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Abstrakt 

 Tato práce je nezávislým ověřením metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů 

dětských pacientů s vývojovou dysfázií. Cílem je analyzovat, zda by za využití vhodné metody 

parametrizace signálu, v tomto případě algoritmu directed transfer function – DTF, šlo pomocí 

EEG u pacientů diagnostikovaných vývojovou dysfázií rozlišit podrobnosti jinak stanovené 

psychologickým vyšetřením a vyšetřením na MRI. 

 

Klíčová slova: Vývojová dysfázie, EEG, DTD, zpracování signálu, statistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis is independent check of validity of multivariate approach for processing EEG 

records of pediatric patients with developmental dysphasia. The aim is to analyze whether using 

appropriate methods of signal parameterization allow to distinguish details otherwise specified by 

psychological examination and MRI examination. The parameterization used in this case is 

directed transfer function – DTF. 

 

Keywords: developmental dysphasia; EEG, DTF, statistics, signal processing 
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1 Úvod 
 

V současné době stále více dětí trpí různými zdravotními komplikacemi a poruchami. 

Jednou z nich je i vývojová dysfázie. Jedná se o více či méně závažnou poruchu řeči, která pak 

jedince provází někdy i po celý život. Tato skutečnost negativně ovlivňuje jeho sebevědomí, 

sebehodnocení, citový vývoj a často má dopad i na vzdělání, profesní orientaci a osobní život. 

 Existuje celá řada metod, jak tuto poruchu léčit, nebo alespoň zmírnit, přesto zásadní vliv 

má, jako u mnoha jiných onemocnění, včasná diagnostika. K té se dospěje na základě série 

vyšetření. Kromě důležitých vyšetření foniatrických a psychologických se k určení diagnózy 

používá i několik funkčně – zobrazovacích metod, jako je MRI, CT a elektroencefalograf. 

Každé z těchto vyšetření samozřejmě hraje svou roli a má určitou váhu při tvorbě vhodného 

léčebného plánu.  

Vyšetření na EEG se používá spíše jako metoda pro podporu diagnózy, samotná by neměla 

při diagnostice rozhodující váhu. Přesto studie Ing. Petra Ježdíka Ph.D., kterou má tato práce 

ověřit, ukazuje na to, že se z vhodně parametrizovaného signálu EEG dají odlišit některá 

zásadní specifika vývojové dysfázie. 

V úvodu práce je stručný souhrn týkající se poruch řeči s důrazem na vývojovou dysfázii. 

Kromě projevů a rozdělení typů nemoci je zde zmíněn i běžný postup při určování diagnózy, 

postup léčby dětských pacientů a v neposlední řadě pak i projevy nemoci na EEG. Následuje 

popis signálů z těchto vyšetření, které byly k dispozici a shrnutí známých informací o 

pacientech, kteří se projektu zúčastnili. Uvedeny jsou také metody použité ke zpracování 

signálů, jejich následné analýze a závěrečné statistice určené k vyhodnocení zjištěných 

informací. 

Cílem této práce je za pomoci statistických metod kategorických i nekategorických 

zhodnotit, zda je použitá metodika multivariantního zpracování EEG signálů použitelná 

k odlišení pacientů dle zjištěných parametrů jejich onemocnění. 
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2 Vývojová dysfázie 
 

Vývojová dysfázie projevující se jako porucha postihující vývoj řeči je v podstatě postižením 

řečových center v mozku a má velmi různorodý charakter. Postižena může být kterákoliv složka 

verbálního aktu (senzorická, motorická, nebo obě najednou) a na základě toho se pak u postižených 

dětí projevují charakteristické rysy tohoto onemocnění.  

Jde tedy o poměrně komplikovanou poruchu, což potvrzuje i to, že termín ‚vývojová dysfázie‘ 

nemá jednotné obsahové vymezení. Termín i definice se vyvíjely, stále ještě nejsou přesné a 

jednotliví autoři se zde odlišují. Dříve se označovala jako alalie (vývojová nemluvnost). 

V současné době se nejčastěji rozumí, že jde o specificky narušený vývoj řeči projevující se 

sníženou schopností naučit se verbálně komunikovat a to i v případě, že tito jedinci mají pro rozvoj 

řeči příznivé podmínky (dobré sociální zázemí, emocionální vazby, kvalita a četnost podnětů, 

smyslová připravenost, přiměřená neverbální inteligence). 

Příčiny vzniku vývojové dysfázie nejsou zatím jasné, oproti dřívějším dělením, které 

přisuzovali toto onemocnění například nedostatku společenského prostředí nebo nevyzrálosti 

CNS, se dnes spíše uvažuje o postižení kognitivních funkcí vlivem pre-, peri- a postnatálního 

poškození mozku, které postihuje řečové zóny vyvíjejícího se mozku. Předpokládá se, že příčinou 

tohoto stavu je difúzní postižení CNS. S věkem se projevy mění, tyto změny jsou však čistě 

individuální. Vzhledem k tomu, že se onemocnění vyskytuje výrazně častěji u chlapců, je možné, 

že určitý vliv má i dědičnost. [12] 

V současné době je tak dysfázie považována buď za jeden typ specifických poruch učení, nebo 

z hlediska narušeného vývoje řeči jako specifická porucha řeči. 

Příznaky onemocnění mohou být: 

 Artikulace: dysfatické dítě má mnohem větší problém se spontánně vyjadřovat než 

opakovat předříkávaná slova. Jeho schopnost vyslovit větší množství hlásek je 

narušena a jeho řeč je tak méně srozumitelná, popř. až nesrozumitelná. 

 Fonematická diferenciace: děti mají problém rozlišovat odlišné rysy hlásek, zejména 

pak rozlišování hlásek znělých a neznělých, závěrových a nezávěrových, dlouhých a 

krátkých 

 Sluchová analýza a syntéza: na rozdíl od zdravých dětí mají dysfatické děti potíže 

rozkládat slova na hlásky a naopak z hlásek skládat slova. Často se může stát, že si 
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zapamatují první slabiku slova a zbytek si domyslí. Tyto případy nasvědčují i problému 

s akustickou verbální pamětí, kterou mnozí autoři pokládají za příčinu vývojové 

dysfázie 

 Gramatika, sémantická a syntaktická oblast: řeč dysfatických dětí je agramatická, 

mají problém s použitím správných koncovek, s ohýbáním slov, používáním 

podmiňovacího způsobu a použitím správného rodu, s použitím přivlastňovacích a 

zvratných zájmen apod. 

 Čtení a výklad textu: prakticky všechny děti s vývojovou dysfázií ignorují při čtení 

textu interpunkci, čtení je monotónní a neoddělují jednotlivé významové celky, delší 

slova hláskují. 

 

Kromě výše zmíněných je i řada méně významných znaků z ostatních oblastí, mezi které 

patří i např. nerovnoměrný vývoj v jednotlivých složkách (motorické, kognitivní atp.), nepoměr 

mezi verbálními a neverbálními schopnostmi, vetší sklony k levorukosti atd. [9, 12] 

Ačkoliv existuje více způsobů, jak by se tato porucha dala dělit, přistupuje se nyní (vč. 

Mezinárodní klasifikace nemocí) k vyčlenění dvou základních forem specificky narušeného 

vývoje řeči. 

 

2.1 Dysfázie motorická (expresivní) 

 

Tento problém vzniká v oblasti produkce řeči, řečovém výkonu. Pacienti mají sníženou 

schopnost samostatného vyjadřování, často problémy s logomotorikou a potíže s prováděním 

přesných orofaciálních pohybů, což značně ovlivňuje jejich schopnost artikulovaně hovořit. 

Celkově je vývoj řeči opožděný, což se dá poznat už v počátečních pokusech o mluvené 

slovo. Děti s tímto druhem poruchy lépe rozumí, ale hůře se vyjadřují. Aktivní slovník je tak 

výrazně chudší než slovník pasivní. Pacienti mají tak problém s vybavováním si slov a tvorba 

slova je pro ně tak poměrně obtížná. Mohou se objevovat jevy jako dysnomie – nesprávné 

pojmenovávání věcí, problém s formováním myšlenek, syntaxi, morfologii a sémantice. Děti tak 

raději používají k vyjadřování neverbální prostředky komunikace. Vzhledem k tomu, že si tito 

jedinci často svůj nedostatek uvědomují, s časem přestávají mít zájem o komunikaci. [9, 12] 
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2.2 Dysfázie senzorická 

 

Zdrojem této poruchy jsou obtíže s fonematickým sluchem, poruchou krátkodobé paměti, 

poruchou sluchové paměti, obtíže s porozuměním slovům a chápáním jejich obsahu. Pacienti často 

hovoří plynule, tvoří slova pohotově, ale výsledný projev je značně deformovaný (často i prakticky 

nesrozumitelný). Prvními příznaky této poruchy jsou nápadně charakteristické deformace slov 

(verbální dyspraxie). Naproti tomu počáteční vývoj řeči (první slova a věty) nemusí být vůbec 

opožděn. Slovník těchto dětí není nikterak chudý, ale často je velké množství slov deformovaných. 

Toto se může pohybovat od několika zkomolených slov až po prakticky celý nesrozumitelný 

slovník. 

Pacienti tak často sami nechápou obsah slov, která sami používají. Mají problémy s 

chápáním slovních pokynů (často je nutné je opakovat). Objevuje se jev tzv. echolálie – 

reprodukce frází bez porozumění významu. Pacienti také mají problémy s rozlišením hlásek ve 

slovech, v hlučných prostředích a se soustředěním se na řeč, kterou slyší. [9, 12] 

 

2.3 Diagnostika vývoje dysfázie 

 

Včasná diagnostika je stejně jako u všech poruch a onemocnění velmi důležitá. Děti s 

narušeným vývojem řeči může být velmi negativně ovlivněno během formování osobnosti v 

sociálním kontextu (rodina, přátelé), v zájmech i v pozdější profesní orientaci. [10] 

Cílem diagnostiky narušených komunikačních schopností je:  

 identifikace dítěte s narušeným vývojem řeči 

 tvorba vhodného intervenčního programu 

 sledování výsledků intervenčního programu a stanovení prognózy 

Diagnostika poruchy je stanovena z řady vyšetření. Tato vyšetření jsou především foniatrické, 

psychologické, neurologické, logopedické a příp. i psychiatrické.  

