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Detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv  

v programovém prostředí MATLAB 
 

Úvod 
 

Řeč je významným ukazatelem motorických funkcí a pohybové koordinace a zároveň je 

extrémně citlivá k postižení centrální nervové soustavy (Duffy 2005). Parkinsonova nemoc 

(PN) je běžně se vyskytující neurodegenerativní onemocnění s výskytem 2 ze 100 lidí nad 60 

let věku, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk tvořících dopamin v části mozku 

zvané Substantia nigra, která je součástí komplexu basálních ganglií (Poewe et al. 2017). 

Hlavní pohybové příznaky PN jako jsou třes, ztuhlost, zpomalenost, a poruchy držení těla a 

chůze se projevují až při výrazném postižení značné části  mozkových buněk, zatímco změny 

v řeči jim mohou dlouhodobě předcházet, a to až o deset let před stanovením diagnózy 

(Postuma et al. 2012). Včasná diagnóza pomocí přesné identifikace postižení řečového 

projevu může být zásadní pro stanovení prognózy PN a brzké nasazení adekvátní léčby.  



Jedna z úloh na posouzení (nejen) motorických schopností artikulačního ústrojí je rytmické 

opakování slabik, kdy je testovaný jedinec požádán, aby pravidelně, rytmicky opakoval 

slabiku /pa/, tak, aby nezrychloval ani nezpomaloval (podobně jako metronom). Předchozí 

studie ukázaly, že pacienti s PN mají sníženou schopnost udržet stabilní tempo při opakování 

slabik a navíc mají tendenci rytmus v průběhu času akcelerovat (Skodda and Schlegel, 2008; 

Skodda et al., 2010; Rusz et al. 2015; Hlavnička et al. 2017). Během opakování slabik se však 

mohou v řeči projevit i další deficity související s PN jako je zhoršená respirace vedoucí 

k častějším nádechům, zvýšený chrapot vedoucí k zhoršení kvality akustického signálu či 

špatná artikulace souhlásek a samohlásek vedoucí ke změnám časových a frekvenčních 

charakteristik akustického signálu.  

Pro vývoj léčby, stanovení přesné diagnózy a prognózy PN je zásadní mít k dispozici 

vhodná objektivní měření, tzv. biomarkery, které úzce souvisejí s přítomností nebo progresí 

symptomů dané nemoci. Automatizace hodnocení řeči může poskytnout tyto objektivní 

biomarkery a přinést tak obrovské možnosti pro budoucí vylepšení klinické praxe a zlepšení 

kvality života pacientů s PN. Cílem Biosignal Challenge 2018 je navržení segmentačního 

algoritmu a přidružených příznaků pro hodnocení poruch řeči u PN při rytmickém opakování 

slabik. S využitím algoritmu pak dále rozhodnout, zda se jedná o akustický signál pořízený od 

zdravého jedince nebo pacienta s PN. 

 

Data 
 

V rámci řešení práce je k dispozici sada trénovacích dat. Trénovací data představují 

promluvy rytmicky opakovaných slabik /pa/. Data jsou složená ze zvukových signálů formátu 

*.wav s vzorkovacím kmitočtem fs = 48 kHz. Obrázek 1 zobrazuje typický průběh opakování 

slabik /pa/ pro zdravého mluvčího v časové a frekvenční oblasti. 

Pro trénování je k dispozici soubor dat od 30 pacientů s PN a 30 zdravých věkově 

srovnatelných kontrolních jedinců, vše muži. Data, u kterých jsou v názvu souboru první dvě 

písmena „PN“, náleží ke skupině PN. Data, u kterých jsou v názvu souboru první dvě písmena 

„HC“ (z anglického healthy controls) náleží ke zdravé kontrolní skupině. Pro každého jedince 

jsou dostupné 2 realizace (poslední písmeno názvu souboru „a“ nebo „b“). Celkově je tudíž 

k trénování dostupných 60 audionahrávek pacientů s PN a 60 audionahrávek jedinců zdravé 

kontrolní skupiny.  

