
40
SOUDNÍ LÉKA¤STVÍ 3/2011

VyuÏití automatického pfiepisu fieãi v pitevním provozu
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SOUHRN
Autofii referují o poãítaãovém programu NEWTON Dictate, kter˘ je urãen k pfievodu diktovaného textu do písemné podoby, a popisují
jeho moÏné uÏití v soudním lékafiství k pfiepisu diktovaného pitevního nálezu. Jsou diskutována specifika soudního lékafiství a jejich vliv
na pfiepisovací proces, zejména je analyzována otázka, jak v˘hodnû upravit poãítaãov˘ program, aby nepfiesnosti pfiepisu, zapfiíãinû-
né charakterem pitevního provozu, byly co nejmen‰í. Jde o hlasové adaptace a uÏití vhodného slovníku. Úloha pitevní dokumentátorky
není v textu zpochybÀována.
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Usage of automatic voice transcription in autopsy service

SUMMARY
The paper describes the computer program NEWTON Dictate which is used for speech recognition and transcription. The possible uses
of this program in forensic medicine are discussed, especially concerning the recognition and transcription of the autopsy findings. Spe-
cific conditions of the forensic medicine are introduced, with their influence on speech recognition and translation being the focus. The
authors analyze program improvement aimed at reducing mistakes in recognition and transcription which may occur during autopsy
work flow. Such improvement involves appropriate vocabulary usage and special vocal adaptation. The role of the autopsy secretary is
acknowledged.
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Poãítaãov˘ program NEWTON Dictate, 1 kter˘ pfievádí diktova-
n˘ text do písemné podoby, je jiÏ ve zdravotnictví uÏíván, a to pfie-
dev‰ím na nûkter˘ch radiologick˘ch oddûleních k popisu v˘stupÛ
zobrazovacích vy‰etfiení, na nûkter˘ch oddûleních patologie k po-
pisu biopsií ãi na chirurgick˘ch oddûleních k zápisÛm operaãních
protokolÛ.2

UÏití programu na jednotliv˘ch pracovi‰tích má svá specifika da-
ná charakterem daného odvûtví (jde o specifika technická i ta, kte-
rá se t˘kají uÏívané terminologie).3

Cílem tohoto sdûlení je popis specifik uÏívání programu v soud-
ním lékafiství, konkrétnû pfii zápisu pitevního nálezu diktovaného
pfiímo pfii pitvû.4

Jde o úvodní poznámky uvádûné s vûdomím, Ïe teprve dal‰í te-
oretické i praktické testování programu ukáÏe, zda je program vÛ-
bec vhodn˘ pro vyuÏití na tomto pracovi‰ti.

V¯HODY PROGRAMU PRO ADMINISTRATIVU
Zavedení programu pfiedstavuje pfiedev‰ím zjednodu‰ení práce

pitevní dokumentátorky, nenahrazuje ji v‰ak a ani to nemá v úmys-
lu. Práce dokumentátorky zÛstává nadále nezastupitelná a spoãí-
vá pfiedev‰ím ve sledování úspû‰nosti pfiepisu, v organizaci na-

hrávacího a pfiepisovacího procesu, doplÀování identifikaãních úda-
jÛ, v editaci „surového“ textu a korekturách napsaného textu.

Program uchovává5 diktovan˘ nález ve zvukové podobû, lze
jej tedy znovu spustit  a sporná místa v textu dle nûj zkontrolo-
vat (bûhem poslechu se v textu zv˘razÀují slova, která jsou ak-
tuálnû pfiehrávána; mÛÏe jít o slova vyslovená tak, Ïe je program
nerozpozná, nebo o slova, která nejsou v uÏivatelském slovníku
– viz níÏe). Závûreãnou korekturu vÏdy musí provést lékafi, kte-
r˘ nález diktoval.

TECHNICK¯ POPIS ZA¤ÍZENÍ
Program6 je nainstalován na poãítaã, kter˘ má doporuãené pa-

rametry (napfi. procesor Intel Core 2 Duo 2.2 GHz nebo jin˘ od-
povídajícího v˘konu, OS Windows XP, Vista nebo 7, RAM 1 GB
pro Windows XP, RAM 2 GB pro Windows Vista nebo 7, bûÏná
zvuková karta). K licencování programu se pouÏívá buì softwa-
rová licence (v tom pfiípadû je nutné pro provoz programu b˘t pfii-
pojen na internet), anebo hardwarov˘ klíã, kdy pfiipojení není tfie-
ba. Velikost programu na disku se pohybuje dle velikosti slovníku
mezi 200 a 500 MB.