Při foniatrickém vyšetření je hodnocena řeč dítěte ve všech jejích složkách (expresivní, 

senzorická forma řeči, artikulace, fonematický sluch, úroveň porozumění řeči, gramatická stránka 

řeči, slovní zásoba, celková srozumitelnost) a vyšetřen sluch (sluchová složka, tympánometrie, 
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objektivní audiometrie). Foniatr se dále podílí na vyšetření u všech ostatních odborníků, obvykle 

zastává vedoucí úlohu a koordinuje diagnostické postupy.      

Psychologické vyšetření je pak zaměřeno na vývoj psychických schopností a funkcí dítěte 

a úroveň intelektových schopností. Do psychologických testů patří např. kresba lidské postavy, 

obkreslování, orientační test školní zralosti a neuropsychologické vyšetření (obor mezi neurologií 

a psychologií), popřípadě test pomocí dotazníku dle D.V.M. Bishopové. [19] 

Při neurologickém vyšetření se klade důraz na vyšetření na EEG a CT. Nálezy na CT bývají 

většinou negativní. Některé dysfatické děti však mají abnormální, nebo dokonce patologický EEG 

záznam, jiné mohou mít naopak nález negativní. Při pozitivním nálezu jde pravděpodobně o 

difúzní postižení CNS.           

Psychiatrické vyšetření se neprovádí ve všech případech. V některých případech u dětí s 

vývojovou dysfázií mohou vznikat vedlejší psychiatrické poruchy, jako např. pomočování, tiky, 

zvýšená citová dráždivost. [9, 12] 

 

3 Elektroencefalograf 
 

Elektroencefalograf (EEG) je diagnostická metoda záznamu elektrické aktivity mozku. Jde v 

podstatě o záznam časové změny polarizace neuronů a jejich podpůrných buněk v CNS. Zdrojem 

aktivity EEG jsou především excitační a inhibiční postsynaptické potenciály (měřitelná amplituda 

potenciálů se pohybuje řádově v desítkách μV).  

V roce 1924 psychiatr Hans Berger pojmenoval frekvenční pásmo, které bylo na EEG záznamu 

nejlépe vidět. Toto pásmo se dodnes označuje jako alfa a je dominantní během relaxace nebo při 

zavřených očích. Při kómatu je jeho aktivita označována jako patologická. V současné době 

rozdělujeme signál EEG na pět základních frekvenčních pásem. Tyto se označují písmeny řecké 

abecedy a jejich frekvenční pásma jsou vypsány v tabulce 3.1. 

 

Pásmo Delta Theta Alfa Beta 1 Beta 2 Gama 

Hz 1 - 4 5 - 7 8 - 12 13 - 18 19 - 31 32 - 50 
 

Tab. 3.1 Základní typy aktivit EEG 
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 EEG signál se dá změřit mnoha způsoby, všechny metody se však dají rozdělit do dvou 

významných skupin – invazivní a neinvazivní. Ve valné většině případů se používá metod 

neinvazivních, tzv. skalpových. Takováto metoda byla použita i v tomto případě. [12, 13] 

 

3.1  19ti svodové skalpové EEG 

 

Při skalpovém EEG se snímá elektrická aktivita mozku z povrchu hlavy. K tomuto snímání 

se používá vodivých elektrod propojených s hlavou za pomoci vodivého gelu, který umožňuje 

lepší přenos signálu (snižuje odpor prostředí). Každá elektroda zaznamenává celkovou elektrickou 

aktivitu neuronů v místě pod elektrodou. Vzhledem k tomu, že je měřen po průchodu několika 

prostředími (lebka, přechod mozek – lebka, kůže), je signál značně zeslaben a zarušen (svalové 

artefakty – pohyb očí a mimika atp.).  Na druhou stranu se jedná o bezpečnou, levnou, snadno 

použitelnou metodu, která umožnuje monitorovat aktivitu mozku pacienta. Při některých 

procedurách pak může být výhodou i to, že je možno snímat i aktivitu spících pacientů. 

K záznamu skalpového EEG se využívá metoda označovaná jako 10 – 20 (viz obr. 3.1). Toto 

pojmenování vychází ze způsobu rozložení elektrod na povrchu hlavy. Číslice 10 odpovídá úhlu 

ve stupních mezi první a druhou elektrodou. Všechny ostatní elektrody jsou pak na hlavě posunuty 

právě o 20 stupňů (druhá číslice). Každá elektroda je označena dvoumístným kódem (písmeno a 

číslo) označujícím jeho přesnou polohu na hlavě. Písmeno označuje část mozku, nad kterou se 

elektroda umístí (dle mozkového laloku – čelní lalok F, temenní lalok P, spánkový lalok T a týlní 

lalok O). Číslice pak označuje hemisféru a přesnou polohu nad daným lalokem. Pro levou 

hemisféru se používají čísla lichá a pro pravou sudá. [12, 13] 

 

Obr. 3.1 Metoda 10-20m rozložení elektrod [1] 
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3.2 Způsoby snímání skalpového EEG 

 

Kromě toho mohou být dva způsoby, jak přistupovat ke snímání elektrické aktivity u 

skalpového EEG – tzv. unipolární a bipolární zapojení. Tyto se liší především způsobem propojení 

elektrod. Unipolární metoda (referenční) zaznamenává elektrický potenciál mezi elektrodami 

měřícími a elektrodou referenční. Referenční elektrody jsou dvě (pro každou hemisféru jedna, A1 

a A2) a jsou umístěny na uších. Přestože je možné na signálu získaném pomocí této metody možné 

nalézt všechny druhy grafoelementů, blízké elektrody mohou mít velmi podobnou naměřenou 

aktivitu. Tento jev je možno potlačit právě použitím bipolárního zapojení, které neměří potenciál 

mezi elektrodou měřící a referenční, ale mezi jednotlivými elektrodami. Častou chybou tohoto 

zapojení je pak jev, který se nazývá zvrat fáze. Na sousedních kanálech je pak viditelný velmi 

podobný signál opačné polarity. Používají se dva standardní způsoby, jak aplikovat bipolární 

zapojení. Jedná se o zapojení transversální a longitudární. Je však možno použít i další kombinace 

svodů. [1, 12]  

Unipolární zapojení je možno přepočítat na bipolární, naopak bipolární na unipolární je 

složitější. V tomto případě je nutno zvolit si referenci. Většinou se pro tyto účely volí průměr všech 

kanálů. 

 

3.3 Signál EEG 

 

Naměřené signály, které byly k dispozici, byly standardním výstupem devatenácti 

svodového unipolárního EEG. Při vzorkovací frekvenci 200Hz představoval každý signál 19 

vektorů o řádově desítkách milionů vzorků. Jako v případě většiny biologických signálů, i tyto 

obsahovaly velké množství artefaktů. Artefaktem se rozumí jev nebo proces nemající fyziologický 

původ ve vyšetřovaném orgánu a může být buď biologické, nebo technické povahy. 

EEG signál je v podstatě záznamem evokované, anebo spontánní aktivity mozku. Zatímco 

evokovaná aktivita vzniká jako odpověď na vnější stimuly, a je tak závislá na typu a velikosti 

podnětu, spontánní (nativní) jako výsledek běžné klidové mozkové aktivity má často výrazně 

periodický charakter.  [16] 
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Jednotlivé harmonické složky signálu EEG se označují písmeny řecké abecedy (viz tab. 3.1) 

a nejčastěji jsou spojovány s: 

 Delta (δ): Vyskytuje se běžně u dětí a v hlubokém spánku i u dospělých. Výskyt 

v případě bdělého dospělého člověka je patologický. 

 Theta (θ): Hluboká relaxace a určité spánkové fáze 

 Alfa (α): Vyskytuje se v klidu, během fyzické relaxace a je charakteristické pro stádium 

před usnutím. Maxim dosahuje především na temeni hlavy, resp. nad zadními oblastmi 

hemisfér mozku. Duševní činnost a otevřené oči tuto aktivitu tlumí. 

 Beta (β): Typická aktivita při soustředění na vnější podněty, logickém myšlení, pocitu 

neklidu, strachu, nebo hněvu.  

 Gama (γ): Souvisí se senzorickou stimulací 

Kromě těchto běžně se vyskytujících a použitých v této práci existuje několikero 

vyskytujících se ve velmi specifických situacích. Pásmo sigma (σ) je například pozorovatelné až 

ve 3. stádiu spánku a mu (μ) se často vyskytuje u psychiatrických onemocnění a je blokováno 

pohybem. [15,16, 17] 

 

3.4 Mateřský projekt a průběh vyšetření 

 

Práce, jejíž tvrzení se tato práce snaží ověřit, je součástí projektu s názvem Korelace MR 

traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií. 

Tento projekt existuje od roku 2010 a snaží se potvrdit hypotézu, že „jedním z etiopatologických 

faktorů je pomalejší zpracování řečového signálu v důsledku opožděné maturace propojení 

jednotlivých řečových center“. Cílem pak je zpřesnění diagnostiku pro cílenou logopedickou 

rehabilitaci a pro objektivní posuzování její efektivity.          [14, 15] 

 V rámci projektu bylo vyšetřeno 77 pacientů ve věku 5 – 12 let. Z těchto pouze k 36 byl 

prozatím znám dostatek informací pro analýzu. V projektu prozatím chybí referenční skupina 

zdravých pacientů. Délka měření se pohybovala mezi 30 – 50 minutami, které byly rozděleny do 

několika fází. Z celých měření byly pořízeny videozáznamy. Každý pacient nejprve prošel 

klidovou fází, kdy měl přibližně 8 minut zůstat v co největším klidu a reagovat pouze na základní 

podněty (otevřít a zavřít oči atp.). V této části vyšetření je v místnosti přítomna pouze lékařka, 

pacient a rodič. Druhou fázi provádí psycholog, který pacientovi pokládá sérii jednoduchých 
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otázek, popř. ho nechává opakovat jednoduché věty nebo slova. K dalšímu testu použije psycholog 

sadu obrázků k testování krátkodobé paměti a porozumění významu jednotlivých obrázků. Druhá 

a třetí fáze byly klíčové pro tuto práci. 

