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Abstrakt 

Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující 

stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na 

úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k často asymptomatickému průběhu je reálná 

prevalence ještě vyšší. Cílem této práce je automatická detekce fibrilace síní v EKG 

záznamu. V praktické části této práci je navržen algoritmus pro detekci fibrilace síní. Pro 

samotnou detekci bylo využito metody k-nearest neighbor, metody podpůrných vektorů 

a vícevrstvé neuronové sítě ke klasifikaci EKG signálů pomocí příznaků poukazující na 

variabilitu RR intervalů a přítomnost vlny P v těchto EKG záznamech. Nejlepší detekce 

dosáhl model využívající klasifikaci pomocí vícevrstvé neuronové sítě se dvěma skrytými 

vrstvami. Výsledky ukazatelů úspěšnosti Senzitivita 91,23 %, Specificita 99,20 %, 

PPV 91,23 %, F-measure 91,23 % a Accuracy 98,53 %.  
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Abstract 

Atrial fibrillation is one of the most common cardiac rhythm disorders characterized by 

ever-increasing prevalence and incidence in the Czech Republic and abroad. The 

incidence of atrial fibrillation is reported at 2-4 % of the population, but due to the often 

asymptomatic course, the real prevalence is even higher. The aim of this work is to design 

an algorithm for automatic detection of atrial fibrillation in the ECG record. In the 

practical part of this work, an algorithm for the detection of atrial fibrillation is proposed. 

For the detection itself, the k-nearest neighbor method, the support vector method and the 

multilayer neural network were used to classify ECG signals using features indicating the 

variability of RR intervals and the presence of the P wave in the ECG recordings. The 

best detection was achieved by a model using a multilayer neural network classification 

with two hidden layers. Results of success indicators: Sensitivity 91.23 %, Specificity 

99.20 %, PPV 91.23 %, F-measure 91.23 % and Accuracy 98.53 %.  
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1 Úvod 

Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále 

vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 

2 - 4 % populace, avšak vzhledem k často asymptomatickému průběhu je reálná prevalence 

ještě vyšší, což dokládají i údaje získané použitím dlouhodobého monitorování srdečního 

rytmu. [8][16]  

Mezi osoby nejčastěji trpící fibrilací síní patří hypertonici, pacienti se srdeční slabostí 

nebo se srdečními vadami. Při arytmii se často vyskytují symptomy palpitace, nepravidelný tep, 

dušnost, únava, vertigo, bolesti na hrudníku. Fibrilace síní však může být i asymptomatická. 

Pacienti s fibrilací síní mají zhoršenou kvalitu života ve srovnání s populací bez arytmie a může 

vést k závažným stavům jako srdeční selhání, zvýšení kardiovaskulární morbidity, rychlejší 

progresi vaskulární demence spojené s úpadkem kognitivních funkcí. [8] 

Je zřejmé, že fibrilace síní nezávisle, ale signifikantně zvyšuje mortalitu a morbiditu 

nemocných, především v důsledku tromboembolických komplikací, srdečního selhání, proto je 

včasná prevence, diagnostika a správná terapie nezbytně důležitá pro snížení morbidity 

a mortality pacientů. Cílem mé diplomové práce je usnadnit diagnostiku této poruchy pomocí 

automatického detekování úseků se síňovou fibrilací v EKG záznamu.  

Obsah diplomové práce je rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická 

část obsahuje literární rešerši v oblasti projevů poruch srdečního rytmu v EKG  záznamu, dále 

se práce zabývá moderními metodami pro  automatickou detekci fibrilace síní v EKG záznamu, 

popisuje klasifikační algoritmy, které lze pro tento účel použít, včetně konvenčních metod 

a moderních metod hlubokého učení. Praktická část je zaměřená na dodatečný výpočet příznaků 

k již odvozeným EKG příznakům z databáze EKG signálů dostupné na ÚBMI. Pomocí 

statistických testů jsou určeny příznaky vhodné pro automatickou detekci síňové fibrilace. 

Následně jsou navrženy detektory fibrilace síní za použití příznaků a vybraných klasifikačních 

algoritmů. Na konci této práce jsou ukázány některé signály, které byly algoritmy zařazeny 

do  správné a špatné kategorie. Jsou zde diskutovány výhody a nevýhody realizovaného postupu 

a  výsledky jsou porovnány s ostatními studiemi.  
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2 Převodní systém srdeční 

Převodní systém srdeční (PSS) je soustava specializovaných svalových buněk (kardiomyocytů) 

vyskytujících se jak v síních, tak v komorách, která zabezpečuje tvorbu srdečních vzruchů 

a  jejich vedení po srdečních oddílech.  

Kardiomyocyty mají schopnost srdeční automacie, tj. generovat vlastní rytmickou 

aktivitu. V srdci nalezneme také srdeční svalovinu (myokard), která odpovídá na podráždění 

kontrakcí. Hlavním znakem elektrické aktivity buněk myokardu je schopnost depolarizace 

a repolarizace buněčné membrány. Dostatečně velké podráždění buněčné membrány vyvolá 

elektrickou odpověď, tj. akční potenciál (AP). Klidový membránový potenciál je elektricky 

negativní (-50 až -90 mV). Polarizace buňky spočívá v nerovnoměrném rozložení iontů (Na+, 

Ca2+ a K+) uvnitř a vně buňky, což je zajišťováno jejich difuzí, rozdílnou permeabilitou 

membrány a iontovými pumpami. AP začíná rychlou změnou membránového potenciálu. 

Vnitřek buňky se dostává z hodnoty potenciálu -90 mV na +20 až +25 mV. Této fázi se říká 

depolarizace. Po depolarizaci nastává velmi krátká fáze repolarizace a po ní dlouhá fáze plató 

odpovídající cca + 15 mV. Ve fázi plató zůstává membrána depolarizována. Po fázi plató 

následuje fáze repolarizace, při níž se membránový potenciál vrací na klidovou hodnotu. 

Po skončení celého akčního potenciálu lze vyvolat podnětem prahové intenzity nový akční 

potenciál.  

Převodní systém srdeční má 3 základní vlastnosti, kterými jsou autonomie (nezávislost), 

automacie a rytmicita. Jednotlivé srdeční kontrakce vznikají v převodním systému srdečním 

nezávisle na centrální nervové soustavě a humorálních mechanismech. Vegetativní nervový 

systém, který se skládá ze sympatiku a parasympatiku, reguluje pouze frekvenci srdečních 

stahů, avšak stahy samotné již nereguluje. Sympatikus zvyšuje srdeční frekvenci a naopak 

parasympatikus srdeční frekvenci snižuje. Srdce je schopné automaticky vytvářet pravidelně 

se  opakující podněty k vlastní kontrakci a vytvářet rytmicky se opakující vzruchy s určitou 

frekvencí.  

Převodní systém srdeční se skládá z několika struktur (viz obrázek 1). Patří sem 

sinoatriální uzel (SA, nodus sinoatrialis), internodální síňové spoje, atrioventrikulární uzel 

(AV, nodus atrioventricularis), Hissův svazek, Tawarova raménka a Purkyňova vlákna.  
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Obr. 1: Přehled převodního systému srdečního [5] 

SA uzel je primárním udavatelem rytmu (pacemakerem). Za fyziologických podmínek 

vzruch vzniká v SA uzlu, který leží pod epikardem ve stěně pravé síně. Z SA uzlu se vlna 

depolarizace šíří na pracovní myokard síní. Do AV uzlu se vzruch dostává cestou 

tzv. preferenčních drah. Preferenční dráhy vedou vzruch rychleji než pracovní myokard síní. 

AV uzel se nachází pod endokardem ve stěně pravé síně a vede vzruch velmi pomalu, 

čímž dochází k žádoucímu zdržení AV převodu. Nejdříve se dokončí kontrakce (depolarizace) 

síní, a až následně je zahájena kontrakce (depolarizace) komor. V případě poškození SA uzlu, 

AV uzel přebírá roli pacemakeru. Někdy se proto také označuje jako sekundární pacemaker. 

Rytmus pocházející z SA uzlu se označuje jako sinusový, z AV uzlu jako nodální.  

Hissův svazek je vazivový skelet mezi myokardem síní a myokardem komor, pomocí 

kterého se vzruch ze síní může dostat na komory. AV uzel a horní část Hissova svazku 

se  označují jako AV junkce, která vytváří spojení mezi síněmi a komorami. Hissův svazek 

se  dále dělí na pravé a levé Tawarovo raménko.  

Pravé Tawarovo raménko vede vzruch k myokardu pravé komory. Levé Tawarovo 

raménko vede vzruch k interventrikulárnímu septu a myokardu levé komory. Tawarova 

raménka se následně větví na Purkyňova vlákna, která vzruch rozvádí na pracovní myokard 

komor. [3][4][7] 
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3 Projevy srdečních arytmií v EKG záznamu 

Mezi poruchy srdečního rytmu – arytmie (dysrytmie) patří všechny abnormality srdeční 

aktivity, které vznikají poruchou tvorby nebo vedení vzruchu po srdci nebo jejich kombinací. 

Termín arytmie vyjadřuje přítomnost jakéhokoliv srdečního rytmu, který se liší od sinusového 

rytmu ve fyziologickém rozmezí. Srdeční podráždění může také vzniknout v atypických 

místech srdce, než v převodním systému srdečním nebo se může šířit po srdci abnormálními 

cestami. Pro zjištění poruch srdečního rytmu se využívá elektrokardiografie. [8] 

Elektrokardiografie 

Elektrokardiografie (EKG) je základní vyšetřovací metodou v kardiologii. Principem EKG je 

snímání elektrické srdeční aktivity v čase. Pomocí EKG záznamu jsou zobrazovány 

potenciálové rozdíly na povrchu těla, které vznikají při podráždění srdce na rozhraní 

depolarizovaných a nedepolarizovaných úseků myokardu. Potenciály vyvolané elektrickou 

srdeční činností se promítají na povrch srdce i těla a jsou po zesílení registrovány jako 

elektrokardiogram. EKG nás informuje o důležitých parametrech, jako je velikost elektrických 

proudů, jejich směr, o rytmu, poloze srdce, tepové frekvenci, původu a šíření vzruchů. Tyto 

parametry hrají důležitou roli v diagnostice řady srdečních poruch a chorob, jako jsou poruchy 

tvorby a  vedení vzruchu, arytmie, poruchy prokrvení srdečního svalu, a další. Suma všech 

elektricky aktivních buněk srdce v daném okamžiku vytváří srdeční vektor. Elektrokardiogram 

je záznam těchto okamžitých srdečních vektorů. Velikost a amplituda zaznamenaných 

výchylek je ovlivněna mírou depolarizované svaloviny a její vzdálenosti od registrující 

elektrody.[8][9][11] 

Svody EKG 

Při klasické neinvazivní kardiografii se nejčastěji využívá 12svodové EKG skládající se ze tří 

bipolárních končetinových svodů (I, II, III), tří zesílených unipolárních končetinových svodů 

(aVR, aVL, aVF) a šesti prekordiálních unipolárních svodů (V1-V6). Bipolární končetinové 

svody I, II, III (obr.2) zaznamenávají rozdíly mezi dvěma končetinovými elektrodami a tvoří 
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tzv. Einthovenův trojúhelník. Jednotlivé elektrody jsou barevně rozlišeny, dle jednotného 

označení, aby nedošlo k případnému přehození svodů a chybnému záznamu.  

 

Obr.2: Bipolární a unipolární končetinové svody [6] 

Unipolární svody (aVL, aVR, a VF a všechny hrudní svody, obr. 3) zaznamenávají 

potenciály z daného místa proti indiferentní elektrodě, která leží ve středu hrudníku. 

Indiferentní elektroda vznikla spojením tří končetinových přes rezistor – tzv. Wilsonova 

centrální svorka, jež je připojena na negativní pól galvanometru a proti níž je snímáno napětí. 

Šíření elektrické aktivity (depolarizace) ve směru vektoru vždy udává pozitivní výchylku, 

naopak šíření elektrické aktivity proti směru vektoru udává výchylku negativní. [8][9][11][12] 

 

Obr.3: Unipolární hrudní svody Wilsonovy [6] 
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Normální sinusový rytmus 

Normální sinusový rytmus (NSR) je charakterizován přítomností vlny P, která vždy předchází 

komplexu QRS (obr.4). Elektrická aktivita vzniká v SA a šíří se v pravé síni shora dolů a zprava 

doleva směrem k levé síni. Tudíž je ve svodech II, III, aVF vlna P pozitivní. NSR má frekvenci 

60 až 90 bpm. Pokud aktivita SA uzlu chybí, nebo je potlačená, přebírá tuto funkci oblast AV 

uzlu (junkční rytmus, JR). Oblast AV uzlu je uložena oproti SA uzlu kaudálně, elektrický 

impulz se tak šíří v síních zezdola nahoru a vlny P ve svodech II, III, aVF jsou negativní. Pokud 

není přítomen NSR ani JR, aktivitu přebírají terciální centra v komorách (idioventrikulární 

rytmus). V tomto případě je QRS komplex široký více jak 120 ms, jeho frekvence odpovídá 

okolo 30 až 40 bpm.  

Depolarizace a repolarizace síní a komor vede na EKG křivce ke vzniku kmitů Q, R, S 

a vln P (depolarizace síní), T (repolarizace komor), U (pozdní fáze repolarizace komor). Pokud 

je vlna P přítomna a v pravidelných vzdálenostech vždy po ní následuje QRS komplexem, jedná 

se o normální sinusový rytmus.  

Vlna P  

Vlna P je nejlépe viditelná ve svodu II, zachycuje depolarizaci síní a má tvar hladce zaoblené 

výchylky, která předchází komplexu kmitů QRS. Její výchylka je ve fyziologickém stavu 

maximálně 0,25 mV a netrvá déle než 100 ms. První část vlny P je projevem pravé síně. Střední 

část vlny P udává dokončení aktivace pravé síně a počátek aktivace levé síně. Konečná část 

vlny P je tvořena repolarizací levé síně. Pokud je její výskyt ve všech svodech pozitivní (mimo 

III, V) a následuje po ní pravidelný QRS, jde o normální sinusový rytmus. Negativní 

vlna P ve  svodech II, III, aVF nebo hrudních značí junkční rytmus. Vlna P chybí u fibrilace 

síní, flutteru síní, komorové tachykardie, fibrilace a flutteru komor.  

Interval PR 

Interval PR je čas, za který pronikne elektrický impulz ze síní AV uzlem, Hissovým svazkem, 

Tawarovými raménky a Purkyňovými vlákny až k počátku depolarizace komor. Normální 

trvání PR intervalu je 120 až 200 ms. Interval označuje čas od konce depolarizace síní k začátku 

depolarizace komor.  
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Komplex QRS 

Komplex QRS značí depolarizaci komor, kdy nejdříve dochází k depolarizaci septa z větve 

levého Tawarova raménka, následně jsou současně aktivovány obě komory a odtud se vzruch 

šíří k epikardu. Normální trvání QRS komplexu je 60 až 100 ms. QRS komplex se skládá ze tří 

kmitů, a to kmitů Q, R a S.  

Interval ST 

Interval ST je úsek mezi komplexem QRS a začátkem vlny T, který informuje o okamžiku, 

kdy  jsou všechny části komor depolarizovány a o počínající repolarizaci. Plynule přechází 

do vzestupné části vlny T.  

Vlna T  

Vlna T je široká vlna zaobleného tvaru. Vzniká při repolarizaci komor v čase mechanické 

systoly komor. Polarita vlny T je podobná vektoru komplexu QRS. Doba trvání se pohybuje 

normálně kolem 200 ms a její výchylka je 2 až 8 mV.  Za vlnou T může následovat vlna U, 

jejíž původ není zcela jasný. Vlna U je považována jako značení repolarizace septa nebo 

opožděné repolarizace některých oblastí komory či repolarizace Purkyňových vláken. 

[8][9][10][11][12] 

 

Obr. 4: EKG křivka; v české literatuře se místo úseku PR užívá častěji úsek PQ [13] 
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Poruchy srdečního rytmu 

Arytmie se mohou vyskytovat u srdce bez strukturálního onemocnění, mohou být projevem 

srdečního onemocnění, můžou vznikat na základě poruchy vnitřního prostředí, na  základě 

hormonální disbalance nebo vlivem léků. Arytmie mohou vést ke vzniku kardiomyopatií, 

ke vzniku nebo zhoršení srdečního selhání, k náhlé smrti a mohou být doprovázeny různými 

komplikacemi. Arytmie se mohou dělit dle několika kategorií, kterými je srdeční frekvence, 

místo vzniku, etiologie, dominantní arytmogenní mechanismus apod. Nejčastěji se arytmie dělí 

dle frekvence na bradyarytmie a tachyarytmie, které se dále dělí do velké skupiny 

supraventrikulárních tachyarytmií a komorových tachyarytmií. Toto rozdělení bude podrobněji 

popsáno v následujících podkapitolách. [8][11][23][24] 

Bradyarytmie 

Při bradyarytmiích dochází ke zpomalení srdeční akce pod 60 bpm.  

Blokáda levého Tawarova raménka (LBBB) se projevuje rozeklaným QRS komplexem, který 

je širší než 120 ms. Ve svodu V1 je přítomen kmit rS, QRS komplex je negativní ve tvaru 

písmene V. Ve svodech V5 a V6 pak obraz RsR‘.  

Blokáda pravého Tawarova raménka (RBBB) se projevuje rozšířením QRS komplexu nad 120 

ms. Ve svodech V1–V2 (pravostranné svody, nad pravou komorou) pozorujeme 

obraz rsR´, descendentní depresi ST úseku a negativní vlnu T. Ve svodech V5 – V6 je přítomen 

hluboký a široký kmit S a pozitivní vlna T.  