 
Obrázek 1: Ukázka průběhu opakování slabik /pa/ pro zdravého mluvčího v časové a 

frekvenční oblasti. 



Návrh algoritmu 
 

K samotnému řešení je možné použít jakékoliv dostupné metodiky. Mezi základní pojmy 

spjaté s řešením práce (tj. řešitel by měl být s těmito technikami obeznámen před zahájením 

řešení) patří práce s maticemi, jednoduché cykly, filtrace, diference, integrace, hledání 

v polích, detekce maxim, základní statistické operace (např. střední hodnota, směrodatná 

odchylka), spektrum, výkonové spektrum, spektrogram, obálka signálu, autokorelace, 

momenty a počet průchodů nulou. Pro lepší rozhodování zdravý vs. nemocný lze využít 

klasifikační techniky jako je například k-means nebo lineární diskriminační analýza. 

Pro získání co nejlepšího skóre je možno také využít některých pokročilejších technik 

zpracování signálu (např. bayesovský detektor nebo kepstrální koeficienty) a klasifikace 

(např. SVM, EM algoritmus nebo neuronová síť). 

 

Vyhodnocení přesnosti 
 

Cílem řešení je navrhnout funkci function [label] = detector(sig, fs), 

kde vstupem signálu je zvukový signál “sig” a vzorkovací frekvence “fs” a výstupem této 

funkce je hodnota labelu 1 v případě nahrávky pacienta s PN nebo hodnota 0 v případě 

promluvy zdravého jedince kontrolní skupiny. K dispozici je dostupný také testovací soubor 

test.p a skutečné labely k jednotlivým promluvám v souboru labels.txt, se kterými můžete 

otestovat přesnost svého navrženého algoritmu. Ten spolu s vlastní funkcí vložte do složky 

s trénovacími daty, jeho spuštěním se pak provede automatický test přesnosti. 

Váš algoritmus bude ale testován na zcela jiné „testovací“ množině o rozšířeném počtu 196 

audionahrávek od odlišných mluvčích s PN a zdravých jedinců. Tento postup se běžně 

provádí zejména proto, aby se reálně ověřila skutečná robustnost algoritmu, který může být 

jinak vyladěn optimálně nastavenými konstantami tak, aby dával co nejlepší výsledek.  

Před finálním odesláním je nutné zkontrolovat, zda algoritmus (navržená funkce) proběhne 

přes výše zmíněný testovací soubor na všech trénovacích datech, které máte k dispozici. 

Chyba může nastat, pokud k trénování svého algoritmu používáte pouze několik vybraných 

souborů. U ostatních souborů pak může dojít k přetečení a nebude možné vyhodnotit přesnost 

Vašeho algoritmu automaticky. 
 

Podmínky soutěže 
 

 Soutěž je určena studentům všech vysokých škol České a Slovenské republiky. 

 Všechny algoritmy detekce musí být naprogramovány v prostředí MATLAB s uvedením 

verze produktu.  

 Detektory navrhněte a optimalizujte na trénovacích datech.  

 Na adresu biosignalchallenge@fel.cvut.cz zašlete zdrojové kódy v podobě funkcí ve 

formátu (*.m) společně a protokolem ve formátu PDF.  

 Protokol představuje nezbytnou součást nutnou k zařazení do soutěže. Struktura protokolu 

se řídí dle standardních zvyklostí vědecké práce (Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuze) a 

musí obsahovat popis všech použitých technik s odkazy na zdroje.  

 Své práce zasílejte do 20. května 2018, 24:00. 

 Výsledky budou zveřejněny na webovských stránkách a předání cen proběhne v 

prostorách ČVUT FEL v týdnu od 28. května do 1. června 2018 (změna termínu 

vyhlášení je vyhrazena, všichni účastnící budou informováni). 

 Na základě celkových výsledků budou oceněny tři nejlepší práce formou finančního daru: 

1. místo 400,- USD, 2. místo 350,- USD, 3. místo 250,- USD. 
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