U většiny pacientů pak následovala krátká fáze hyperventilace. V závěrečné části pak byl 

pacient opět v klidovém režimu. Fáze klidu se ukázaly vhodné jako reference k řečovým fázím a 

to i přesto, že pacienti často při vyšetření špatně spolupracovali     

                                  [12] 

 

4 Data a jejich zpracování 
 

Z výsledků vyšetření u ostatních specialistů (foniatr, psycholog) byly známy veškeré nutné 

detaily o pacientech, jako např. úroveň postižení, typ dysfázie, kategorie dle Bishopové (kap. 2), 

levorukost / pravorukost, IQ testy a naměřené hodnoty DTI traktografie. Cílem tedy bylo nalézt 

spojitost mezi těmito daty a signály naměřenými na EEG. 

K tvorbě programu bylo použito vývojové prostředí Matlab. Součástí zpracování signálu byla 

především implementace parametrizace pomocí directed transfer function (DTF). Vzhledem 

k tomu, že byly signály dobře značeny, byly známy přechody mezi jednotlivými fázemi vyšetření, 

a tak nebyl problém nalézt fáze, kdy pacient promlouvá. Dalším krokem pak byl výpočet 

parametrů fází promluv a pomocí statistických metod zhodnotit, zda by se daly použít k odlišení 

jednotlivých parametrů zjištěných při ostatních vyšetřeních. 

 

4.1 Informace o pacientech 

 

Data, která byla známa o pacientech by se dala shrnout do základních 3 skupin. Nejprve jsou 

to základní identifikační údaje. O pacientech bylo známo jejich jméno, věk, pohlaví, rukost a 

osobní identifikační číslo ve tvaru P0001***. Další informace pak pocházely z psychologického 

vyšetření a vyšetření na MRI. 

V prvním případě šlo o stanovení, jakým typem dysfázie (motorická/senzorická) a jak těžkou 

formou (lehká/střední/těžká) pacient trpí. Dále pak například výsledky testů dle Bishopové, IQ a 

verbální i neverbální paměťové testy. S výjimkou IQ testů jmenované parametry nabývaly 2-4 
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hodnot a byly tak dobře použitelné pro srovnávací analýzu. Pro závěrečnou statistiku tak byly 

vybrány parametry stupeň dysfázie, typ dysfázie a testy dle Bishopové (tab. 4.1). 

 Traktografie DTI naměřená na magnetické rezonanci samozřejmě poskytla větší množství 

parametrů. Data byla rozdělena podle hemisféry a části mozku, kde proběhlo měření. Šlo tedy o 

sérii hodnot objemu, počtu vláken, střední hodnoty anizotropie atd. naměřených např. na pravém 

a levém faciculu arcuatu (řečová centra) a fasciculu uncinatu (dlouhá asociační vlákna).  

  Kromě výše zmíněných tabulka obsahuje i lateralizační indexy spočtené za pomoci hodnot 

naměřených na DTI. Tyto indexy v zásadě určují řečově dominantní hemisféru každého pacienta 

a byly rozděleny do pěti skupin dle části mozku, z jejíž části byly naměřeny parametry užité 

k výpočtu indexu. [18] 

 

4.2 Použité metody zpracování signálu EEG 

 

Existuje řada metod určených ke zpracování signálů EEG, které jsou ověřené. Vždy se jedná 

o způsob hledání příznaků známé aktivity, grafoelementů atp. V tomto případě šlo o parametrizaci 

signálu za pomoci directed transfer function (dále DTF). Použití této funkce vyžaduje v rámci 

předzpracování signálu segmentaci signálu a poté porovnává aktivitu v daném segmentu mezi 

všemi elektrodami. Ve výsledku nejsou pak důležité žádné příznaky, ale jakákoliv výraznější 

změna v aktivitě nasnímané elektrodou. Tyto změny totiž poukazují na zásadní proměny v chování 

nebo stavu pacienta (změna fáze vyšetření, záchvat atp.). K ověření a vyhodnocení výsledků pak 

slouží statistické metody. 
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Jmeno code DatNar DatVys Vek_m Vek StDysf TypDysf Bishop 

--- P0001679 4.4.2000 16.3.2011 131,4 133 - - - 

--- P0001586 23.6.2004 6.10.2010 75,4 77 - - - 

--- P0001624 1.6.2002 8.12.2010 102,2 104 - - - 

--- P0001807 2.4.2002 7.3.2012 119,2 121 - - - 

--- P0001762 5.10.2004 26.10.2011 84,7 86 - - - 

--- P0001574 9.7.2003 22.9.2010 86,5 88 - - - 

--- P0001709 4.3.2003 4.5.2011 98,0 99 - - - 

--- P0001811 10.6.2003 21.3.2012 105,4 107 - - - 

--- P0001787 4.7.2003 11.1.2012 102,3 104 - - - 

--- P0001657 26.3.2003 2.2.2011 94,3 96 - - - 

--- P0001698 18.2.2005 13.4.2011 73,8 75 - - - 

--- P0001608 3.6.2002 10.11.2010 101,3 103 - - - 

--- P0001652 17.4.2001 26.1.2011 117,3 119 - - - 

--- P0001665 2.6.2001 16.2.2011 116,5 118 - - - 

--- P0001722 16.2.2002 25.5.2011 111,2 113 - - - 

--- P0001836 8.12.2002 27.6.2012 114,6 116 - - - 

--- P0001732 3.6.2001 15.6.2011 120,4 122 - - - 

--- P0001833 29.8.2003 13.6.2012 105,5 107 - - - 

--- P0001790 20.2.2000 18.1.2012 142,9 145 - - - 

--- P0001645 2.12.2003 19.1.2011 85,6 87 - - - 

--- P0001669 13.8.2003 23.2.2011 90,4 92 - - - 

--- P0001604 16.2.2000 3.11.2010 128,6 130 - - - 

--- P0001797 19.3.2004 15.2.2012 94,9 96 - - - 

--- P0001639 9.1.2004 12.1.2011 84,1 85 - - - 
Tab. 4.1 Výřez z tabulky pacientů, odstraněna citlivá data 

 

4.2.1 Předzpracování signálu 

 

Vzhledem k náročnosti funkce DTF na výpočetní výkon a dalšímu zpracování je potřeba 

vždy provést některé úpravy signálu před její aplikací. V této fázi se jedná především o segmentaci 

signálu a jeho rozdělení do šesti frekvenčních pásem odpovídajících aktivitám EEG dle tabulky 

3.1 pomocí jednoduché filtrace FIR filtrem 3. řádu. 

Protože potřebujeme pozorovat změny nebo události v signálu, není vhodné zpracovávat 

celý signál najednou. Je tedy výhodné využít segmentovací (resp. okénkovou) metodu. K tomuto 

účelu se zvolí požadovaná délka okna a popřípadě i překryv (princip na obr. 3.3). Signál je tak 

rozdělen a jednotlivé segmenty slouží poté k výpočtu DTF (viz kapitola 3.3.2) a následně i k 
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výpočtu parametrů signálu. Překryvu se využívá k lepšímu prozkoumání všech částí signálu a 

velikost okna určuje rozlišení segmentace. [12]  

 

Obr. 3.3 Princip segmentace [12] 

 

4.2.2 Directed transfer function 

 

Funkce DTF, která je použita v této práci, byla původně úspěšně použita při detekci 

epileptických záchvatů [20]. Tato funkce je založena na multidimenzionálních autoregresivních 

modelech popisujících směr a sílu toku elektrické aktivity mozku. Poté, co projde signál 

segmentací, je mezi časově odpovídajícími segmenty z různých kanálů vypočtena DTF, která 

vytvoří tzv. příznakový vektor každého segmentu. Ve výsledku je tak z m-kanálového signálu x 

vypočten multidimenzionální parametrický autoregresivní model (dále jen AR).  

 

           (1) 

 

kde 𝐴𝑖 je matice koeficientů modelu, 𝑥𝑖 je pak vektor vytvořený z m-kanálů EEG signálu v čase t. 

N odpovídá řádu modelu a 𝑒𝑡 je vektor bílého nekorelovaného šumu. Řád AR modelu je počítán 

podle informačního Akaike kritéria pro každého pacienta individuálně. Matice je závislá časově a 

může tedy být odhadnuta pomocí multikanálové analýzy kovariance. Použitím Fourierovy 

transformace se definuje matice přenosové funkce 𝐻𝑓  [2],  

 

∑
i=0

N

Ai x t−i=e i



13 

 

                           (2) 

 

kde f je frekvence a 𝑓𝑠 je vzorkovací frekvence. Na základě této rovnice poté DTF vyjadřuje přenos 

z kanálu j do kanálu i následujícím způsobem:  

 

                                                   (3) 

 

kde 𝐻𝑖𝑗(𝑓) je element matice 𝐻(𝑓) v řádku i a sloupci j. 𝑃𝑖𝑗
2 (𝑓) je pak normalizovaná DTF. 

Kromě toho, jak je řečeno výše, je původní signál filtrací již rozdělen do několika 

frekvenčních pásem. Pro každé pásmo je definován střední „tok“ 𝑃𝑖𝑗(𝑝á𝑠𝑚𝑜) = 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑃𝑖𝑗(𝑓𝑘)) 

z kanálu j do kanálu i kde 𝑓𝑘 značí diskrétní frekvence v daném pásmu [2]. „Tok“ aktivity 𝐷𝐹𝑗  z 

kanálu j do všech ostatních kanálů je popsán následující rovnicí. 