Atrioventrikulární (AV) blokády jsou poruchy, kdy dochází k poruše vedení vzruchu v oblasti 

atrioventrikulárního uzlu a Hissova svazku. Tyto části převodního systému srdečního zajišťují 

převod vzruchu ze srdečních předsíní na komory. Při těžším stupni blokády je narušena 

koordinace stahu předsíní a komor. AV blokády se rozdělují na 3 stupně:  

AV blok 1. stupně se projevuje prodloužením PQ intervalu nad 200 ms.  
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AV blok 2. stupně I. typu (Wenckebachovy periody) se projevuje prodlužováním intervalu PQ 

tak, že po vlně P dojde ke ztrátě komplexu QRS. Proto lze poměr počtu vln P a QRS komplexů 

zapsat jako N:(N-1), kde N je počet vln P.  

AV blok 2. stupně II. typu (Mobitzův typ) je charakterizovaný výpadkem QRS komplexu 

po předchozí zachované vlně P. PQ interval je normální, tj. konstantní, 200 ms. Blokádu 

Mobitzova typu lze zapsat následovně: N:1, kde N je počet vln P.  

AV blok 3. stupně je charakterizovaná úplným přerušením vedení AV junkcí, tedy přerušení 

vedení mezi síněmi a komorami. Vzruch se na komory nepřevádí, komory běží pomalejším 

náhradním rytmem. Frekvence síní je vyšší jak frekvence komor. Komplex QRS je široký. 

Na EKG se projeví přítomností pravidelných P vln, které nejsou následovány normálním QRS 

komplexem. QRS komplexy jsou s pomalejší frekvencí a bez pravidelné vazby na vlny P. 

[8][9][15][25] 

Tachyarytmie 

Při tachyarytmiích dochází k zvýšení srdeční akce nad 100 bpm. Nejčastějším syndromem 

tachyarytmie je bušení srdce, nepravidelný a rychlý tep. Závažným syndromem je  synkopa 

nebo presynkopa, jež je vzácná u supraventrikulárních tachyarytmií, ale častá u  komorových 

tachyarytmií. 

Síňová (supraventrikulární) extrasystola vzniká v síních. Na EKG záznamu je pro ni typické, 

že vlna P‘ se objevuje dříve, než je očekávaná dle tepové frekvence. Vlna P‘ má odlišný tvar, 

než normální sinusová vlna P. Tento odlišný tvar se charakterizuje vyšší či nižší amplitudou, 

může být užší nebo širší nebo mít i negativní polaritu. Vlna P‘ je AV uzlem převedena 

na  komory, po ní následuje QRS komplex. QRS komplex odpovídající aktivitě (stahu) komor 

je štíhlý, má tvar stejný jako QRS komplexy základního rytmu. Po supraventrikulární 

extrasystole nastává neúplná kompenzační pauza, kdy součet RR intervalů 

před a po extrasystole je menší než suma dvou RR intervalů z normálního signálu. 

Sinusová tachykardie vzniká v oblasti SA uzlu. Na EKG křivce se sinusová tachykardie 

charakterizuje rychlým pravidelným rytmem s normální vlnou P následovanou komplexem 
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QRS. U velmi rychlé sinusové tachykardie případně nemusí být vlna P zřetelná, splývá 

s komplexy QRS. Další vyšetření se zaměřuje především na zjištění příčiny. Rozlišuje 

se  primární a sekundární sinusová tachykardie. Primární příčinou je nepřiměřená sinusová 

tachykardie v ojedinělých případech při kroužení vzruchu v oblasti sinusového uzlu. 

Sekundární sinusová tachykardie vzniká při hypertyreóze, hypovolemii či srdečním selhání. 

Síňová tachykardie pochází z myokardu pravé nebo levé síně. Vlny P jsou odlišné 

od normálních sinusových vln P. Stává se, že všechny vlny nejsou převáděné na komory kvůli 

AV uzlu, jež funguje jako frekvenční filtr. Vlny jsou lépe patrné na svodech V1, II, III, aVF. 

Flutter síní je reentry tachyarytmie se síňovou frekvencí 240 až 300 bpm. Vzniká na základě 

krouživého vzruchu v pravé síni. EKG obraz je charakteristický s vlnami P, jež mají podobu 

pilovitých flutterových vlnek s pravidelnými nebo nepravidelnými převody přes AV uzel. 

Výsledná frekvence komplexů QRS odpovídá frekvenci flutterových vln bývá v určitém 

poměru, např. 2:1, 3:1, 4:1. 

Fibrilace síní bude podrobněji popsána v kapitole 4. 

Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie je řazená jako nejčastější pravidelná 

supraventrikulární arytmie. Na EKG je charakterizována patrností QRS komplexů a špatně 

viditelnými nebo chybějícími vlnami P. Pokud jsou vlny P viditelné, jsou součástí terminální 

části QRS komlepxu. Vlny P mají negativní polaritu ve svodech II, III, aVF a ve svodu V1 mají 

polaritu pozitivní. Srdeční frekvence se pohybuje v rozmezí 150 až 200 bpm.  

Komorová preexcitace je na EKG charakterizována rozšířeným QRS komplexem a zkráceným 

PQ intervalem. V iniciální části QRS komplexu je tzv. delta vlna dobře patrná na svodech 

II  a  III. 

Komorová tachyarytmie je charakterizována typicky rychlými stahy srdečních komor. Má 

široké QRS komplexy s frekvencí větší jak 90 bpm. Rozlišujeme setrvalou komorovou 

tachyarytmii, která trvá více jak 30 s. Dle morfologie komplexů QRS rozeznáváme monomorfní 

komorovou tachykardii (stejná morfologie QRS komplexů) a polymorfní komorovou 

tachykardii (různá morfologie QRS komplexů).  
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Komorová extrasystola vzniká kdekoli v myokardu komor. Na EKG je charakterizována 

brzkým příchodem QRS komplexu, jež není předcházen vlnou P. QRS komplex má abnormální 

tvar a trvá déle než 120 ms. Důvodem je to, že komory nejsou aktivovány přirozenou cestou 

převodního systému. Po komorové extrasystole následuje úplná kompenzační pauza, 

kdy  součet preextrasystolického a postextrasystolického intervalu je roven dvojnásobku 

normálního RR intervalu sinusového rytmu. Vlna T je velká, obvykle diskonkordantní vůči 

QRS komplexu. 

Fibrilace komor je nejzávažnější arytmie, která je nejčastější příčinou náhlé srdeční smrti. 

Nedochází ke stahování komor srdce a jednotlivé kardiomycyty se kontrahují zcela nezávisle 

a nesynchronizovaně. Na EKG nejsou žádné komplexy QRS. Viditelné jsou pouze 

nepravidelné vlnky s frekvencí přes 300 bpm. [8][11][23][24] 
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4 Fibrilace síní 

Fibrilace síní (FiS) patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující 

stále vzrůstající prevalencí a incidencí. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2 - 4 % 

populace, avšak vzhledem k často asymptomatickému průběhu je reálná prevalence ještě vyšší, 

což dokládají i údaje získané použitím dlouhodobého monitorování srdečního rytmu. Výskyt 

FiS se liší v závislosti na pohlaví a věku pacienta. Muže postihuje fibrilace síní častěji než ženy. 

Vzácně se FiS vyskytuje i u dětí. Dle Rotterdamské studie z roku 2006 v Evropě prevalence 

narůstá u mužů kolem 75 let a u žen kolem 80-84 let života. Nejvyšší prevalence se pohybuje 

kolem 18 % u osob starších 85 let. V Americe se prevalence pohybuje kolem 11 % a 9 % u mužů 

a žen starších 85 let. Podle výsledků Framinghamské studie je  pro  jedince staršího 40 let 

celoživotní riziko rozvoje FiS asi 25  %. [8][16][17][18][19] 

K hlavním predisponujícím faktorům vzniku FiS patří chlopenní onemocnění (mitrální 

stenóza, mitrální regurgitace), dále arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční 

insuficience, stavy po kardiochirurgických výkonech, akutní perikarditida, thyreotoxikózu 

a další onemocnění štítné žlázy, zvýšená konzumace alkoholu, syndrom obstrukční spánkové 

apnoe, chronická obstrukční plicní nemoc, obezita, diabetes mellitus. Fibrilace síní se ale může 

vyskytovat i bez přítomnosti symptomů, tzv. izolovaná fibrilace síní. [8][16][18] 

Mezi osoby nejčastěji trpící FiS patří hypertonici, pacienti se srdeční slabostí nebo 

se srdečními vadami. Při arytmii se často vyskytují symptomy palpitace, nepravidelný tep, 

dušnost, únava, vertigo, bolesti na hrudníku, FiS však může být i symptomatická. [16]  

V srdečních síních pacientů dochází ke strukturálním změnám, jež jsou hypertrofie 

myocytů, myolýza nebo fibróza. Riziko této arytmie je vznik trombu v oušku levé síně, jenž 

se pak může uvolnit a dostat se do velkého krevního oběhu. Katastrofální dopad má v případě 

embolizace do velkých tepen zásobujících mozek krví. Důsledkem pak může být ischemická 

cévní mozková příhoda. Pacienti s FiS mají zhoršenou kvalitu života ve srovnání s populací bez 

arytmie a zvýšený výskyt srdečného selhání, zvýšenou kardiovaskulární morbiditu, rychlejší 

progresi vaskulární demence spojenou s úpadkem kognitivních funkcí. Je zřejmé, že FiS 

nezávisle, ale signifikantně zvyšuje mortalitu a morbiditu nemocných, především v důsledku 
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tromboembolických komplikací, srdečního selhání, a proto je včasná diagnostika a správná 

terapie nezbytně důležitá pro snížení morbidity a mortality pacientů. [8][12][16] 

Fibrilace síní lze klasifikovat dle různých kritérií. V současné době klinické doporučené 

postupy Evropské Kardiologické společnosti z roku 2010 a v souladu s nimi doporučené 

postupy České kardiologické společnosti z roku 2011 doporučují klasifikaci fibrilace síní 

založené na trvání arytmie.[8][16] 

První diagnostikovaná ataka FiS je charakterizovaná prvním záchytem FiS nezávisle na délce 

trvání arytmie, epizoda může být symptomatická i asymptomatická. Může jít o jedinou epizodu 

během života nebo může recidivovat. 

Paroxysmální FiS epizody končí spontánně, obvykle do 48 hodin, maximálně do 7 dnů.  

Perzistující FiS trvá déle než 7 dnů nebo je ukončena kardioverzí (výkonem, který se používá 

k přerušení srdečních arytmií). 

Dlouhodobě perzistující FiS je charakteristická kontinualitou trvající déle než rok, pacientovi 

je kontrolován rytmus strategicky. 

Permanentní FiS byla akceptována lékařem jako trvalý stav pacienta. Permanentní FiS 

přetrvává nebo časně recidivuje i po kardioverzích. Je přijatá jako již trvalý rytmus pacienta. 

U  tohoto typu není snaha o intervenci směřující ke kontrole rytmu.[8][16][18][20] 

Fibrilace síní lze jednoduše charakterizovat chaotickou elektrickou aktivitu v obou 

srdečních síních a nepravidelným komorovým rytmem. Chaotická aktivita síní využívá 

mnohočetné reentry okruhy s nepravidelnou frekvencí, což znamená, že v každém místě síní 

může být frekvence odlišná nebo fokální s mnohočetnými zdroji.  

Na EKG záznamu se FiS projevuje abnormalitami, kterými je nesynchronní kontrakce 

svalových vláken síní, a tím případná absence vlny P (obr.5). Vlna P je nahrazena 

nepravidelnou izoelektrickou linií nebo typickými nepravidelnými fibrilačními vlnkami f. 

Komplexy QRS jsou štíhlé, avšak RR intervaly jsou nepravidelné, což značí nepravidelnost 

komorové akce a srdeční frekvence. V síňovém myokardu vzniká velké množství vzruchů, 

které putují do AV uzlu. Frekvence síní bývá 300 až 600 bpm, zatímco frekvence komor 80 až 
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180 bpm. AV uzel totiž blokuje přestup většiny síňových stahů na komory. Chrání tak komory 

před jejich vyčerpáním. AV uzel pracuje nepravidelně, kdy procházejí pouze vzruchy 

s  odpovídající intenzitou. Převod ze síní na komory se děje fyziologickou cestou přes AV uzel 

a Hissův svazek. [4][7][8] 

 

Obr. 5: Ukázka EKG záznamu postihnutého fibrilací síní [fvz=500 Hz] 
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5 Příznaky pro automatickou detekci fibrilace síní 

Je zřejmé, že fibrilace síní zhoršuje život pacientů, proto je včasná prevence, diagnostika 

a správná terapie nezbytně důležitá pro zlepšení života pacientů. Cílem a náplní této diplomové 

práce je usnadnit diagnostiku v rozlišení vstupních dat s fibrilací síní od ostatních. 

V současnosti existuje mnoho metod pro detekci fibrilace síní z EKG záznamu. Přesná a včasná 

diagnostika je velice důležitá pro další postup úspěšné léčby, proto se jako řešení nabízí 

automatická detekce síňové fibrilace. Algoritmy pro detekci fibrilace síní obecně spadají 

do dvou kategorií: ty, které jsou založeny na variabilitě intervalu mezi QRS komplexy (RR 

intervaly), a těmi, které se pokoušejí přímo detekovat síňovou aktivitu (pomocí detekce 

fibrilačních vlnek f a hledání přítomnosti a nepřítomnosti vlny P).  

Výpočet koeficientu vzorkové entropie RR intervalů 

Vzorková entropie (SampEn) je metoda navržená pro výpočet úrovně neuspořádanosti 

v datech. Pro detekci FiS se využívá výpočtu vzorkové entropie RR intervalů. Vzorková 

entropie je definována jako negativní přirozený logaritmus podmíněné pravděpodobnosti a je 

dána rovnicí 

 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 =  −𝑙𝑛(𝑐𝑝) =  −𝑙𝑛(𝐴𝐵) =  −𝑙𝑛(𝐴) + 𝑙𝑛(𝐵), (1) 

kde A označuje celkové množství shod v m, B představuje počet shod v m+1 s tolerancí r. 

 𝐶𝑜𝑆𝐸𝑛 =  𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 +  𝑙𝑛 (2𝑟) –  𝑙𝑛 (𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑅𝑅)), (2) 

Koeficient entropie vzorku je přirozený negativní logaritmus podmíněné 

pravděpodobnosti, že intervaly RR, které odpovídají délce m, budou odpovídat délce m + 1. 

Nižší hodnota vzorkové entropie znamená více podobností v časové řadě. Model 

zahrnuje srovnání vzorového vektoru se sebou samým. Pravděpodobnosti tak nejsou nikdy 

nulové. Jestliže se podobnost tolerance r zvyšuje, SampEn monotónně klesá. Dle metody 

vzorkové entropie se očekává, že u dat s přítomností fibrilace síní bude hodnota vzorkové 
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entropie vyšší než u dat se sinusovým rytmem z důvodu nepravidelností intervalu RR během 

fibrilace síní. Výskyt FiS je stanoven pomocí překročení prahu hodnot vzorkové entropie RR 

intervalů a potvrzením charakteristických nálezů elektrokardiogramu, jako je výskyt 

vln  f   a  absolutní nepravidelnost intervalu RR. [14]  

Detekce FiS pomocí výpočtu Shannonovy entropie (S)  

Využívá se zde výpočtu Shannonovy entropie, která vyjadřuje míru neuspořádanosti dat 

zaměřením na porovnání pravděpodobnosti vzorů v signálu. U signálu zašumělého bílým 

šumem je očekávána velká neuspořádanost a hodnota Shannonovy entropie okolo 1. Kdežto 

u NSR hodnota Shannonovy entropie odpovídá přibližně 0. Z tohoto důvodu je očekávána vyšší 

hodnota Shannonovy entropie u FiS než u NSR. Shannonovu entropii lze vypočítat dle rovnice: 

 𝑆 =  − ∑ 𝑃𝑖𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖

𝑛

𝑖

 , (3) 

kde Pi vyjadřuje pravděpodobnost hodnoty i.[22] 

Variační koeficient (CV) odvozený z variability RR intervalů 

Metoda detekce FiS využívá výpočtu koeficientu variace (CV), který je charakteristikou 

variability rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. RR intervaly mají během síňových 

fibrilací rozdílnou směrodatnou odchylku než normální sinusový rytmus. Na začátku se signál 

rozdělí pomocí detektoru QRS komplexu na RR intervaly. V EKG záznamu se vypočítá 

směrodatná odchylka 𝑅𝑅𝜎 a průměrné hodnoty délek RR intervalů 𝑅𝑅𝜇. Variační koeficient 

je  definován jako 

 
𝐶𝑉 =

𝑅𝑅𝜎

𝑅𝑅𝜇
, (4) 

kde RRσ je směrodatná odchylka intervalu RR a RRμ je průměrná délka intervalu RR. Očekává 

se, že epizody FiS mají vyšší hodnotu variačního koeficientu než hodnoty normálního 

sinusového rytmu. [14] 
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Normalizovaná absolutní odchylka (NADev) variability RR intervalů 

Tato metoda detekce FiS se zabývá výpočtem normalizované absolutní odchylky NADev 

po sobě jdoucích RR intervalů.. NADev je definována jako 

 

𝑁𝐴𝐷𝑒𝑣 =  ∑
|𝑅𝑅𝑖 − 𝑅𝑅̅̅ ̅̅ |

𝑀 ∗ 𝑅𝑅̅̅ ̅̅

𝑀

𝑖=1

, (5) 

kde  𝑅𝑅̅̅ ̅̅  je průměrná hodnota RR intervalů, 𝑅𝑅𝑖 je i-tý RR interval a M je počet intervalů. 

