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ABSTRAKT 

Disertační práce na téma Efektivní metody pro modelování a kvantifikaci medicínských 

rizik ukazuje a v konkrétních případech řeší metody a postupy k získání výsledků o zařazení 

pacienta do jedné z několika kategorii Phadiatop testu, a to jen na základě detailního studia 

osobní a rodinné anamnézy. Mimo jiné poukazuje i na pochybení, k nimž dochází při sběru 

medicínských dat. Dále se zaměřuje na genetické predispozice ke vzniku atopie a ukazuje ta 

onemocnění, která výsledek ovlivňují. 

Vlastní práce obsahuje 8 kapitol. Úvodní část (kapitola 2) je věnována základním 

teoretickým poznatkům o vzniku atopie, alergiích a Phadiatop testu. Z této teorie je pak 

vycházeno při návrzích matematických postupů a modelování výsledků zařazení pacienta do 

konkrétní skupiny Phadiatop testu. Těmi se zabývají následující dvě kapitoly. Kapitola 3 

popisuje diskriminaci pomocí logistické regrese a kapitola 4 je zaměřena na predikci do více 

skupin pomocí multinomické vysvětlované proměnné. Tato je ještě rozdělena na možnosti 

predikce do neuspořádaných kategorií a uspořádaných kategorií. Kapitola 5 je věnována 

obdrženým databázím, poznatkům o záznamech a předzpracování dat do použitelné statistické 

podoby. Metodika popsána v kapitolách 3 a 4 je aplikována na konkrétní data v kapitolách 7 a 

8. Představuje metody logistické regrese pro zařazení pacienta do skupiny „negativního“ nebo 

„pozitivního“ Phadiatop testu. Náročnějším zpracováním dané problematiky se zabývá 

kapitola 8, která pojednává o ordinální regresi, tedy zařazení pacienta do jedné z pěti 

konkrétních skupin Phadiatop testu podle závažnosti. Kapitola 9 dává ucelený návod jak 

postupovat při využití ordinální regrese a ukazuje, jak tato predikce probíhá na konkrétním 

příkladu.  

V kapitole 10 jsou uvedeny závěry a doporučení pro predikci pacientů do jednotlivých 

skupin Phadiatop testu. Pro zařazení pacienta do konkrétní skupiny Phadiatop testu byl 

vytvořen applet, který je připraven k využití přímo na odborných pracovištích, tento je na 

přiloženém CD spolu s testovanou databází pacientů. Stručným vyhodnocením genetických 

predispozic ke vzniku atopie se zabývá kapitola 11.  



ABSTRACT 

This dissertation thesis called Effective methods for modelling and quantifying the medical 

risks shows and solves methods and procedures of gaining results in classifying patients into 

one of the several categories of the Phadiatop test based on the detailed personal and family 

anamneses. It also points out the mistakes made during the medical data collecting. Next, the 

thesis concentrates on the genetic predispositions for developing atopy and shows the diseases 

influencing the results of the Phadiatop test.  

The thesis itself is divided into 8 chapters. The introductory chapter (Chapter 2) is 

dedicated to the basic theoretical facts about developing atopy, allergies and Phadiatop test. 

This theory is later used during suggesting of the mathematical methods and modelling the 

results of the patients classifying. Chapter 3 describes the discrimination using the logistic 

regression and Chapter 4 is devoted to the prediction into more groups using the multinomial 

explained variable. This is divided into the possibility of predicting into random categories 

and ordered categories. Chapter 5 deals with the databases, information about the data and 

processing the data into a useful statistical sample. Methodology described in Chapters 3 and 

4 is applied on the particular data in Chapters 7 and 8. It introduces the methods of the logistic 

regression for classifying each patient into the “negative” or “positive” groups of the 

Phadiatop test. Chapter 8 describes the demanding processing of the issues given as it deals 

with ordinal regression; thus, about classifying each patient into one of the five particular 

groups of the Phadiatop test according to the seriousness. Chapter 9 provides comprehensive 

instructions of the ordinal regression usage and shows one particular prediction. 