 

                                      (4) 

 

Tato metoda tak na rozdíl od jiných algoritmů sleduje změny přes všechny kanály a poskytuje tak 

komplexnější informaci o mozkové aktivitě. [12] 

 

4.2.3 Volba velikosti okna, svodů a normalizace signálu 

 

Prvním krokem byl přepočet unipolárních svodů na bipolární. Kromě standardního 

rozložení byly otestovány i bipolární svody, které odpovídají poloze nad řečovými centry. Signál 

z unipolární montáže je dynamický, umožňuje lépe pozorovat velikost a tvar vln. Přesnější 

lokalizaci však poskytuje režim bipolární. Vzhledem k tomu, že výsledný signál měl po 

H ( f )=(∑
i=0

N

Ai e
(− jπ f / f s)

)
−1

P ij

2
( f )=

∣H ij( f )∣
2

∑
k=1

m

∣H ik ( f )∣
2

DF j=
1

m−1
∑
i=1

m

P ij( pásmo)
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parametrizaci DTF podobný průběh, ale odlišnou amplitudu napříč pacienty a odpovídajícími 

svody, bylo potřeba nalézt dobrou kombinaci normalizace, velikosti okna pro segmentaci a 

pozorovanými svody. Proces probíhal postupným cyklem segmentace – DTF – výpočet. 

Vzhledem k tomu, že pozorovaným jevem byla výrazná změna aktivity během různých 

fází vyšetření, bylo možno použít i poměrně velké segmenty a tedy malé rozlišení segmentace. 

Jako kritérium jsem zvolil rozdíl průměru amplitudy klidové fáze s fází, kdy pacient promlouvá 

na desítce náhodně vybraných pacientů v pásmu beta. V tomto frekvenčním pásmu byl rozdíl v 

aktivitě nejvýraznější. 

 

 

Graf 4.1 rozdíl v aktivitě dle freq. pásem, 2-10m klid, 11-17m promluvy 

 

Tento jev se nakonec ukázal i jako vhodný způsob pro normalizaci signálů i výběr elektrod. 

Než sledovat rozdíl v amplitudě mezi jednotlivými pacienty, je vhodnější sledovat změnu aktivity 

vzhledem ke klidové fázi. Alternativou by mohl být poměr těchto aktivit. 

Ve výsledku tedy proběhly testy pro okna velikosti 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s (část výsledků 

v tabulce 4.2). Jak vidno, rozdíly nebyly nikterak zásadní, a tak bylo možno použít delší 20s okno, 

což umožňovalo rychlejší výpočty. Stejným způsobem pak proběhl test na výběr použitelných 
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svodů. Nejvýraznějších rozdílů bylo dosaženo na svodech C3-F7, T3-F7, T5-F7, C4-F8, T4-F8 a 

T6-T8 (Graf 4.2). 

 

Signál 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10s 7,22E-06 2,91E-05 3,12E-05 3,26E-05 4,96E-05 2,41E-05 1,31E-05 4,79E-06 1,00E-05 2,83E-05 

20s 7,64E-06 3,45E-05 3,44E-05 3,79E-05 5,64E-05 2,52E-05 1,26E-05 4,93E-06 1,10E-05 3,13E-05 

25s 7,58E-06 3,24E-05 3,47E-05 3,91E-05 5,64E-05 2,39E-05 1,18E-05 4,58E-06 1,12E-05 3,18E-05 

Tab. 4.2 rozdíly ve změně aktivity vzhledem k velikosti okna segmentace 

 

 

Graf 4.2 Rozdíl v aktivitě parametrizovaného signálu, segmentace w=20s, na vybraných svodech  

 

5 Statistika 
 

V této fázi jsou signály jednotlivých pacientů připraveny pro analýzu pomocí statistických 

metod pro následné zhodnocení, zda je možno pomocí EEG za předpokladu, že o pacientovi vím, 

že je dysfatik, prohlásit/potvrdit fakta zjištěná při ostatních vyšetřeních. Parametry pacientů, jak 
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bylo řečeno v kapitole 4.1, byly známy, pro statistiku však bylo potřeba stanovit a spočítat si také 

parametry řečových fází signálů. 

 

5.1 Použité parametrizace řečových fází signálů 

 

Pro analýzu jsem zvolil a spočetl následující parametry: 

 Aritmetický průměr: Průměr, resp. aritmetický průměr, je v podstatě základní 

statistickou veličinou. Tento parametr udává hodnotu podílu sumy hodnot a jejich 

celkového počtu (rovnice 7).  

 

                               (5) 

 

 Rozptyl: Variance (var, rovnice 6), jako další metoda statistiky pro popis 

pravděpodobnostní distribuce, popisuje, jak daleko leží čísla od průměrné hodnoty (mean). 

Někdy se také nazývá druhý centrální moment. [12] 

 

                                  (6) 

 

 Směrodatná odchylka: STD je definována jako druhá odmocnina rozptylu. 

 

                   (7) 

 Koeficient špičatosti: Kurtosis vyjadřuje náchylnost distribuční funkce k vzdálenějším 

hodnotám, přičemž při normálním rozdělení nabývá hodnoty 3. Pokud je distribuce více 

náchylná k odlehlým hodnotám, koeficient má hodnotu vyšší než 3 a naopak. [14] 

 

mean=
1

n
∑
i=1

n

xi

var=
1

n−1
∑
i=1

n

( xi−mean)
2

std=√
1

n−1
∑
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n
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                                (8) 

 

 Koeficient šikmosti: Skewness vyjadřuje míru nesymetričnosti dat v okolí průměru. 

Pokud je hodnota koeficientu větší než 0, data jsou rozložena více napravo a naopak 

 

                  (9) 

 

5.2 Analýza rozptylu 

 

Neboli ANOVA (z anglického Analysis of Variance) je soubor statistických nástrojů 

používaných s cílem analyzovat, zda na hodnotu náhodné veličiny daného jevu má statisticky 

významný vliv hodnota některého parametru, který s daným jevem souvisí. V závěru zjišťuje, zda 

existují významné rozdíly mezi jednotlivými faktory. Základem těchto metod je pozorování 

rozptylů jednotlivých skupin dat a test shody středních hodnot je tak převedeno na test shody 

rozptylů. 

Vzhledem k náročnosti výpočtů jsou tyto metody použitelné téměř výhradně s použitím počítače 

spolu s některým ze statistických software. V případě prostředí Matlab jsou tyto funkce součástí 

Statistic toolboxu. Po výpočtu dostaneme box graf spolu s tabulkou hodnot obsahujících hladinu 

významnosti P (viz graf 5.1). Vykreslené box-grafy jednotlivých částí signálu jsou tvořeny 

hodnotou mean (střed), ¾ kvantilem (nahoře) a ¼ kvantilem (dole). [3] 

Cílem pak je, nalézt takový test, který se dostane pod hladinu významnosti P < 0,05 (5%), 

ideálně však P < 0,01 (1%). V případě, že jsou porovnávány 2 skupiny (typ dysfázie), je možné 

v takovém případě prohlásit, že jsou tyto dostatečně odlišitelné. V případě, že je skupin více 

(stupeň dysfázie), je nutné i při překonání hladiny významnosti pro podobné tvrzení provést 

dostatečné testy. Je samozřejmě možné nechat spočítat analýzu rozptylu pro jednotlivé páry, 

možnost chyby se tak ale násobí a je riziko nedodržení hranice P<5%. 
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Rozumnějšími alternativami jsou pak grafické testování pomocí funkce multcompare, nebo 

použití metod Dunn-Sidak (popřípadě Bonferonni) pro potlačení vlivu vícenásobného porovnání. 

V této práci bylo použito porovnání grafické. [14] 

 

       

 

Graf 5.1 Příklad výsledků funkce ANOVA 

 

 

5.3 Korelační analýza 

 

V případě situace, kdy příznakové parametry pacientů nejsou tvořeny jasně vymezenými 

diskrétními skupinami, ale jde o vektor naměřených hodnot (např. z DTI), analýza variance není 
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příliš užitečnou metodou. V takovém případě je potřeba užít některou z nekategorických 

statistickým metod. Základním způsobem hledání společných znaků dvou sad znaků je spočítat, 

zda jsou tyto v korelaci, resp. spočítat jejich korelační koeficient. 

Korelační analýza se užívá ke zjištění míry závislosti dvou náhodných souborů hodnot. 

Z výpočtu korelačního koeficientu zjišťuji 2 základní hodnoty. V první řadě jde o Pearsonův 

koeficient R. Tento nabývá hodnot <-1:1> a vyjadřuje tak odchylku jednotlivých hodnot obou 

souborů od jejich průměrů. Závislost mezi proměnnými je tím větší, čím vyšší je koeficient R. [14] 

                  (10) 

Druhým důležitým koeficientem je pak P, který slouží k testování hypotéz souvisejících 

s korelací. Hodnota P určuje jaká je pravděpodobnost, že zjištěná pozorovaná hodnota korelace R 

nebyla pozorována pouze náhodou. V zásadě to znamená, podobně jako u funkce ANOVA, že je 

možno počítat pouze s korelacemi pod hladinou významnosti P < 0,05, ideálně pak opět P < 0,01. 

[5]  

 

6 Původní studie 
 

Práce, jejíž metodiku bych měl svou prací pokud možno ověřit, neobsahuje prozatím jednotnou 

hypotézu. Formuluje však několikero zásadních otázek a odpovědí: 

1. Lze pomocí EEG poznat, o jaký typ (expresivní/receptivní) dysfázie se jedná? 

Dle tabulek 6.1 a 6.2 je možno od sebe pomocí EEG rozlišit, o jaký typ dysfázie se 

jedná. V tabulkách jsou obsaženy úspěšné identifikace s P < 0.05; 

 

Tab. 6.1 Fáze promluv/klidu, typ dysfázie 
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Tab. 6.2 Vizual fáze/fáze klidu, typ dysfázie 

 

 

2. Lze pomocí EEG poznat, o jaký typ podle Bishopové se jedná? 

Ano lze, tabulky jsou rozšířeny o dodatečný test vzhledem k tomu, že jde o 

porovnání více než dvou skupin. Obsahují navíc i informaci, které jednotlivé 

skupiny od sebe jdou odlišit. 

 

 

Tab. 6.3 fáze promluv/fáze klidu, typ dle Bishopové 

 

 

Tab. 6.4 fáze Vizual/fáze klidu, typ dle Bishopové 

 

 

3. Lze určit stupeň dysfázie? 

I v tomto případě je metoda úspěšná. Opět jde o odlišení více než dvou skupin 

pacientů, takže jsou údaje doplněny o další porovnání pomocí Dunn-Sirak testu. 
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Tab. 6.5 fáze promluv/fáze klidu, dle stupně dysfázie 

 

 

Tab. 6.6 fáze Vizual/fáze klidu, dle stupně dysfázie 

 

4. lze to samé jako v bodech 1 – 3 zjistit pomocí DTI? 

