednoho datasetu pro testování až do vyčerpání všech možných kombinací; tento proces 

je zobrazen na obrázku č. 11. Křížová validace je jedním z vhodných nástrojů pro 

optimalizaci výsledného modelu [27]. 
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Obr. 10:  Křížová validace – metoda K – fold, návrh z [27] 

Obr. 11:  Jednotlivé iterace křížové validace (1 řádek = 3 subjekty) [27] 
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7 METRIKY PRO VYHODNOCENÍ 

MODELU 

Vyhodnocení algoritmu strojového učení vytvořeného naučením modelu na trénovacích 

datech je nezbytnou součástí celé práce. Model může podávat dobré výsledky pro jednu 

metriku, ale zcela neuspokojivé výsledky pro metriku odlišnou. Nejčastěji se využívá 

klasifikační přesnost pro měření výkonu výsledného modelu. To může být ale 

nedostatečné pro určení celkové kvality modelu [28]. 

V této kapitole budou zmíněny následující metody pro vyhodnocení:  

• klasifikační přesnost, 

• matice neurčitosti (confusion matrix), 

• F1 skóre. 

7.1 Klasifikační přesnost 

Jak již bylo zmíněno výše, klasifikační přesnost je nejpoužívanější metrikou využívanou 

pro vyhodnocení modelu. Je to poměr správných predikcí k počtu všech vstupních 

vzorků; uvedeno ve vzorci číslo 2.2.  

 

𝐾𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎č𝑛í 𝑝ř𝑒𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑟á𝑣𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑐í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘ů
 (2.2) 

To funguje správně v případě, že počet každé klasifikované třídy je alespoň přibližně 

stejný. Kdyby v případě 100 vstupních vzorků 98 patřilo do třídy 0, pak by přiřazením 

všech vzorků do třídy 0 bylo dosaženo falešné přesnosti 98 % [28]. 

7.2 Matice neurčitosti 

Matice popisující celkový výkon modelu obsahuje 4 následující základní hodnoty a tvoří 

základ pro další typy metrik: 

• správně pozitivní – model predikuje 1 a opravdová hodnota je 1, 

• správně negativní – model predikuje 0 a opravdvá hodnota je 0, 

• falešně pozitivní – model predikuje 1 a opravdová hodnota je 0, 

• falešně negativní – model predikuje 0 a opravdová hodnota je 1. 

Klasifikační přesnost lze tedy získat součtem hodnot na hlavní diagonále vydělených 

celkovým počtem všech vzorků [28]. 



36 

 

Tab. 2: Matice neurčitosti 

Opravdová/predikovaná 

hodnota 
Pozitivní Negativní 

Pozitivní Správně pozitivní Falešně negativní 

Negativní Falešně pozitivní Správně negativní 

7.3 Křivka provozní charakteristiky 

Anglicky Receiver operating characteristic curve (ROC) je graf zobrazující výkon 

klasifikačního modelu ve všech klasifikačních prazích; zobrazeno na obrázku č. 12. ROC 

křivka vykresluje dva parametry [29]:  

• četnost správně pozitivní hodnoty, 

• četnost falešně pozitivní hodnoty. 

Četnost správně pozitivní hodnoty (True Positive Rate) je synonymum pro senzitivitu a je 

definována v rovnici číslo 2.3 [29]: 

 

𝑇𝑃𝑅 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (2.3) 

Četnost falešně pozitivní hodnoty je vypočítána v rovnici číslo 2.4 [29]: 

 

𝐹𝑃𝑅 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 (2.4) 

Pro zjištění přesnosti klasifikace správně negativních případů (specificity) by nás 

zajímala relativní četnost TN, kterou je možné vyjádřit jako specificita = TN/(TN+FP). 

Relativní četnost falešně pozitivních měření FPR – údaj na x-ové ose grafu ROC křivky 

je možné vyjádřit též pomocí specificity FPR = 1-specificita [30]. 

Pro výpočet ROC křivky je nutné několikrát vyhodnotit model s různymi klasifikačními 

prahy, to může být neúčinné. Jiným přístupem je algoritmus založený na třídění, který 

může poskytnout neméně kvalitní informaci [29]. 
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Obr. 12:  Křivka provozní charakteristiky a plocha pod křivkou; převzato z [30] 

7.4 Plocha pod křivkou ROC 

Anglicky Area under ROC curve (AUC) je jednou z nejpoužívanějších metrik pro 

vyhodnocení a používá se pro binární klasifikaci; zobrazena jako AOC na obrázku č. 12. 

Plocha pod křivkou klasifikátoru je rovna pravděpodobnosti, že model přiřadí náhodnému 

pozitivnímu příkladu větší váhu, než náhodnému negativnímu příkladu [29]. 

 

Obr. 13:  Vyčíslení plochy pod křivkou ROC (AUC); převzato z [29] 

AUC tedy reprezentuje pravděpodobnost, že náhodné pozitivní příklady jsou umístěny 

vpravo od náhodně negativních příkladů. AUC je v rozsahu od 0 do 1. Model, který 

klasifikuje všechny hodnoty špatně, bude mít AUC = 0, pokud zařadí všechny hodnoty 

správně, bude mít AUC = 1. Ilustrativně na obrázku č. 13 [29]. 

7.5 F1 skóre 

Harmonický průměr mezi pozitivní prediktivní hodnotou a senzitivitou. Rozsah opět 

v rozsahu od 0 do 1. Počítá, jak přesný a robustní klasifikátor je. Vysoká pozitivní 

prediktivní hodnota, ale malá senzitivita znamená, ze klasifikátor dává sice obrovskou 

přesnost, ale taky zde je hodně hodnot, které je obtížné klasifikovat. Čím větší je F1 skóre, 

tím je model lepší. Matematicky je F1 skóre definováno v následující rovnici 2.5 [28]. 
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𝐹1 =  2×
1

1

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
+

1

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 
(2.5) 

Pozitivní prediktivní hodnota – podíl počtu správně pozitivních výsledků počtem všech 

pozitivních hodnot, rovnice 1.4. Pozitivní prediktivní hodnota – podíl počtu správně 

pozitivních výsledků počtem pozitivních výsledků predikovaných klasifikátorem, viz 

rovnice 2.6 [28]: 

 

𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (2.6)  
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8 OPTIMALIZACE MODELU 

Pro optimalizaci modelu lze využít tzv. učící křivky. Učící křivka je závislost výkonu 

modelu na nějakém proměnném vstupním parametru a slouží především k zabránění 

podhodnocení nebo nadhodnocení trénovacích dat. Toto umožňuje nastavování 

jednotlivých parametrů, pro nastavení nejvhodnější kombinace vstupních parametrů lze 

využít tzv. vyhledávací mřížky (angl. searching grid).  

8.1 Vyhledávací mřížka 

Vyhledávací mřížka vyhledává model s nejvyšší dosaženou přesností. Vstupem je 

vybraný klasifikační algoritmus, seznam parametrů s vybranými hodnotami a k pro K-

fold křížovou validaci; vysvětleno v kapitole 6.4. Seznam parametrů musí být nastavován 

specificky vzhledem k typu modelu – u rozhodovacího stromu to může být maximální 

hloubka, u k-nejbližších sousedů např. počet sousedů [31]. 

Nedílnou součástí vyhledávací mřížky jsou metody pro vytvoření modelu z tréninkového 

datasetu a některá metoda pro vyhodnocení přesnosti modelu. Vyhledávání v mřížce je 

výpočetně náročný úkol. Pomocí vyhledávací mřížky je pro každou možnou kombinaci 

parametrů model vytvořen a uložen. Na základě vhodně zvolené metriky je následně 

vybrán nejlepší model a vypsány hodnoty jednotlivých parametrů tohoto modelu [31]. 

8.2 Učící křivka 

Typickým příkladem může být přesnost modelu v závislosti na hloubce stromu pro 

rozhodovací strom nebo počet sousedů v algoritmu k-nejbližších sousedů. Do tohoto 

grafu jsou vykreslovány dvě křivky, kde 1. je pro testovací data a 2. v ideálním případě 

pro průměrnou přesnost modelu z křížové validace trénovacího datasetu [32]. Tento graf 

je spolu s výsledkem nastavení uveden v praktické části této práce, v kapitole 

č. 13.4. 