Chapter 10 includes the conclusions and recommendations for the patients' prediction into 

one of the individual Phadiatop test groups. After classifying patients into a particular 

Phadiatop test group an applet was created in order to be used in surgeries. The applet is 

available on the attached CD.  Chapter 11 deals with the genetic predispositions for the 

development of atopy. 
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1 ÚVOD 

Na katedře aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava se setkáváme s požadavky na 

analýzu medicínských dat ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě – Porubě (FNO).  

Získávání informací z medicínských dat se stává v poslední době atraktivním tématem 

výzkumu. Lékaři řeší spoustu zajímavých, často i složitých problémů, které vedou na více či 

méně sofistikované statistické metody a modely. Snažíme se data analyzovat a interpretovat 

zjištěné závěry společně s lékaři a tím částečně přispět ke zkvalitnění zdravotní péče. V letech 

2010 – 2013 se ve spolupráci s FNO, Klinikou pracovního a preventivního lékařství, snažíme 

analyzovat data související se zmapováním atopie, konkrétně měření Phadiatop testu. K 

dispozici byly dva statistické soubory obsahující přes 1000 záznamů o pacientech, kteří se 

podrobili Phadiatop testu. Ve spolupráci s vedoucími lékařských pracovišť (např. MUDr. 

Zdeňka Hajduková, PhD.) se pokoušíme zkvalitnit záznamy o těchto pacientech a pomocí 

sofistikovaných statistických metod předvídat výsledky jejich tesů. 

1.1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě proběhnuvší státní doktorské zkoušky byly stanoveny čtyři cíle předkládané 

dizertační práce s názvem Efektivní metody pro modelování a kvantifikaci medicínských rizik: 

1. Vytvořit nový efektivní matematický model na bázi vyspělých statistických metod 

pro určení parametru Phadiatop testu, který by na základě podrobné analýzy 

rodinné a osobní anamnézy pacienta umožnil lékařům rozhodnout, jak závažnou 

formou atopie pacient trpí.  

2. Důkladně analyzovat závislosti mezi výsledky Phadiatop testu a jiným 

přidruženým onemocněním.  

3. Prokázat, že kontaktní alergické ekzémy nesouvisí s pozitivitou Phadiatop testu, 

tedy potvrdit tvrzení lékařů, že jde o jinou imunologickou reakci  

4. Prokázat předpokládané korelace mezi pozitivními výsledky Phadiatop testu (ve 

skupině II. až VI.) a genetickou predispozicí běžné populace k alergickým 

onemocněním, tj. najít souvislosti v genetických predispozicích.  

5. Zmapovat různé věkové kategorií obyvatelstva a jejich závislosti na výsledcích 

Phadiatop testu. 

6. Algoritmicky zpracovat problematiku pomocí vhodného software.  



 

Všechny výpočty byly prováděny v MS Excel 2007, SPSS verze 18 (PASW Statistics 18.0), 

Statgraphics Plus 5.0, Matlab.  
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2 ATOPIE A PHADIATOP TEST 

Atopie je druh alergie, při němž je alergická reakce zprostředkována imunoglobulinem E 

a vyplavením některých látek (např. histaminu) způsobujících zvýšenou propustnost cév, 

zúžení průdušek, tvorbu otoku aj. Látka způsobující atopii (alergen) vstupuje do organismu 

zpravidla přirozenou cestou (vdechnutím, požitím) a reakce se někdy může projevovat i na 

místech vzdálených od místa vstupu alergenu.  

Při tomto druhu alergie existují značné vrozené dispozice. Alergen způsobující atopii je 

možné speciálním testováním (kožní testy, eventuálně testy inhalační) odhalit a někdy 

postupnou desenzibilizací přecitlivělost odstranit. Při tomto druhu alergie existují značné 

vrozené dispozice. Geneticky podmíněná dispozice k alergickému onemocnění (atopická 

diatéza), je polygenně podmíněna, vliv mají geny pro IgE a celkové naladění imunitního 

systému. K atopickým projevům patří např. atopický ekzém, který se vyskytuje často od 

dětství, někdy je spojen i s astmatickými potížemi. Má různé formy podle věku, později se 

lokalizuje v loketních a podkolenních jamkách, okolo zápěstí aj. Jinými projevy atopie jsou 

alergická rýma (polinóza), některé formy průduškového astmatu, kopřivka, alergie na 

potraviny, angioedém aj.  