Ano lze, s výjimkou testu dle Bishopové. 

5. Existuje korelace mezi EEG a DTI parametry, které vyšly signifikantní v bodech 1-4 

Ano, existuje několik signifikantních korelací (P < 0.05), avšak nedosahují příliš 

vysokých hodnot. Většina se pohybuje kolem hodnoty +/- 0.4. 

 

 

Tab. 6.7 fáze promluv/fáze klidu, korelace DTI/ typ, stupeň dysfázie 

 

Tab. 6.8 fáze Vizual/fáze klidu, korelace DTI/ typ, stupeň dysfázie 
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Závěry studie jsou tedy následující:  

1. pomocí EEG za předpokladu, že o pacientovi vím, že je dysfatik 

 Je možné rozlišovat typ dysfázie 

 Je možné rozlišit třídy F, S a P podle Bishopové 

 Je možné stanovit stupeň dysfázie 

2. pomocí DTI za předpokladu, že o pacientovi vím, že je dysfatik 

 Je možné rozlišovat typ dysfázie 

 Nepodařilo se rozlišit třídy podle Bishopové 

 Je možné rozlišit lehkou a střední úroveň dysfázie, ale nikoliv těžkou 

3. mezi zvolenými EEG parametrizacemi a DTI existují významné korelace 

 

7 Implementace metod 
 

Úkolem práce tedy bylo metodou parametrizace nezávislé na předložené studii ověřit, zda by 

se ze signálů EEG a DTI nedaly zjistit některé určité informace, které jinak zjišťuje pouze foniatr 

nebo psycholog. Dle informací o pacientech obsažených v tabulce, která je obsažena na 

přiloženém CD a jejíž malý výřez je viditelný v tab. 4.1, bylo možno přiřadit každému signálu 

odpovídající parametry k porovnání. I bez automatických metod typu ANOVA se však daly 

dohledat např. histogramy, které naznačovaly, že by se některé skupiny daly pomocí parametrů 

EEG rozlišit. 
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Graf. 7.1 Histogram, svod T5-F7, parametr STD 

 

Jak je patrno na grafu 7.1, psychologická třída dysfázie 2, tedy středně těžká, je poměrně 

slušně odlišitelná od třídy 3, tedy těžké. Na jeden takový histogram však připadalo velké množství 

nerozlišitelných a tento postup byl tak zdlouhavý a příliš závislý na individuálním pozorování.  

Tato kapitola je pro účely ověření dále členěna dle závěrů původní studie. 

 

7.1 Rozlišení typu dysfázie pomocí EEG 

 

V tomto případě pacienti spadali do dvou kategorií podle toho, kterou formou dysfázie trpěli. 

Skupiny byly stanoveny na základě psychologického vyšetření. Pro porovnání byla použita funkce 

ANOVA se stanovenou podmínkou pro hladinu významnosti P < 0.05. Spočtené hodnoty jsou 

v tabulce 7.1. 

 

¨ 
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Tab. 7.1 Promluvy, hodnoty hladiny významnosti spočtené fcí. ANOVA 

 

Jak patrno, nejlepším parametrem pro rozlišení pacientů dle typu dysfázie se zdá být 

aritmetický průměr. Svod T6-F8 se dostal pod signifikantní hodnotu ve všech vyšších 

frekvenčních pásmech. Kombinace, které splnily podmínku, bylo samozřejmě ještě nutno ověřit 

pomocí samotného box grafu. Výhodou bylo, že se v tomto případě objevuje řada případů, kdy 

P<0.01. Jako příkladu je užito výsledku svodu T6-F8 v pásmu gama (graf. 7.2). Vzhledem k tomu, 

že jde o pouhé 2 kategorie, lze na základě takového grafu prohlásit, že se na tomto svodu a v tomto 

frekvenčním pásmu povedlo odlišit skupiny pacientů dle stupně dysfázie. 

 

Alfa 'MEAN' 'STD' 'VAR' 'SKEWNESS' 'KURTOSIS' 'SSQ' 

'C3-F7' 0,51286 0,113785 0,115089 0,16794 0,028311 0,551135 

'T3-F7' 0,548323 0,153571 0,117383 0,570225 0,42466 0,544403 

'T5-F7' 0,522376 0,126554 0,11548 0,30869 0,554261 0,541565 

'C4-F8' 0,488571 0,114392 0,115097 0,837222 0,847774 0,573955 

'T4-F8' 0,51266 0,113444 0,115148 0,482344 0,671718 0,552426 

'T6-F8' 0,513854 0,118229 0,115169 0,74847 0,207777 0,547649 

Beta 1             

'C3-F7' 0,01838 0,969302 0,757785 0,163262 0,97772 0,108195 

'T3-F7' 0,057879 0,068645 0,121127 0,677199 0,891098 0,722209 

'T5-F7' 0,606662 0,307227 0,437177 0,315542 0,205112 0,314704 

'C4-F8' 0,521546 0,99111 0,913499 0,609662 0,811596 0,553998 

'T4-F8' 0,376484 0,583028 0,492334 0,739616 0,860065 0,326451 

'T6-F8' 0,00914 0,285154 0,56196 0,719546 0,059338 0,513542 

Beta 2             

'C3-F7' 0,102628 0,742054 0,517882 0,149209 0,067308 0,107595 

'T3-F7' 0,025005 0,348558 0,291088 0,714664 0,428622 0,21336 

'T5-F7' 0,151946 0,264998 0,255568 0,27857 0,182238 0,165826 

'C4-F8' 0,855482 0,270773 0,327448 0,288846 0,097695 0,580253 

'T4-F8' 0,92972 0,732018 0,688095 0,167748 0,249957 0,379921 

'T6-F8' 0,001876 0,25941 0,327218 0,273153 0,603643 0,63393 

Gama             

'C3-F7' 0,341516 0,567019 0,384792 0,0739 0,326916 0,608704 

'T3-F7' 0,005148 0,266023 0,28027 0,308164 0,18258 0,473998 

'T5-F7' 0,423098 0,658188 0,725858 0,926754 0,983788 0,523948 

'C4-F8' 0,889268 0,276077 0,165035 0,481153 0,708638 0,282696 

'T4-F8' 0,327038 0,525715 0,494654 0,835669 0,633389 0,295246 

'T6-F8' 6,25E-05 0,70999 0,59002 0,514847 0,326111 0,739895 
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Graf 7.2 Klid-promluvy, svod T6-F8, pásmo gama, porovnání EEG skupin pacientů dle typu dysfázie 

 

7.2 Rozlišení typů pacientů dle Bishopové pomocí EEG 

 

V tomto případě se pacienti řadili do čtyř kategorií: A- verbální sluchová agnozie, B- 

smíšený fonologicko-syntaktický syndrom, F- syndrom chybného fonologického programování a 

P- sémanticko-pragmatický syndrom. I v tomto případě byla použita funkce ANOVA, nejprve 

však pouze k nalezení kombinací pod hladinou významnosti. Ve výsledku graf obsahoval 4 boxy 

a pro jejich odlišení muselo být použito dalšího srovnání. Tabulka 7.2 ukazuje opět kombinace, 

které se dostaly pod hladinu významnosti. 
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Bishop 'MEAN' 'STD' 'VAR' 'SKEWNESS' 'KURTOSIS' 'SSQ' 

Beta 1        

'C3-F7' 0,162183 0,8465 0,903936 0,665813 0,934235 0,468796 

'T3-F7' 0,375377 0,558323 0,663439 0,05981 0,596935 0,57467 

'T5-F7' 0,390204 0,850581 0,904046 0,971978 0,616327 0,707687 

'C4-F8' 0,165705 0,601921 0,585664 0,548122 0,901686 0,886814 

'T4-F8' 0,031067 0,303876 0,294502 0,627855 0,889299 0,068724 

'T6-F8' 0,436066 0,587687 0,863411 0,303879 0,978472 0,930721 

Beta 2             

'C3-F7' 0,257456 0,767832 0,729601 0,638164 0,513715 0,742621 

'T3-F7' 0,514096 0,832327 0,83912 0,542604 0,725648 0,850975 

'T5-F7' 0,768939 0,034039 0,068043 0,610751 0,245621 0,790469 

'C4-F8' 0,081013 0,226219 0,266238 0,973899 0,562228 0,675903 

'T4-F8' 0,062241 0,035465 0,107822 0,576714 0,480165 0,064869 

'T6-F8' 0,233863 0,61309 0,749582 0,322564 0,739857 0,75545 

Vizual             

'C3-F7' 0,65515 0,418066 0,878763 0,286835 0,752649 0,880751 

'T3-F7' 0,449834 0,674385 0,900199 0,296542 0,275487 0,890838 

'T5-F7' 0,858549 0,802355 0,952854 0,68875 0,514589 0,909843 

'C4-F8' 0,004965 0,182805 0,25999 0,377516 0,973566 1,78E-05 

'T4-F8' 0,210064 0,839617 0,936744 0,191229 0,56992 0,823061 

'T6-F8' 0,21444 0,852783 0,991387 0,375572 0,549428 0,885968 
 

Tab. 7.2 Promluvy, vizual, rozdělení dle Bishopové, spočtené hodnoty P 

 

Původně bylo záměrem na příkladech prezentovat pouze výsledky z části vyšetření, kdy 

pacient promlouvá. V tomto případě však byly výsledky o poznání lepší z částí naměřených během 

vizuálního testu. V tabulce jsou tak vypsány všechny 3 kombinace z části promluv (freq. Pásmo 

beta 1, beta 2) doplněné o dvě identifikace v pásmu gama vizual testu.  

Právě rozložení aritmetického průměru svodu C4-F8 z tohoto pásma je pak vykresleno na 

grafu 7.3. Na tomto je sice patrná výraznější odchylka pacienta s verbální sluchovou agnozií, ale 

vzhledem k tomu, že zde jsou skupiny 4, není možné kteroukoliv jednoduše označit za odlišnou. 