Učící křivky jsou diagnostickým nástrojem ve strojovém učení pro algoritmy, které se 

postupně učí z tréninkového datasetu. Vyhodnocuje se přesnost modelu na trénovacím 

a testovacím datasetu. Učící křivky mohou být využity k diagnostice problémů s učením 

– jako je již dříve zmíněný over nebo underfitting (tedy příliš přesné nebo nedostatečné 

nasazení modelu na trénovací data) [32]. Tyto konkrétní příklady budou zmíněny 

v následujících kapitolách. Osa x může představovat čas učení, zkušenosti nebo iterace, 

na osu y lze umístit některou z metrik pro vyhodnocení přesnosti modelu. V následujících 

kapitolách bude osa x představovat počet iterací, osa y metriku minimalizace – čím nižší 

relativní skóre, tím kvalitnější model. 
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„Učící křivky jsou považovány za efektivní nástroje pro monitorování výkonnosti 

pracovníků vystavených novému úkolu. Učící křivky poskytují matematické znázornění 

procesu učení, ke kterému dochází při opakování úlohy,“ uvádí Anzanello et al., 

2011 [33]. 

8.3 Underfit v učící křivce 

Underfit lze identifikovat pouze ze samotné tréninkové učící křivky. Může být zobrazen 

jako rovná přímka nebo zašuměné hodnoty s vysokou ztrátou – to by znamenalo, 

že model není vůbec schopný se tréninkový dataset naučit; to je uvedeno na obrázku  

č. 14. Tento příklad může nastat, pokud není k dispozici dostatek dat pro trénování 

modelu vzhledem ke složitosti problému [32]. 

Obr. 14:  Učící křivka modelu znázorňující underfit z důvodu nedostatečného 

množství trénovacích dat, převzato z [32]. 

Jiným typem problému, kde nastává underfit, může být křivka, která není na konci grafu 

ustálená, ale pokračuje v klesání. To pak znamená, že učící proces byl ukončen předčasně 

a model je schopný dalšího zlepšování; uvedeno na obrázku č. 15 [32]. 
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Obr. 15:  Učící křivka modelu znázorňující underfit z důvodu předčasně 

ukončeného učení; převzato z [32] 

8.4 Overfit v učící křivce 

„Overfit se týká modelu, který se naučil trénovací dataset příliš dobře, včetně statického 

šumu nebo náhodných výkyvů v trénovacím datasetu,“ uvádí Brownlee [32]. 

Problémem overfitu je, čím více je model naučen na trénovací data, tím méně je 

zobecněný, a tím hůře dokáže klasifikovat nová data – dochází ke zvýšení chyby. Zvýšení 

chyby lze měřit na testovacím datasetu; znázorněno na obrázku č. 16. Ve srovnání 

s underfitingem k tomuto problému dochází naopak pokud model obsahuje více dat než 

je pro složitost úkolu nutné nebo je model trénován příliš dlouho [32]. 

Obr. 16:  Učící křivka modelu znázorňující overfit, převzato z [32]. 
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8.5 Dobré přizpůsobení modelu 

Tento stav je cílem učící křivky a nachází se mezi under a overfitem. Dobré přizpůsobení 

modelu lze zjistit podle obou křivek (trénovací a testovací). Tento optimální stav se 

nachází tam, kde je rozdíl mezi trénovací a testovací křivkou minimální; znázorněno na 

obrázku č. 17. Rozdíl mezi trénovací a testovací křivkou se nazývá generalizační mezera 

[32]. 

Obr. 17:  Učící křivka modelu znázorňující správné přizpůsobení trénovacím 

datům; převzato z [32] 
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9 DATABÁZE SIGNÁLŮ NON-EEG 

Tato práce vznikla s myšlenkou detekce stresu v běžných každodenních situacích. Cílem 

tedy bylo vybrat signály, které lze snímat komfortní a dostupnou cestou, a zároveň 

obsahují anotace psychických stavů, při kterých byla data měřena. Jako pravděpodobně 

jediná, která v současné době splňuje tyto požadavky, byla vybrána databáze non-EEG 

signálů pro hodnocení neurologického stavu, volně dostupná z PhysioBank databáze 

[20]. 

9.1 Informace o vybraném non-EEG datasetu 

Data byla snímána využitím komfortní a efektivní platformy umístěné na zápěstí. Tělesná 

teplota, pohyby zápěstí a změny vodivosti, které reflektují změny sympatického 

nervového systému, jsou snímány zařízením umístěným na zápěstí levé ruky. Množství 

okysličeného hemoglobinu je zde měřeno manžetou umístěnou na ukazováčku, která je 

propojená se zařízením pro sledování tepové frekvence umístěným na pravém zápěstí. 

Oba tyto přístroje jsou zobrazeny na obrázku č. 18 [34]. 

Obr. 18:  Zařízení pro sledování tělesné teploty, pohybů zápěstí a změn vodivost na 

levé ruce (vlevo), zařízení pro záznam tepové frekvence a měření SpO2 na pravé 

ruce (vpravo); převzato z [34] 

Tyto signály byly snímané v laboratoři Quality of Life Technology at University of Texas 

at Dallas. Signály snímají neurologický stav u 20 zdravých subjektů. Cílem této studie 

bylo rozlišit odpověď na 4 různé environmentální podněty. Prvním bylo navození 

kognitivního stresu, dalším byl emoční stres, fyzický stres a fáze klidového stavu [34]. 

Fyzický stres byl navozen polohou ve stoji po dobu jedné minuty, následnou chůzí na 

běžeckém páse rychlostí 1 míle/h (1.6 km/h) po dobu dvou minut, pak chůzí/během na 

běžeckém páse rychlostí 3 míle/h (4,83 km/h) po dobu dalších dvou minut [34]. 

Kognitivní stres byl navozen počítáním po sedmi pozpátku od čísla 2485 po dobu tří 

minut. Následoval Stroop test, kde byly nápsány názvy barev inkoustem o jiné barvě, 

dobrovolník měl za úkol číst název barvy inkoustu. V obou případech byl dobrovolník na 

chyby upozorněn bzučákem [34]. 
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Emoční stres – dobrovolníci dostali informaci, že během jedné minuty se spustí 

pětiminutový videoklip z hororového filmu. Po minutě očekávání byl ukázán videoklip 

z filmu zombie apokalypsy The Horde [34]. 

Relaxační fáze byla navozována na začátku, na konci a mezi jednotlivými stresovými 

stavy. V této fázi byli zúčastnění dobrovolníci požádáni, aby seděli v klidu, tichu 

a poslouchali tichou, relaxační hudbu [34]. 

Data jsou poskytována dle WFDB (software pro zobrazování, analýzu a vytváření 

záznamu fyziologických signálů) formátu  s dvěma záznamy na subjekt. První obsahuje 

tři signály (x, y a z) z akcelerometru, teplotu a EDA signál a je vzorkován vzorkovací 

frekvencí Fvz = 8 Hz, druhý obsahuje SpO2 (saturace krve kyslíkem) a tepovou frekvenci 

HR se vzorkovací frekvencí Fvz = 1 Hz. Hlavičky souborů obsahují informace o měřeném 

subjektu. Vedle těchto souborů je zde další soubor ve formátu *.atr obsahující anotaci, 

která indikuje časovou lokaci s popisem aktuálního psychického stavu [20][34]. 

9.2 Zobrazení vybraných signálů a základní analýza 

Pro seznámení se s vybranými daty byla data nejdříve vykreslena a zobrazena v obrázku 

č. 19. Pro validaci těchto dat byla provedena základní deskriptivní analýza, zejména pak 

výpočet maximálních a minimálních hodnot. V tab. č. 3 je dále souhrn informací 

o subjektech, na kterých byla data měřena. 
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Obr. 19:  Vizualizace vybraných signálů 
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Tab. 3: Základní informace o subjektech 

subjekt věk pohlaví výška [cm]váha [kg]

1 30 M 177 94

2 28 M 172 68

3 28 M 177 91

4 22 M 167 58

5 30 M 182 82

6 30 Ž 167 58

7 33 Ž 157 90

8 27 M 182 64

9 25 M 177 68

10 23 M 180 64

11 26 M 170 71

12 32 Ž 162 53

13 29 Ž 167 64

14 19 Ž 160 50

15 23 M 165 64

16 24 M 180 54

17 23 M 167 57

18 23 M 177 64

19 22 M 167 64

20 24 Ž 160 44  

9.3 Rozdělení vstupního datasetu 

Původní dataset byl  náhodně rozdělen v poměru 75:25. Z 20 dostupných subjektů to 

znamená, že bylo využito 15 subjektů pro trénování modelu a zbylých 5 pro vyhodnocení 

přesnosti modelu.   