Očekává se, že epizody FiS mají vyšší hodnotu normalizované absolutní odchylky než hodnoty 

normálního sinusového rytmu. [21]  

Normalizovaná absolutní diference (NADiff) variability RR intervalů 

Metoda detekce FiS je založená na výpočtu normalizované absolutní diference NADiff po sobě 

jdoucích RR intervalů v EKG signálu. Tato detekce funguje na podobném principu jako metoda 

založená na výpočtu normalizované absolutní odchylky. Pro každý úsek rozděleného signálu 

do segmentů je vypočtena hodnota NADiff, která je definována jako: 

 
𝑁𝐴𝐷𝑖𝑓𝑓 =  ∑

|𝑅𝑅𝑖 − 𝑅𝑅𝑖−1|

(𝑀 − 1) ∗ 𝑅𝑅̅̅ ̅̅

𝑀

𝑖=2

 , (6) 

kde M je počet intervalů RR a 𝑅𝑅̅̅ ̅̅  je průměrná hodnota RR intervalů. Očekává se, že epizody 

FiS mají vyšší hodnotu normalizované absolutní diference než hodnoty normálního sinusového 

rytmu.   [21] 

Střední kvadratická odchylka (RMSSD) odvozená z RR intervalů 

Metoda je založená na výpočtu střední kvadratické odchylky po sobě jdoucích RR intervalů. 

Pro každý segment EKG signálu je spočítána hodnota RMSSD dle rovnice 
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𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷 =  √
1

𝑀 − 1
∑ ((𝑅𝑅𝑖+1

𝑀−1

𝑖=1

− 𝑅𝑅)𝑖)2 , (7) 

kde i je RR interval a M je délka segmentu. 

FiS vykazuje vyšší rozdíly v RR intervalech oproti normálnímu sinusovému rytmu, 

proto je očekávána vyšší hodnota RMSSD. Jestliže hodnota RMSSD překročí předem 

stanovený práh, je v daném segmentu detekována FiS.  [14] 

Mediánová absolutní odchylka (MAD) odvozená z variability RR intervalů 

Výpočet mediánové absolutní odchylky představuje míru variability, jež je jenom málo 

ovlivněna extrémními hodnotami. MAD je definována vzorcem  

 𝑀𝐴𝐷 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(|𝑅𝑅𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑅𝑅𝑠𝑒𝑔)|), (8) 

kde RRi je i-tý interval a RRseg jsou všechny RR intervaly v jednom okně segmentu. 

RR intervaly mají během epizody větší variabilitu, tudíž se očekává, že FiS má vyšší hodnotu 

MAD než normální sinusový rytmus. [14][21] 

Metoda detekce fibrilace síní založená na přítomnosti P vlny 

Na EKG záznamu se fibrilace síní projevuje abnormalitami, kterými je nesynchronní kontrakce 

svalových vláken síní, a tím případná absence vlny P. Vlna P je nahrazena nepravidelnou 

izoelektrickou linií nebo typickými nepravidelnými fibrilačními vlnkami f. Proto se jako 

vhodné jeví detekovat, zda se v EKG záznamu vlna P nachází či nikoliv. Tímto bychom mohli 

zjistit, zda se jedná o záznam s fibrilací síní nebo bez fibrilace síní. Samozřejmě nejvhodnější 

by bylo detekovat přímo fibrilační vlnky f, které právě pojednávají o přítomnosti fibrilace síní, 

detekce těchto vlnek je však mnohem obtížnější než detekovat přítomnost a nepřítomnost vlny 

P. [4][8] 
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Detekce síňové aktivity, neboli vlny P a tedy úseku PQ je velice složitá a komplikovaná. 

Důvodem je, že P vlna má velice malou amplitudu, a tím tedy i nízký poměr mezi signálem 

a šumem. Dalším důvodem je, že vlna P nemá přesnou časově-frekvenční charakteristiku. Mezi 

důvody obtížné detekce vlny P také patří to, že v případě různých patologií, nemusí 

vlna P respektovat normální časové uspořádání všech dílčích částí přítomných v NSR. 

Z důvodu přítomnost patologie se může stát, že má vlna P netypický tvar, je uryta uvnitř QRS 

komplexu nebo ve vlně T, či naopak zcela chybí. 

Metodou detekce P vlny v běžně používaných algoritmů je vztah mezi P vlnou 

a  komplexem QRS (P vlnu následuje komplex QRS). Prvním krokem v těchto běžných 

metodách je hledání P vlny v lokalizované oblasti mimo (před) QRS-T. Tato oblast je vymezena 

s ohledem na interval RR a základní referenční body QRS (začátek a konec). Jakmile je oblast 

definována, maximum P vlny je obecně detekováno přímo, např. adaptivním odhadem prahu, 

pomocí vlnkové transformace, extrakcí šablony P vlny a aplikací korelace, Kalmanovým 

filtrováním, pohyblivým průměrem, pomocí Pronyovy metody, skrytých Markovových 

modelů, neuronovou sítí, fázorovou transformací (Phasor transformation) nebo kombinací 

několika detekčních algoritmů. [32] 
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6 Klasifikační algoritmy 

Princip automatické klasifikace dat spočívá v rozdělení určité skupiny objektů na konečný 

počet dílčích skupin (podmnožin), v nichž všechny objekty mají dostatečně podobné společné 

vlastnosti. Společnými vlastnostmi objektů jsou myšleny příznaky neboli vypočítané hodnoty 

z EKG záznamů. Pod dílčími klasifikačními skupinami v našem případě můžeme rozumět 

klasifikační skupinu označující fibrilaci síní a klasifikační skupinu, do které spadají všechny 

ostatní rytmy včetně normálního sinusového rytmu. Klasifikace je prováděna pomocí 

klasifikátoru, což je algoritmus, který zařazuje vstupní objekty do určitých klasifikačních 

skupin na základě vypočtených příznaků. Tedy vstupem do klasifikátoru jsou vypočítané 

příznaky a výstupem je rozdělení těchto příznaků do klasifikačních skupin, konkrétně v této 

práci do dvou klasifikačních tříd -  tj. třída s fibrilací síní a bez fibrilace síní.  

6.1 K-nearest neighbor metoda (k-NN) 

Klasifikační algoritmus k-nejbližších sousedů (z angl. k-nearest neighbor, k-NN) patří mezi 

neparametrické metody klasifikace. Pomocí k-NN metody se klasifikují prvky reprezentované 

vícedimenzionálními vektory do dvou nebo více tříd. Pro neznámý objekt z testovací množiny 

se hledá k-nejbližších sousedů z trénovací množiny dat.  

Nejdříve se vypočítá vzdálenost neznámého objektu od všech objektů v trénovací 

množině. Neznámý prvek je přiřazen do třídy, která se nejčastěji vyskytuje mezi k nejbližšími 

sousedy. Počet sousedů udává číslo k, přičemž objekt je přiřazen ke třídě nejběžnější mezi 

svými nejbližšími sousedy (k je kladné celé číslo). Příklad k-NN klasifikace je zobrazen na 

obrázku č. 6,  kde vstupním vektorem je zelený bod, který bude klasifikován jako červený 

trojúhelník pro k=3, pro k=5 bude klasifikován jako modrý čtverec. Pokud je k rovno 1, 

pak  je  objekt jednoduše přiřazen ke třídě toho nejbližšího souseda. Číslo k se volí jako liché 

číslo, protože sudá hodnota k může způsobit náhodné zařazení objektu do klasifikační třídy, 

z důvodu toho, že mezi k sousedy je stejný počet objektů z jedné i druhé skupiny. 
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Obr. 6: Příklad k-NN klasifikace, vstupní vektor (zelený bod) [39] 

Vzdálenost mezi objekty se měří pomocí metrik vzdáleností. Nejčastěji se používá 

Euklidovská, popřípadě Hammingova vzdálenost. Výhodou klasifikačního algoritmu k-NN je, 

že nemá žádné předpoklady o rozložení dat. Použití tohoto modelu není příliš vhodné při 

klasifikaci dat s nevyváženým počtem objektů v daných klasifikačních třídách. 

[27][28][29][30]  
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6.2 Metoda podpůrných vektorů (SVM) 

Metoda podpůrných vektorů (z angl. support vector machine, SVM) patří mezi klasifikační 

algoritmy, které jsou založené na strojovém učení s učitelem. Úkolem tohoto klasifikačního 

modelu je vytvořit nejlepší možnou hraniční nadrovinu, která rozdělí prostor příznaků tak, že 

trénovací data patřící do odlišných tříd leží v opačných poloprostorech. Nejlepší vhodná 

nadrovina je taková, v jejímž okolí se nachází v obou směrech co nejširší pruh bez bodů, který 

se nazývá hraniční pásmo. V 2D prostoru se jedná o křivku, v 3D prostoru je  to hraniční rovina. 

K popisu nadroviny slouží body (tzv. podpůrné vektory), které leží na okrajích hraničního 

pásma. [26][27][28] 

SVM modely se dělí na lineární a nelineární SVM. Lineární SVM metoda je metoda, 

při které zůstáváme v původním prostoru příznaků a nedochází k žádné jádrové transformaci. 

Nejjednodušším případem použití SVM je lineární klasifikátor pro lineárně separabilní data, 

tedy data, ve kterých lze obě třídy od sebe rozdělit nadrovinou. Složitější metodou je nelineární 

SVM metoda, jež rozděluje data do příslušných klasifikačních tříd pomocí nelineárních hranic. 

Principem nelineární metody je transformovat data do nového prostoru o vyšší dimenzi než byl 

prostor původní (obr. 7). V tomto novém prostoru budou dále objekty rozděleny pomocí 

lineárních hranic. U nelineárního SVM je potřeba zvolit jádrovou funkci (tzv. kernel function). 

Mezi často používané jádrové funkce patří polynomiální funkce s polynomem stupně p, radiální 

bázové funkce (Gaussovské) a dvouvrstvá neuronová síť. [26][27][28] 

Ve srovnání s ostatními klasifikačními metodami má metoda SVM výhody v tom, 

že trénování vždy najde globální řešení. V porovnání s neuronovými sítěmi u SVM modelu 

neexistují žádná lokální minima, která by nebyla zároveň globálním minimem. Výsledky jsou 

reprodukovatelné a nezávislé na volbě algoritmu. Při složitých úlohách s rozsáhlými daty může 

být problém s kapacitními nároky výpočetní techniky. [26][27][28] 

 

Obr. 7: Transformace dat do nového prostoru pomocí jádrové funkce [41] 
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6.3 Detekce fibrilace síní využívající neuronové sítě 

Metoda využívající neuronové sítě patří mezi nejpřesnější klasifikační metody. Neuronové sítě 

vychází z principu biologické nervové buňky - neuronu, která se skládá z  buněčného těla, 

dendritu (vstupu) a axonu (výstupu). Neurony jsou základní výpočetní jednotky, které jsou mezi 

sebou vzájemně propojeny jednosměrnými spoji ohodnocenými váhami. Výstup jednoho 

neuronu bývá zpravidla napojen na vstup další. Na každý vstup neuron reaguje až při překročení 

určitého prahu.  

Neurony mají schopnost adaptovat váhy, tj. schopnost učit se na základě trénovacích 

vzorků a tím umožňují realizovat kvalitativní novou funkci obsaženou v trénovacích datech 

a reprezentovat pomocí vah. Významnou vlastností neuronových sítí je mimo jiné také 

schopnost správně reagovat i na neznámé vstupy, na které nebyla neuronová síť naučena. 

V metodách využívající neuronové sítě se používá velké množství aktivačních funkcí. 

V procesu testování se dospělo k využití zejména funkce jednotkového skoku, funkce signum, 

sigmoidální funkce a funkce lineární. Výběr vhodné aktivační funkce neuronu má vliv 

na konvergenci výpočtu naučení neuronové sítě.  

Aby neuronová síť mohla správně fungovat, je třeba, aby se neuronová síť správně 

naučila, jak rozlišovat data. To docílíme nastavení vah modelu neuronové sítě tak, aby 

vytvářely správnou odezvu na daný vstupní signál. Neuronovou síť lze naučit dvěma způsoby, 

a to učení s učitelem a bez učitele. Při učení s učitelem se neuronová síť snaží srovnáváním 

aktuálního výstupu s požadovaným výstupem přenastavit váhy sítě tak, aby se na daný 

konkrétní vstup snížil rozdíl mezi skutečným a požadovaným výstupem. Při učení bez učitele 

se váhy nastavují tak, aby výstup byl konzistentní, to znamená, aby neuronová síť vytvářela 

stejnou odezvu na budící signál při stejných, nebo podobných vektorech vstupu. [31] 
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Vícevrstvá neuronová síť (MLP) 

Vícevrstvá neuronová síť (z angl. Multi Layer Perceptron, MLP) se skládá z vrstvy vstupní 

(inputlayer), skryté (hidden layer) a výstupní (outputlayer) dle obrázku č. 8. MPL je tvořena 

opakováním základního stavebního prvku – neuronu, kdy počet vstupních neuronů je dán 

počtem vstupů matematického modelu a počet výstupních neuronů je ovlivněn kódováním 

výstupu. 

 

Obr. 8: MLP se dvěma skrytými vrstvami a jedním výstupním uzlem [31] 

Skrytá vrstva (hidden layer) 

Počet neuronů ve skryté vrstvě je volen s ohledem na složitost úlohy, obvykle jako maximum 

ze vstupů a výstupů. Neuron vstupní vrstvy posílá svůj vstup ke všem neuronům vnitřní vrstvy. 

Výstupy vnitřní vrstvy jsou přivedeny na vstupy každého neuronu vyšší vrstvy a jsou 

vynásobeny pomocí příslušných vah. Výstup k-tého neuronu nacházejícího se v n-té skryté 

nebo výstupní vrstvě vícevrstvé neuronové sítě lze vypočítat podle vzorce: 

 𝒚𝒌
𝒏 = 𝒇(𝒘𝟎,𝒌

𝒏 + ∑ 𝒚𝒊
𝒏−𝟏𝒎

𝒊=𝟏 ∙ 𝒘𝒊,𝒌
𝒏 ), (9) 

kde 𝑓(𝑥) je přenosová funkce neuronu, 𝑤 𝑛 0,𝑘 je bias neuronu a 𝑚 je počet vah neuronu, 

kterému taktéž odpovídá počet výstupů nižší vrstvy sítě. [48] 
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Optimální výběr počtu vrstev vícevrstvé neuronové sítě není přesně definován, a je proto 

potřeba nastavení vícevrstvé neuronové sítě určit experimentálně. Pro řešení klasifikačního 

problému téměř vždy stačí neuronová síť s jednou vnitřní vrstvou. Topologie MLP sítě se 

dvěma vnitřními vrstvami může být potřebná, pokud se neuronová síť má naučit funkci mající 

nespojitosti. Někdy může být problém efektivněji řešitelný pomocí neuronové sítě s více 

vrstvami o menším počtu neuronů, než pomocí sítě s menším počtem vrstev s příliš vysokým 

počtem neuronů. Při použití příliš velkého počtu neuronů může dojít k výraznému prodloužení 

doby učení a tím může nastat nechtěný problém přeučení neuronové sítě. K přeučení neuronové 

sítě může nastat, pokud se neuronová síť příliš přesně naučí množinu trénovacích dat a ztratí 

tak schopnost generalizace. Přeučená neuronová síť dosahuje výborných výsledků s trénovací 

množinou data, ale při testování sítě s testovací množnou dat jsou výsledky značně 

nedostatečné. [46]  

Nastavení počtu neuronů se řeší zpravidla experimentálně, kdy nejprve zkusíme naučit 

síť s malým počtem neuronů ve skryté vrstvě, pokud sít není dobře naučena, můžeme tento 

počet neuronů zvyšovat až na optimální hodnotu počtu neuronů pro námi zvolenou úlohu. 

Kritériem posuzujícím správnost naučené sítě je výpočet chyby sítě. Pokud je chyba sítě 

vysoká, je třeba dodatečně upravit hodnoty vah, prahů či počet neuronů tak, aby se tato hodnota 

chyby co nejvíce snížila. Testování a úpravu všech parametrů sítě opakujeme až do dosažení 

námi stanovené minimální chyby. Poté je MLP síť adaptována. [47] 

Nastavení a učení vícevrstvé sítě 

MPL je nejčastěji učena pomocí učení s učitelem. Aktivační funkcí je volena funkce lineární, 

sigmoidální. Pro učení neuronové sítě se nejčastěji používá algoritmus Back Propagation 

Errors. Vícevrstvá neuronová síť má potenciál řešit nelineární problémy snadněji než 

jednovrstvá neuronová sít. Před učením sítě je třeba správného výběru učících dat, které budou 

schopny dostatečně naučit síť pro danou problematiku úlohy. V našem případě učící data 

(příznaky) reprezentující fibrilaci síní a učící data bez fibrilace síní. Cílem nastavování 

parametrů sítě je optimálně nastavit váhy a prahy jednotlivých neuronů tak, aby síť prováděla 

požadovanou činnost. Nastavení hodnot vah a prahů lze dvěma způsoby, a to výpočtem nebo 

učením (trénováním) s učitelem nebo bez učitele. Trénování s učitelem předpokládá, že je 
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k dispozici tzv. trénovací množina, které obsahuje množinu dvojic vstup (příznak) - výstup 

(anotace). Neuronové síti jsou tak postupně předkládány dvojice vstup (příznak) a požadovaný 

výstup (anotace). Pro každý předložený vstup neuronová síť vygeneruje skutečný výstup, který 

se porovná s požadovaným výstupem, a trénovací algoritmus upraví nastavení vah a prahů tak, 

aby rozdíl mezi skutečným a požadovaným výstupem byl minimální. [49] 

Dvojice z trénovací množiny se přivádějí na síť opakovaně, tím probíhá trénování 

v tzv. trénovacích cyklech, kdy během jednoho trénovacího cyklu jsou síti všechny dvojice 

z  trénovací množiny předloženy právě jednou. Pořadí výběru trénovacích dvojic z trénovací 

množiny má vliv na průběh učení (doporučuje se vybírat trénovací dvojice z trénovací množiny 

náhodně). Podle chyby na výstupu sítě se nastavují váhy a prahy předchozích vrstev, proto se 

algoritmus učení s učitelem nazývá algoritmus backpropagation (algoritmus zpětného šíření 

chyby). Dobře natrénovaná síť je schopna to, co se naučila, zobecňovat (schopnost 

generalizace). Trénování může být dávkové (váhy a prahy se mění až po skončení celého 

trénovacího cyklu) nebo sekvenční (váhy a prahy se mění po každé trénovací dvojici). Pokud 

při ladění sítě dojde k situaci, že síť nemá dostatečnou klasifikační schopnost, je možnost přidat 

neuron do skryté vrstvy, případně učící soubor rozšířit o data a neuronovou sít doučit. 