Jak bylo řečeno v kapitole 5.2, nejprve je nutno provést dodatečný test. K tomu byla použita funkce 

Matlabu multcompare. 

Jde o metodu vycházející z parametrů vypočtených funkcí ANOVA. Vykreslí interaktivní 

graf určený k odhadu a porovnání intervalů. Ve výsledku je možno kliknutím na jednotlivé skupiny 

získat jednoznačnou informaci o jejich odlišnosti od skupin ostatních. Na grafu 7.4 je vykreslen 

test pro situaci z grafu 7.3. 
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Graf 7.3 Vizual test, svod C4-F8, pásmo gama, porovnání pacientů dle Bishopové 

 

Graf 7.4 Vizual test, svod C4-F8, pásmo gama, multcompare test 
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Z porovnávacího testu je patrné, že skupina A je skutečně v tomto případě signifikantně 

odlišná od skupin S, F a P. Na druhou stranu zbylé 3 skupiny jsou v pozorované kombinaci 

parametr EEG – svod – pásmo od sebe neodlišitelné. 

 

7.3 Rozlišení pacientů pomocí EEG dle stupně dysfázie 

 

Dalším parametrem vycházejícím z psychologického vyšetření je tzv. stupeň dysfázie. Tento 

nabývá tří hodnot. L pro lehký stupeň, S pro střední a T pro těžký podle stupně závažnosti postižení 

pacienta. Stejně jako v případě kategorií dle Bishopové, i v tomto případě je nutno pro každou 

úspěšnou identifikaci provést dodatečný test. Tabulka 7.3 opět obsahuje všechny spočtené hodnoty 

ve frekvenčních pásmech s úspěšnou identifikací ve fázi promluv. 

 

'StupDys' 'MEAN' 'STD' 'VAR' 'SKEWNESS' 'KURTOSIS' 'SSQ' 

Delta        

'C3-F7' 0,729945 0,673199 0,614597 0,584788 0,342979 0,610114 

'T3-F7' 0,823216 0,62848 0,603873 0,328153 0,260675 0,600451 

'T5-F7' 0,732169 0,671742 0,612944 0,930172 0,692356 0,608437 

'C4-F8' 0,720939 0,610564 0,602878 0,719903 0,471951 0,602069 

'T4-F8' 0,616628 0,607495 0,602824 0,027273 0,049622 0,602806 

'T6-F8' 0,656927 0,616219 0,603104 0,378396 0,362334 0,602885 

Beta1             

'C3-F7' 0,011282 0,102975 0,149266 0,542146 0,619884 0,693369 

'T3-F7' 0,558048 0,389768 0,469535 0,701877 0,985483 0,914445 

'T5-F7' 0,420131 0,172392 0,266846 0,143017 0,217825 0,914818 

'C4-F8' 0,952029 0,310748 0,263875 0,46598 0,564795 0,600226 

'T4-F8' 0,511682 0,805821 0,806139 0,804238 0,336418 0,433928 

'T6-F8' 0,214444 0,188367 0,136466 0,48129 0,478304 0,599323 

Beta2             

'C3-F7' 0,272028 0,652874 0,724995 0,276454 0,150615 0,505432 

'T3-F7' 0,542246 0,534539 0,407745 0,121143 0,669988 0,444676 

'T5-F7' 0,948749 0,000328 0,000788 0,096941 0,000601 0,752048 

'C4-F8' 0,472898 0,752547 0,896196 0,478984 0,729105 0,983789 

'T4-F8' 0,790621 0,967931 0,744608 0,609562 0,718484 0,416619 

'T6-F8' 0,356278 0,585755 0,546073 0,031042 0,202592 0,414591 

 

Tab. 7.3 Promluvy, rozdělení dle stupně dysfázie, spočtené hodnoty P 



29 

 

Jako vhodná volba příkladu se nabízel nejlepší výsledek P v tabulce u porovnání směrodatné 

odchylky se stupni dysfázie na svodu T5-F7. Na grafu 7.5 je vidět ANOVA tohoto kanálu, na 

grafu 7.6 pak porovnání pomocí multcompare. 

 

               

 

Graf 7.5 Promluvy, svod T5-F7, parametr EEG – STD, rozdělení dle stupně dysfázie 
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Graf 7.6 Promluvy, svod T5-F7, parametr EEG – STD, porovnání pomocí multcompare 

 

Po otestování je tak možno prohlásit, že v pásmu beta na svodu T5-F7 je možno odlišit 

skupinu pacientů trpících středně těžkou formou dysfázie od těch s formou lehkou a těžkou. 

 

7.4 Rozlišení pacientů pomocí DTI 

 

V tomto případě jde o otestování, zda stejnou metodu použitou v subkapitolách 7.1, 7.2 a 

7.3 pro signály naměřené na EEG lze použít pro parametry naměřené na magnetické rezonanci, 

resp. DTI. Nezdařilo se sice ve všech případech, úspěšných výsledků však bylo dosaženo u 

rozlišení typu dysfázie a stupně dysfázie. Z parametrů naměřených na DTI jsem zvolil následující: 

 AFdx_vol – objem na pravém fasciculu arcuatu 

 AFsin_vol – objem na levém fasciculu arcuatu 

 AFdx_fib – počet vláken na pravém fasciculu arcuatu 

 AFsin_fib – počet vláken na levém fasciculu arcuatu 
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Tabulka 7.4 obsahuje sady obsahující úspěšnou identifikaci. Jako příklad slouží porovnání 

AFsin_fib (graf 7.7) vzhledem k typu dysfázie a AFsin_vol (graf 7.8) v případě rozlišení 

jednotlivých stupňů dysfázie. 

 

parametr 
Stupeň 
dysfázie 

Typ dysfázie 

'AFdx_vol' 0,033434046 0,000245858 

'AFsin_vol' 0,018799551 1,02E-07 

'AFdx_fib' 0,029820137 0,001650238 

'AFsin_fib' 0,231327825 2,47E-07 

 

Tab. 7.4 Porovnání vybraných parametrů DTI s psychologickými třídami 

 

 

Graf 7.7 DTI, Rozlišení psychologických tříd na základě počtu vláken na levém fasciculu arcuatu 
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Graf 7.8 DTI, Rozlišení stupně dysfázie na základě naměřeného objemu na levém fasciculu arcuatu 

 

Graf 7.9 DTI, Rozlišení stupně dysfázie, multcompare 
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Je zřejmé, že na základě výsledků funkce ANOVA na grafu 7.7 je možno odlišit pacienty 

dle typu dysfázie na základě počtu vláken naměřených na levém fasciculu arcuatu. Ve 

druhém případě bylo samozřejmě opět nutno provést dodatečný test (graf 7.9), z něhož vyplývá, 

že je možno pomocí objemu naměřenému na levém fasciculu arcuatu od sebe odlišit pacienty se 

stupněm dysfázie středním a těžkým. 

 

7.5 Nalezení korelace mezi EEG a DTI parametry 

 

Po výpočtu korelačních koeficientů pro všechny možné kombinace svodů, frekvenčních 

pásem a parametrů se ukázalo, že skutečně existují signifikantní korelace, avšak nedosahují příliš 

vysokých hodnot. Pro R=<1:-1>, kde R=0 znamená absolutně žádná shoda a R=1 pak maximální 

shoda, většina vypočtených koeficientů nabývala hodnot kolem 0,4. Pro všechny kombinace byl 

vyčíslen i pravděpodobnostní koeficient P, který potvrzuje nezávislost pozorování. Jako 

signifikantní pak byly tedy označeny ty korelace, které měly P<0.05. 

Pro výpočet korelace parametrů EEG s DTI slouží, stejně jako v subkapitole 7.4, parametry 

DTI AFdx_vol, AFsin_vol, AFdx_fib a AFsin_fib. Pro názornost jsou pak přiloženy tabulky 

spočtených hodnot pro všechny parametry ve frekvenčním pásmu beta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab7.5 Výpočet koeficientů korelace mezi parametry EEG a počtem vláken na pravém fasciculu arcuatu 

 

   Adfx_fib    

P MEAN VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' 0,859719 0,068826 0,133033 0,021242 0,235248 0,108398 

T3-F7' 0,166524 0,503388 0,419042 0,524227 0,410597 0,355898 

T5-F7' 0,80882 0,226751 0,179273 0,738153 0,61334 0,109527 

C4-F8' 0,738446 0,20692 0,200775 0,440646 0,283478 0,183743 

T4-F8' 0,45683 0,101311 0,152995 0,753988 0,480045 0,122345 

T6-F8' 0,809115 0,534918 0,672409 0,395828 0,615512 0,304507 

R MEAN' VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' 0,031479 -0,31582 -0,26291 0,393692 -0,20912 -0,28026 

T3-F7' -0,24278 -0,1188 -0,14323 -0,1131 0,145814 -0,16337 

T5-F7' -0,04309 -0,21288 -0,23588 -0,05951 0,089845 -0,27941 

C4-F8' 0,059438 -0,22204 -0,225 -0,13673 0,189351 -0,23354 

T4-F8' 0,131985 -0,2858 -0,25052 -0,05579 0,125326 -0,27012 

T6-F8' -0,04302 -0,11022 -0,07523 -0,15041 0,089298 -0,18142 
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   Adsin_fib    

P MEAN VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' 0,162466 0,747911 0,731873 0,678925 0,035209 0,622949 

T3-F7' 0,255148 0,414422 0,329783 0,36623 0,081574 0,087841 

T5-F7' 0,435762 0,360958 0,539091 0,955878 0,544265 0,652257 

C4-F8' 0,15751 0,610683 0,580153 0,353137 0,444449 0,359567 

T4-F8' 0,412865 0,33149 0,496314 0,88234 0,70256 0,39175 

T6-F8' 0,351991 0,482663 0,328778 0,788646 0,769968 0,307758 

R MEAN' VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' -0,24136 0,056328 0,060044 0,072508 -0,35711 -0,08608 