Pro eliminaci jevů popsaných v kapitolách 6.1 a 6.2, bylo 15 subjektů vstupem do křížové 

validace. Byla provedena křížová validace typu k-fold na datech z jednotlivých subjektů. 

Pro tuto validaci bylo zvoleno k = 3, tzn. že v každé iteraci byl model naučen na 

12 subjektech a na zbylých 3 byl otestován. V každé iteraci byla vyhodnocena přesnost, 

která byla následně zprůměrovaná počtem všech iterací.  

Na obrázku č. 10 v kapitole 6.4 je zobrazen proces rozdělení nejdříve náhodně na 

15 a 5 subjektů (trénovací a testovací dataset), následně pomocí křížové validace na 

12 a 3 subjekty (trénovací a validační), kde v každé iteraci byla vyhodnocena přesnost 

modelu. Jednotlivé iterace křížové validace k fold jsou zobrazeny na obrázku č. 11, 

kapitole 6.4. 
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10 PŘEDZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 

A EXTRAKCE PŘÍZNAKŮ 

Předzpracování je pro strojové učení důležitým krokem podstatným pro výslednou 

přesnost modelu i optimalizaci procesu. V tomto kroku bývají data analyzována 

a nepotřebné složky, především šum, jsou v tomto kroku eliminovány. Signály využivané 

v této práci jsou v databázi uloženy již po základním předzpracování a neobsahují žádné 

odlehlé hodnoty. Tato část je zde tedy značně zjednodušena. 

10.1 Převzorkování dat 

Dalším krokem, který bylo v rámci předzpracování důležité provést, bylo sjednocení 

vstupní vzorkovací frekvence. Databáze obsahuje signály se vzorkovací frekvencí 

fvz = 1 Hz a fvz = 8 Hz. Jelikož u aproximativního převzorkování na fvz = 8 Hz nedošlo ke 

zvýšení přesnosti výsledného modelu, byla pro trénování modelu využita data 

s fvz = 1 Hz. 

10.2 Extrakce příznaků 

Volba vhodných příznaků získaných z těchto dat je důležitá pro eliminaci nepodstatných 

složek signálů, a naopak pro výběr složek, které mají k dané klasifikaci největší vztah. 

Dochází tím k potlačení nežádoucích rušivých vlivů a zvýšení přesnosti výsledného 

modelu. V této práci jsou všechny příznaky počítány pro posuvné okno délky 15 sekund 

a extrahovány pro každý subjekt samostatně, aby nedošlo k ovlivnění výsledků a falešné 

změně přesnosti. Shrnutí všech extrahovaných příznaků s jejich popisem je uvedeno na 

konci této kapitoly, v tab. 9. 

Na konci každé podkapitoly této kapitoly je umístěna tabulka, která byla získána extrakcí 

příznaků ze všech dostupných dat po rozdělení do dvou klasifikovaných stavů. První 

sloupec tabulky odpovídá určitému stavu – stres nebo relax, další sloupce udávají hodnoty 

jednotlivých příznaků pro tyto stavy. Tabulky jsou vytvořeny v programovém prostředí 

Python a jsou zde uvedeny čistě pro představu čtenáře – jedná se o data, která nebyla dále 

v procesu strojového učení využita. 

10.3 Elektrodermální aktivita – EDA 

Elektrodermální aktivita je měřena neinvazivními elektrodami umístěnými na povrchu 

kůže. Jak již bylo uvedeno výše, tento signál je složen ze dvou částí – pomalu proměnné 

a rychle proměnné, jsou nazývány jako skin-conductance level (SCL) a skin-conductance 

response (SCR), tedy jako hladina vodivosti pokožky a změna vodivosti pokožky; 
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popsáno v kapitole 2.3. Z tohoto důvodu byl tento signál rozdělen dekonvolučním 

algoritmem na SCR a SCL; znázorněno na obrázku č. 20. Dekonvoluční algoritmus pro 

toto rozdělení byl navržen v prostředí Python. 

Obr. 20:  Rozdělení EDA signálu do dvou hlavních složek 

Dále pro účely strojového učení byly vypočítány následující příznaky: SCL, SCR, 

peakmin, peakmax, SCLmean, SCRmean, SCLslope, SCRpeaks. Všechny tyto příznaky jsou 

popsány na konci této kapitoly v tab. 9. 

Příznaky extrahované ze všech dostupných dat jsou zobrazeny v tab. 4. S těmito údaji 

strojové učení dále nepracuje a platí nastavení uvedené v úvodu této kapitoly,  

tedy posuvné okno o určité délce, ve kterém se dané příznaky počítají. 

Tab. 4: Extrahované příznaky z EDA signálu 

 SCR_mean SCL_mean EDA_mean SCR_max SCL_slope SCR_peaks peak_min peak_max 

Relax -0,006473 -0,006473 0,555763 1.50654 2,08246 379976 189988 189988 

Stres 0,0070349 0,0070349 0,588237 1,50654 1,63355 353744 176872 176872 

10.4 Teplota pokožky 

Permanentní stres může vyvolat zvýšení tělesné teploty ovlivněním ANS (autonomního 

nervového systému). Aktivita sympatických nervů zlepšuje výkon a zvyšuje tělesnou 

teplotu. Zde je teplota snímaná čidlem v náramku umístěném na zápěstí. Pro strojové 

učení byly vybrány následující příznaky: Tempmean, Tempslope a Tempstd. Tyto vypočítané 

příznaky pro každou třídu zvlášť jsou uvedeny v tab. 5, shrnutí všech pak opět v tab. 9.   
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Tab. 5: Extrahované příznaky z naměřených teplot 

 temp_mean temp_slope temp_std 

Relax 32,5647 3,8 0,823911 

Stres 32,7984 1,9 0,401661 

10.5 3D akcelerometr 

Tříosého akcelerometru je zde využito pro snímání pohybů rukou, opět v náramku na 

zápěstí. Pro tento signál byly vybrány následující příznaky – průměr, směrodatná 

odchylka a spektrum tohoto signálu získané pomocí Fourierovy transformace ve všech 

třech osách. Dále byly tyto tři osy zaneseny do jednoho signálu, který tak reflektuje 

celkové zrychlení: Xmean, Ymean, Zmean, Xstd, Ystd, Zstd, Xfft, Yfft, Zfft, Atotal. V tab. 6 jsou 

uvedeny vypočítané příznaky zvlášť pro každou třídu na všech dostupných datech,  

v tab. 9 je pak shrnutí všech těchto extrahovaných příznaků s popisem. 

Tab. 6: Extrahované příznaky z akcelerometru 

 ax_mean ay_mean az_mean Ax_std Ay_std Az_std Ax_slope Ay_slope Az_slope 

Relax 0,37873 -0,9894 -0,0805 0,2149 0,1243 0,1019 1,3 2,18 2,45 

Stres 0,49344 -0,7059 -0,4541 0,3932 0,2609 0,3404 3,33 2,72 2,82 

10.6 SpO2  

SpO2 měří saturaci arteriální krve kyslíkem. Tato saturace je měřena jako poměr 

oxyhemoglobinu (HbO2) k deoxyhemoglobinu (Hb) v krvi. Pulsní oxymetrie integrovaná 

v Nonin WristOx2 svorce na prstu emituje červené a infračervené světlo a měří poměr 

transmitovaného  a odráženého infračerveného a červeného světla k odhadu kyslíkové 

saturace. Fyziologické hodnoty SpO2 jsou mezi 95-100 %. Pro SpO2 byly extrahovány 

následující příznaky: SpO2mean, SpO2std, SpO2slope; pro názornost zobrazeny v tab. 7,  

v tab. 9 je pak shrnutí všech těchto extrahovaných příznaků [34]. 

Tab. 7: Extrahované příznaky ze záznamu saturace krve kyslíkem 

 SpO2_mean SpO2_std SpO2_slope 

Relax 95,6578 0,837789 5,36767 

Stres 96,0256 0,878398 6,34455 
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10.7 Tepová frekvence  

Na zařízení pro snímání SpO2 je rovněž umístěn senzor pro snímání tepové frekvence. 

Tyto hodnoty se pohybují od 65 do 127 tepů/min., viz tab. 8, a jde tedy čistě 

o extrahovanou tepovou frekvenci, pro kterou byly zvoleny jednoduché příznaky, jako je 

HRmean, HRstd, HRmin, HRmax, viz tab. 8. Pokud by byla k dispozici data např. z EKG nebo 

PPG, zmíněno výše, nabízela by se extrakce příznaků jak z časové, tak z frekvenční 

oblasti.  