2.1 ATOPIE A ALERGIE 

Alergií rozumíme nepřiměřenou reakci na podněty z okolí. Slovo je odvozeno z řečtiny, 

kde allos = jiný a ergon = práce; význam tedy je „pracující jinak“. Alergeny jsou obvykle 

bílkoviny – jak rostlinného, tak i živočišného původu. Zdravý jedinec tyto bílkoviny toleruje, 

naproti tomu alergik na jejich přítomnost reaguje prostřednictvím své obranyschopnosti 

alergickou, tedy přecitlivělou, nadměrnou reakcí.   

Alergie je proces, který může poškodit jak jednotlivé orgány, tak i celý organismus. 

Přecitlivělá reakce totiž poškozuje tkáně, ve kterých probíhá (sliznice, kůže). Tomuto stavu se 

říká alergický zánět a vzniká nejčastěji v dýchacích cestách (rýma, astma), v kůži (ekzém) či v 

trávicím traktu.  
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2.1.1 ATOPIE 

Atopie je dědičně podmíněný sklon k tomu, aby se člověk stal alergikem. I toto slovo je 

z řečtiny; atopos znamená neobvyklý, podezřelý. Atopie ještě nemusí být nemoc, jde o 

dispozici. Atopik produkuje proti alergenům protilátky. Jedná se o imunoglobuliny, 

označované zkratkou IgE.  

U tří ze čtyř atopiků alergické onemocnění v průběhu života propukne. A procento 

atopiků – a také alergiků – neustále a celosvětově stoupá. Atopiků je asi 40 %, alergiků kolem 

30 %. Platí to i u nás, takže každý třetí Čech má s alergickou reakcí (resp. s alergickým 

zánětem) zkušenosti. Obecně lze říci, že atopie a alergie jsou dědičné, nicméně i zcela 

zdravým rodičům se může narodit atopické dítě (bývá to kolem 10 % potomků).  

2.1.2 ZNÁMÁ ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ 

Alergický zánět nejčastěji vidíme tam, kde může přímo působit daný alergen. Obvykle jde 

o sliznici dýchacího ústrojí, sliznici trávicího traktu či o kůži. Při postižení horních cest 

dýchacích pacient trpí sezónní či celoroční alergickou rýmou (často včetně postižení očí), při 

postižení dolních cest dýchacích půjde nejčastěji o průduškové astma. V trávicím traktu záleží 

na lokalizaci alergického zánětu. Tak se může diagnostikovat alergický zánět úst (ústní 

alergický syndrom), ale i zánět jícnu, žaludku, tenkého či tlustého střeva, dokonce i 

konečníku. S místem postižení pak také souvisejí příznaky, často v nejrůznějších kombinacích 

(svědění, slinění, pálení žáhy, nevolnost, zvracení, pocity plnosti, plynatost, kolika, poruchy 

vyprazdňování – zácpy i průjmy). Pokud je alergickým zánětem postižena kůže, pak se objeví 

nejrůznější druhy ekzémů (dermatitid), ale i kopřivky (urtikárie) a otoky podkoží 

(angioedemy). Alergie se však může projevit i v orgánu, kde k přímému kontaktu s alergenem 

vlastně ani nedošlo. Alergie na potraviny, léky nebo hmyz se tak například mohou stát 

příčinou rýmy, ekzému, kopřivky nebo dokonce prudké celkové (anafylaktické) reakce.  