Vlastní zafiízení se skládá z poãítaãe se zvukovou kartou (bûÏ-
ná zvuková karta podporující vzorkovací frekvenci 16 kHz a ‰est-
nácti bitové rozli‰ení) a ze sluchátek s kvalitním smûrov˘m mikro-
fonem. 7 Ten by mûl b˘t umístûn cca 5 cm pfied ústy diktujícího, ni-
koli v‰ak pfiímo pfied nimi, ale pfii jejich kraji nebo pod nimi (pfies-
né umístûní je nutné individuálnû nastavit).

Propojení mikrofonu a poãítaãe pomocí kabelu není v popiso-
vané praxi moÏné, jakkoli by zajistilo vy‰‰í úspû‰nost pfii rozpo-
znání a pfiepisování pitevního nálezu (kabel diktujícímu lékafii kom-
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plikuje voln˘ pohyb po pitevnû, nehledû na hygienické komplika-
ce). Z tohoto pohledu se jako v˘hodnûj‰í jeví bezdrátová forma pfii-
pojení mikrofonu s poãítaãem pomocí modulu (USB port). Tím se
zvy‰ují nároky na takov˘ zpÛsob diktování, aby správnost zápisu
(„míra porozumûní“) byla co nejvy‰‰í. Toho lze postupnû dosáh-
nout vedle dodrÏování zásad pro správné diktování také volbou
hlasového profilu a vytvofiením individuálního hlasového profilu dik-
tujícího lékafie (viz níÏe).

Zafiízení je citlivé na zvukové ruchy, jak˘mi jsou zejména hlasy
dal‰ích lidí v bezprostfiední blízkosti diktujícího, zvuky vydávané pi-
tevními nástroji atd. Proto v pfiípadû, Ïe lékafi potfiebuje komuni-
kovat s dal‰ími pracovníky (s lékafii, sanitáfii, dokumentátorkou,
fotografkou, laborantkou aj.), je nutno diktát pfieru‰it pfiímo na klá-
vesnici, ãi my‰í (coÏ je velmi nevhodné z hygienick˘ch dÛvodÛ), po-
mocí slovního povelu nebo prostfiednictvím dokumentátorky.

VLASTNÍ DIKTOVÁNÍ PITEVNÍHO NÁLEZU
Pro správn˘ chod programu je tfieba, aby lékafi vyslovoval do-

stateãnû srozumitelnû, ale zároveÀ pfiirozenû rychle.8 Kfiik, ‰epot
nebo zv˘razÀování jednotliv˘ch slov není vhodné. Mezi jednotli-
v˘mi vûtami lze dûlat pauzy, program „poãká“. Program neroz-
poznává suprasegmentální prostfiedky, je proto nutno diktovat in-
terpunkãní znaménka.9 Tím se zvy‰ují nároky na lékafie, aby si osvo-
jil nejen „technick˘“ zpÛsob diktování, ale i jazykov˘ styl diktová-
ní, kter˘ není totoÏn˘ se stylem pfii diktování dokumentátorce a kte-
r˘ musí b˘t explicitnûj‰í.

Stejn˘m zpÛsobem se postupuje, kdyÏ je potfieba diktování ná-
lezu bûhem pitvy pfieru‰it a komunikovat s dal‰ími pracovníky (za
tímto úãelem se pouÏívá pokyn napfi. konec diktování).

Stejn˘ zpÛsob lze zvolit téÏ pfii ukonãení diktování. Vedle tûch-
to pfiím˘ch hlasov˘ch povelÛ lze povely zadávat pfiímo na kláves-
nici nebo je provádí dokumentátorka.