Tab. 8: Extrahované příznaky ze záznamů tepové frekvence  

 HR_mean HR_std HR_min HR_max 

Relax 79,1728 9,41665 65,8469 127,176 

Stres 85,3532 10,992 70,6698 126,529 
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Tab. 9: Přehled všech extrahovaných příznaků ze zvolených signálů 

Příznak                                   Popis 

EDA  

SCL hladina vodivosti kůže 

SCR odezva vodivosti kůže 

SCR_peaks počet všech SCR píků 

peak_min počet záporných píků (lokální minima) v SCR 

peak_max počet kladných píků (lokální maxima) v SCR 

EDA_mean průměr EDA 

SCL_mean průměr SCL  

SCR_mean průměr SCR 

SCL_slope rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou SCL 

Teplota   

temp_mean průměrná teplota 

temp_slope 
rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou 

teploty 

temp_std směrodatná odchylka teploty 

Akcelerometr   

ax_mean průměrná hodnota osy x 

ay_mean průměrná hodnota osy y 

az_mean průměrná hodnota osy z 

ax_std směrodatná odchylka v ose x 

ay_std směrodatná odchylka v ose y 

az_std směrodatná odchylka v ose z 

ax_fft frekvenční spektrum pro osu x 

ay_fft frekvenční spektrum pro osu y 

az_fft frekvenční spektrum pro osu z 

A 
celkové zrychlení vypočitané jako odmocnina 

součtu druhých mocnin dílčích složek (x, y, z)  

Tepová frekvence  

HR_mean průměrná hodnota tepové frekvence 

HR_std směrodatná odchylka tepové frekvence 

HR_min minimální hodnota tepové frekvence  

HR_max maximální hodnota tepové frekvence 

SpO2  

SpO2_mean průměrná hodnota SpO2 

SpO2_std směrodatná odchylka SpO2 

SpO2_slope rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou SpO2 

Celkem extrahováno:  29 extrahovaných příznaků 
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10.8 Standardizace hodnot 

Standardizace hodnot se provádí na vstupním datasetu před návrhem algoritmu [35]. 

V této práci je standardizace hodnot provedena po extrakci příznaků. Tato standardizace 

má za úkol převést všechny hodnoty do intervalu od 0 do 1 na základě minimálních 

a maximálních hodnot každého příznaku jednotlivých subjektů, uvedeno v rovnici číslo 

2.7, převzaté z [36]. To se provádí kvůli rozdílnému rozsahu hodnot vstupních signálů. 

Např. saturace krve kyslíkem se pohybuje v hodnotách rovno nebo menších 100 %, 

teplota nad 30 °C a hodnoty akcelerometru do jednotek od nuly. Největší váhu by tak 

měla saturace krve kyslíkem, což samozřejmě není ideální, neboť ostatní signály mohou 

být neméně důležité. 

 

𝑥′ =  
𝑥 − min(𝑥)

max(𝑥) − min(𝑥)
, (2.7)  

kde x‘ je hodnota po standardizaci, x je hodnota příznaku před standardizací. Minimální 

a maximální hodnoty jsou vypočítány vždy z celého příznaku pro každý jednotlivý 

subjekt. 
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11 ZPRACOVÁNÍ EXTRAHOVANÝCH DAT 

11.1 Eliminace „null“ (chybějících) hodnot  

Jedním z obecných kroků předzpracování bývá eliminaci řádků s chybějícími hodnotami. 

Chybějící hodnoty totiž zbytečně zatěžují model bez jakéhokoliv pozitivního příspěvku 

[35]. Zde se jedná o spojité signály a neměly by se tu vyskytovat žádné chybějící hodnoty, 

přesto tento krok byl ověřen a některé neúplné hodnoty smazány. 

11.2 Přiřazení anotace 

V databázi jsou uloženy vždy dva soubory se signály pro jednotlivé subjekty s fvz = 1 Hz 

a fvz = 8 Hz. Po sjednocení vzorkovací frekvence bylo možné tyto dva soubory spojit do 

jednoho, obsahujícího všechny signály jednotlivých subjektů. Pro naučení modelu bylo 

nutné tyto signály doplnit anotací. Údaje pro anotaci signálu jednotlivých subjektů jsou 

uloženy v textovém souboru s anotací k signálům s fvz = 1 Hz (po převzorkování možné 

použít pro všechny signály). Byl tedy vytvořen jednoduchý skript, který načte informace 

z každého textového souboru a přidá sloupec do CSV souboru, obsahujícího všechny 

signály pro jednotlivé subjekty s názvem „State“ a hodnotami „Relax“ nebo „Stress“. 

11.3 Identifikace jednotlivých subjektů 

Pro jednodušší práci s daty byla vstupní data všech subjektů spojena do jedné tabulky. 

Pro přesné rozdělení datasetu a zajištení, že žádná část testovacího datasetu nebude 

součástí žádné epochy učení, bylo nutné zajistit identifikaci jednotlivých subjektů. To 

bylo zajištěno přidáním identifikačního sloupce s čísly subjektů, tedy sloupec obsahující 

čísla od 1 do 20 (znamenající 1. až 20. subjekt). 

11.4 Výstup – předzpracovaná data 

Výstupem předzpracování pro každý subjekt je jeden CSV soubor, obsahující všechny 

extrahované příznaky pomocí posuvného okna délky 15 sekund a původní signály se 

standardizovanými hodnotami od 0 do 1 a s příslušející binární třídou „State“, s anotací 

buďto stresu nebo relaxační fáze. Na obrázku č. 21 je zobrazen náhled na předzpracovaná 

data, počet sloupců je v tomto náhledu omezen kvůli velikosti. Tyto CSV soubory jsou 

načítány pomocí funkce, která všechna data spojí do jedné tabulky a přiřadí jim příslušné 

číslo subjektu. 
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Obr. 21:  Předzpracovaná data po extrakci příznaků (1 subjekt), 1. sloupec 

odpovídá vzorkům (sekundám) 
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12 SELEKCE EXTRAHOVANÝCH 

PŘÍZNAKŮ 

Pro tuto práci byly příznaky selektovány 2×. Poprvé obecnými metodami, kde zachované 

příznaky byly vstupem do více klasifikačních algoritmů. Touto selekcí byly smazány 

příznaky s vysokou kolinearitou nebo malou významností. 

Podruhé po výběru klasifikačního algoritmu, kde byly zachovány pouze ty příznaky, které 

jsou ve finálním modelu využívány – tedy s nejvyšší významností pro konkrétní 

algoritmus. 

12.1 Selekce příznaků podle kolinearity 

Mezi příznaky se vyskytuje mnoho zdánlivě podobných příznaků, často průměrná 

hodnota, směrodatná odchylka, minimální, maximální hodnoty a sklony. Proto prvním 

krokem v selekci příznaků bylo zjištění kolinearity, kde byly odstraněny příznaky s větší 

korelací než 0,96 k jinému příznaku (ten byl zachován). Příkladem může být smazání 

spektrálních složek akcelerometru v ose x a z, které mají korelační hodnotu se spektrální 

složkou osy y rovnu jedné – stačí tedy zachovat ayfft. Na obrázku č. 22 je uvedena 

kolinearita jednotlivých příznaků, pro větší čitelnost se jedná pouze o část z obrázku, 

kde je srovnán každý příznak s každým, korelace všech příznaků je přiložena v příloze 

číslo 2. V pravé části obrázku je zobrazena lišta představující mapu hodnot vzhledem 

k barvám uvedeným v levé části obrázku. 

 

Obr. 22:  Korelace příznaků 



56 

 

12.2 Selekce příznaků podle jejich významnosti 

Předchozí metodu lze aplikovat na jakýkoliv strukturovaný dataset a je deterministická – 

výsledek bude pro zvolený práh vždy stejný. Další selekční metoda je navržena pouze 

pro strojové učení s učitelem, kde jsou k dispozici anotace k naučení modelu. Tato funkce 

hledá příznaky s žádnou nebo malou významností podle gradientu posilovacího stroje 

(gradient boosting machine GBM) učícího modelu. Jde o model založený na algoritmu 

náhodného stromu. Absolutní hodnota významnosti není tolik podstatná jako relativní 

hodnota pro určení nejvýznamnějších příznaků dané úlohy. Relativní hodnota je 

normalizována do intervalu od 0 do 1, kde součet všech těchto hodnot je roven 1.  

Příznaky s nulovou významností nejsou využity k rozdělení žádného uzlu v algoritmu 

náhodného stromu a lze je tedy odstranit bez snížení přesnosti modelu [37]. 