2.1.3 NEJČASTĚJŠÍ ALERGIE 

Více než 20 % populace je postiženo pylovou sezónní alergií – odborněji polinózou. Je 

třeba říci, že naprosto nevhodný a zavádějící je pojem „senná rýma“, zdaleka totiž nejde jen o 

alergii na seno. Polinóza se projevuje příznaky nosními (svědění, kýchání, sekrece, ucpání) a 

očními (svědění, slzení, otoky). Méně často se tento typ alergie projevuje obtížemi dechovými 

(astmatem) či ekzémem. Astmatem u nás trpí kolem 6–8 % dospělé populace, naproti tomu 
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dětské astma neklesá pod 10 %. Potravinových alergiků jsou asi 2–4 %, přičemž hůře na tom 

jsou nejmenší děti: základní potraviny vyvolávají alergii až u 8 % kojenců a batolat. Kolem 3 

% lidí reaguje na zvířecí alergeny. Ekzémem trpí opět především malé děti (až 20 %), v 

průběhu života ekzém vyhasíná a v dospělosti obtěžuje naštěstí asi jen ve 3 % případů. 

Výzkum se dnes zabývá i možným vlivem alergie na některá dosud jinou příčinou 

vysvětlovaná onemocnění, jako jsou bolesti hlavy (migrény), kloubní „záněty“, krvácivé 

projevy, některé záchvatovité choroby či dokonce noční pomočování.  

2.1.4 LÉČBA ALERGIE 

Atopii ovlivnit zatím nelze, ale lze si poradit s jejími projevy. V tom nejlepším případě, 

kdy se dostane alergický zánět plně pod kontrolu – odstraní se veškeré příznaky – odstraní se i 

užívání úlevových léků. Pacient je pak zcela bez obtíží, může vykonávat prakticky vše, a to 

bez omezení, pouze musí dodržovat navrženou léčbu. Největší úspěchy se na přelomu 

tisíciletí zaznamenaly především v léčbě astmatu. Díky moderní kombinované (komplexní) 

léčbě je 8 z 10 astmatiků plně pod kontrolou, resp. je plně pod kontrolou jejich slizniční 

alergický zánět. Alergie včetně astmatu jsou ale přesto onemocnění chronická. Jejich léčba 

může a obvykle i musí být celoživotní, jen s jedinou výjimkou – u malých dětí, kdy větší část 

potravinových alergií, ekzémů a určité procento kojeneckého astmatu vyhasíná. I tak riziko 

návratu alergie zůstává vyšší.  

2.2 PHADIATOP TEST 

Vyšetření alergie je poměrně přesné díky různým laboratorním či kožním testům. Jedná se 

například o poměrně spolehlivé vyšetření hladin alergických protilátek (IgE) či jen o něco 

méně spolehlivé kožní testování pomocí předem zvolených alergenů. Tato vyšetření se běžně 

užívají i v praxi, v alergologických ambulancích. 

IgE  protilátky se zjistí z krve. Nazývají se specifické IgE protilátky a dají se vyšetřit 

jednotlivě pro každý alergen. Tento přístup je však drahý, proto se nejprve zjišťuje, zda je 

v krvi vůbec nějaký pozitivní výskyt. Krev se odebírá na protilátky proti 40 alergenům 

najednou a tento balík má název Phadiatop. Tedy když má někdo Phadiatop negativní, netvoří 

zvýšeně protilátky proti běžným inhalačním alergenům. Jeho/její geny nevytvářejí nežádoucí 

protilátky a jeho/její kašel nebo rýma jsou nealergické. 
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Každá alergie má pozitivní specifické IgE protilátky proti nějakému alergenu. Ale někdy 

se nedá zjistit proti kterému. Toto jsou však alergici, kteří nejsou atopici, protože u nich 

nenastává dispozice. Kdyby zde dispozice byla, reagovali by i na běžně se vyskytující 

alergeny. 

Výsledek naměřeného Phadiatop testu, je dělen do 7-mi skupin, podle závažnosti (0 až 

VI). Skupiny Phadiatop testu 0 a I jsou si rovnocenné, tito pacienti jsou bez příznaků, zdraví 

pacienti. Další skupiny naměřeného Phadiatop testu II až VI jsou pro pacienty středně nebo 

vážně nemocné atopií. 