T3-F7' -0,19762 -0,14242 -0,16969 0,157493 -0,29848 -0,29279 

T5-F7' 0,136065 -0,15921 -0,10742 -0,0097 -0,10606 -0,07892 

C4-F8' 0,244158 -0,08912 -0,0968 -0,16179 0,133527 -0,15967 

T4-F8' 0,14289 -0,1691 -0,1189 0,025956 -0,0669 -0,14938 

T6-F8' -0,16217 -0,12267 -0,17004 0,046994 -0,05126 -0,17747 
 

Tab7.6 Výpočet koeficientů korelace mezi parametry EEG a počtem vláken na levém fasciculu arcuatu 

 

   Adfx_vol    

P MEAN VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' 0,955809 0,143003 0,221568 0,037517 0,083684 0,145748 

T3-F7' 0,118803 0,239357 0,160924 0,768713 0,979749 0,137272 

T5-F7' 0,999725 0,065013 0,064731 0,707335 0,563709 0,031415 

C4-F8' 0,477528 0,113278 0,096876 0,363626 0,171625 0,126687 

T4-F8' 0,386772 0,024352 0,048882 0,723002 0,542696 0,045523 

T6-F8' 0,573505 0,389342 0,398151 0,606042 0,611251 0,263982 

R MEAN' VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' 0,009872 -0,25656 -0,21522 0,358198 -0,30098 -0,25487 

T3-F7' -0,27261 -0,20734 -0,24592 -0,05235 0,004522 -0,26017 

T5-F7' 6,13E-05 -0,32003 -0,32035 -0,06681 0,102589 -0,36967 

C4-F8' 0,12604 -0,27661 -0,28942 -0,1608 0,239973 -0,26713 

T4-F8' 0,153283 -0,38549 -0,34036 -0,06309 0,108136 -0,34525 

T6-F8' -0,10004 -0,15247 -0,14968 -0,09169 0,090372 -0,19705 
 

Tab7.7 Výpočet koeficientů korelace mezi parametry EEG a objemem na pravém fasciculu arcuatu 
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   Adsin_vol    

P MEAN VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' 0,340203 0,932268 0,651044 0,015125 0,06462 0,802935 

T3-F7' 0,057692 0,806402 0,99857 0,504776 0,900446 0,41078 

T5-F7' 0,780639 0,383197 0,424367 0,119339 0,213899 0,425552 

C4-F8' 0,323392 0,544005 0,451431 0,134499 0,16455 0,360429 

T4-F8' 0,510293 0,459402 0,46404 0,58723 0,555339 0,282484 

T6-F8' 0,272327 0,582461 0,604647 0,516212 0,133003 0,817344 

R MEAN' VAR STD SKEWNESS KURTOSIS SSQ 

C3-F7' -0,16612 0,014907 0,079211 0,40744 -0,31577 -0,04375 

T3-F7' -0,32388 0,042966 0,000314 -0,11659 -0,02194 -0,14352 

T5-F7' 0,048818 -0,15206 -0,13944 -0,26817 0,215438 -0,13908 

C4-F8' 0,171916 -0,10613 -0,13151 -0,25804 0,240209 -0,15938 

T4-F8' 0,115096 -0,12922 -0,1279 0,095001 -0,10317 -0,18685 

T6-F8' -0,19077 0,09621 0,090623 -0,1135 0,258997 0,040494 
 

Tab7.8 Výpočet koeficientů korelace mezi parametry EEG a objemem na levém fasciculu arcuatu 

 

Jako příklad lze zvolit korelaci parametru skewness EEG naměřeném na svodech C3-F7 

s AFsin_vol z tabulky 7.8 V tomto případě lze prohlásit, že pomocí měření objemu pravého 

fasciculu arcuatu je možné nalézt korelaci s koeficientem šikmosti naměřeným na svodech C3-F7 

ve frekvenčním pásmu beta. 

 

8 Výsledky 
 

Pokud pomineme příklady popsané v kapitole 7, bylo nakonec samozřejmě nutné prověřit 

všechny případy, které se dostaly pod mez významnosti. V případě rozlišení pacientů dle 

psychologických typů a stupňů dysfázie jsou výsledky vypsány v tabulce 8.1.  

Modře jsou označeny případy identifikace z EEG záznamu vizuálního testu, bíle pak 

z části, kdy pacient promlouval s psychologem. Z tabulky je patrné, že se mi za pomoci vybrané 

metody parametrizace signálu EEG podařilo odlišit od sebe pacienty se sensorickým i motorickým 

typem onemocnění a to v obou fázích vyšetření. 

Stupeň dysfázie se mi určit povedlo pouze ve fázi promluv pacienta. V těchto případech se 

pak za pomoci dodatečného testu povedlo rozlišit jednotlivé skupiny, nikdy však v jednom 
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pozorování. Obvykle byla patrná výrazná odchylka mezi dvěma skupinami pacientů, případně 

jedné ze skupin od zbylých dvou. 

 

Psychologické 
vyšetření Parametr EEG Pásmo Svod 

 
   Hodnota P  Rozlišení skupin 

Typ dysfázie MEAN Delta T4-F8 0,0255 nerozlišitelné 

Typ dysfázie MEAN Beta2 T6-F8 0.044 Sens/Motor 

Typ dysfázie MEAN Beta2 T3-F7 0,0058 Sens/Motor 

Typ dysfázie MEAN Beta2 C3-F7 0,0122   

Typ dysfázie MEAN Gama T6-F8 0,0482   

Typ dysfázie MEAN Gama T3-F7 0,0131 nerozlišitelné 

Typ dysfázie STD Delta T6-F8 0,0458 Sens/Motor 

Typ dysfázie KURTOSIS Theta C4-F8 0,0252 Sens/Motor 

Typ dysfázie SKEWNESS Theta C4-F8 0,0284 stěží rozlišitelné 

Typ dysfázie KURTOSIS Theta T3-F7 0,0413 stěží rozlišitelné 

Typ dysfázie SKEWNESS Theta T3-F7 0,0221 stěží rozlišitelné 

Typ dysfázie KURTOSIS Beta1 C3-F7 0,0335 stěží rozlišitelné 

Typ dysfázie SKEWNESS Gama C4-F8 0,0405 Sens/Motor 

Typ dysfázie MEAN Gama T6-F8 0,0482 Sens/Motor 

Typ dysfázie MEAN Beta2 T6-F8 0,0019 Sens/Motor 

Typ dysfázie MEAN Beta2 T3-F7 0,025 nerozlišitelné 

Typ dysfázie MEAN Beta1 T6-F8 0,0091 Sens/Motor 

Typ dysfázie MEAN Beta1 C3-F7 0,0184 nerozlišitelné 

Typ dysfázie MEAN Gama T6-F8 0.0000625 Sens/Motor 

Typ dysfázie MEAN Gama T3-F7 0,0051 Sens/Motor 

Stupeň dysfázie SKEWNESS Delta T4-F8 0,0273 L/S, L/T 

Stupeň dysfázie MEAN Beta1 C3-F7 0,0113 S/T 

Stupeň dysfázie KURTOSIS Beta2 T5-F7 0,0006 T/L, T/S 

Stupeň dysfázie STD Beta2 T5-F7 0,0003 S/L, S/T 

Stupeň dysfázie VAR Beta2 T5-F7 0,0008 S/L, S/T 

Stupeň dysfázie KURTOSIS Delta T6-F8 0,0496 L/S, L/T 

Stupeň dysfázie SKEWNESS Beta2 T6-F8 0,031 L/T 

Stupeň dysfázie KURTOSIS Delta T4-F8 0,0496 L/S 

Stupeň dysfázie SKEWNESS Delta T4-F8 0,0273 L/S 
 

Tab. 8.1 Výsledky rozlišení pomocí EEG dle stupně a typu dysfázie 

 

Také v případě identifikace jednotlivých skupin rozdělených dle Bishopové (tabulka 8.2) 

se mi podařilo skupiny odlišit v obou fázích vyšetření. Jako jeden z mála parametrů byl tento lépe 
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diferencovatelný na nižších frekvencích. Zvláště z vizual fáze bylo možno zjistit všechny 

jednotlivé skupiny.  

 

Psychologické 
vyšetření Parametr EEG Pásmo Svod 

 
Hodnota P  Rozlišitelnost 

Bishop STD Beta2 T4-F8 0,0355 A/S, A/F 

Bishop STD Beta2 T5-F7 0,034 nerozlišitelné 

Bishop MEAN Beta1 T4-F8 0,0311 A/P 

Bishop MEAN Beta2 T4-F8 0,0133 F/A, F/S, F/P 

Bishop MEAN Beta2 C4-F8 0,0008 A/S, A/F, A/P 

Bishop SSQ Beta2 C4-F8 0,0005 A/S, A/F, A/P 

Bishop VAR Delta T4-F8 0,016 S/F 

Bishop SSQ Delta T4-F8 0,0122 S/F 

Bishop SSQ Delta T3-F7 0,046 S/F 

Bishop KURTOSIS Delta C3-F7 0,0095 F/P, F/S 

Bishop SKEWNESS Delta C3-F7 0,0017 F/P, F/S 

Bishop KURTOSIS Theta C4-F8 0,0462 S/P 

Bishop SSQ Theta C3-F7 0,0252 S/P 

Bishop KURTOSIS Beta 1 C3-F7 0,0424 S/P 
 

Tab. 8.2 Výsledky rozlišení pomocí EEG dle Bishopové 

  

 Dalším krokem bylo ověření, zda je možno stejným způsobem identifikovat výše zmíněné 

za pomoci parametrů naměřených na DTI. V tomto případě bylo možné rozlišit skupiny pacientů 

dle stupně dysfázie a dle typu dysfázie, v případě kategorií dle Bishopové se však nezdařilo. 

Dosažené výsledky jsou k nahlédnutí v tabulce 8.3. 