Významnost dalších příznaků je průměrována přes 10 trénovacích běhů algoritmu GBM 

z důvodu snížení rozptylu nedeterministického algoritmu. Takto byly odstraněny 

příznaky, které relativní významností přispívaly o méně než 0,01. 12 nejvýznamnějších 

příznaků je zobrazeno na obrázku č. 23. Pro dosažení kumulativní významnosti 0,99 je 

vyžadováno 30 příznaků. Na obrázku č. 24 je zobrazena závislost počtu příznaků na 

kumulativní významnosti, kde je nastaven práh (zobrazenou modrou vertikální čarou) na 

hodnotu 0,99. 

Nejvýznamnějšími extrahovanými příznaky jsou spektrální složka osy y, průměrná 

teplota, sklon SCL, směrodatná odchylka osy z, průměrné hodnoty SCR, SCL, SpO2, osy 

z atd. Selekcí bylo odstraněno 9 příznaků z celkového počtu 34 extrahovaných příznaků. 

Vstupem do klasifikačního algoritmu je celkem 25 příznaků ze 7 původních signálů. 

 

Obr. 23:  Normalizovaná významnost příznaků 
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Obr. 24:  Závislost počtu příznaků na kumulativní významnosti 

Selekce finální je úzce spjata s výběrem klasifikačního algoritmu a bude tedy probrána 

později v kapitole zabývající se výběrem klasifikačního algoritmu, vstupními parametry 

a příznaky. Extrakce a selekce příznaků byla stejně jako zbylá část práce provedena 

v programovém prostředí Python a jako hlavní podpůrné texty byly využity publikace 
[20][38]. 



58 

 

13 NÁVRH KLASIFIKAČNÍHO MODELU 

A JEHO OPTIMALIZACE 

Pro vytvoření modelu pro detekci stresu ze selektovaných dat bylo v programovacím 

prostředí Python využito pěti různých klasifikačních algoritmů. Klasifikační algoritmus 

je systematický přístup pro sestavení klasifikačního modelu ze vstupních dat. Všechny 

algoritmy, u kterých to bylo možné (4 z 5), byly optimalizovány pomocí vyhledávací 

mřížky, zmíněno v kapitole 8.1. Vstupními parametry do metody vyhledávací mřížky byl 

vybraný klasifikační algoritmus, seznam parametrů s hodnotami a k pro k-fold křížovou 

validaci. Seznam parametrů byl tvořen specificky ke každému algoritmu a k zde bylo 

zvoleno = 3. 

13.1 K-nejbližších sousedů 

Obecné informace k tomuto algoritmu jsou uvedeny výše, v kapitole 5.1. V této kapitole 

budou popsány jednotlivé parametry, které byly využity k optimalizaci modelu. Tyto 

parametry jsou shrnuty do tab. 10. 

Tab. 10:  Nastavované parametry pro algoritmus k-nejbližších sousedů 

Parametr Hodnoty parametrů Nejlepší nastavení 

'n_neighbors' rozsah 1-30 30 

'weights' ['uniform', 'distance'] 'uniform' 

'metric' ['euclidean', 'manhattan'] 'manhattan' 

'algorithm' ['auto', 'ball_tree', 'kd_tree'] 'auto' 

 

Parametr n-neigbors umožňuje nastavit k nejbližších sousedů, kteří budou přiřazováni do 

daných tříd, optimální počet sousedů byl vybrán z intervalu od 1 do 30 [39]. 

Parametr weights umožňuje nastavit váhu používanou pro predikci. Do tohoto parametru 

lze nastavit jednotné váhy pomocí uniform nebo váhy vypočítané inverzně 

ke vzdálenostem sousedů pomocí distance – v tomto případě budou mít bližší sousedé 

dotazovacího bodu větší vliv než sousedé, kteří jsou více vzdálení [39]. 

Parametr metrics nastavuje vztah, na základě kterého bude vypočítána vzdálenost 

sousedů. Lze zvolit Manhattanskou nebo Euklidovskou vzdálenost, vztah pro výpočet 

těchto vzdáleností je uveden v kapitole 5.1 [39]. 

Parametr algorithm nastavuje algoritmus, který bude využit k výpočtu nejbližších 

sousedů. Hodnota auto se pokusí rozhodnout o nejvhodnějším algoritmu na základě 

hodnot trénovacího datasetu [39]. 
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Ball_tree využívá metodu ball tree, která vychází ze struktury vstupních (trénovacích 

dat). Tato metoda je efektivní zejména v situacích, kdy je počet rozměrů vstupních dat 

příliš velký. Jedná se v podstatě o strom s binární strukturou. Na začátku jsou vytvořeny 

dva kulové shluky, které jsou dále stejným způsobem (binárně) rozdělovány na další 

menší shluky a každý bod multirozměrného prostoru je vždy přiřazen do jednoho z těchto 

shluků, rozdělování probíhá do určité hloubky. Tato metoda je nad rámec tohoto textu, 

více informací lze získat ze zdroje, ze kterého je čerpáno [40]. 

KD_tree je metoda KD stromu, která opět využívá strukturu vstupních dat. Datová 

struktura KD stromu je efektivní pro reprezentaci dat. KD stromy pomáhají především 

organizovat a rozdělit data na základě specifických podmínek. Rozdělování bodů je zde 

provedeno pomocí přímek rovnoběžných k osám prostoru [42]. 

13.2 SVM – metoda podpůrných vektorů 

Základní informace k tomuto klasifikačnímu algoritmu jsou uvedeny v kapitole 5.2. Tato 

kapitola se bude věnovat nastavování jednotlivých vstupních parametrů, uvedeno 

v tab. 11. 

Tab. 11: Nastavované parametry pro algoritmus SVM 

Parametr Hodnoty parametru Nejlepší nastavení 

'kernel' ['linear', 'rbf'] 'rbf' 

'C' [0.25, 0.5, 0.75, 1.0] 0.25 

'gamma' [1, 2, 3, 'auto'] 'auto' 

'decision_function_shape' ['ovo', 'ovr'] 'ovo' 

'shrinking' [True, False] True 

 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo s parametry uvedenými v pravé části tabulky. 

Parametr kernel byl nastaven na rbf (Radial Basis Function) v překladu radiální základní 

funkce. Vztah pro výpočet této funkce je uveden v rovnici č. 2.8 [43]. 

 

𝐾(𝑥, 𝑥′) =  𝑒𝑥𝑝 (
||𝑥 − 𝑥′||2

2𝜕2
), (2.8)  

kde ||𝑥 − 𝑥′|| je Euklidovská vzdálenost mezi x (bod z trénovacího datasetu) a x‘ (bod 

z testovacího nebo jiného, při učení nevyužitého datasetu) na druhou [43]. 
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Dalším parametrem využívaným s touto funkcí je gama. Tento parametr rozšiřuje funkci 

kernelu a určuje velikost rozhodovací oblasti. Pokud je gama nízká, pak je nízká hranice 

rozhodovací oblasti a rozhodovací oblast je široká. Pokud je gama vysoká, hranice kolem 

bodů je těsná a kolem bodů (rozhodovací oblast) jsou vytvářeny ostrůvky, související 

s nadměrnou blízkostí hranice jednotlivým bodům. Srovnání různě velkých hodnot 

parametru gama je znázorněno na obrázku č. 25 [43]. 

 

Obr. 25:  Srovnání různého nastavení gama parametru. Vlevo gama=1, vpravo 

gama=100; převzato z [43] 

C parametr představuje penalizaci za nesprávné zařazení datového bodu. Nízké C 

znamená nízkou penalizaci a následně vysokou náklonnost a nízkou rozdílnost. Pokud je 

C vysoké, pak je vysoká penalizace (nízká náklonnost, vysoká rozdílnost). Srovnání různě 

velkých hodnot parametru C je znázorněno na obrázku č. 26 [43]. 

Obr. 26:  Srovnání různého nastavení C parametru – vlevo gama=0,01, vpravo 

gama=1,0; převzato z [43] 

Shrinking parametr nastavuje využití nebo nevyužití heuristického zmenšování 

klasifikovaného prostoru s cílem optimalizovat dobu tréninku pomocí identifikace a 

odstranění hraničních bodů. Parametr decision_function_shape určuje tvar rozhodovací 

funkce ovr (one vs rest) znamená, že klasifikátor trénuje vždy jednu třídu oproti všem 

ostatním. Zatímco ovo (one vs one) klasifikátor trénuje vždy jednu třídu proti druhé, tedy 

binárním přístupem je schopný postupně řešit i případy, kde je třeba klasifikovat více tříd. 