2.3 ONLINE INFORMACE O ATOPII A ALERGIÍCH 

Základní informace o alergiích, atopii, jejich projevy a léčení lze dnes zjistit nejen ve 

specializované lékařské literatuře [47]. Lze využít i množství webových stránek zabývajících 

se daným tématem. Ucelené a přehledné informace, lze najít například na: 

 http://www.wikiskripta.eu/index.php/Atopie 

 http://www.zdrava-rodina.cz/med/med1100/med1100_25.html 

 http://lekarske.slovniky.cz/pojem/atopie 

 http://www.prolekare.cz/cop-clanek/kriticke-zhodnoceni-vyslednych-ukazatelu-

tykajicich-se-astmatu-40029

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Atopie
http://www.zdrava-rodina.cz/med/med1100/med1100_25.html
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/atopie
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3 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VÝSLEDKU PHADIATOP 

TESTU 

Provedení Phadiatop testu je poměrně drahé, proto je našim cílem co nejvíce se jeho 

výsledku přiblížit pomocí sofistikovaných statistických metod. Cílem je jen na základě lehce 

dostupných údajů o osobní a rodinné anamnéze zařadit pacienta do konkrétní skupiny 

Phadiatop testu tak, aby došlo k omezení drahého vyšetření. K tomuto účelu jsou nám známy 

nezávislé proměnné ovlivňující výsledek Phadiatop testu (osobní a rodinná anamnéza). 

Zároveň známe výsledek naměřeného Phadiatop testu.  

K získání těchto výsledků bylo využito následujících statistických postupů. 

 

3.1 PREDIKČNÍ DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA  

Diskriminační analýza je statistická metoda sloužící k vyhodnocování vícerozměrných 

dat. Předpokládejme situaci, kdy máme k dispozici n testovacích objektů s p naměřenými 

znaky, z nichž každý patří do jedné ze dvou skupin. Nechť naměřené znaky jsou u 

jednotlivých objektů reprezentovány p-rozměrnými náhodnými vektory X1,…, Xn a příslušnost 

i-tého objektu k dané skupině nechť je vyjádřena hodnotou náhodné veličiny Yi, která nabývá 

hodnot 0 nebo 1 podle toho, do které skupiny objekt náleží. U nového objektu, který chceme 

zařadit na základě vytvořeného rozhodovacího pravidla, nechť jsou naměřené znaky 

reprezentovány p-rozměrným náhodným vektorem X a příslušnost ke skupině náhodnou 

veličinou Y, [15], [16], [22], [25], [34]. 

 

3.1.1 STATISTICKÉ ROZHODOVACÍ FUNKCE 

K nalezení optimálního rozhodovacího pravidla je využito bayesovského přístupu [5]. 

Neznámým parametrem, o jehož hodnotě chceme rozhodnout, je zde náhodná veličina Y s 

oborem hodnot {0,1}, která má pravděpodobnostní funkci q (y). Rozhodnutí bude prováděno 

na základě hodnoty náhodného vektoru     , jenž má hustotu     . Podmíněnou hustotu   

za podmínky Y = y označme y)r( |x . Nechť δ: pR → {0,1} je rozhodovací funkce a H 

množina všech rozhodovacích funkcí δ: pR → {0,1}.  
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Ztrátovou funkci zavedeme jako 

  


 


jinak,1

)(pokud,0
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XY
XYL


 . (3.1) 

Riziková funkce je definována jako: 

     
pR

xy)dxr(xYLYXYLYR |))(,(|))(,(E),(  , (3.2) 

Bayesovské riziko: 

  



1

0

)(),(),(E)(
y

yqyRYR   (3.3) 

a optimální rozhodovací funkce    je vyjádřena: 

  )(minarg* 
 Q

 .  (3.4) 

Pro rizikovou funkci pak lze na základě můžeme odvodit následující vztah: 
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 (3.5) 

 
Pro bayesovské riziko je pak určeno jako: 

   )1(),1()0(),0(),()( YPRYPRYER   

            )1()1|0)(()0()0|1)(( YPYPYPYP XX   

           )1,0)(()0,1)((  YPYP XX  , (3.6) 

 
z čehož je patrné, že bayesovské riziko, lze interpretovat jako pravděpodobnost špatného 
rozhodnutí o hodnotě Y, tj. o zařazení daného objektu do skupiny. 
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3.2 LOGISTICKÁ REGRESE 