HLASOVÁ ADAPTACE
Vzhledem k charakteru práce na pitevnû je nutné bezdrátové

pfiipojení mikrofonu k poãítaãi; tím se zvy‰uje poÏadavek na vy-
tvofiení individuálního hlasového profilu diktujícího lékafie. Pod-
statou tohoto procesu10 je, Ïe lékafi namluví 90 pfiedem speciál-
nû vybran˘ch adaptaãních vût, na jejichÏ základû systém pfiizpÛ-
sobí své parametry pfiímo hlasu konkrétního lékafie. Tím by mû-
la vzrÛst pfiesnost a rychlost rozpoznání diktovaného pitevního
nálezu.

Je tfieba kompenzovat ztráty dané bezdrátov˘m spojením mik-
rofonu s poãítaãem. Zohlednûní individuálních charakteristik hla-
sového projevu diktujícího lékafie zapfiíãiÀuje, Ïe je hlasov˘ pro-
fil „nepfienosn˘“, kaÏd˘ lékafi si vytváfií svÛj vlastní hlasov˘ pro-
fil. Diktujícím bez individuálního hlasového profilu slouÏí pouze
obecn˘ profil muÏsk˘ nebo Ïensk˘. Individuální hlasovou adap-
taci je vhodné provést aÏ poté, co si lékafi osvojí základní pra-

vidla diktování. Je tfieba ji provést pfiímo na pitevnû za pfiítom-
nosti bûÏn˘ch ruchÛ a ‰umÛ, aby se poãítaãov˘ program nauãil
rozpoznávat diktát pfiímo v tomto prostfiedí (i s pfiíslu‰n˘mi ‰u-
my), protoÏe pracovny lékafiÛ mají jiné akustické vlastnosti. Na-
hrávky jsou následnû zpracovány pfiímo na pracovi‰ti firmy, kte-
rá vytvofií speciální hlasov˘ model.

KORPUS TERMÍNÒ
Program rozpoznává a zapisuje slova v diktovaném pitevním

nálezu na základû korpusu termínÛ (slovník). Ten byl generován ze
zhruba 500 MB ãistého prostého textu anonymizovan˘ch pitevních
nálezÛ v elektronické podobû, získan˘ch z rÛzn˘ch pracovi‰È soud-
ního lékafiství po celé republice. Slovník byl vytvofien tak, Ïe bylo
provedeno proãistûní získan˘ch textÛ, oprava chyb, rozepsání zkra-
tek atd. Následuje frekvenãní anal˘za, aby se do slovníku dostala
nejuÏívanûj‰í slova a slovní spojení. Ve slovníku je nyní zhruba 200
tisíc slov.

Slovník obsahuje bûÏné termíny a názvy anatomické, patolo-
gické a soudnûlékafiské; obsahuje téÏ základní nelékafiské názvy,
uÏívané pfii vnûj‰í prohlídce – obleãení, zdravotní pomÛcky, cen-
nosti atd. Objeví-li se v‰ak pfii diktátu nûjaké slovo prvnû, pro-
gram jej nerozpozná a zvolí nejbliÏ‰í zvukovû podobné slovo. Pfií-
slu‰né slovo je tak nutno doplnit ruãnû, ãímÏ se téÏ dostane do uÏi-
vatelského slovníku a pfii pfiípadn˘ch pfií‰tích uÏitích je jiÏ pro-
gramu známo.

V souãasnosti jsou testovány v˘hody ãi nev˘hody uÏití velkého slov-
níku v porovnání se slovníkem individuálnû vytvofien˘m pro dané pra-
covi‰tû na základû jím dodan˘ch souborÛ pitevních nálezÛ.11

Lze konstatovat (1), Ïe kaÏdé soudnûlékafiské pracovi‰tû má svá
terminologická (resp. obecnû jazyková) specifika; vytvofiení indi-
viduálního slovníku se tak jeví jako prospû‰né. Dokládá to i na‰e
dosavadní zku‰enost: na základû individuálního men‰ího slovníku
je míra porozumûní diktovanému pitevnímu nálezu paradoxnû vy‰-
‰í, protoÏe program vybírá sice mezi men‰ím poãtem slov, ale me-
zi slovy s vysokou frekvencí. V pfiípadû nejasné artikulace diktují-
cího tak vznikne podstatnû men‰í pravdûpodobnost chybného pfie-
pisu, protoÏe program nemá „tolik na v˘bûr“.