Zde je využito ovo pro čistě binární klasifikaci [44]. 
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13.3 Logistická regrese 

Klasifikační algoritmus logistická regrese je popsán v kapitole 5.4. Tato kapitola se bude 

zabývat konkrétnímu nastavení parametrů. 

Tab. 12: Nastavované parametry pro algoritmus logistické regrese 

Parametr Hodnoty parametru Nejlepší nastavení 

'penalty' ['l1', 'l2'] 'l2' 

'class_weight' ['balanced', None] 'balanced' 

'max_iter' <70, 100> s krokem 5 70 

'C' logspace(-4, 4, 20) 0.0048 

'solver' ['liblinear', None] 'liblinear' 

 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo nastavením parametrů uvedeným v pravé části 

tab. 12. Parametr penalty se používá k určení normy používané v penalizace za nesprávné 

zařazení datového bodu [45]. 

C parametr je inverzí k regularizační síle, stejně jako u metody podpůrných vektorů menší 

hodnoty určují silnější regularizaci [45]. 

Class_weight parametr nastavuje váhy spojené s klasifikačními třídami, pokud je 

nastaven na None, váhy nejsou využity a všechny třídy mají stejnou váhu. Pokud je 

nastaven na balanced je využito hodnot y (anotace trénovacích dat) pro automatické 

nastavení vah nepřímoúměrně k četnosti tříd ve vstupních datech [45]. 

Parametr max_iter udává maximální počet iterací – defaultně nastavený na 100. Solver 

nastavuje algoritmus pro optimalizaci problému, liblinear je nastaven defaultně [45]. 

13.4 Rozhodovací strom  

Úvodní informace k rozhodovacímu stromu jsou uvedeny výše, v kapitole 5.5. Pro 

nastavení parametrů finálního modelu byla měřena přesnost modelu v každé iteraci 

křížové validace trénovacího datasetu. Přesnost jednotlivých iterací byla zprůměrována 

a spolu s přesností testovacího datasetu byly tyto hodnoty vyneseny do grafu. V grafu pak 

bylo pozorováno, zda nedochází k nadhodnocení nebo podhodnocení trénovacích dat 

a na základě toho byly vybrány optimální hodnoty. Takováto učící křivka pro výběr 

hloubky stromu je zobrazena na obrázku č. 27. 
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Obr. 27:  Závislost hloubky stromu na přesnosti modelu 

Omezením hloubky stromu došlo zároveň k rapidnímu omezení počtu příznaků,  

které jsou ve finálním modelu využity. Počet příznakú využitých ve finálním modelu je 

14. Nejvýznamnější příznaky jsou uvedeny v tab. 13. V tabulce si lze všimnout, že 

nejvýznamnějšími veličinami, které jsou rozhodující pro finální přesnost modelu, jsou 

data o pohybu rukou, vodivosti pokožky a teplotě. 

Tab. 13: Seznam příznaků využitých ve finálním modelu 

Příznak Veličina 

AZ Pohyb, zrychlení 

temp_mean Teplota 

ay_fft Pohyb, zrychlení 

AX Pohyb, zrychlení 

ay_mean Pohyb, zrychlení 

SCL Vodivost pokožky 

az_std Pohyb, zrychlení 

Ax_mean Pohyb, zrychlení 

 

Pro nastavení dalších parametrů bylo stejně jako u předchozích algoritmů využito 

vyhledávací mřížky. Nastavované parametry jsou uvedeny v tab. 14. 
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Tab. 14: Nastavované parametry pro algoritmus rozhodovacího stromu 

Parametr Hodnoty parametru Nejlepší nastavení 

'splitter' ['best', 'random'] 'best' 

'min_samples_split' <2, 6> 4 

'min_samples_leaf' <1, 5> 3 

'min_weight_fraction_leaf' <0.0, 0.5> 0.0 

 

Parametr splitter se používá k výběru rozdělení v jednotlivých uzlech. Best nastavuje 

nejlepší nastavení, random nastavuje nejlepší náhodné rozdělení. Best může být nepatrně 

výpočetně náročnější, ale dosahuje lepších výsledků [46].  

Min samples split nastavuje minimální počet vzorků potřebných k rozdělení vnitřního 

uzlu. Min sample leaf nastavuje minimální počet vzorků vyžadovaných v listovém uzlu. 

Bod v jakékoliv hloubce bude rozdělen pouze pokud opustí minimálně tímto parametrem 

stanovený počet listů v pravé i levé větvi. To může mít za následek vyhlazení modelu, 

především ale při regresi. Min weight fraction leaf udává minimální vážený zlomek 

součtu vah všech vstupních vzorků vyžadovaných v jedtnolivých listech. Nastavení na 

0.0 znamená, že váhy nejsou využívány [46]. 

Pro vytvoření binárního modelu byl využit Gini index jako funkce pro měření kvality 

rozdělení. Tato funkce předpokládá binární cíl, tedy klasifikaci do dvou tříd – 1 nebo 0 

(v tomto případě stres nebo relax). Pro výběr rozdělení v každém uzlu byla zvolena 

metoda „best“ pro výběr nejlepšího rozdělení. Hloubka stromu byla pomocí učící křivky 

zvolena na 5 [26]. 
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14 VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ MODELU 

Primárním cílem této práce bylo vytvoření binárního modelu. Tento model má za úkol 

klasifikovat jakýkoliv typ stresu a rozlišit ho od psychického stavu, kdy je pozorovaný 

subjekt v klidovém relaxačním stavu. Po výběru klasifikačního algoritmu, kterým bylo 

dosaženo nejlepšího binárního modelu, byl stejný klasifikační algoritmus využit pro 

vytvoření modelu, který bude klasifikovat 4 psychické stavy – fyzický, emoční, 

kognitivní stres a relaxační stav. 

14.1 Binární klasifikace  

Nejlepší model byl vybrán z několika vytvořených modelů pomocí 5 různých 

klasifikačních algoritmů – k-nejbližších sousedů, metoda podpůrných vektorů, logistická 

regrese, naivní Bayesovské sítě a rozhodovací strom. Bayesovské sítě neobsahují vstupní 

parametry pro vylepšení modelu, proto zde bylo zachováno defaultní nastavení. Všechny 

další jednotlivé modely byly vytvářeny vyhledávací mřížkou, která obsahovala možnosti 

vstupních parametrů a pomocí které byly vytvářeny modely pro každou možnou 

kombinaci vstupních parametrů. 

Nejvyšší dosažená přesnost byla spolu se vstupními parametry uložena jako optimální 

výstup z daného algoritmu. Pro měření kvality zde byla zvolena metrika AUC – plocha 

pod křivkou ROC. Tato metrika se podle dostupných zdrojů jeví jako ideální pro ladění 

modelu pomocí vyhledávací mřížky. Výsledky nejvyšších přesností AUC daných 

algoritmů jsou uvedeny v tab. 15. 

Tab. 15: Výsledky nejvyšších AUC jednotlivých modelů 

Algoritmus Plocha pod křivkou (AUC) [%] 

K-nejbližších sousedů 92,1 

Metoda podpůrných vektorů 90,0 

Logistická regrese 88,2 

Rozhodovací strom 95,1 

Bayesovské sítě 88,3 

  

Nejvyšší přesnosti bylo dosaženo metodou rozhodovacího stromu, viz tab. 15. Pro 

objektivnější vyhodnocení nejlepšího modelu byla na trénovacím datasetu také pomocí 

křížové validace vypočítána klasifikační přesnost. Výsledky z jednotlivých iterací 

křížové validace jsou uvedeny v tab. 16. 
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Tab. 16: Výsledky klasifikační přesnosti finálního modelu z křížové 

validace trénovacího datasetu 

 1. iterace 2. iterace 3. iterace 4. iterace 5. iterace Průměr 

Klasifikační 

přesnost [%] 
93 99 89 99 95 95 

 

Přesnost této metody aplikované na extrahované a základními metodami vybrané 

příznaky dosahuje průměrných 95 % z jednotlivých iterací křížové validace trénovacího 

datasetu, uvedeno v tab. 16. Přesnost finálního modelu byla vypočítána na testovacím 

datasetu, který se neúčastnil žádné epochy učení. Pro vyhodnocení modelu na testovacím 

datasetu byly zvoleny následující metriky: 

• klasifikační přesnost, 

• pozitivní prediktivní hodnota, 

• senzitivita, 

• F1 skóre. 