Při  procesu učení klesá hodnota chybové funkce. [31][46][47] 
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Konvoluční neuronové sítě (CNN) 

Konvoluční neuronové sítě (CNN, z anglického Convolutional Neural Network) jsou 

neuronové sítě s hluboce propojenými neuronovými vrstvami. CNN slouží ke zpracování dat 

vykazujících určitou strukturovanost. Název konvoluční pochází z matematické operace 

konvoluce. Jádrem konvolučních neuronových sítí jsou vrstvy, které využívají operace cross-

correlation. Operace cross-correlation je posouvání filtru (někdy nazývaného kernel, jádro nebo 

příznakový detektor) po vstupní matici a násobení překrývajících se hodnot. Tento filtr je 

typicky mnohem menší než vstup. Hodnoty ve filtru se nazývají váhy. Právě každé posunutí 

filtru vytváří jednu výstupní hodnotu. Z těchto výstupních hodnot je vytvořena výstupní matice 

nazývaná příznaková mapa. Čím více těchto filtrů konvoluční vrstva obsahuje, tím více rysů se 

naučí detekovat. 

Trénování CNN 

Trénování konvoluční neuronové sítě je umožněno pomocí algoritmu backpropagation. Pomocí 

ztrátové funkce se vypočítají jednotlivé chyby výstupních neuronů dle rozdílu mezi aktuálním 

a očekávaným výstupem.  Příkladem může být plně propojená poslední vrstva, která obdrží 

vypočítanou chybu, kterou použije právě k úpravě svých parametrů algoritmem 

backpropagation a tuto chybu také propaguje i na vstupní neurony. Pomocí toho jsou chyby 

vstupních neuronů vstupem učícího algoritmu předchozí vrstvy, která chybu opět případně 

využije k úpravě parametrů. Chyba tak může být opětovně rozšířena na vstupní neurony a díky 

tomu může provádět zpětnou operaci, než při dopředném průchodu vstupu. Výsledná chyba je 

pak znovu vstupem učení předchozí vrstvy. Tento proces je opakován až po dosažení první 

vrstvy CNN.  

Stavba CNN 

CNN se skládá z různého množství za sebou jdoucích vrstev (obr. 9). Pokaždé by měla být 

přítomna nejméně jedna vrstva konvoluční a poslední plně propojená vrstva.  

Některé z vrstev jsou charakterizovány pomocí hyperparametrů, které jsou buď 

nastavovány manuálně nebo jsou nastavovány pomocí optimalizačních algoritmů usnadňující 
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vytvoření správné architektury CNN. Jiné vrstvy jsou pak charakterizovány dle parametrů, 

které si síť sama naučí, například váhy filtrů a plně propojené vrstvy.  

Základem konvolučních neuronových sítí jsou konvoluční vrstvy. Hlavní částí 

konvoluční vrstvy jsou třírozměrné filtry, jejichž váhy filtrů jsou předmětem učení. 

Hyperparametry udávají počet filtrů, jejich šířku i výšku a krok, se kterým je posunováno 

po  vstupní matici.  Další částí CNN je poolingová vrstva, která zjednodušuje výstup 

prováděním nelineárního převzorkování. 

Tímto se zmenší velikost výstupních dat konvoluční vrstvy a sníží množství parametrů, 

které by síť musela počítat a naučit se. Nepochybnou částí CNN je také aktivační vrstva, která 

není přímo součástí vrstev, ale zařazuje se až následně jako samostatná vrstva. Tato aktivační 

vrstva je tvořena rektifikovanou lineární jednotkou (Rectified Linear Unit, ReLU) umožňuje 

rychlejší a efektivnější trénink mapováním negativních hodnot na nulu a udržováním 

pozitivních hodnot. Tento proces se někdy označuje jako aktivace, protože pouze aktivované 

příznaky jsou přenášeny do další vrstvy. [2][33]  

 

Obr. 9: Diagram CNN [40] 
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Hustě propojené neuronové sítě (DDNN) 

Podle studie Wenjuan Cai a spol. mohou hustě propojené neuronové sítě zmírnit problém 

mizejícího gradientu, podpořit opětovné použití funkce a podstatně snížit počet vstupujících 

příznaků k naučení sítě. Zavedení hustě propojené sítě do oblasti zpracování signálu a navržení 

jednorozměrně hustě připojené neuronové sítě zvyšuje úspěšnost detekce atriální fibrilace. 

Ve studii Wenjuan Cai a spol. se používají čtyři husté bloky s 2, 4, 5, a 4 konvolučními 

vrstvami. Síť začíná modulem zřetězení filtru, který paralelně používá záchytky různých 

velikostí k zachycení detailů v různých stupnicích (1 × 8, 1 × 16, 1 × 24) a všechny ostatní 

konvoluční vrstvy mají filtrační délku 16. Pro zlepšení výpočetní účinnosti a kompaktnosti 

modelu byl použit úzký profil (1 × 1 konvoluce) a přechodové vrstvy v DDNN. Před plně 

spojenou vrstvou bylo použito GAP z anglického global average pooling.  Modul squeeze-and-

excitation (SE)  byl použit ke zlepšení reprezentační výkonnosti sítě tím, že jí umožnil provádět 

dynamickou rekalibraci funkcí po jednotlivých kanálech. Modul SE zahrnuje operaci stlačení 

implementovanou pomocí GAP, excitační operaci, která realizována dvěma plně spojenými 

vrstvami a změnu měřítka. V DDNN byl modul SE umístěn před každý hustý blok a každou 

přechodovou vrstvu. V práci Wenjuan Cai a spol. byl použit Keras k implementaci modelu 

a  ke  sledování procesu trénování. Model byl trénován na dvanácti svodovém datasetu 

s  přijetím inicializace váhy a použitím Adam Optimizer s výchozími parametry pro celkem 

60  epoch. Výběr hyperparametrů, délky filtru a rychlosti růstu, byl proveden Bayesovskou 

optimalizací. [44] 
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6.4 Hodnocení úspěšnosti klasifikačního algoritmu 

Pro správné testování klasifikačního modelu je potřeba znát správné zařazení dat do daných 

klasifikací. Díky tomu můžeme srovnat výsledek klasifikace do těchto dvou kategorií a  získat 

tak matici záměn, která ukazuje, kolik výsledků rozpoznávání bylo skutečně pozitivních (TP – 

true positive), kolik výsledků rozpoznávání bylo falešně negativních (FN – false negative), 

kolik výsledků klasifikace bylo skutečně negativních (TN – true negative), kolik výsledků 

rozpoznávání bylo falešně pozitivních (FP – false positive). 

Senzitivita klasifikace nabývá hodnot od 0 do 1 (případně 100%) a vyjadřuje úspěšnost, s níž 

test zachytí přítomnost sledovaného stavu u daného subjektu. Senzitivita je vyjádřena vzorcem:  

 
𝑆𝑒 =

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ
 

(10) 

Specificita klasifikace vyjadřuje schopnost klasifikátoru přesně vybrat případy, u nichž 

zkoumaný znak nenastává. Specificita je vyjádřena vzorcem [29]:  

 
𝑆𝑝 =

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ
 

(11) 

Přesnost detekce (accuracy) udává podíl správně klasifikovaných objektů ze všech testovacích 

objektů. Přesnost detekce se počítá na základě vzorce [29]:  

 
𝐴𝑐𝑐 =

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

𝑝𝑜č. 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧. +𝑝𝑜č. 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔. +𝑝𝑜č. 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑝𝑜𝑧. +𝑝𝑜č. 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑛𝑒𝑔.
 

(12) 

Pozitivní prediktivní hodnota je pravděpodobnost, že klasifikovaný objekt je správně 

klasifikován jako pozitivní, když klasifikace určila tento objekt jako pozitivní. Pozitivní 

prediktivní hodnota je definována jako:  

 
𝑃𝑃𝑉 =

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ
 

(13) 
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Negativní prediktivní hodnota je pravděpodobnost, že klasifikovaný objekt je správně 

klasifikován jako negativní, když klasifikace určila tento objekt jako negativní. Negativní 

prediktivní hodnota je definována dle vzorce:  

 
𝑁𝑃𝑉 =

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ
 (14) 

 

F-measure je ukazatelem úspěšnosti klasifikace. Na rozdíl od senzitivity a specificity je 

objektivnější (je lepším ukazatelem v případě dat s nerovnoměrným zastoupením dat 

v  jednotlivých klasifikačních skupinách). F-measure získáme výpočtem [29]:  

 
𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =

2 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

2 ∙ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖. +𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖. +𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎.
 

(15) 
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7 Data 

Databáze EKG signálu  

Data pro tuto práci pochází z databáze Ústavu biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT Brno. 

Data EKG záznamů jsou nasnímána v klinickém prostředí od pacientů jak  s normálním 

sinusovým rytmem, tak se srdečními arytmiemi včetně fibrilace síní. Data jsou uložena 

ve formátu .mat a zahrnují EKG záznamy jednotlivých pacientů, identifikační číslo pacientů, 

anotace ze softwaru firmy BTL zdravotnická technika, a.s., pozice detekovaných QRS 

komplexů (pozice R vlny) a zjištění několika parametrů EKG křivky. Celkem je k dispozici 

6884 záznamů EKG dat.  

 

Obr. 10: Ukázka EKG záznamu s normálním sinusovým rytmem 

Data obsahují záznamy EKG využívající 12 svodového EKG systému, snímány byly 

končetinové svody II, III a hrudní V1 – V6. Zbylé svody byly automaticky dopočítány. 

Z důvodu obrovské velikosti původních dat byla data převzorkována s vzorkovací frekvenci 

500 Hz, a tak mnou byla obdržená data  již podvzorkovaná. Každý záznam EKG  obsahuje 

5000 vzorků (obr. 10). 

Lidskými experty byly stanoveny anotace dat, díky nimž bylo odstraněno 93 záznamů 

z původních 6884 z důvodu nemožnosti hodnocení zašuměných dat. Do procesu klasifikace 
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bylo zahrnuto 6791 záznamů EKG. Data jsou rozdělena do 2 hlavních kategorií. V první 

kategorii jsou pacienti trpící síňovou fibrilací (553 záznamů), do druhé kategorie patří pacienti 

bez fibrilace síní (6238 záznamů). Do této druhé kategorie spadají pacienti se sinusovým 

rytmem (5942 záznamů), supraventrikulárním rytmem (194 záznamů) a ventrikulárním rytmem 

(102 záznamů).  

Odvozené klasifikační EKG příznaky v databázi 

Na Ústavu biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT byl vytvořen soubor, který reprezentuje 

52 odvozených klasifikačních EKG příznaků, z nichž 17 je založeno na detekci přítomnosti 

vlny P, 26 příznaků odvozeno z variability RR intervalů, dalších 8 příznaků je  odvozeno 

z průměrů a mediánů entropie jednotlivých komplexů v různých pásmech (relative wavelet 

entropy) a 1 příznak odvozený pomocí complex correlation measure.  

Podrobnější informace o EKG příznacích jsou v části přílohy v přiložené tabulce č. 13. 

Dopočítané klasifikační EKG příznaky 

V programovacím prostředí MATLAB bylo autorem této práce dopočítáno k 52 příznakům 

dalších 5 klasifikačních příznaků z EKG záznamů a pozic QRS komplexů. Odvození těchto 

5 příznaků vychází z metody detekce fibrilace síní z variability RR intervalů. Odvozenými 

příznaky jsou normalizovaná absolutní odchylka, normalizovaná absolutní diference, střední 

kvadratická odchylka, mediánová absolutní odchylka, výpočet pravděpodobnosti 

nepravidelnosti srdeční akce z RR intervalů.  

Statistické zhodnocení klasifikačních EKG příznaků 

Pro zjištění statistické významnosti každého klasifikačního EKG příznaku bylo třeba provést 

statistické testování a testování rozložení dat. 

Pomocí krabicových diagramů byly vykresleny vedle sebe hodnoty každého 

klasifikačního příznaku s FiS a nonFiS. Dolní a horní strany krabice v přiložených 

následujících grafech reprezentují dolní a horní kvartil. Dolní kvartil znázorňuje oblast 
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se  čtvrtinou všech hodnot a horní kvartil oblast, nad kterou leží přesně čtvrtina všech hodnot. 

Mezi těmito kvartily leží mezikvartilové rozpětí označující v tomto případě medián. Medián 

je  v grafu označen vodorovnou červenou čárou dělící data na dvě poloviny. Dolní fous v grafu 

odpovídá hodnotám ležícím pod krabicí, avšak pouze do maximální vzdálenosti jeden a půl 

násobku výšky krabice. Konec fousu reprezentuje nejmenší hodnotu ze souboru a horní fous 

sahající do jednoho a půl násobku výšky grafu znázorňuje největší hodnotu souboru dat. 

Červené body v grafu reprezentují odlehlé hodnoty. Následuje několik ukázek vykreslení 

krabicových grafů jednotlivých klasifikačních příznaků pro dvě kategorie dat. 

Na obr. č. 11, 12, 13, 14, 15 jsou potvrzeny teoretické předpoklady o výskytu vyšších 

hodnot mediánů těchto klasifikačních příznaků u osob s fibrilací síní než jedinců bez fibrilace 

síní. Dle těchto grafu lze pozorovat, že medián příznaku u skupiny s fibrilací síní dosahuje 

hodnoty vyšší hodnoty, než medián u kategorie bez fibrilace síní. Také pozorujeme, že 

v kategorii bez fibrilace síní je přítomno o něco více odlehlých hodnot, což je způsobeno tím, 

že tato kategorie mimo jedince s normálním sinusovým rytmem, zahrnuje i jedince s ostatními 

rytmy jako je supraventrikulární rytmus a ventrikulárním rytmus. 

 

Obr. 11: Grafické znázornění mediánu RR intervalů u jedinců s FiS a bez FiS, příznak č.48 
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Obr. 12: Grafické znázornění odvozeného klasifikačního příznaku č.56 u jedinců s FiS a bez FiS 

 

 

Obr. 13: Grafické znázornění odvozeného klasifikačního příznaku č.54 u jedinců s FiS a bez FiS 
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Obr. 14: Grafické znázornění odvozeného klasifikačního příznaku č.55 u jedinců s FiS a bez FiS 

 

 

Obr. 15: Grafické znázornění odvozeného klasifikačního příznaku č.53 u jedinců s FiS a bez FiS 
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Test normality zkoumaných dat 

Pomocí programovacího prostředí MATLAB byla ověřena normalita zkoumaných dat dle 

Kolmogorova-Smirnova testu na hladině významnosti alfa 0,05. Tento test ukázal, že odvozené 

EKG příznaky vykazují nenormální rozložení dat, a proto se pro statistickou významnost 

rozdílů mezi EKG příznaky dále budou využívat neparametrické statistické testy. 

Nahrazení odlehlých hodnot 

Odlehlé hodnoty v souboru dat bývají nejčastěji způsobené chybným měřením. Pokud nelze 

provést opravu v měřených datech, je potřeba tyto odlehlé hodnoty ze souboru dat vyloučit. 

Přestože některé odlehlé hodnoty mohou být správné, může být vhodné je z analýzy dočasně 

vyloučit a případně je zpracovávat odděleně. Některé z analytických metod mohou být vůči 

takto odlehlým hodnotám velice citlivé a díky přítomnosti jedné odlehlé hodnoty, mohou zavést 

analytické závěry k nesmyslným výsledkům. Na rozdíl od toho existují i takové analytické 

metody, které jsou vůči odlehlým hodnotám robustní.  

Velké množství odlehlých hodnoty jsou přítomny v příznakovém souboru u skupiny 

pacientů bez fibrilace síní. To je způsobeno především tím, že do skupiny jedinců bez fibrilace 

síní je zahrnut nejen normální sinusový rytmus, ale i jiné rytmy jako supraventrikulární 

a  ventrikulární rytmus, protože tyto odlehlé hodnoty jsou správné a nejsou způsobené chybným 

měřením nebo šumem, nebyly odstraněny z příznakového souboru. [27][29] 

Testováni statistické významnosti rozdílů mezi EKG příznaky 

Dle Wilcoxonova nepárového testu v programovacím prostředí MATLAB byla testována 

statistická významnost rozdílů mezi dvěma kategoriemi EKG záznamů a to s fibrilací síní a bez 

fibrilace síní. Wilcoxonův nepárový test je založen na testování, zda dvě různé kategorie mají 

stejné rozdělení pravděpodobností. Pro obě testované kategorie dat byl vytvořen součet pořadí. 

Menší z těchto součtů byl porovnán s kritickou hodnotou testu. Pokud byla tato hodnota menší 

jak kritická hodnota testu, byla zamítnuta nulová hypotéza shody distribučních funkcí obou 

kategorií. Pokud byla p-hodnota menší jak hladina významnosti alfa 0,05, test odmítl nulovou 
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hypotézu. Čím je tedy p-hodnota menší, tím je menší pravděpodobnost platnosti nulové 

hypotézy a tyto dvě kategorie se od sebe významně statisticky odlišují. Rozdíly mezi těmito 

kategoriemi na hladině významnosti alfa 0,05 jsou zobrazeny v tabulce č.14 v části přílohy. 