Uvedené není v rozporu s v˘skytem hapax legomenon (tj. slo-
vo, které se vyskytne v souboru pouze jednou), které by neobsa-
hoval ani velk˘ slovník a které by se muselo v obojím doplnit ruã-
nû.12 Pokud jde o ruãní doplÀování slov, které jiÏ souãástí velkého
slovníku jsou, do individuálního slovníku, lze konstatovat, Ïe prá-
ce s tím spojená je vyváÏena celkovou vy‰‰í mírou porozumûní.

ZÁVùR

Nutné pfiizpÛsobení programu pitevnímu provozu pfiedstavuje
zatím nejvût‰í úskalí programu: lze práci na pitevnû natolik „usmûr-
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1 Program byl vyvinut ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.
2 V˘ãet pracovi‰È, která zakoupila licenci firmy, se uvádí na propagaãních materiálech firmy, viz http:/www.diktovani.cz/reference.php.
3 UÏ samotné lékafiství je specifick˘ obor; poãítaãov˘ program NEWTON Dictate byl primárnû vytvofien pro pfiepis textÛ právních. Program je v souãasnosti diktovací aplikace

nezávislá na oboru, ve kterém se pouÏívá; k pfiizpÛsobení dochází prostfiednictvím pouÏívaného slovníku. Byly vytvofieny slovníky advokátní, parlamentní, novináfiské atd., pro
oblast lékafiství jsou vytvofieny slovníky radiologické, mamografické, patologické, histopatologické, soudnûlékafiské, oftalmologické, otorinolaryngologické, chirurgické, psychi-
atrické, psychologické, onkologické, neurologické, gynekologicko-porodnické, ortopedické, urologické, hematologické, imunologické, pediatrické, nefrologické a slovníky v‰e-
obecného, rehabilitaãního a interního lékafiství.

4 Sdûlení vychází z praxe Ústavu soudního lékafiství Lékafiské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde se diktují pitevní nálezy pfii pitvách soudních i zdravotních.
5 Otevírá se zde otázka, zda by souãástí pitevní dokumentace mohl b˘t CD disk se zvukov˘m záznamem, kter˘ by pfiípadnû mohl slouÏit jako dÛkazní materiál.
6 Uvedené technické údaje pocházejí z uÏivatelského manuálu, jsou komentovány na základû vlastního pozorování a na základû konzultací s odborn˘mi pracovníky firmy

NEWTON Technologies.
7 PouÏitím smûrového mikrofonu, kter˘ má pouze urãit˘ rozsah, ve kterém snímá zvuky pro pfiepis, jsou odladûny vzdálenûj‰í zvuky (napfi. klimatizace), pokud nemají vysokou

intenzitu. Pro silnûj‰í zvuky se doporuãuje provést speciální hlasovou adaptaci, viz níÏe.
8 Pfiíklady diktování jsou uvedeny na webov˘ch stránkách firmy.
9 V programu je nadefinováno, Ïe slovo „ãárka“ se pfiepí‰e znaménkem „ ,“ atd.

10 Podrobnûj‰í informace o hlasové adaptaci viz UÏivatelsk˘ manuál.
11 Firma NEWTON Technologies nabízí vytvofiení takového slovníku pfiímo pro dané pracovi‰tû. Technicky se nejedná o nároãn˘ proces. KaÏd˘ slovník respektuje terminologii

a pravidla uÏívaná v daném oboru.
12 Slovní zásoba v soudním lékafiství uÏívaná pfiedev‰ím pfii vnûj‰í prohlídce je prakticky neohraniãitelná (1).

                                                  



nit“, aby vzniklo prostfiedí, kdy bude program fungovat bezchyb-
nû a kdy nebude naopak brzdou pitevního provozu? S tím se po-
jí i otázka, zda by dÛraz na urãitou nemûnnou formu diktování
nekladl na diktujícího lékafie pfiíli‰ velké nároky, které by ho odvá-
dûly od podstaty jeho práce.