Výsledky těchto metrik jsou uvedeny v tab. 17. Matice neurčitosti této klasifikace je 

uvedena v tab. 18. 

Tab. 17: Přesnost finálního binárního modelu – testovací dataset 

Tab. 18: Matice neurčitosti výsledného binárního modelu 

Opravdová/predikovaná 

hodnota 
Relax Stres 

Relax 5845 188 

Stres 363 5034 

  

 
Klasifikační 

přesnost  [%] 
P+ [%] Senzitivita [%] F1-skóre [%] 

Celkový 

počet 

příznaků 

Relaxační fáze — 94 97 95 6033 

Stres — 96 93 95 5397 

Průměr/celkem 95 95 95 95 11430 
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14.2 Klasifikace 4 psychických stavů 

Vzhledem k tomu, že v datech jsou obsažena také data z akcelerometru a jedním  

z navozovaných stresů je stres fyzický, byl v této práci vytvořen také model pro 

klasifikací 4 psychických stavů – 3 typy stresu a relaxační fáze. 

Z 5 optimalizovaných modelů vytvořených různými klasifikačními algoritmy nejvyšší 

přesnosti dosáhl algoritmus rozhodovacího stromu. Algoritmus rozhodovacího stromu 

byl proto využit také pro tuto klasifikaci. Výsledky vyhodnocení přesnosti z jednotlivých 

iterací křížové validace jsou uvedeny v tab. 19. Stejných metrik jako pro vyhodnocení 

klasifikace binární bylo využito zde a výsledky těchto metrik testovacího datasetu jsou 

uvedeny v tab. 20. V tab. 21 je uvedena matice neurčitosti této klasifikace. 

Tab. 19: Přesnost modelu pro klasifikaci 4 stavů – trénovací dataset, 

výsledky z křížové validace 

Tab. 20: Přesnost modelu pro klasifikaci 4 stavů – testovací dataset 

 
Klasifikační 

přesnost  [%] 
P+ [%] Senzitivita [%] F1-skóre [%] 

Celkový 

počet 

příznaků 

Kognitivní stres — 99 99 99 1771 

Emoční stres — 99 99 99 1990 

Fyzický stres — 100 95 97 1630 

Relaxační fáze — 98 99 99 6028 

Průměr/celkem 99 99 97 99 11419 

Tab. 21: Matice neurčitosti výsledného modelu klasifikujícího 

4 psychické stavy 

Opravdová/predikovaná 

hodnota 

Kognitivní 

stres 
Emoční stres Fyzický stres 

Relaxační 

fáze 

Kognitivní stres 1765 4 0 2 

Emoční stres 2 1975 0 13 

Fyzický stres 1 0 1542 87 

Relaxační fáze 23 19 3 5983 

 1. iterace 2. iterace 3. iterace 4. iterace 5. iterace Průměr 

Klasifikační 

přesnost [%] 
87 92 93 97 96 93 



67 

 

15 DISKUZE 

Cílem této práce je představit možnost měření non-EEG dat pomocí jednoduše 

implementovatelných a dostupných zařízení a na těchto datech naučit a vyhodnotit model, 

který bude schopný stres detekovat. Vlivem chronického stresu může vznikat řada 

vážných onemocnění. Vlivem vysokého akutního stresu může docházet ke spoustě 

tragických událostí. Nejlépe představitelná může být agresivní jízda autem, neméně vážné 

může být rozhodnutí lékaře v příliš vysokém stresu, ale i lidí v běžných situacích. 

Z nejčastějších onemocnění způsobených stresem lze vyzdvihnout panickou ataku. To je 

onemocnění, které má podobný průběh jako infarkt. Mezi typické příznaky patří 

zrychlený puls, pocení, třes, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit neschopnosti dýchat 

nebo bolest v hrudníku, pocit závrati, mdloby, točení hlavy, návaly horka nebo chladu, 

mravenčení nebo znecitlivění končetin [48]. „Častý je i strach ze ztráty kontroly nebo 

vědomí či strach ze smrti,“ uvádí Černohorská [48]. Těmto stavům by se dalo zabránit 

podáním informací, že se nejedná o opravdové selhání orgánů, ale pouze chvilkový 

psychický stav: „Pokud se podaří nemocného během panického záchvatu uklidnit, většina 

příznaků záhy vymizí,“ dodala Černohorská [48]. Poskytnutím zpětné vazby informující 

o úrovni stresu by se tedy dalo těmto situacím zabránit. Detekce stresu tak může být 

důležitá pro prevenci vzniku panické ataky, vážných onemocnění, ale také prevenci 

vzniku tragických událostí. 

Pro tuto práci byla vybrána Non-EEG databáze ze dvou hlavních důvodů – za prvé se 

jedná o signály, které lze měřit komfortní a dostupnou cestou, za druhé proto, že v této 

době se jedná pravděpodobně o jedinou dostupnou databázi, která obsahuje tento typ dat 

spolu s anotací psychických stavů. 

Po úpravě dat byly extrahovány příznaky a na těchto datech byly naučeny modely pro 

detekci stresu. Pro výběr nejlepšího modelu bylo vytvořeno několik modelů pro každý 

z 5 vybraných klasifikačních algoritmů. Tyto modely byly optimalizovány a nejlepších 

výsledků pro binární klasifikaci bylo dosaženo algoritmem rozhodovacího stromu. 

Výsledný model dosahuje průměrné přesnosti z křížové validace trénovacího datasetu  

95 %. Stejné přesnosti bylo dosaženo na testovacím datasetu. 

Největším problémem v dnešní době je nepřiměřený psychický stres. Data, na kterých 

jsou naučeny modely v této práci, obsahují kognitivní, emoční a fyzický stres. Fyzický 

stres by nemusel být stejným problémem jako další dva typy psychického stresu. Proto 

byl v této práci vytvořen také model pro klasifikaci dat do 4 psychických stavů. Tento 

model byl vytvořen pomocí algoritmu rozhodovacího stromu a výsledný model dosahuje 

průměrné přesnosti z křížové validace trénovacího datasetu 92 % a přesnosti 99 % na 

testovacích datech. Přesnost klasifikace jednotlivých typů stresu je uveden v kapitole 

14.2, kde jsou shrnuty výsledky z této klasifikace. 

Není úplně obvyklé, že na testovacích datech je dosaženo vyšší přesnosti, než na datech 

trénovacích. Tato situace pravděpodobně nastala nedostatečným počtem dat, kde pro 
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jednotlivé iterace křížové validace je využito 12 subjektů pro trénování a vyhodnocení 

přesnosti probíhá na 3, kdežto pro trénování finálního modelu je využito 15 subjektů 

a vyhodnocení přesnosti probíhá na zbylých 5. 

Výsledky práce lze srovnat s výsledky práce autorů databáze, ze které tato práce vychází. 

Autoři databáze dosáhli přesnosti 85 % při klasifikaci bez učitele do 4 psychických stavů 

[34]. Pro objektivnější srovnání byla v této práci, primárně zaměřené na klasifikaci 

binární, provedena taktéž klasifikace do 4 psychických stavů s učitelem, kterou bylo 

dosaženo přesnosti 99 % na testovacím datasetu. 

Další dostupný výsledek uvádí taktéž autoři databáze ve svém článku. Tento model 

dosahuje přesnosti 99 % [47], bohužel se ale nepodařilo nalézt žádné dostupné informace 

k této studii a není tedy jasné, jak klasifikace probíhala. Pro objektivnější vyhodnocení 

by bylo vhodné do srovnání zařadit více výsledků z více studií, podle našich nejlepších 

znalostí ale žádná další porovnatelná studie není k dispozici. 

Obr. 28:  Srovnání výsledků s dostupnými studiemi [34][47], přesnost na 

testovacím datasetu 

Pro nasazení modelu, který dokáže detekovat stres, do běžného života by bylo nutné 

naměřit větší množství dat ideálně v reálných situacích. Bohužel podle našeho nejlepšího 

vědomí v době tvorby této práce nebyla žádná taková data k dispozici. Práce proto 

vychází z dat naměřených v umělých podmínkách. Data měřená v reálných podmínkách 

budou zcela jistě obsahovat více šumu, a tak bude nutné věnovat větší úsílí 

předzpracování vstupních dat. Tato práce může do budoucna sloužit jako podpůrný text 

pro studie, které již budou vycházet z dat naměřených v reálných podmínkách. 
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16 ZÁVĚR 

V první části práce byly nastíněny již existující studie zabývající se detekcí stresu 

kontaktní a bezkontaktní formou. Navazuje přehled vhodných signálů pro detekci, 

seznámení se základy strojového učení, na to navazující úprava vstupních dat (extrakce 

a selekce příznaků), samotná klasifikace, optimalizace modelu a s tím související metriky 

pro vyhodnocení přesnosti. 