Definice modelu 

Logistická regrese nebyla původně vytvořena pro účely diskriminace, ale lze ji pro ni 

s úspěchem použít. Model logistické regrese sloužící k účelům diskriminace (logit model) byl 

popsán např. v [9], [17], [19], [31], [32], [33]. Předpokládejme, že Y1, …, Yn jsou nezávislé 

alternativní náhodné veličiny, jejichž podmíněná pravděpodobnost lze vyjádřit ve tvaru: 

 
1

)|1(
0

0








i

i

xβ

xβ

ii xX
T

T

e

e
YP i 



, (3.7) 
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 ixβii xX
T

e
YP i 

,  (3.8) 

pro i = 1, …, n, kde Xi je p-dimenzionální náhodný vektor, xi jeho realizace a (β0, β
T
)

T
 je 

neznámý, (p+1)-dimenzionální vektor parametrů. Jeho hodnoty odhadneme na základě 

známých hodnot Xi a Yi u n testovacích objektů, čímž dostaneme i odhad funkce π(x), kde 
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Rozhodovací funkci pak sestavíme podle pravidel popsaných v kapitole 3.1.1. Pokud 

j)(x , potom 
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a optimální rozhodovací funkce má tedy tvar: 




 ]|))(,([Eminarg)( xXXx 


YL
D

 

  )|(maxarg)|1(),1(minarg xXxX 


jYPjYPjjL
0,1j0,1j

. (3.11) 

To znamená, že objekt, u kterého neznáme příslušnost ke skupině a jemuž přísluší vektor 

pozorování x, pro který platí 

   )(1)( xx   , (3.12) 
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(tj. β0 + β
T
x ≥ 0), zařadíme do první skupiny, ostatní do nulté. Pokud π(x) = 1 - π(x),  

můžeme přitom objekt zařadit libovolně, aniž by se zvýšila pravděpodobnost chybné 

klasifikace. Místo neznámých parametrů β0, β v praxi musíme použít jejich odhady β̂,ˆ
0 , 

které získáme metodou maximální věrohodnosti. 

 

3.2.1 ODHADY PARAMETRŮ MODELU 

Při odhadech neznámých parametrů β0, β logistického modelu maximalizujeme sdruženou 

podmíněnou hustotu vektoru Y = (Y1, …, Yn)
T
 za podmínky  X1, …, Xn. Tato funkce má tvar: 
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yy iif
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Logaritmická věrohodnostní funkce je pak rovna  
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a její derivace  
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Odhad ( β̂,ˆ
0 )

T
 tedy najdeme jako řešení soustavy věrohodnostních rovnic s maticovým 

vyjádřením 

   ),(],[],[ 0 βX1YX1 TT  , (3.17) 

 
která se řeší iteračně. Pokud pro hodnost matice ],[ X1  platí h( ],[ X1 ) = p + 1, jsou takto 

získané odhady β̂,ˆ
0  maximálně věrohodnými odhady β0, β.  
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3.2.2 OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADŮ MODELU 

Hosmer-Lemeshovůw test 

Model logistické regrese sice neklade žádné podmínky na rozdělení náhodných vektorů 

X1, …, Xn, ale předpokládá velmi specifický tvar pravděpodobnosti P (Y = 1 | X = x), (viz 

kapitola 3.2), což vyžaduje ověření vhodným statistickým testem, např. Hosmer-

Lemeshowovým [19]. 

Nechť n je počet testovacích objektů a I počet různých hodnot x1, …, xI, které na těchto 

objektech nabývají náhodné vektory X1, …, Xn. Přeznačme hodnoty Y1, …, Yn, vyjadřující 

příslušnosti jednotlivých objektů ke skupinám, na Yi,j, i = 1, …, I, j = 1, …, mi, kde mi je počet 

objektů, kterým přísluší hodnota xi.  

Označme dále  
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Pomocí odhadů β̂,ˆ
0 , získaných řešením rovnice (3.17), vypočítáme odhady logistických 

pravděpodobností 
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a z věrohodnostních rovnic vyplývá, že 
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Dobrou shodu modelu s reálnými daty pak lze otestovat Pearsonovým χ
2
 testem, který je 

založen na porovnání kontingenčních tabulek s očekávanými (teoretickými) a pozorovanými 

(empirickými) četnostmi, jak je ukázáno níže. 