Většina testovaných příznaků má statisticky významné rozdíly mezi dvěma kategoriemi. Pouze 

10 příznaků z 57 nemá statisticky významné rozdíly mezi fibrilací síní a bez fibrilace síní. 

Těchto 10 statisticky nevýznamných příznaků bylo vyjmuto z příznakového souboru. 
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8 Realizace detekce fibrilace síní v EKG záznamu 

Klasifikační modely jsou realizovány v programovém prostředí MATLAB R2018a. Jako vstup 

do klasifikačních modelů slouží odvozené příznaky a nově vypočítané příznaky z předchozí 

kapitoly, které byly podrobeny statistické analýze. Tyto příznaky tvoří příznakový soubor 

sloužící k detekci fibrilace síní pomocí vybraných klasifikačních modelů. Detekce síňové 

fibrilace v této diplomové práci byla provedena dle schématu z obr. č. 16. 

Obr. 16: Schéma postupu realizované detekce fibrilace síní v EKG záznamu 

Při navrhování klasifikačního algoritmu je velice důležité předzpracování příznakového 

souboru, aby mohlo dojít k efektivnímu a správnému natrénování klasifikátoru. 

8.1 Škálování příznakového souboru 

Cílem škálování příznakového souboru je převedení hodnot souboru na společnou stupnici, aniž 

by došlo ke zkreslení rozdílů v hodnotových rozsazích. Škálování dat je obecně užitečné 

pro využívání těchto dat v klasifikačních algoritmech.  U strojového učení nevyžaduje každý 

soubor dat škálování nebo normalizaci. Vyžaduje se, pouze pokud příznaky mají různé rozsahy. 

Obecně je škálování dat vyžadováno, pokud se jedná o atributy v jiném měřítku, jinak 

může normalizace dat vést k oslabení účinnosti stejně důležitého atributu (v nižším měřítku), 

protože jiný atribut má hodnoty ve větším měřítku. Pokud jsou dva atributy ve velmi různých 

rozsazích a provede se další analýza, může atribut s vyššími hodnotami přirozeně ovlivňovat 

Hodnocení klasifikačních algoritmů

Klasifikace EKG záznamů

Předzpracování dat

Výpočet příznaků

Délka RR intervalů

Pozice R vln v EKG záznamu
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výsledek klasifikace více díky jeho větší hodnotě. To však nutně neznamená, že je důležitější 

jako prediktor. 

Typickým přístupem ke škálování příznaků je tzv. min-max škálování, které je určeno 

dle vzorce: 

 𝑥 →  
𝑥−𝑚𝑖𝑛𝑥

𝑚𝑎𝑥𝑥−𝑚𝑖𝑛𝑥
, (11) 

kde x je hodnota příznaku vypočítaného z jednoho EKG záznamu, minx je minimální hodnota 

daného příznaku v rámci databáze, maxx je maximální hodnota daného příznaku v rámci 

databáze. Pro škálování příznakového souboru byla v MATLABU vytvořena funkce minimax. 

[34][35] 
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8.2 Augmentace 

Při vytváření testovací a trénovací množiny z příznakového souboru může nastat u  trénovací 

množiny problém s malým počtem vstupních dat reprezentujících určitou skupinu populace, 

v této práci právě malý počet EKG záznamů s fibrilací síní. 

Augmentace znamená umělé navýšení počtu dat pomocí augmentačních metod, které 

dostupná originální data upraví, a tím znásobí počet původních dat. Augmentace dat tímto může 

umožnit natrénování modelu tak, že výstup tohoto modelu bude mnohem kvalitnější než 

s použitím pouze originálních dat.  

Augmentace příznakového souboru vypočítaného ze signálů je poměrně obtížná úloha 

a nemusí vést vždy ke zlepšení naučení modelu. Jednou z metod pro zvýšení robustnosti 

natrénovaného modelu může být přidání aditivního náhodného šumu do příznakového souboru 

a tím vytvoření nových dat pro trénování modelu, konkrétně generování Gaussova bílého šumu, 

nebo šumu typu pepř a sůl či šumu s konstantním rozdělením. Takový augmentovaný soubor 

dat může ve výsledku zlepšit generalizace modelu, protože si model může poradit 

i s hodnotami, které jsou šumem lehce pozměněné, zároveň je také menší šance, že se model 

přeučí. [36] 

Soubor vstupních dat obsahuje 6791 EKG záznamů, tento soubor je rozdělen do dvou 

hlavních kategorií a to na EKG záznamy s fibrilací síní (553 záznamů) a EKG záznamy 

bez fibrilace síní (6238 záznamů). Právě proto, že soubor obsahuje pouze 553 záznamů 

s fibrilací síní, bylo potřeba tuto část příznakového souboru navýšit o počty záznamů s fibrilací 

síní. Konkrétně pro augmentaci příznakového souboru bylo použito funkce imnoise, která 

náhodně vložila šum typu Gaussian do zkopírovaného příznakového souboru s fibrilací síní. 

Vznikla nám tak nová augmentovaná data z původních příznaků.  

Protože použití augmentovaného souboru nevedlo ke zlepšení učení algoritmu, nebyla 

tato augmentovaná data dále zahrnuta do trénování klasifikačních algoritmů. Jistě však existuje 

více sofistikovanějších možností, jakým způsobem data z EKG signálu augmentovat, které by 

mohly v našem případě vést ke značnému zlepšení generalizace modelu. 
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8.3 Extrakční a filtrační metody pro výběr příznaků 

Trénovaní klasifikačního modelu použitím mnohorozměrného příznakového souboru může 

vést k přeučení tohoto modelu. Proto je potřeba použít extrakčních a/nebo filtračních metod pro 

správný výběr takových příznaků, které budou mít obsažené nejdůležitější informace ukazující 

na významné vzájemné rozdíly mezi souborem dat s fibrilací síní a souborem bez fibrilace síní 

(NRS a ostatní patologie). Je důležité vybrat takové příznaky, které mají maximální vzdálenost 

mezi jednotlivými klasifikačními třídami a minimální rozptyl uvnitř klasifikačních tříd, dále 

vybrat takové příznaky, které obsahují vzájemně nekorelované veličiny, neboť jestliže hodnoty 

jedné příznakové veličiny lze odvodit z příznaků odvozené z  druhé veličiny, pak použití obou 

těchto veličin nevede ke zlepšení klasifikace. Pouze ty příznaky, které vykazují značný rozdíl 

mezi těmito skupinami, mohou být použity jako vstup do klasifikačního modelu. 

Analýza hlavních komponent  

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis, PCA) patří mezi základní 

metody pro extrakci příznaků a využívá se k dekorelaci příznaků a redukci počtu příznaků. 

Tímto PCA pomáhá také k zabránění přeučení klasifikačního modelu. Metoda PCA vychází 

z předpokladu, že původní data rozloží na sadu nových nekorelovaných příznaků pomocí 

rozptylu, který původní data společně sdílely. Dle této metody je nositelem informace 

ve vícerozměrném prostoru lineární spoluproměnlivost příznaků. Korelace mezi příznaky 

je poté kompenzována menším počtem nových, lineárně dekorelovaných proměnných, 

tzv. hlavních komponent. Tato metoda však nebyla použita pro extrakci příznaků v této práci, 

protože touto metodou vstupní příznaky ztrácí fyzikální význam a jejich interpretace může být 

složitá. Navíc informace důležité pro řešení konkrétní úlohy či klasifikace se mohou skrývat 

v nepoužitých komponentách vysvětlující malé množství celkové variability v původních 

datech. Tato metoda je proto o něco komplikovanější a výpočetně náročnější v závislosti 

na velikosti příznakové matice. Na druhou stranu tato metoda může být velice efektní a účinná 

pro extrakci příznaků. [37][38] 
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Selekce příznaků na základě hodnoty variačního koeficientu 

Výběr příznaků na základě hodnoty variačního koeficientu se používá v případě, kdy chceme 

posoudit relativní velikost rozptýlenosti jednotlivých hodnot uvnitř tříd vzhledem k průměru. 

Vysoká variabilita dat v rámci skupiny jedinců s fibrilací síní může působit problémy 

při trénování klasifikátoru. Variabilita dat v rámci jednotlivých příznaků uvnitř jednotlivých 

skupin by měla být co nejnižší, aby mohl být klasifikační model natrénován správně a zároveň 

je velmi důležité, aby se od sebe lišily hodnoty atributů z různých klasifikačních skupin. 

[27][29] 

Jako podpůrná metoda pro výběr vhodných klasifikačních příznaků pro vstup 

do  klasifikačního modelu je zvolena právě hodnota variačního koeficientu uvnitř jednotlivých 

tříd. Jsou tak zvoleny příznaky, které mají nejnižší hodnotu variačního koeficientu uvnitř 

jednotlivých tříd, díky tomu je zamezeno, že jsou použity příznaky s vysokým rozptylem 

hodnot. Pomocí této analýzy bylo vybráno 32 příznaků, které mají minimální hodnotu rozptylu 

ve třídě s fibrilací síní a bez fibrilace síní. 

Korelační analýza příznaků 

Korelační analýza patří mezi metody, které využívají k výběru příznaků selekci na  základě 

filtrace. Pomocí této metody se pro trénování modelu využijí takové příznaky, které vykáží 

vzájemně rozdílné hodnoty mezi jednotlivými klasifikačními skupinami. Mohou se také využít 

takové příznaky, které jsou mezi sebou málo korelované, ale zároveň vykazují silnou korelaci 

s výstupní hodnotou. Výhodou korelační analýzy mezi jednotlivými příznaky v porovnání 

s metodou analýzou hlavních komponent je zachování jednotek příznaků. 

Jako podpůrná metoda pro výběr vhodných klasifikačních příznaků pro vstup 

do  klasifikačního modelu je zvolena právě korelační analýza, která je realizována pomocí 

vytvořené funkce korelacni_analyza. Jsou tak zvoleny klasifikační příznaky s nejnižší 

hodnotou Spearmannova korelačního koeficientu vůči všem ostatním příznakům a jsou 

statisticky významné. Na základě korelačního koeficientu bylo pro trénování modelu vybráno 

16 příznaků z původních 47. Vybrané příznaky vykazují vzájemně malou korelaci mezi sebou, 
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současně pak každý příznak vykazuje rozdílné hodnoty mezi jednotlivými klasifikačními 

skupinami. [29] 

8.4 Rozdělení na trénovací a testovací množinu 

Před samotným procesem trénování klasifikačního modelu je třeba si příznakový soubor 

rozdělit na množinu trénovací, validační a testovací. Existuje několik metod pro toto rozdělení, 

jednou z nich je k-násobná křížová validace (k-fold validace), která je často využívaná metoda 

k určení správného natrénování modelu, neboť je dobře interpretovatelná a vede k obecně 

lepším výsledkům, než například náhodné rozdělení na testovací a trénovací množinu dat. 

[27][29] 

Pro rozdělení příznakového souboru v této práci byla použita metoda divideblock, která 

rozdělí soubor dat na tři nezávislé podmnožiny dat. Kdy první část dat je použita na trénování, 

druhá část na validaci a třetí část na testování modelu. V trénovací množině dat je přítomno 

4986 jedinců bez fibrilace síní a 447 jedinců s fibrilací síní, celkem tedy 5433. Ve validační 

množině dat je zastoupeno 630 jedinců bez fibrilace síní a 49 jedinců s fibrilací síní, celkem 

tedy 679 jedinců. V testovací množině dat se nachází 622 jedinců s fibrilací síní a 57 jedinců 

bez fibrilace síní, dohromady 679 jedinců. 

8.5 Klasifikace a klasifikační modely 

V této části jsou navrženy klasifikační modely vhodné pro detekci fibrilace síní. K realizaci 

detekce fibrilace síní bylo využito programového prostředí MATLAB R2018a. Pro  detekci 

fibrilace síní byly použity příznaky vypočítané z analýzy PQ úseků a variability RR intervalů. 

52 příznaků bylo odvozeno na ÚBMI, dalších 5 příznaků bylo dopočítáno dodatečně, z těchto 

příznaků byly vytvořeny na základě statistické analýzy 3 skupiny, kde  v první skupině je 

47 příznaků, ve druhé 32 příznaků a ve třetí 16 příznaků a slouží jako vstupy do realizovaných 

klasifikačních modelů. 
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Metoda k-nearest neighbor (k-NN) 

Trénování k-NN modelu je realizováno pomocí příkazu fitcknn. Nastavení modelu pak vypadá 

následovně: 

kNN_klasifikator = fitcknn (X, Y, 'NumNeighbors', k,'Distance','euclidean',); 

- X = trénovací příznakový soubor, řádky odpovídají jednotlivým EKG záznamům, 

sloupce jednotlivým příznakům,  

- Y = anotace k trénovacímu příznakovému souboru, 0 bez FiS, 1 s FiS, 

- NumNeighbors = počet sousedů; bylo zvoleno 8 nastavení hodnoty k v rozmezí  

<1,15> a současně pouze liché číslo v tomto rozmezí, 

- Distance = metrika pro výpočet vzdálenosti, byla zvolena metrika typu Euclidean, 

díky tomu že všechny hodnoty příznaků jsou škálované v rozsahu od 0 do 1. 

Klasifikace příznakového souboru probíhá pomocí příkazu predict:  

[kNN_classes,score] = predict (kNN_klasifikator, DATA_test); 

- DATA_test = testovací data, 

- kNN_classes = výsledek klasifikace – FiS 1 /nonFiS 0, 

- score = scóre, s jakým je daný EKG záznam zařazen do třídy FiS/nonFiS. 

Metoda podpůrných vektorů (SVM) 

Trénování SVM modelu je realizováno pomocí příkazu fitcsvm. Jedno z nastavení modelu 

vypadá následovně: 

SVM_klasifikator = fitcsvm(X, Y, 'KernelFunction','gaussian','KernelScale', 'auto', 

'BoxConstraint', 1);  

- X = trénovací příznakový soubor, řádky odpovídají jednotlivým EKG záznamům, 

sloupce jednotlivým příznakům,  

- Y = anotace k trénovacímu příznakovému souboru, 0 bez FiS, 1 s FiS, 
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- KernelFunction = typ jádra funkce; bylo vyzkoušeno několik typů funkce jádra, 

nejdříve lineární typ jádra, poté gaussian a nakonec polynomiální typ jádra 

- KernelScale = měřítko jádra, u všech typů jader bylo zadáno automatické vybrání 

měřítka jádra pomocí heuristického postupu, 

- BoxConstraint = regulatizační hyperparametr pomocí kterého je nastavena geometrická 

posloupnost příznaku, zabraňuje přeučení modelu, 

- PolynomialOrder = stupěň polynomu u polynomiálního typu jádra, bylo vybráno 

5  nastavení stupně polynomu (2, 3, 5, 7, 10). 

Klasifikace příznakového souboru probíhá pomocí příkazu predict:  

[SVM_classes, score] = predict(SVM_klasifikator, DATA_test); 

- DATA_test = testovací data, 

- SVM_classes = výsledek klasifikace – FiS 1 /nonFiS 0, 

- score = scóre, s jakým je daný EKG záznam zařazen do třídy FiS/nonFiS. 

Vícevrstvá neuronová síť (MPL) 

Vícevrstvá neuronová síť je realizována v prostředí MATLAB. Vytvoření sítě bylo využito 

pomocí příkazu: net = patternnet(hiddenLayerSize, trainFcn); 

kde argumentem této funkce je počet skrytých vrstev (obr.17). V této práci byly zvoleny dvě 

skryté vrstvy s počty vnitřních neuronů od 1 do 30 a jejich kombinace, tj. 900 nastavení.  

Trénování MPL modelu je realizováno pomocí trénovacího algoritmu (trénovací 

funkce) trainscg (Scaled Conjugate Gradient Backpropagation funkce). Scaled Conjugate 

Gradient Backpropagation funkce využívá zpětné propagace gradientu konjugátu. Tento 

algoritmus k učení neuronové sítě je velmi rychlý a nezabírá tolik paměři pro výpočet, protože 

neprovádí řádkové vyhledávání v každé iteraci.  

Parametrem pro výpočet výkonnu (perfromance) neuronové sítě byla zvolena funkce 

performance – crossentropy. Funkce crossentropy počítá performanci sítě dle anotace (t) 

a  výstupu (y), s volitelnými váhami performance a dalšími parametry. Funkce crossentropy 

vrací výsledek, který je extrémě nepřesný (y v blízkosti 1-t) a silně penalizuje výstup. 

Minimalizace crossentropy vede ke zlepšení klasifikačních výsledků. 
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Funkcí vnitřních neuronů je tan-sigmoidová přenosová funkce, která přiřazuje výstupu 

neuronu hodnotu z intervalu <0,1> takže je výstup funkce je spojitý. Funkcí neuronů výstupní 

vrstvy je log- sigmoidová přenosová funkce. 

 

Obr. 17: Schéma MLP sítě se dvěma skrytými vrstvami 

Příznakový soubor je rozdělen pomocí funkce divideblock, která rozdělí příslušný soubor 

do 3 podmnožin – trénovací, validační a testovací.  

y = net(x); 

- net = jméno sítě, 

- x = vstupní data – testovací příznakový soubor, 

- y = výstup sítě - matice pravděpodobností, pro dvě třídy FiS a nonFiS 
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8.6 Výsledky testování a hodnocení úspěšnosti klasifikačních 

algoritmů 

Proces klasifikace dat nekončí pouze výběrem klasifikační metody, ale je podstatné určit 

úspěšnost tohoto klasifikačního modelu. V případě této diplomové práce je důležité znát, které 

EKG záznamy jsou bez fibrilace síní, a které jsou s fibrilací síní. Díky tomu můžeme srovnat 

výsledek klasifikace do těchto dvou kategorií a získat tak matici záměn, která ukáže, kolik 

záznamů bylo správně klasifikováno jako s fibrilací síní, kolik EKG záznamů bylo chybně 

klasifikováno jako bez fibrilace síní, kolik EKG záznamů bylo správně klasifikováno jako 

bez fibrilace síní, a kolik EKG záznamů bez fibrilace síní bylo chybně klasifikováno jako EKG 

záznamy s fibrilací síní. 