Psychologické 
vyšetření Parametr DTI 

Hodnota P  
pozn 

Typ dysfázie Afsin_fib 0,000000247 Sens/Motor 

Typ dysfázie Afdx_fib 0,0017 Sens/Motor 

Typ dysfázie AFsin_vol 0,000000102 Sens/Motor 

Typ dysfázie Afdx_vol 0,0002 Sens/Motor 

Stupeň dysfázie Afdx_fib 0,0298 nerozlišitelné 

Stupeň dysfázie AFsin_vol 0,0188 S/T 

Stupeň dysfázie Afdx_vol 0,0334 S/T 
 

Tab. 8.3 Výsledky rozlišení pomocí DTI dle stupně a typu dysfázie 
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Dalším krokem pak bylo zjištění, zda existují signifikantní korelace mezi parametry EEG 

a DTI a případně aplikovat je na úspěšné identifikace výše. Nalezl jsem poměrně velké množství 

korelací (viz tabulka 8.4), nejlepší však dosahují hodnot kolem R=0,4 (kapitola 7.4). 

 

 

Tab. 8.4 nalezené korelace DTI a EEG 

 Jak patrno, nejlepších výsledků dosahují korelace s koeficientem P < 0,01. Pokud navíc 

dohledáme korespondující údaj z předchozích statistik, můžeme najít vztah mezi fakty zjištěnými 

pomocí EEG a vztáhnout je na DTI a naopak. 

Uvažujme například svod T4-F8 v pásmu beta, parametr STD. Tento je v korelaci R = -0.34 

s objemem naměřeném na pravém fasciculu arcuatu. Zároveň však platí, že za pomoci této 

kombinace parametru a svodu je možné odlišit skupiny pacientů dle Bishopové s verbální 

DTI EEG Pásmo Svod P, R  

Afdx_fib SKEWNESS Beta2 C3-T7 0,021242 ; 0,39369 

Afdx_fib KURTOSIS Gama T3-F7 0,009322 ; 0,4394 

Afdx_vol SSQ Alfa C3-T7 0,0417 ; 0,3511 

Afdx_vol SSQ Alfa T5-F7 0,023389 ; 0,3873 

Afdx_vol SSQ Alfa C4-F8 0,021017 ; 0,39432 

Afdx_vol SSQ Alfa T4-F8 0,024538 ; 0,38503 

Afdx_vol SSQ Alfa T6-F8 0,029993 ; 0,3726 

Afdx_vol MEAN Beta1 T6-F8 0,035823 ; -0,36122 

Afdx_vol SKEWNESS Beta2 C3-T7 0,037517 ; 0,3582 

Afdx_vol SSQ Beta2 T5-F7 0,031415 ; -0,36967 

Afdx_vol VAR Beta2 T4-F8 0,024352 ; -0,38549 

Afdx_vol STD Beta2 T4-F8 0,048882 ; -0,34036 

Afdx_vol SSQ Beta2 T4-F8 0,045523 ; -0,34525 

Afdx_vol VAR Gama T5-F7 0,031343 ; -0,36982 

Afdx_vol STD Gama T5-F7 0,045493 ; -0,34529 

Afdx_vol SSQ Gama T5-F7 0,01771 ; -0,40432 

Afsin_fib MEAN Beta1 C3-T7 0,036424 ; -0,35493 

Afsin_fib KURTOSIS Beta2 C3-T7 0,0352 ; -0,35711 

Afsin_fib SKEWNESS Gama T3-F7 0,02967 ; 0,3679 

Afsin_fib KURTOSIS Gama T3-F7 0,036935 ; -0,35402 

Afsin_vol MEAN Beta1 C3-T7 0,029974 ; -0,36728 

Afsin_vol SKEWNESS Beta1 T3-F7 0,0426 ; -0,34462 

Afsin_vol KURTOSIS Beta1 T4-F8 0,00771 ; 0,44287 

Afsin_vol MEAN Beta1 T6-F8 0,026294 ; -0,37534 

Afsin_vol SKEWNESS Beta2 C3-T7 0,01512 ; 0,40744 
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sluchovou agnozií od pacientů se smíšeným fonologicko-syntaktickým syndromem i syndromem 

chybného fonologického programování (viz tabulka 8.2). 

V tomto případě lze tedy konstatovat, že na základě korelační analýzy je možné pomocí DTI 

měření objemu levého fasciculu arcuatu rozeznat, o který typ pacienta dle Bishopové se jedná. 

Na závěr je třeba přistoupit k požadovanému ověření předložených závěrů studie vztahu 

elektrofyziologických a traktografických vyšetření. Své výsledky sepíši pro porovnání ve stejném 

tvaru, jaký je uveden v kapitole 6. 

 

1. pomocí EEG za předpokladu, že o pacientovi vím, že je dysfatik 

 dokáži rozlišit typ dysfázie 

 dokáži rozlišit třídy A, S, F i P, třídu A zastával však pouze 1 pacient 

 dokáži rozlišit stupeň dysfázie, avšak pouze ve fázi vyšetření, kdy pacient promlouvá 

2. pomocí DTI za předpokladu, že o pacientovi vím, že je dysfatik 

 dokáži rozlišit typ dysfázie 

 nedokáži rozlišit třídy podle Bishopové 

 dokáži rozlišit střední a těžkou úroveň dysfázie, nikoliv však lehkou 

3. mezi zvolenými EEG parametrizacemi a DTI existují korelace 

 

Na rozdíl od původní studie se mi tak nepovedlo rozlišit stupeň dysfázie ve fázi vizuálního 

testu a pomocí DTI jsem na rozdíl od lehkého stupně dysfázie identifikoval naopak stupeň těžký. 

Přesto předložené závěry, pokud jde o rozlišení jednotlivých skupin pacientů pomocí EEG a DTI, 

tato práce potvrzuje. Není vyloučeno, že odchylky od původní studie jsou způsobeny odlišnou 

metodou zpracování signálu, především pak normalizace a parametrizace. Potvrzení této teorie 

vyžaduje hlubší analýzu a porovnání obou postupů. 
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9 Závěr 
 

Cílem této práce bylo ověřit předložené závěry studie vztahu elektrofyziologických a 

traktografických vyšetření pomocí nezávislé implementace předložené metodiky zpracování EEG. 

Součástí ověření byla implementace parametrizace pomocí directed transfer function a statistické 

vyhodnocení vztahu s psychologickými a psychologickými vyšetřeními. 

Z těchto vyšetření probíhajících ve fakultní nemocnici Motol jako součást projektu s 

názvem Korelace MR traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí 

s vývojovou dysfázií bylo k dispozici dostatek údajů a naměřených signálů EEG k 36 pacientům 

nízkého věku. 

První zpracování signálu ukázalo, že zvolená parametrizace DTF umožňuje poměrně jasně 

pozorovat výraznou změnu aktivity v signálu. Vzhledem k tomu, že signály většiny pacientů měly 

po užití parametrizace vzhledem k stejnému průběhu vyšetření podobný průběh, ale odlišnou 

amplitudu, bylo nutno signály nejprve normalizovat. Jako dostatečné se ukázalo namísto 

amplitudy pozorovat změnu aktivity mezi fází, kdy byl pacient v klidu, a fázemi, kdy pacient 

promlouval s psychologem a probíhal paměťový vizual test. Tohoto rozdílu v aktivitě bylo 

následně využito při výběru svodů, na nichž se změna dala napříč pacienty nejlépe pozorovat. 

Z částí signálů naměřených během fází promluv a vizual testu, které v podstatě také jako 

jediné byly pro tuto problematiku relevantní, bylo posléze vypočteno 6 parametrů pro každý 

signál, svod a frekvenční pásmo aktivity EEG. Vybrané parametry samozřejmě představují pouze 

zlomek možných a není tak vyloučeno, že by se výsledky statistiky mohly výrazně lišit při jiném 

výběru. Takto získané parametry byly následně použity pro statistické metody kategorické i 

nekategorické za účelem ověření tvrzení předložené studie. 

Prvním úkolem bylo rozlišení psychologického parametru „typ dysfázie“. Tento dělil 

pacienty na pouhé dvě skupiny podle toho, zda bylo jejich onemocnění senzorického, nebo 

expresivního typu. K výpočtu posloužila funkce ANOVA a cílem bylo nalézt kombinace 

parametrů EEG, svodů a pásem se signifikantní hodnotou parametru P < 0,05. Pomocí této metody 

se podařilo nalézt dostatek kombinací a úspěšně rozlišit oba typy dysfázie. 

Složitější pak byl postup při rozlišování stupně dysfázie a tříd podle Bishopové. Stupeň 

dysfázie nabývá 3 hodnot: lehký, střední, těžký. Skupiny dle Bishopové jsou dokonce 4 : A, S, F, 

P. V těchto případech nestačila pouze ANOVA, ale vzhledem k tomu, že šlo o vícenásobné 
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porovnávání, bylo nutno provést dodatečný porovnávací test. Po aplikaci se podařilo odlišit 

jednotlivé třídy dle Bishopové v obou fázích vyšetření. V druhém případě se sice podařilo rozlišit 

všechny jednotlivé stupně dysfázie, avšak pouze ve fázi promluv. 

Všechny výše zmíněné testy poté bylo třeba opakovat, pouze namísto parametrů EEG byly 

použity parametry DTI. Ve výsledcích se ukázalo, že pomocí těchto parametrů je možno rozlišit 

jednotlivé stupně a typy dysfázie, ale odlišení jednotlivých tříd dle Bishopové se nezdařilo. 

Posledním krokem pak bylo zjištění, zda existuje korelace mezi EEG a DTI parametry, 

případně zda lze dohledat korelaci mezi parametry, které vyšly signifikantní v předchozích bodech. 

Pro stanovení kritéria posloužil korelační koeficient P < 0.05, který vyjadřuje s jakou chybou je 

zamítnuta hypotéza o nezávislosti pozorování. Korelací mezi parametry byla nalezeno slušné 

množství, avšak korelační koeficient R nenabýval vyšších hodnot než 40%. Při srovnání se 

signifikantními pozorováními v předchozích statistikách bylo nalezeno několik použitelných 

korelací. 

Předložené výsledky studie se tak podařilo ověřit s výjimkou dvou nesrovnalostí. Stupeň 

dysfázie se pomocí EEG podařilo rozlišit pouze ve fázi promluv pacienta a pomocí DTI se povedlo 

odlišit skupinu se středními a těžkými obtížemi, zatímco původní studie odlišovala naopak lehkou 

a střední formu. Tyto rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny odlišnou formou zpracování a 

především pak parametrizací signálu. 
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