Pro praktickou část této práce byla vybrána data z Non-EEG databáze, volně dostupná 

z PhysioBank. Tato databáze obsahuje data z 5 typů modalit – záznam pohybů získaný 

pomocí akcelerometru v ose x, y a z, záznam elektrodermální aktivity, tělesné teploty, 

tepové frekvence a nasycení krve kyslíkem. Všechny tyto záznamy byly snímány pomocí 

dvou zařízení umístěných na zápěstí a svorky pro měření saturace krve kyslíkem umístěné 

na ukazováčku. Tato měření byla provedena celkem na 20 subjektech. 

Uvedená data byla rozdělena na trénovací a testovací dataset. Testovací dataset se 

neúčastnil žádné fáze učení a byl uchován pouze pro vyhodnocení přesnosti modelu. Data 

byla upravena a z těchto dat byly extrahovány příznaky – celkem bylo extrahováno 

29 příznaků. Po extrakci příznaků následovala další úprava dat a selekčními metodami 

založenými na kolinearitě a významnosti příznaků bylo eliminováno 9 příznaků. 

Z celkem 36 příznaků (29 extrahovaných + 7 původních) bylo vybráno 27 příznaků. 

Takto upravená data byla vstupem do 5 klasifikačních algoritmů – Bayesovské sítě, 

metody podpůrných vektorů, k-nejbližších sousedů, logistické regrese a rozhodovacího 

stromu. Těmito algoritmy vytvořené modely byly optimalizovány pomocí kombinací 

vstupních parametrů a nejlepší model byl zachován jako finální. Algoritmem naivních 

bayesovských sítí byl vytvořen model s přesností 88 %, stejné přesnosti bylo dosaženo 

algoritmem logistické regrese. Lepšího výsledku dosáhl optimalizovaný model vytvořený 

pomocí metody podpůrných vektorů, a to 90 %, dále za pomocí k-nejbližších sousedů 

přesnosti 92 % a nejvyšší přesnosti bylo dosaženo algoritmem rozhodovacího stromu, 

a to 95 %. Algoritmus rozhodovacího stromu byl kvůli nejlepším výsledkům využit také 

pro vytvoření modelu pro klasifikaci 4 psychických stavů. 

V závěrečné části práce byly shrnuty výsledky finálních modelů. Přesnost binárního 

modelu dosahuje 95 % na testovacích datech. Přesnost modelu, který klasifikuje data do 

4 psychických stavů, dosahuje 99 % na testovacích datech. Tyto výsledky byly 

diskutovány a porovnány jak mezi sebou, tak s dalšími dostupnými studiemi. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

EEG – metoda pro snímání elektrické aktivity mozku 

EKG – metoda pro snímaní elektrické aktivity srdce 

EOG – electrooculogram metoda pro snímání elektrické aktivity sítnice 

RGB – červená, zelená, modrá – barevné složky, ze kterých je skládán obraz 

EMG – metoda pro snímání elektrické aktivity svalů 

PPG – optická metoda pro snímání změn objemu orgánů při jejich funkci  

HR – tepová frekvence  

HRV – variabilita tepové frekvence 

RR – interval mezi dvěma R vlnami 

RRV – variabilita RR intervalu 

EDA – elektrodermální aktivita 

SCL – hladina vodivosti kůže 

SCR – odezva vodivosti kůže 

VUT – Vysoké učení technické v Brně 

SpO2 – nasycení kapilární krve kyslíkem 

WFDB – softwarový balíček pro zobrazování, analýzu a vytváření záznamu 

fyziologických signálů 

ANS – autonomní nervový systém 

HbO2 – oxyhemoglobin 

Hb – deoxyhemoglobin 

RFE – rekurzivní eliminace příznaků (recursive feature elimination) 

PCA –  částečná analýza komponentů (partial component analysis) 

1D – 1rozměrný 

2D – 2rozměrný 

3D – 3rozměrný 

X, x – vstupní data 

Y, y – výstupní data 

n – celkový počet příznaků před selekcí 

m – celkový počet příznaků po selekci 
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j, i – jednotlivé příznaky 

f – vstupní příznaky, funkce 

g – funkce pro extrakci příznaků 

CART – classification and regression trees (klasifikační a regresní stromy) 

ID3 – iterative dichotomiser 3 (iterativní dichotomizér) 

GINI index – funkce pro výpočet skóre příznaků 

p(c) – pravděpodobnost klasifikované třídy 

ROC – receiver operating characteristic curve (křivka provozní charakteristiky) 

AUC – area under curve (plocha pod křivkou) 

TPR – true positive rate (četnost správně pozitivní hodnoty) 

FPR – false positive rate (četnost falešně pozitivní hodnoty) 

TN – true negative (správně negativní) 

FN – false negative (nesprávně negativní) 

TP – true positive (správně pozitivní) 

FP – false positive (nesprávně positivní) 

fvz – vzorkovací frekvence 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: 

• Program 

▪ Merge_all_data_for_subject.py…...……………načte a spojí všechny data pro jednotlivé 

subjekty a přiřadí jim anotace 

▪ Extract_features_for_all_subjects….………načte soubor se všemi informacemi každého 

subjektu, provede extrakci příznaků a standardizaci 

▪ Feature_selection.py…………..…….….…………………...najde příznaky pro eliminaci 

▪ Build_a_binary_model.py………....……… načte extrahovaná data, selektuje na základě 

informací z Feature_selection.py a vytvoří, optimalizuje a vyhodnotí binární modely 

▪ Build_a_model_for_4_classes.py…….……načte extrahovaná data, selektuje na základě 

informací z Feature_selection.py a vytvoří a vyhodnotí model pro klasifikaci 4 stavů 

Příloha 2: 

• Obrázek kolinerity všech příznaků 

Příloha 1: 

Základní popis programu:  

Na https://www.physionet.org/cgi-bin/atm/ATM z „Non-EEG Dataset for Assesment of 

Neurological Status (noneeg)“ databáze byla stažena data ve formátu 

„AccTempEda_Sub{číslo_subjektu}.csv“ (data z akcelerometru, EDA a teploměru), 

„SpO2HR_Sub{číslo_subjektu}.csv“ (data SpO2 a tepové frekvence) a 

„AccTempEda_Sub_ann_sub{číslo_subjektu}.txt“ (anotace). 

Prvním programem pomocí funkce merge_all_data_for_one_subject byla data načtena, 

převzorkována a pomocí pomocných funkcí jim byly přiřazeny anotace binární (stres, 

relax) nebo 4 původní psychické stavy. Výstup tohoto programu byl uložen do souboru 

„AllDataSub{číslo_subjektu}.csv“ do složek podle definovaných tříd. 

Tyto soubory byly načten druhým programem, kde pomocí funkce 

extract_all_features_from_row_data se spoustou pomocných funkcí byly extrahovány 

všechny příznaky pro jednotlivé subjekty a uloženy do souboru 

extracted_feats_sub_{číslo_subjektu}.csv. 

V programu Feature_selection.py byla data (binární klasifikace) všech subjektů spojena 

a pomocí funkcí pro výpočet kolinearity a významnosti byly nalezeny příznaky vhodné 

k eliminaci. 

  



78 

 

Vstupem do programu Build_a_binary_model.py byla extrahovaná data, každému 

subjektu bylo přiřazeno ID (identifikační číslo) kvůli křížové validaci a úplnému oddělení 

5 nezávislých subjektů pro testovací dataset. Po přidělení ID byla všechna data spojena 

do jedné tabulky, na úrovni této tabulky proběhla selekce příznaků na základě informací 

z předchozího programu, a takto upravená tabulka byla dále rozdělena na trénovací 

a testovací dataset. V tomto programu probíhalo několik iterací pro vytvoření modelů 

naučených na trénovacích datech, které byly následně vyhodnocovány na datech 

testovacích. Jsou zde také zahrnuty některé optimalizační metody, především pomocí 

vyhledávací mřížky a učící křivky.  

Build_a_model_for_4_classes.py je program podobný předchozímu, ale vstupem jsou 

data s odlišnou anotací a výstupem jsou modely klasifikující 4 psychické stavy místo 

binární klasifikace. 