Pro hodnocení úspěšnosti klasifikačního algoritmu byla vytvořena funkce spsnf: 

[Se, Sp, Acc, PPV, NPV, F] = spsnf (klasifikace, anotace), kde jednotlivé výstupy Se, Sp, Acc, 

PPV, NPV a F funkce spsnf jsou popsány v kapitole 6.  

U testovací množiny dat je velmi důležité znát skutečné správné zařazení objektů 

do  kategorií. Díky tomu, je možné vytvořit matici záměn (viz tab. 1) a srovnat tak výsledek 

klasifikace daných objektů se skutečností. 

Tab. 1: Matice záměn  

Referenční třída 
Predikovaná třída 

Fibrilace síní Bez fibrilace síní 

Fibrilace síní počet skutečně pozitivních počet falešně negativních 

Bez fibrilace síní počet falešně pozitivních počet skutečně negativních 

Počet skutečně pozitivních výsledků klasifikace udává pacienty s FiS, kteří byli správně 

zařazeni do kategorie pacientů s FiS. Počet falešně negativních výsledků klasifikace udává 

pacienty s FiS, kteří byli špatně zařazeni do kategorie nonFiS. Počet skutečně negativních 

výsledků klasifikace označuje pacienty bez fibrilace síní správně zařazené do kategorie nonFiS. 

Počet falešně pozitivních výsledků klasifikace udává pacienty bez FiS špatně zařazené 

do  kategorie FiS. 
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Výsledky pro metodu k-nearest neighbor (k-NN) 

U metody k-nearest  neighbor je znázorněno v tabulkách 7 nastavení hodnoty k, určující počet 

sousedů. Jednotlivé hodnoty počtu sousedů - k a výsledky hodnocení úspěšnosti klasifikace 

zobrazuje tabulka č. 2 pro model, který je naučený pomocí 47 příznaků, tabulka č. 3 pro model, 

který je naučený pomocí 32 příznaků, tabulka č. 4 pro model, který je naučen na 16 příznacích.  

Pří trénování modelu se všemi 47 statisticky významnými příznaky dosáhl model 

nejlepších výsledků s nastavením parametru k = 15, senzitivita 92,98 %, specificita 98,23 %, 

pozitivní prediktivní hodnota 82,81 %, F- measure 87,60 % a přesnost detekce dosahuje 

97,79 %.  Při vyšším počtu sousedů k = 17 hodnota F-measure, senzitivity a přesnosti detekce 

již nestoupala, ale klesala, a tak nejsou zahrnuty v tabulce č. 2. Nejhorší výsledek při testování 

se 47 příznaky dosáhl model při nastavení počtu sousedů k = 1. Hodnoty výsledků z testování 

a trénování se 47 příznaky jsou shrnuty v tabulce č. 2.  

Tab. 2: Výsledky klasifikace model k-NN se 47 příznaky 

k -počet 

sousedů 

trénovací testovací 

Se  

[%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F  

[%] 

Acc 

[%] 

Se 

 [%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F 

[%] 

Acc 

[%] 

1 100 100  100  100  100  87,72  98,55  84,75  86,21  97,64  

3 95,08  98,44  84,49  89,47  98,16  87,72  98,39  83,33  85,47  97,50  

5 93,74  98,19  82,32  87,66  97,83  85,96  98,39  83,05  84,48  97,35  

7 93,29  97,81  79,28  85,71  97,44  89,47  98,55  85,00  87,18  97,79  

9 93,51  97,79  79,17  85,74  97,44  87,72  98,39  83,33 85,47  97,50  

11 93,06  97,57  77,47  84,55  97,20  89,47  98,39  83,61  86,44  97,64  

13 93,96  97,43  76,64  84,42 97,15  89,47  98,23  82,26  85,71  97,50  

15 94,41  97,43  76,73  84,65  97,18  92,98 98,23  82,81  87,60  97,79  
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Za použití 32 příznaků pro trénování a testování dosáhl model nejlepších výsledků 

při nastavení parametru k = 11, senzitivita dosáhla 94,74 %, specificita 98,39 %, pozitivní 

prediktivní hodnota 84,38 %, F- measure 89,26 % a přesnost detekce 98,09 %. Nejhorší 

výsledek při  testování se 32 příznaky dosáhl model s nastavením počtu sousedů k = 1. Všechny 

hodnoty výsledků z testování a trénování se 32 příznaky jsou shrnuty v tabulce č. 3. 

Tab. 3: Výsledky klasifikace model k-NN se 32 příznaky 

k -počet 

sousedů 

trénovací testovací 

Se  

[%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F  

[%] 

Acc 

[%] 

Se 

 [%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F 

[%] 

Acc 

[%] 

1 100 100 100  100 100  85,96  98,39  83,05 84,48 97,35 

3 95,53  95,53  85,40  90,18  98,29  87,72  98,55  84,75  86,21 97,64 

5 93,74  93,74  81,84  87,38  97,77  87,72  98,39  83,33  85,47 97,50 

7 93,29  93,29  78,98  85,54  97,40  89,47  98,23  82,26  85,71  97,50 

9 92,39  92,39  78,67  84,98  97,31  89,47  98,39  83,61  86,44  97,64 

11 93,51  93,51  78,57  85,39  97,37  94,74  98,39  84,38  89,26  98,09 

13 93,06  93,06  77,32 84,47  97,18  91,23  98,55  85,25  88,14  97,94 

15 92,39  92,39  76,62  83,77  97,06  91,23  98,39  83,87  87,39  97,79 

 

Pří použití 16 příznaků pro trénování a testování dosáhl model nejlepších výsledků 

s  nastavením parametru k = 15, senzitivita dosáhla 71,93 % specificita 97,59 % pozitivní 

prediktivní hodnota 73,21 %, F- measure 89,26 % a přesnost detekce 98,09 %. Konkrétně 

u tohoto modelu naučeného na 16 příznacích byla navíc vyzkoušena hodnota k = 17 a 19, aby 

se zjistilo, zda se zvyšuje hodnota F measure. Bylo zjištěno, že s vyšším nastavením parametru 

k už hodnoty F-measure, senzitivity a přesnosti detekce klesají. Nejhorší výsledek při testování 

se 16 příznaky dosáhl model při nastavení počtu sousedů k = 1. Všechny hodnoty výsledků 

z testování a trénování se 16 příznaky jsou zahrnuty v tabulce č. 4.  
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Tab. 4: Výsledky klasifikace model k-NN se 16 příznaky 

k -počet 

sousedů 

trénovací testovací 

Se  

[%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F  

[%] 

Acc 

[%] 

Se 

 [%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F 

[%] 

Acc 

[%] 

1 100  100 100 100 100 66,67 96,46 63,33 64,96 93,96 

3 79,64  98,17 79,64 79,64 96,65  63,16 97,27 67,92 65,45  94,40 

5 75,39  97,63 74,07 74,72 95,80 68,42 97,27 69,64 69,03 94,85 

7 72,93  97,55 72,77 72,85 95,53 64,91 97,11  67,27  66,07 94,40 

9 71,14  97,43 71,30 71,22 95,27 64,91 97,59 71,15  67,89 94,85 

11 70,25  97,43 71,04 70,64  95,20 68,42 97,91 75,00  71,56 95,43 

13 71,81  97,39 71,18 71,49 95,29 68,42 97,27 69,64  69,03 94,85 

15 72,26  97,21 69,91 71,07  95,16 71,93 97,59 73,21 72,57 95,43 

 

Nejlépe z těchto k-NN klasifikačních modelů dopadl model, který byl natrénován 

na 32  příznacích s nastavením hodnoty k = 11. Matice záměn pro testovací množinu tohoto 

modelu je zobrazena v tabulce č. 5. Celkem 54 záznamů s fibrilací síní bylo správně detekováno 

jako třída FiS, 3 záznamy byly označeny chybně jako třída nonFiS. Celkem 612 EKG záznamů 

bez fibrilace síní bylo určeno správně jako non FiS, 10 záznamů bylo chybně označeno jako 

třída FiS.  

Tab. 5: Matice záměn – k-NN model s počtem sousedů k = 11, 32 příznaků 

Referenční třída 

Predikovaná třída 

Fibrilace síní Bez fibrilace síní 

Fibrilace síní 54 3 

Bez fibrilace síní 10 612 
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Výsledky pro metodu podpůrných vektorů (SVM) 

Klasifikace pomocí metody podpůrných vektorů dosáhla podobných výsledků jako  předchozí 

metoda k-NN. U metody SVM je podstatné vhodně zvolit typ jádra funkce. Pro  to aby bylo 

možné určit, který typ jádra je pro tuto klasifikaci nejvhodnější, byla vyzkoušena jak volba 

lineárního typu jádra, tak i možnosti nelineárního typu jádra - gaussian a  polynomiální typ 

jádra, přičemž u polynomiálního typu jádra bylo vyzkoušeno 5 nastavení hodnoty stupně 

polynomu.  

Nejdříve bylo vyzkoušeno trénování a testování pomocí všech 47 statisticky 

významných příznaků. U tohoto nastavení vyšel nejlépe model s typem jádra gaussian, 

senzitivita dosáhla hodnoty 89,47 %, specificita 98,87 %, pozitivní prediktivní hodnota 

87,93 %, F-measure 88,70 % a přesnost detekce 98,09 %. Jednotlivé výsledky hodnocení 

úspěšnosti klasifikace pro trénovací a testovací množinu příznaků zobrazuje tabulka č. 6.  

Tab. 6: Výsledky klasifikace model SVM se 47 příznaky 

Typ jádra 

funkce 

trénovací testovací 

Se  

[%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F  

[%] 

Acc 

[%] 

Se 

 [%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F 

[%] 

Acc 

[%] 

linear 85,46 98,32 81,97 83,68 97,26 89,47 98,55 85,00 87,18 97,79 

gaussian 94,18 98,94 88,82 91,42 98,55 89,47 98,87 87,93 88,70 98,09 

polynomial 

st. 2 
93,74 98,86 88,03 90,79 98,44 87,72 98,87 87,72 87,72 97,94 

polynomial 

st. 3  
98,21 99,64 96,06 97,12 99,52 77,19 98,55 83,02 80,00 96,76 

polynomial 

st. 5 
100 100 100 100 100 70,18 98,87 85,11 76,92 96,47 

polynomial 

st. 7 
15,66 51,52 2,81 4,77 48,57 12,28 50,32 2,22 3,75 47,13 

polynomial 

st. 10 
20,58 94,08 23,77 22,06 88,04 82,46 6,75 7,50 13,74 13,11 
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Poté bylo vyzkoušeno trénování a testování pomocí 32 příznaků. U tohoto nastavení 

vyšel nejlépe model s polynomiálním typem jádra a stupněm polynomu 2.  Senzitivita dosáhla 

hodnoty 89,47 %, specificita 98,87 %, pozitivní prediktivní hodnota 87,93 %, F- measure 

88,70 % a přesnost detekce 98,09 %. Jednotlivé výsledky hodnocení úspěšnosti klasifikace 

tohoto modelu pro trénovací a testovací množinu dat zobrazuje tabulka č. 7.  

Tab. 7: Výsledky klasifikace model SVM se 32 příznaky 

Typ jádra 

funkce 

trénovací testovací 

Se  

[%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F  

[%] 

Acc 

[%] 

Se 

 [%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F 

[%] 

Acc 

[%] 

linear 83,89  98,32  81,70  82,78  97,13  85,96  98,55  84,48 85,22  97,50  

gaussian 93,74  98,94  88,77 91,19 98,51  87,72  98,71  86,21  86,96  97,79 

polynomial 

st. 2 
92,39  98,82  87,50  89,88  98,29  89,47  98,87  87,93  88,70  98,09  

polynomial 

st. 3  
97,99  99,56  95,22  96,58  99,43 78,95  98,87  86,54  82,57  97,20  

polynomial 

st. 5 
100 100  100  100 100 66,67  98,87  84,44  74,51  96,17  

polynomial 

st. 7 
60,85 94,62  50,37 55,12 91,85  64,91  93,41  47,44  54,81  91,02  

polynomial 

st. 10 
0,00  100,  0,00 0,00  91,77  0,00 100  0,00  0,00  91,61  

 

Nakonec v rámci SVM klasifikace bylo vyzkoušeno trénování a testování pomocí 

16  příznaků. U tohoto nastavení vyšel nejlépe model s polynomiálním typem jádra a stupněm 

polynomu 2.  Senzitivita dosáhla hodnoty 71,93 %, specificita 98,23 %, pozitivní prediktivní 

hodnota 78,85 %, F-measure 75,23 % a přesnost detekce 96,02 %. Jednotlivé výsledky 

hodnocení úspěšnosti klasifikace tohoto modelu pro trénovací a testovací množinu příznaků 

shrnuje tabulka č. 8.  
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Tab. 8: Výsledky klasifikace model SVM se 16 příznaky 

Typ jádra 

funkce 

trénovací testovací 

Se  

[%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F  

[%] 

Acc 

[%] 

Se 

 [%] 

Sp  

[%] 

PPV 

[%] 

F 

[%] 

Acc 

[%] 

linear 50,34  97,73  66,57  57,32  93,83  54,39 98,23 73,81 62,63  94,55  

gaussian 78,08  98,54  82,70  80,32 96,85  70,18  97,59  72,73  71,43  95,29  

polynomial 

st. 2 
70,25  97,67  73,02  71,61  95,42  71,93  98,23  78,85  75,23  96,02  

polynomial 

st. 3  
76,51 98,11  78,44  77,46  96,34 57,89  97,43  67,35  62,2  94,11  

polynomial 

st. 5 
43,62  10,67 4,19  7,65  13,38  45,61  98,39  72,22 55,91  93,96  

polynomial 

st. 7 
73,60  4,05  6,43  11,83  9,77  0,00  100  - 0,00  91,61  

polynomial 

st. 10 
73,60  99,40  67,74  23,33  92,38  84,21  1,61  7,27  13,39  8,54  

 

Nejlepších klasifikačních výsledků dosáhl SVM model natrénovaný na 32 příznacích 

s polynomiálním typem jádra a stupněm polynomu 2 a  také SVM model natrénovaný na 47 

příznacích s jádrem typu gaussian. U obou těchto modelů vyšly klasifikační výsledky stejně. 

V tab. č. 9 je zobrazena matice záměn pro testovací množinu dat SVM modelu 

s polynomiálním typem jádra, stupeň polynomu 2, který byl natrénovaný na 32 příznacích. 

Celkem 51 EKG záznamů s fibrilací síní bylo správně detekováno jako třída FiS, 6 EKG 

záznamů bylo označeno chybně jako třída nonFiS. Celkem 615 EKG záznamů bez fibrilace síní 

bylo určeno správně, jako nonFiS a 7 záznamů bylo chybně označeno jako třída FiS.  

Tab. 9: Matice záměn – SVM model s polynomiálním typem jádra, st. 2, 32 příznaků 

Referenční třída 

Predikovaná třída 

Fibrilace síní Bez fibrilace síní 

Fibrilace síní 51 6 

Bez fibrilace síní 7 615 
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Výsledky pro vícevrstvou neuronovou síť (MPL)  

Jako další metodou pro detekci sínově fibrilace byla zvolena vícevrstvá neuronová síť se dvěma 

skrytými vrstvami. Vstupem do této neuronové sítě bylo zvoleno 32  příznaků vybraných 

na základě nejnižšího variačního koeficientu ve třídě. Tato množina s 32 příznaky se jeví dle 

předchozí zkušenosti s k-NN a SVM jako optimální varianta ke trénování a testování 

klasifikačního modelu. Pro optimální fungování neuronové sítě pro daný problém bylo potřeba 

vyzkoušet různé nastavení této sítě. Byla vytvořena vícevrstvá MLP síť se dvěma skrytými 

vrstvami, kdy postupně oběma skrytým vrstvám narůstá počet neuronů od 1 do 30, což se zdá 

jako vhodné vzhledem k počtu příznaků použitých pro trénování.  

Nejdříve bylo vyzkoušeno několik nastavení funkce pro trénování, jako je Levenberg-

Marquardtova funkce, BFGS Quasi-Newtononova, Scaled Conjugate Gradient 

Backpropagation. Jako nejvhodnější na trénování neuronové sítě z těchto trénovacích funkcí 

se  jevila Scaled Conjugate Gradient Backpropagation funkce, která využívá zpětné propagace 

konjugovaneho gradientu. Algoritmus Scaled Conjugate Gradient Backpropagation je založen 

na  směrech konjugátu. Tento algoritmus k učení neuronové sítě neprovádí řádkové 

vyhledávání v každé iteraci, proto je rychlejší a nezabírá tolik paměti pro výpočet.  

Bylo vyzkoušeno několikanásobně opakované trénování stejných sítí, pro které vyšly 

hodnoty F-measure nejlépe. Síť s konfigurací 9 neuronů v první vrstvě a 24 neuronů v druhé 

vrstvě dává z těchto sítí nelepší průměrné výsledky, proto bude zobrazena i na následujících 

grafech, kde uvidíme její nejlepší výsledek z nějkolikanásobně opakovaného trénování (tj. není 

uvedena průměrná hodnota Se, F, PPV, ale jeden cyklus s dosaženou nejlepší hodnotou F-

measure). 