JiÏ nyní se jeví jako vysoce pravdûpodobné, Ïe program, bu-
de-li zaveden do praxe, bude urãen pfiedev‰ím pro „bûÏné“ pitvy
provádûné na pracovi‰tích soudního lékafiství; pfii komplikovan˘ch
pitvách bude zfiejmû i nadále upfiednostÀován tradiãní pfiepis po-
fiizovan˘ dokumentátorkou.
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SÚDNOLEKÁRSKA ALKOHOLÓGIA
Ve slovenském vydavatelství Osveta vychází monografie autorÛ Straka, ª., Novomesk˘, F., Kraj-

ãoviã, J. a ·tuller, F. Súdnolekárska alkohológia. Po velmi dlouhé dobû se tak dostává na trh pub-
likace vûnovaná tématice, která stále h˘be odborn˘m i laick˘m svûtem. UÏ z 245 citací je více neÏ
zfiejmé, Ïe autofii ãerpali nejenom z vlastních, evidentnû letit˘ch a velmi bohat˘ch odborn˘ch zku-
‰eností, ale jsou ‰iroce obeznámeni s nejrecentnûj‰ími poznatky v problematice forenzní toxikolo-
gie a zvlá‰tû alkohologie.

Práce tvofií ucelen˘ pohled na problematiku, která, jak je ostatnû v prvních kapitolách pfiipome-
nuto, patfií do stfiedu pozornosti lidstva nejenom na poli medicínském, ale i na poli kulturním a
spoleãenském a nakonec i velmi obecném. JiÏ po mnoho tisíc let pfied narozením Krista je alkohol,
vzhledem ke sv˘m úãinkÛm na psychiku ãlovûka, spjat s problémy násilí.

Je pozoruhodné, kolik nov˘ch informací se ãtenáfi dozví o fenoménu, o nûmÏ by si bláhovû mys-
lel, Ïe je jiÏ stovkami a stovkami generací euroasijské kultury dávno vyfie‰en. Nové, neotfielé po-
hledy na stará známá fakta ocení dokonce i úzce zamûfiení specialisté, studující alkohologii prak-
ticky po cel˘ svÛj odborn˘ Ïivot.

To v‰echno hovofií pro názor, Ïe podobná souhrnná práce byla nejenom na na‰em, ale zcela urãi-
tû na celém stfiedoevropském trhu velmi postrádána, a lze míti jen a jen za prospû‰né, Ïe autofii se
rozhodli vzít na svá bedra ten nelehk˘ úkol a mezeru zaplnit prací, svou peãlivostí témûfi mravenãí.

Cenné, a do této doby pomûrnû obtíÏnû dosaÏitelné poznatky z pfiedloÏené publikace totiÏ mohou ãerpat nejenom odbornosti medicín-
ské, jako je soudní lékafiství, interna, psychiatrie, psychologie, endokrinologie, anestesiologie a resuscitace, praktické lékafiství nebo ur-
gentní medicína, ale i právnû zamûfiené obory, zejména ty, jejichÏ pracovní náplní je násilnou trestnou ãinnost odhalovat a sankcionovat,
coÏ je Policie, státní zastupitelství a soudy. Na znalcích z oboru soudní lékafiství totiÏ mnohdy leÏí tíha velmi obtíÏnû vysvûtlovat nemedi-
cínsk˘m oborÛm v nejrÛznûj‰ích fázích trestního fiízení detaily, které doposud nebylo moÏno nikde jinde takto soubornû najít. Pokud ale
bude znalec mít moÏnost se pfied soudem ve sv˘ch závûrech opfiít nejen o konkrétní, ale hlavnû o dostupnou, nebo dokonce hmatatelnû
pfiedloÏitelnou odbornou literaturu, stává se jeho pozice prakticky neochvûjnou a cel˘ prÛbûh jednání to neb˘vale zjednodu‰í a urychlí.

I pfies to, Ïe jde o text vysoce odborn˘, je psan˘ natolik srozumitelnou formou, Ïe ho lze pouÏít i ve studiu pregraduálním, tedy v pfií-
pravû studentÛ lékafisk˘ch fakult a jin˘ch medicínsk˘ch a biologick˘ch smûrÛ. Pro postgraduální studenty, tím myslím zejména v pfiípravû
lékafiÛ k atestacím, se stane znalost této publikace naprostou nezbytností a bylo by hrubou chybou examinátorÛ u tûchto zkou‰ek fakta ob-
saÏená v této knize po adeptech nevyÏadovat.
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