Tab. 3.1: Tabulka očekávaných četností. 

 X  

Y x1 … xI  

1 
11̂m  … IIm ̂  

1n  

0 
)ˆ1( 11 m  … )ˆ1( IIm   0n  

 
1m  … Im  n  

 

Tab. 3.2: Tabulka (empirických) pozorovaných četností. 

 X  

Y x1 … xI  

1 
 1Y  …  IY  

1n  

0 
  11 Ym  …   II Ym  0n  

 
1m  … Im  n  

 

Shodu dat v tabulkách s pozorovanými a teoretickými četnostmi lze testovat pomocí 

Pearsonovy testové statistiky χ
2
: 
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 , (3.24) 

která má při platnosti hypotézy H0, (H0: Platí logistický model) přibližně χ
2
 rozdělení 

s následujícím počtem stupňů volnosti: velikost kontingenční tabulky – počet vazeb 

v teoretické tabulce – počet odhadnutých parametrů =             I – (p + 1). Tento 

test však zde není vhodný, neboť vektory X1, …, Xn bývají často spojité a s rostoucím 

rozsahem výběru roste i počet možných kombinací jejich hodnot. Vylepšením Pearsonova χ
2
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testu je Hosmerův-Lemeshowův test, který je založen na seskupení některých sloupců 

uvedených kontingenčních tabulek podle následujícího pravidla. 

Zvolme ng   počet požadovaných sloupců kontingenční tabulky a uspořádejme 

pozorování tak, aby platilo 
I ˆ...ˆˆ

21  . Výsledkem seskupení jsou sloupce obsahující 

přibližně stejný počet pozorování. Do prvního sloupce zařadíme přibližně gn /  pozorování 

'111 1
,'1,',11,1  ..., , ..., , ..., ,
nmnnm YYYY , kterým přísluší nejmenší hodnoty î , i = 1, ..., '1n , do druhého 

přibližně gn / . Postupně vytváříme další sloupce, až do posledního, g-tého sloupce, zařadíme 

pozorování 
tmtt YY ,1,  ..., , ,

ImII YY ,1,  ..., , ...,  s největšími odhadnutými pravděpodobnost-mi î , i = 

t, ..., I, kde 





1

1
1'

g

k knt  a ' ..., ,'1 gnn  označují počty různých hodnot veličin X1, …, Xn, 

v jednotlivých sloupcích. Snažíme se přitom o to, aby v každém sloupci bylo přibližně stejně, 

tzn. přibližně gn /  pozorování. Nechť 00 t ,  


k

j jk nt
1

' , k = 1, …, g, a nechť 


gmm  ..., ,1  

jsou počty pozorování v jednotlivých sloupcích. Pak teoretické a empirické četnosti v nové 

kontingenční tabulce budou vypočítány podle vzorců: 

- teoretická četnost pro řádek Y = 1 a k-tý sloupec: 

 
 


k

k

t

ti

iik mc
11

̂ , k = 1, …, g, (3.25) 

- teoretická četnost pro řádek Y = 0 a k-tý sloupec: 
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iikk mcm
11

)ˆ1(  , k = 1, …, g, (3.26) 

- empirická četnost pro řádek Y = 1 a k-tý sloupec: 
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jik Yo
1 1
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1

, k = 1, …, g, (3.27) 

- empirická četnost pro řádek Y = 0 a k-tý sloupec: 
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Zavedeme-li pro odhad pravděpodobnosti }) ..., ,{|1(
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 , k = 1, …, g, (3.29) 

mají nové kontingenční tabulky tvar: 

Tab. 3.3: Tabulka s očekávanými četnostmi. 

 X  

Y 1.sloupec … g-tý sloupec  

1 11
m  … ggm   1n  

0 )1( 11 m  … )1( ggm 
 0n  

 


1m  … 


gm  n  

 

Tab. 3.4: Tabulka s pozorovanými četnostmi. 