Na obr. č. 18 je vykreslen graf, který znázorňuje závislost úspěšnosti detekce testovací 

množiny na počtu neuronů ve 2. skryté vrstvě, přičemž počet v první skryté vrstvě je 9 neuronů 

pro  všechna tato nastavení, protože při 9 neuronech v první vrstvě vycházela nejlepší hodnota 

F-measure. Dle tohoto grafu můžeme vidět, že nejlepší detekce fibrilace síně dosáhla vícevrstvá 

neuronová síť při 9 neuronech v první sktyté vrstvě a 24 neuronech ve druhé skryté vrstvě, 

senzitivita dosahuje hodnoty 91,23 %, specificita 99,20 %, pozitivní prediktivní hodnota 

91,23 %, F-measure 91,23 % a Accuracy 98,53 %.  
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Obr. 18: Závislost Se, PPV a F-measure na počtu neuronů ve 2. skryté vrstvě 

 

Na obrázku č.19 je vykreslen graf, který znázorňuje závislost úspěšnosti detekce 

testovací množiny na počtu neuronů v obou skrytých vrstvách, přičemž počet v první a druhé 

skryté vrstvě je  znázorněn na ose x, konkrétně první skrytá vrstva-druhá skrytá vrstva. Jedná 

se o neuronové sítě s určitým počtem v první skryté vrstvě. Postupně v první vrstvě narůstá 

počet (6-30), přičemž byly vybrány ty neuronové sítě, které v kombinaci s počtem v první 

skryté vrstvě (6-30) udávají průměrně nejlepší výsledek. Dle tohoto grafu můžeme vidět, 

že nejlepší detekce fibrilace síně dosáhla vícevrstvá neuronová síť právě v sestavě 9 neuronů 

v první sktyté vrstvě a 24 neuronů ve druhé skryté vrstvě . 

 

Obr. 19: Závislost Se, PPV a F-measure na počtu neuronů ve 2 srytých vrstvách 
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V tab. č. 10 je zobrazena matice záměn pro testovací množinu dat MLP sítě s 9 neurony 

v 1. skryté vrstvě a 24 neurony ve 2. skryté vrstvě, MLP síť byla naučena na 32  příznacích. 

Celkem 52 EKG záznamů s fibrilací síní bylo správně detekováno jako třída FiS, 5 EKG 

záznamů bylo označeno chybně jako třída nonFiS. Celkem 617 EKG záznamů bez fibrilace síní 

bylo určeno správně, jako nonFiS a 5 záznamů bylo chybně označeno jako třída FiS.  

Tab. 10 : Matice záměn – MLP model [9-24], testovací množina dat 

Referenční třída 

Predikovaná třída 

Fibrilace síní Bez fibrilace síní 

Fibrilace síní 52 5 

Bez fibrilace síní 5 617 

 

Velmi dobrých výsledků také dosáhla síť s konfigurací 7 neuronů v první skryté vrstvě 

a 5 neuronů v 2. skryté vrstvě. Tato síť dosáhla celkově nejlepší senzitivity 92,98 %. Ostatní 

hodnoty: specificita 98,39 %, PPV 84,13 %, F-measure 88,33 % a Accuracy 97,94 %. Matice 

záměn pro testovací množinu dat je zobrazena v tabulce č. 11. 

Tab. 11: Matice záměn – MLP model [7-5], testovací množina dat 

Referenční třída 
Predikovaná třída 

Fibrilace síní Bez fibrilace síní 

Fibrilace síní 53 4 

Bez fibrilace síní 10 612 

 

Na obrázku č. 20 můžeme vidět kompletní graf závislosti senzitivity (testovací množina 

dat) na  počtu neuronů ve skrytých vrstvách MLP sítě. Můžeme zde pozorovat, že už 

při kombinaci malého počtu neuronů v obou skytých vrstvách dosahuje MLP síť poměrně 

dobré senzitivity detekce okolo 88,0 % (tj. dokaze spravne rozpoznat osoby s FiS). Z tohoto 

důvodu je vhodné pracovat s MLP sítí s menším počtem neuronů ve skrytých vrsvtách.  
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Obr. 20: Závislost senzitivity na počtu neuronů ve skrytých vrstvách 

Na obrázku č. 21 je vykreslen graf závislosti PPV testovací množiny dat na počtu 

neuronů ve skrytých vrstvách MLP sítě. Můžeme vidět, že pozitivní prediktivní hodnota roste 

zárověň s rostoucím počtem neuronů  v obou skytých vrstvách.  

Obr. 21: Závislost pozitivní prediktivní hodnoty na počtu neuronů ve skrytých vrstvách 
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Na obrázku č. 22 můžeme pozorovat graf závislosti F- measure testovací množiny dat 

na počtu neuronů ve skrytých vrstvách MLP sítě. Můžeme vidět, že F-measure dosahuje 

poměrně vysoké hodnoty již při malém počtu neuronů v obou skrytých vrstvách.   

Obr. 22: Závislost F-measure na počtu neuronů ve skrytých vrstvách  
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8.7 Příklady správně a chybně klasifikovaných EKG 

Ukázky EKG záznamů klasifikovaných metodou k-NN (k = 11), trénování s 32 příznaky 

Na obr. 23 je vidět EKG záznam s fibrilací síní, který byl správně klasifikován do kategorie 

FiS, je zde patrná vysoká nepravidelnost RR intervalů a přítomnost fibrilačních vlnek. 

Obr. 23 : Správně klasifikovaný EKG záznam s FiS pomocí metody k-NN (k = 11) 

Na obr. 24 je vykreslen EKG záznam bez fibrilace síní, který byl chybně klasifikován 

do kategorie FiS. Na záznamu je patrná zvýšená variabilita RR intervalů, nejspíš proto tento 

záznam byl zařazen do kategorie FiS, ačkoliv dle anotace patří do kategorie nonFiS, patří 

konkrétně mezi supraventrikulární rytmy. 

Obr. 24: Chybně klasifikovaný EKG záznam nonFiS pomocí metody k-NN (k = 11) 

Na obr. 25 je znázorněn EKG záznam s fibrilací síní, který byl chybně klasifikován jako 

nonFiS. Na záznamu není tolik patrná zvýšená variabilita RR intervalů ani nejsou zcela patrné 

fibrilační vlnky f, z tohoto důvodu byl EKG záznam zařazen do špatné kategorie. 

 

Obr. 25: Chybně klasifikovaný EKG záznam s FiS pomocí k-NN (k = 11) 
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Na obr. 26 je patrný EKG záznam bez fibrilace síní, který byl správně klasifikován jako 

nonFiS. Na EKG záznamu jsou patrné pravidelné RR intervaly a jsou zde přítomny všechny 

vlny jako u normálního sinusového rytmu. 

 

Obr. 26: Správně klasifikovaný EKG záznam nonFiS pomocí k-NN (k = 11) 

Ukázky EKG záznamů klasifikovaných metodou SVM, polynomiální st.2, se 32 příznaky 

Na obr. 27 můžeme pozorovat EKG záznam s fibrilací síní, který byl správně klasifikován jako 

EKG záznam s FiS. Jsou zde patrné fibrilační vlnky, nepravidelnost RR intervalů a absence 

vlny P. 

 

Obr. 27: Správně klasifikovaný EKG záznam s FiS pomocí metody SVM (polynomiální, st. 2) 

Na obr. 28 je zobrazen EKG záznam bez fibrilace síní, který byl chybně klasifikován 

jako EKG záznam FiS. Důvodem je, že tento rytmus obsahuje jeden předčasný síňový stah. 

Díky tomu mohly klasifikační příznaky obsahovat odlehlé hodnoty a způsobit tak špatné 

zařazení do třídy. 

 

Obr. 28: Chybně klasifikovaný EKG záznam nonFiS pomocí metody SVM (polynomiální, st. 2) 
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Na obr. 29 vidíme vykreslený EKG záznam s fibrilací síní, který byl chybně 

klasifikován jako nonFiS, důvodem proč tento záznam byl chybně klasifikován je, že není tolik 

patrná nepravidelnost RR intervalů. 

 

Obr. 29: Chybně klasifikovaný EKG záznam s FiS pomocí metody SVM (polynomiální, st. 2) 

Na obr. č. 30 můžeme pozorovat EKG záznam bez fibrilace síní, který byl správně 

klasifikován jako nonFiS. Na EKG záznamu jsou patrné pravidelné RR intervaly a jsou zde 

přítomny všechny P vlny jako u normálního sinusového rytmu. 

 

Obr. 30: Správně klasifikovaný EKG záznam nonFiS pomocí metody SVM (polynomiální, st. 2) 

Ukázky EKG záznamů klasifikovaných MLP [9,24], trénování s 32 příznaky 

Na obr. 31 máme znázorněn EKG záznam s fibrilací síní, který byl správně klasifikován jako 

FiS. Je zde patrná absence vlny P, fibrilační vlnky a větší variabilita RR intervalů. 

 

Obr. 31: Správně klasifikovaný EKG záznam s FiS pomocí MLP sítě  

Na obr. 32 je graficky vykreslen EKG záznam bez fibrilace síní, který byl chybně 

klasifikován jako EKG záznam FiS. Důvodem špatné klasifikace je to, že se hodnoty příznaků 
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pro tento záznam pohybovaly ve stejné oblasti hodnot jako příznaky pro FiS, neboť záznam 

obsahuje nepravidelné RR intervaly. Jedná se o supraventrikulání rytmus, konkrétně s blokádou 

Tawarova raménka. Díky tomu mohl klasifikační příznak obsahovat specifické hodnoty 

a způsobit tak špatné zařazení do třídy. 

 

Obr. 32: Chybně klasifikovaný EKG záznam nonFiS pomocí metody MLP sítě 

Na obr. 33 lze pozorovat EKG záznam s fibrilací síní, který byl chybně klasifikován 

jako nonFiS, důvodem proč tento záznam byl chybně klasifikován muže byt fakt, že ačkoliv 

je patrná nepravidelnost RR intervalů, nejsou zde tolik výrazné fibrilační vlnky. 

 

Obr. 33: Chybně klasifikovaný EKG záznam s FiS pomocí metody MLP sítě 

Na obr. 34 je patrný EKG záznam bez fibrilace síní, který byl správně klasifikován jako 

nonFiS. Na EKG záznamu jsou patrné pravidelné RR intervaly a jsou zde přítomny všechny 

P vlny jako u normálního sinusového rytmu. 

 

Obr. 34: Správně klasifikovaný EKG záznam nonFiS pomocí metody MLP sítě 
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9 Diskuze 

Nejdříve by mohlo být zajímavé porovnat 3 příznakové skupiny, které byly použity 

ke trénování a testování klasifikačních modelů. Klasifikační modely k-NN a SVM pro detekci 

fibrilace síní byly trénovány pomocí všech 3 příznakových skupin. První příznaková skupina 

obsahuje všech 47 příznaků, které mají statisticky významné rozdíly mezi oběma kategoriemi 

FiS a nonFiS. Druhá příznaková skupina zahrnuje 32 klasifikačních příznaků, které mají 

nejnižší hodnotu variačního koeficientu uvnitř jednotlivých tříd, díky tomu je zamezeno, 

že jsou použity příznaky s vysokým rozptylem hodnot. V poslední, třetí příznakové skupině, 

je zahrnuto 16 příznaků vybraných na základě celkové nejnižší korelace vůči všem ostatním 

příznakům. Korelace je určena pomocí Spearmanova nelineárního korelačního koeficientu. 

Těchto 16 příznaků vykazuje vzájemně malou korelaci mezi sebou, současně pak každý příznak 

vykazuje rozdílné hodnoty mezi jednotlivými klasifikačními skupinami. 

Při trénování a testování k-NN i SVM modelu se 32 příznaky vykazují výsledky 

klasifikace lepší hodnoty než při trénování a testování modelů se skupinou 16 a 47 příznaků. 

Jedním z důvodů proč vybraných 32 klasifikačních příznaků vede k lepším výsledkům je to, že 

tyto příznaky mají minimální hodnotu rozptylu ve třídě s fibrilací síní a bez fibrilace síní, díky 

tomu je klasifikace usnadněna a urychlena. S rostoucím počtem příznaků ke trénování 

a testování, většinou stoupá také výpočetní náročnost, ale vždy nemusí stoupat úspěšnost 

klasifikace objektů do jednotlivých tříd. Z tohoto důvodu je třeba vybrat kompromis mezi 

výpočetní náročností a úspěšností klasifikace. Proto bylo těchto 32 příznaků použito i jako 

vstupy do vícevrstvé neuronové sítě. 

Nejlépe z k-NN klasifikačních modelů dopadl model, který byl natrénován právě 

na 32 příznacích s nastavením hodnoty k = 11.  Senzitivita dosáhla hodnoty 89,47 %, specificita 

98,87 %, pozitivní prediktivní hodnota 87,93 %, F- measure 88,70 % a přesnost detekce 

98,09  %. 

Nejlepších výsledků z SVM klasifikačních modelů dosáhl model natrénovaný také 

na 32 příznacích s polynomiálním typem jádra a stupněm polynomu 2, zároveň však i SVM 

model natrénovaný na 47 příznacích s jádrem typu gaussian. U obou těchto modelů vyšly 

klasifikační výsledky stejně. Senzitivita dosáhla hodnoty 89,47 %, specificita 98,87 %, 
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pozitivní prediktivní hodnota 87,93 %, F- measure 88,70 % a přesnost detekce 98,09 %. Proto 

aby byla snížena výpočetní náročnost, ale zároveň aby byla dostatečně vysoká klasifikační 

úspěšnost,  je v tomto případě lepší využít ke trénování skupinu se 32 příznaky. Toto pravidlo 

bylo použito i v klasifikaci pomocí modelu využívající neuronové sítě. 

Vůbec nejlepších výsledků klasifikace dosáhl model využívající vícevrstvou 

neuronovou síť, která byla trénovaná a testovaná pomocí 32 příznaků. Konkrétně model MLP 

se dvěma skrytými vrstvami, s počtem 9 neuronů v první skryté vrstvě a 24 neuronů ve druhé 

skryté vrstvě. Tato síť dosáhla hodnot senzitivity 91,23 %, specificity 99,20 %, pozitivní 

prediktivní hodnoty 91,23 %, F-measure 91,23 % a Accuracy 98,53 %. 

Ačkoliv výsledky klasifikace pomocí vícevrstvé neuronové sítě si vedou poměrně 

dobře, samotné využití neuronových sítí v klinické praxi může být problematičtější. Důvodem 

je to, že se u lékařů či dalšího zdravotnického personálu můžeme setkat s problémem přijetí 

těchto zařízení a faktorem nedůvěry v jejich kompetenci diagnostiky. Pokud totiž chceme 

využívat neuronové sítě v medicíně, je třeba aby tyto systémy prošly přes nejrůznější validační 

testy vedoucí ke schválení jejich využití v klinice. Důvěry zdravotnického personálu v tyto 

systémy, by mohlo být docíleno právě pomocí standardizovaného ověřovacího systému, který 

by umožnil ověřovat správnost výsledků jednoduchým a lehce pro zdravotnický personál 

pochopitelným způsobem. Z tohoto důvodu se jeví, že i když MLP neuronová síť v této práci 

dosahuje lepších klasifikačních výsledků, může být pro klinickou praxi nejspíše vhodnější 

využívání SVM a k-NN modelů, u kterých lze jednoduchými způsoby zjistit jejich klasifikační 

pravidla. 

9.1 Porovnání výsledků s ostatními studiemi 

Ačkoliv existuje mnoho studií na téma detekce fibrilace síní v EKG záznamu, není možné 

přímo porovnávat tuto práci s ostatními studiemi, protože využívají jinou databázi EKG 

signálu, než byla použita v této práci. Avšak jen pro nepřímé srovnání úspěšnosti detekce 

fibrilace síní může být zajímavé se podívat na výsledky ostatních studií na stejné téma. Některé 

z těchto studií však využívají i jiné metody k výpočtu klasifikačních příznaků a jiné klasifikační 

algoritmy, než byly použity v této práci. 
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Při porovnání s prací Ghodrati A. a spol. vykazují metody této práce lepší senzitivitu 

než jejich metoda založená na výpočtu NADev a NADiff. Při porovnání s prací Kennedy A. 

a spol. dosahují metody této diplomové práce podobných výsledků jako jejich práce vycházející 

z výpočtu koeficientu vzorkové entropie a klasifikace pomocí random forest. Pokud porovnáme 

metody této práce s výsledky moderních metod, které pracují na základě hlubokých 

neuronových sítí podle studie Cai W. a spol., zjistíme, že jejich hluboké neuronové sítě, 

dosahují lepší senzitivity, specificity i přesnosti detekce než k-NN, SVM a MLP modely v této 

práci. Porovnáním metody této práce s metodou Ross-Howe S. a spol., která využívá též 

klasifikaci pomocí SVM, dosahuje tato práce podobných výsledků jako jejich práce, avšak při 

srovnání s dalším jejich modelem využívající konvoluční neuronové sítě, vykazuje jejich 

metoda mnohem vyšší senzitivitu. Nejlepší výsledky z této práce v porovnání s ostatními 

studiemi na téma detekce fibrilace síní v EKG záznamu jsou znázorněny v následující tabulce 

č. 12. Výsledky této práce jsou srovnatelné s výsledky podobných metod ostatních autorů. 

