
16                     

# dimension of training data set is  2552 x 16                                                                                                                                                                                                                        

# sample frequency = 16000 Hz, length of segments = 0.02 s, overlap = 50 %,  

    window "hamming", pre-emphasis alpha = 1, order AR model = 29                        

# melc is mel cepstrum 

# Hx is number of child in database of helathy child (x=08,...,61)                                                                                                                                           

# energy is meant sum(x(t)^2) of one segment    

# melc1 melc2 melc3 melc4 melc5 melc6 melc7 melc8 melc9  

   melc10 melc11 melc12 melc13 melc14 melc15 melc16 child 

Ukázka dat pro klasifikaci pacientů 

                slovo „dědeček“ 



Natrénovány mapy na samohláskách zdravých dětí 

  

Trénovací data od zdravých 

dětí ručně klasifikované 

samohlásky 

Výpočet úspěšné klasifikace 

vst. dat na mapu 

Na základě trén. dat 

klasifikována mapa 

Analýza samohlásek na  

základě úspěšné klasifikace v mapách  

Data od nemocných dětí - ručně 

klasifikované samohlásky 



Existuje korelace mezi procentem úspěšné klasifikace 

samohlásek na mapě a stupňem závažnosti vývojové 

dysfázie? 

          

  

Korelační analýza  

Korelační koeficient pro 27 dětí (15 nemocných a 12 zdravých) je 

 -0,8336118.  

(záporné znaménko proto, že čím lepší klasifikace, tím nižší stupeň 

vývojové dysfázie) 

 

Což dokazuje lineární závislost mezi klasifikací samohlásek promluv 

dětí a stupněm závažnosti vývojové dysfázie! 



                  

  Typy promluv v řečové databázi   

                  

  Skupiny promluv Adresář Promluvy 
Příklad zápisu souboru 

*.Wav 

  

    

  
1. samohlásky 01samohl a o u e i  4xy1a … 4xy1i   

  
2. souhlásky 02souhl m b t d r l k g h ch 4xy2m … 4xyx(ch)   

  

3. slabiky 03_1sl 
pe la vla pro bě nos ber krk 

prst 
4xy3pe … 4xy3prst 

  

  

4. 
dvouslabičná 

slova 
04_2sl 

kolo 4xy4kolo   

  
pivo 4xy4pivo   

  
sokol 4xy4sok   

  
papír 4xy4pap   

  
trdlo 4xy4trd   

  

5. tříslabičná slova 05_3sl 

dědeček 4xy5ded   

  
pohádka 4xy5poh   

  
pokémon 4xy5pok   

  
květina 4xy5kve   

  

6. 
čtyřslabičná 

slova 
06_4sl 

motovidlo 4xy6mot   

  
televize 4xy6tel   

  
popelnice 4xy6pop   

  7. 
víceslabičná 

slova 
07_vsl 

různobarevný 4xy7ruz   

  
mateřídouška 4xy7mat   



8
. zdvojená slova 08_zdvoj 

pohádková víla 4xy8pv 

kouzelný měšec 4xy8km 

čarotvorný hrnec 4xy8ch 

9
. 

narůstání řady 

slov 

09_NARU

ST 

voda 4xy9v 

živá voda 4xy9zv 

živá a mrtvá voda 4xy9zmv 

pramen s živou a mrtvou 

vodou 
4xy9pzmv 

1
0
. 

složená věta 10_veta 

Když šla červená Karkulka 

lesem, 
4xy10_1 

potkala zlého vlka 4xy10_2 

1
1
. 

sluchová 

diferenciace 
11_difer 

pes nes 4xy11pn1 4xy11pn2 

ten den 4xy11td1 4xy11td2 

kůl vůl 4xy11kv1 4xy11kv2 

hrát brát 4xy11hb1 4xy11hb2 

ječí ježí 4xy11jj1 4xy11jj2 

ble ple 4xy11bp1 4xy11bp2 

kloč kloč 4xy11kl 

kvěš kveš 4xy11kk1 4xy11kk2 

šný šní 4xy11ss1 4xy11ss2 

vošl vočl 4xy11vv1 4xy11vv2 
1
2
. 

věta při EEG 12_veeg Podívej se na směšného klauna 4xy12veeg 



Vývoj nemoci znázorněný mapou SSOM 

1/21 

2/15 

3/4 

bílé – ano 

černé - ne  

pořadí nahrávky 

počet chyb 

Praha, 20.10.2009 
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Chybná klasifikace samohlásek u pacientů s vývojovou dysfázií 

i/u e/o e/u o/i



a  červená 

e  oranžová 

i   žlutá    

o zelená 

u modrá 

a  černá - muž 

Zdravé děti (a e i o u) – muž (a) …levý obrázek 

                                         žena (a)…pravý obrázek 



Klasifikace souhlásek pomocí U-matice - labelování 