[14][22][44][45] 

Tab. 12: Porovnání výsledků metod s ostatními studiemi dostupnými v literatuře 

Autor Metoda Model 
Se 

[%] 

Sp 

[%] 

PPV 

[%] 

F 

[%] 

Acc 

[%] 

Databáze 

EKG signálů 

Tato práce 
variabilita RR 

intervalů , 

přítomnost 

P vlny 

k-NN 94,73 98,39 84,37 89,25 98,08 ÚBMI 

Tato práce SVM 89,47 98,87 87,93 88,69 98,08 ÚBMI 

Tato práce MLP 91,23 99,20 91,23 91,23 98,53 ÚBMI 

Cai W. a spol. (2020) [44]  DDNN DDNN 99,19 99,44 - - 99,35 
TSHINGUE 

UNI, CHINA 

Ross-Howe S. a spol.  

(2019) [45] 
Spectrogram CNN 98,33 89,74 - - 93,16 MIT-BIH AFB 

Ross-Howe S. a spol. 

(2019) [45] 

Spectrogram 

+DenseNet 
SVM 88,38 95,14 - - 92,18 MIT-BIH AFB 

Kennedy A. a spol.  

(2016) [14] 
CoSEn RF 92,80 98,30 92,10 - - 

MIT-BIH 

AFDB 

Kennedy A. a spol. 

(2016) [14] 

CoESn, 

CV, MAD, RMSSD, 
k-NN 68,00 95,10 78,50 - - 

MIT-BIH 

AFDB 

Ghodrati A. a spol. 

(2008) [22] 
NADev ROC 86,00 - 90,00 - - 

MIT-BIH 

AFDB 

Ghodrati A. a spol. 

(2008) [22] 
NADiff ROC 89,00 - 89,00 - - 

MIT-BIH 

AFDB 
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9.2 Náměty do budoucna pro dosažení lepších výsledků 

klasifikace 

Jistě existuje mnoho způsobů, jak vylepšit generalizaci modelu a jeho úspěšnost klasifikace. 

Jedním z těchto způsobů může být již výše zmíněná správná a sofistikovaná augmentace 

příznakového souboru, konkrétně EKG signálů či příznakového souboru s fibrilací síní. V této 

práci byl použit soubor, který obsahuje pouze 553 signálů se síňovou fibrilací, a 6238 záznamů 

bez fibrilace síní, do které spadají pacienti se sinusovým rytmem (5942 záznamů), 

supraventrikulárním rytmem (194 záznamů) a ventrikulárním rytmem (102 záznamů). Tato 

nerovnováha mezi klasifikačními třídami, může vést k nepříliš dobrému naučení a generalizaci 

klasifikačního algoritmu.  

Podle studie Nejati F. a spol, která se právě zaměřila na augmentaci dat s fibrilací síní, 

by mohlo být přínosné augmentovat data pomocí Generativní protivníkové sítě (generative 

adversarial network, GAN), která byla vynalezena v roce 2014 Ianem Goodfellowem a jeho 

kolegy. Základním principem trénování GAN sítí je neustálý souboj mezi diskriminátorem 

a generátorem. To znamená, že diskriminátor má datovou sadu (spektrogramy EKG signálů 

s fibrilací síní, příznakový soubor, soubor s EKG daty) a snaží se rozpoznávat synteticky 

vygenerovaná nová data (spektrogramy, příznaky, nebo EKG signály s fibrilací síní), 

generátorem od pravých dat (spektrogramů, příznaků nebo signálů s fibrilací síní). GAN sítě 

tedy mají schopnost se naučit produkovat výstupní data, která se velmi úzce podobají rozložení 

dat v trénovací množině. Dle studie Nejati F. a spol. je vhodné právě propojit CNN s GAN 

a upravit jejich konfiguraci tak, aby dokázali optimálně augmentovat data, jejichž použití 

povede ke zvýšení úspěšnosti detekce síňové fibrilace. [42] 

Dále by také bylo zajímavé zmínit, že ke zlepšení úspěšnosti algoritmu by mohl vést 

jiný přístup pro výběr nejvhodnějších příznaků ke klasifikaci. Jednou z těchto technik by mohla 

být již výše zmíněná analýza hlavních komponent (PCA), která patří mezi extrakční metody 

příznaků, nebo v jiné studii reprezentovaná redukční technika založená na generalizační 

diskriminační analýze (Generalized Discriminant Analysis, GDA), která vede k poměrně 

silnému extrahování nelineárních příznaků. [43]  
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Také ke zlepšení výsledků detekce síňové fibrilace v této práci by se jistě dalo dosáhnout 

vhodnějším nastavením parametrů vícevrstvé neuronové sítě. Vhodnou volbou by mohlo být 

využití pouze jedné skryté vrstvy s větším počtem neuronů v této první skryté vrstvě. Dále 

by se také mohlo zlepšit učení sítě při volbě jiného učícího algoritmu, který by vedl ke zlepšení 

generalizace algoritmu. 

Dalším zajímavým a jistě efektivním vylepšením detekce fibrilace síní v EKG záznamu 

by mohlo být využití hlubokého učení v neuronových sítích. Právě výzkum strojového učení 

se od roku 2015 zrychlil díky zavedení hlubokého učení ve  výzkumu. U modelů využívající 

hluboké učení jsou přítomny vrstvy progresivně reprezentující data. Díky tomu jsou příznaky 

automaticky extrahovány a přirozeně uspořádány do po sobě jdoucích abstrakčních úrovní. 

To umožňuje použít surová data jako vstupy, aniž by se musela vstupující data komplikovaně 

předzpracovávat. Nedávno se objevilo využití hlubokého učení pro klasifikaci srdečních 

arytmií v EKG záznamech také v soutěži PhysioNet / Computing in Cardiology (CinC) 2017, 

na které několik soutěžních týmu využilo jako možné řešení modely s hlubokými neuronovými 

sítěmi ke klasifikaci srdečních rytmů a arytmií. 

  



  

 

 

78 

10 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo detekovat fibrilaci síní v EKG záznamu. Fibrilace síní patří 

mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu. Pacienti s fibrilací síní mají zhoršenou 

kvalitu života ve srovnání s populací bez arytmie. Fibrilace síní může vést k závažným stavům 

až smrti. A právě proto je důležité se touto problematikou zabývat.  

Praktická část se nejdříve věnuje příznakům z databáze EKG signálů, které jsou 

odvozené z variability RR intervalů a přítomnosti vlny P, a dodatečným výpočtem dalších EKG 

příznaků z variability RR intervalů. Pomocí statistických testů bylo zjištěno, které příznaky jsou 

vhodné pro automatickou detekci FiS. Tyto příznaky jsou dále zpracovány a slouží jako vstupy 

do klasifikačních algoritmů. Klasifikace síňové fibrilace byla provedena pomocí třech 

klasifikačních algoritmů a jejich různým nastavením, konkrétně byla použita metoda k-nearest 

neighbors (k-NN), podpůrných vektorů (SVM) a klasifikace pomocí vícevrstvé neuronové sítě 

(MLP). Úspěšnost klasifikačních algoritmů je stanovena dle výsledné hodnoty senzitivity, 

specificity, pozitivní prediktivní hodnoty, F-measure a přesnosti detekce. Metoda využívající 

dopřednou vícevrstvou neuronovou síť se dvěma skrytými vrstvami dosahuje nejlepších 

klasifikačních hodnot: Se 91,23 %, Sp 99,20  %, PPV 91,23  %, F-measure 91,23  % a Acc 

98,53 %. Ke zlepšení výsledků detekce síňové fibrilace by se dalo dosáhnout vhodnějším 

nastavením parametrů vícevrstvé neuronové sítě. Chyby klasifikace síňové fibrilace mohly být 

způsobeny zastoupením odlehlých hodnot u skupiny jedinců bez fibrilace síní. Odlehlé hodnoty 

mohly být způsobeny buď chybou ve výpočtu nebo přítomností supraventrikulárních arytmií, 

které vykazují podobné hodnoty v příznakovém souboru jako fibrilace síní. Jiné chyby 

v klasifikaci by mohly být vyřešeny vhodnějším použitím metod předzpracování, jiným 

rozdělením příznakového souboru nebo lepším nastavením parametrů klasifikátoru. Dosažené 

výsledky v této práci jsou však srovnatelné s výsledky publikovanými v dostupné literatuře. 

Mohlo by být přínosné se v práci zabývat také detekcí fibrilace síní pomocí konvoluční 

neuronové sítě nebo hustě propojené neuronové sítě, která by mohla podstatně snížit počet 

vstupujících příznaků k naučení sítě. Dále také upravit stávající metody detekce fibrilace síní 

pro použití aplikace v reálném čase. Přesná a kvalitní detekce by mohla být užitečná pro vývoj 

detekčních metod atriální fibrilace s následnou možností využití tohoto detektoru v klinické 

praxi.  
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Seznam zkratek 

Acc  Accuracy, přesnost detekce 
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AV   atrioventrikulární uzel  
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Ca2+   vápenaté ionty  

CNN  Convolutional Neural Network, konvoluční sítě 

CV   koeficient variace, variační koeficient  

DDNN  Distributed Deep Neural Networks 

EKG   elektrokardiografie  
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k-NN   k-nearest neighbor  
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ÚBMI  Ústav biomedicínského inženýrství FEKT, VUT Brno 



  

 

 

85 

Seznam příloh  

Tabulky 

- Tab. č. 13: Tabulka s 52 odvozenými klasifikačními EKG příznaky 

- Tab. č. 14: Tabulka s výsledky testu statistické významnosti rozdílu mezi kategoriemi 

FiS a nonFiS 

 

Přiložený soubor 

- Elektronická verze práce – ve formátu PDF pod názvem Ivona_Prokopova_DP 

- Realizace programu 

- Výpočet příznaků z variability RR intervalů a realizace klasifikačních modelů 

- Klasifikační příznaky z ÚBMI 
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modelů 

- Funkce k programu 
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Tab.13: Tabulka s 52 odvozenými klasifikačními EKG příznaky 

Číslo 

příznaku 
Odvození příznaku 

1 pravděpodobnost přítomnosti vlny P - průměr pro všechny QRS 

2 std(QRSposition-Ponset) 

3 mean(QRSposition-Ponset) 

4 std(QRSposition-Poffset) 

5 mean(QRSposition-Poffset) 

6 std(Pwave duration) 

7 mean(Pwave duration) 

8 priznakyBTL(i,8)=std(QRSposition-QRSOnset) 

9 priznakyBTL(i,9)=mean(QRSposition-QRSOnset) 

10 priznakyBTL(i,10)=std(QRSposition-QRSOffset) 

11 priznakyBTL(i,11)=mean(QRSposition-QRSOffset) 

12 mean(QRSd) 

13 std(QRSd) 

14 median(QRSd) 

15 mean(RR) 

16 směrodatná odchylka velikosti intervalů RR 

17 median(QRS axes degree) 

18 std(R)/mean(R) 

19 median(RR_int) 

20 průměr korelačních koeficientů každých dvou po sobě jdoucích úseků před QRS. 

21 
vypočet std každého úseku před QRS (získaný stejně jako popsáno ve 20), pak vypočet průměrné 

std 

22 mean(abs(diff(RR_int))) 

23 std(diff(RR_int)) 

24 stejné jako 20, ale median korelačních koeficientů 

25 stejné jako 21, ale median 

26 
mean(RWE(:,1)); kde RWE je relativní vlnková energie vypočítaná ve 4 pásmech po rozkladu 

vlnkovou transformací 

27 mean(RWE(:,2)); 

28 mean(RWE(:,3)); 

29 mean(RWE(:,4)); 
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30 median(RWE(:,1)); 

31 median(RWE(:,2)); 

32 median(RWE(:,3)) 

33 median(RWE(:,4)); 

34 std(RR) 

35 pRR20 

36 
vypočítáno dle vzorce 100*RR50/(length(RR)-1), kde RR50 je počet sousedních RR intervalů 

lišících se o více než 50 ms a length(RR) je počet RR intervalů 

37 stejné jako 36, ale používá se RR100, tedy 2 sousední RR intervaly se musí lišit o 100 ms 

38 pRR150 

39 sqrt(mean(diffRR.^2)) 

40 std(diffRR) 

41 

postupně se shlukují RR intervaly do shluků, RR interval shluku je spočítán jako průměr 

obsažených RR intervalů, shlukuje se tak dlouho, dokud jsou si nějaké dva RR intervaly/dva 

shluky bližší než 50 ms. Výsledný parametr 41 je počet výsledných shluků. 

42 stejné jako 41, ale shluky dokud jsou si shluky bližší než 100 ms 

43 vektor po sobě jdoucích RRint, zde najdu amplitudu lokálních maxim a spočítám std 

44 vektor po sobě jdoucích RRint, zde nalezena amplituda lokálních minim a spočítám std 

45 
vektor po sobě jdoucích RRint, zde nalezena poloha lokálních maxim, spočítá se 

std(diff(polohyMaxim)) 

46 
vektor po sobě jdoucích RRint, zde nalezena poloha lokálních minim, spočítá se 

std(diff(polohyMinim)) 

47 
vektor po sobě jdoucích RRint, zde nalezena poloha lokálních extrémů, spočítá se  

std(abs(diff(polohyExtremu))) 

48 
vektor po sobě jdoucích RRint, zde nalezena poloha lokálních extrémů, spočítá se 

median(abs(diff(polohyExtremu))) 

49 
vektor po sobě jdoucích RRint, zde nalezena poloha lokálních maxim, spočítá se 

median(diff(polohyMaxim)) 

50 
vektor po sobě jdoucích RRint, zde nalezena poloha lokálních minim, spočítá se 

median(diff(polohyMinim)) 

51 výstupní parametr je ccm: 

52 

z každého RR intervalu je spočítána TF v tepech/min a od každé TF je odečtena průměrná TF, to 

je proloženo přímkou, a tato přímku odečtena (jakoby odečtení trendu), výsledný parametr je 

medián toho co zbyde po odečtení. 
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Tab. 14: Tabulka s výsledky testu statistické významnosti rozdílu mezi kategoriemi FiS a nonFiS 

Číslo 

příznaku 
Příznak p-hodnota 

Statistická 

významnost 

1 pravděpodobnost přítomnosti P vlny – průměr všech QRS 2,3202e-206 ANO 

2 std(QRSposition-Ponset) 1,3757e-28 ANO 

3 mean(QRSposition-Ponset) 0,0015 ANO 

4 std(QRSposition-Poffset) 5,5683e-29 ANO 

5 mean(QRSposition-Poffset) 4,6882e-33 ANO 

6 std(Pwave duration) 1,5611e-06 ANO 

7 mean(Pwave duration) 6,2443e-210 ANO 

8 priznakyBTL(i,8)=std(QRSposition-QRSOnset) 1,1145e-46 ANO 

9 priznakyBTL(i,9)=mean(QRSposition-QRSOnset) 2,2583e-07 ANO 

10 priznakyBTL(i,10)=std(QRSposition-QRSOffset) 5,8031e-49 ANO 

11 priznakyBTL(i,11)=mean(QRSposition-QRSOffset) 2,04583e-29 ANO 

12 mean(QRSd) 5,1138e-15 ANO 

13 std(QRSd) 3,3524e-48 ANO 

14 median(QRSd) 2,9437e-12 ANO 

15 mean(RR) 4,6705e-48 ANO 

16 směrodatná odchylka velikosti intervalů RR 2,6606e-210 ANO 

17 median(QRS axes degree) 0,0091 ANO 

18 std(R)/mean(R) 0,6098 NE 

19 median(RR_int) 9,3203e-59 ANO 

20 průměr korel. koef. dvou po sobě jdoucích úseků před QRS 1,4147e-255 ANO 

21 std každého úseku před QRS a pak vypočet průměrné std 2,8887e-92 ANO 

22 mean(abs(diff(RR_int))) 6,2380-228 ANO 

23 std(diff(RR_int)) 5,1813e-213 ANO 

24 median korelačních koeficientů 2,0789e-241 ANO 

25 median 1,3456e-114 ANO 

26 
mean(RWE(:,1)); RWE ve 4 pásmech po rozkladu vlnkovou 

transformací 
0,0089 ANO 

27 mean(RWE(:,2)); 0,5828 NE 

28 mean(RWE(:,3)); 5,3620e-13 ANO 

29 mean(RWE(:,4)); 1,2094e-10 ANO 

30 median(RWE(:,1)); 2,3202e-206 ANO 

31 median(RWE(:,2)); 1,2316e-11 ANO 

32 median(RWE(:,3)) 0,4559 NE 

33 median(RWE(:,4)); 0,9105 NE 
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34 std(RR) 1,2487e-209 ANO 

35 pRR20 1,1001e-232 ANO 

36 RR50 6,4434e-290 ANO 

37 RR100 0 NE 

38 pRR150 0 NE 

39 sqrt(mean(diffRR.^2)) 5,9877e-213 ANO 

40 std(diffRR) 7,5162e-199 ANO 

41 počet výsledných shluků 50ms 2,5525e-299 ANO 

42 počet výsledných shluků 100 ms 0 NE 

43 std z amplitudy lokálních maxim 1,4697e-170 ANO 

44 std z amplitudy lokálních minim 2,1370e-191 ANO 

45 std(diff(polohyMaxim)) 2,0930e-59 ANO 

46 std(diff(polohyMinim)) 1,4538e-48 ANO 

47 std(abs(diff(polohyExtremu))) 1,4092e-187 ANO 

48 median(abs(diff(polohyExtremu))) 7,8325e-228 ANO 

49 median(diff(polohyMaxim) 0,2026 NE 

50 median(diff(polohyMinim)) 0,0922 NE 

51 výstupní parametr je ccm: 7,6469e-241 ANO 

52 TF z RRint, mediám z rozdílu trendu 1,2563e-242 ANO 

53 RMSSD 2,0967e-242 ANO 

54 NADev 6,4790e-244 ANO 

55 NADiff 1,8872e-248 ANO 

56 MAD 1,0214e-108 ANO 

57 
počet rozdílných RR intervalů v signálu/((délka předchozího 

RR^2)-délka předchozího intervalu. 
4,6003e-127 ANO 

 