 X  

Y 1.sloupec … g-tý sloupec  

1 1o  … go  1n  

0 11 om 
 … gg om 

 0n  

 


1m  … 


gm  n  

 

K ověření shody dat s modelem logistické regrese má tvar běžné Pearsonovy    statistiky 

pro ověřování shody teoretické a emipirické tabulky, tedy 
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, (3.30) 

která má při platnosti hypotézy H0 (H0: Platí logistický model), přibližně χ
2
 rozdělení s (g 

– 2) stupni volnosti. Podle [19] lze v případě platnosti H0 rozdělení statistiky Ĉ  dobře 
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aproximovat rozdělením χ
2 

s (g – 2) stupni volnosti též v situaci, kdy nI  . Hosmer a 

Lemeshow dále doporučují volit    , neboť pro     je tato statistika  ̂ málo citlivá na 

rozdíly mezi teoretickými a empirickými četnostmi a téměř vždy indikuje shodu s modelem. 
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4 MULTINOMICKÁ VYSVĚTLOVANÁ PROMĚNNÁ   

4.1  NEUSPOŘÁDANÉ KATEGORIE 

 

Přirozeným zobecněním binomického logistického regresního modelu (nebo také 

logitového modelu s binární vysvětlovanou proměnnou) je multinomický logitový model [2], 

[18], [19], [24], [35], [37], [40]. Předpokládejme nejprve, že vysvětlovaná proměnná Y je 

nominální a má s ≥ 2 kategorií, použijeme pro ně kódy 0, 1 …, s − 1. Pro i-tou kombinaci 

hodnot vysvětlujících proměnných (tedy vždy z celkem ni případů) nabývá Y jednotlivých 

hodnot s pravděpodobnostmi πij, j = 0, 1 …, s – 1 a počty takových případů mají tedy 

podmíněné multinomické rozdělení s parametrem ni a dále s parametry πij, j = 0, 1 …, s – 1. 

 

V případě binární vysvětlované proměnné jsme založili logit na šanci nastoupení nějakého 

jevu ku jeho nenastoupení. Označíme-li si π = π1 a 1 − π = π0, potom 

 

   
         

            
 , kde     [             ],    (4.1) 

   
 

            
 

         

           
, kde     [          ]    .  (4.2) 

 

Kategorii označenou indexem nula budeme i dále v textu považovat za srovnávací 

(referenční). 

Pro s = 3 můžeme tedy analogicky psát 

 

   
         

                     
  

 

                     
, kde     ,  (4.3) 

   
         

                     
,       (4.4) 

   
         

                     
.       (4.5) 

 

Použijeme-li nyní pro multinomickou proměnnou šanci, že nastane nějaký jev a ne jev 

referenční (jedna zvolená možnost, zde Y = 0), pak můžeme zapsat dva logity se společným 

srovnávacím základem (bazické logity) jako 
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      a   

  

  
     .      (4.6) 

 

Obecně tedy pro s ≥ 2 neuspořádaných kategorií 

 

   
   (    )

∑    (    )
   
   

,       (4.7) 

 

kdy pro referenční kategorii (zde    )     . 

 

Pro bazické logity pak platí: 

 

  
  

  
                 .     (4.8) 

 

Vysvětlující proměnné mohou být stejně jako v jakémkoliv jiném regresním modelu 

číselné i kategoriální, v druhém případě jsou jednotlivé kategorie vyjádřeny prostřednictvím 

indikátorů. Pro model s celkem k proměnným to tedy znamená odhadnout (k + 1)(s – 1) 

parametrů. Odhad lze opět pořídit metodou maximální věrohodnosti doplněnou o iterační 

algoritmus. 

Parametry                    představují velikost jednotlivých logitů pro nulové 

hodnoty (resp. referenční kategorie) všech vysvětlujících proměnných. Jsou to tedy logaritmy 

šancí, že veličina Y nabude hodnoty 1 a nikoliv hodnoty 0, nabude hodnoty 2 a nikoliv 

hodnoty 0, … nabude poslední hodnoty a nikoliv hodnoty 0. 

Jednotlivé parametry βij, i = 1, 2 …, s – 1 a j = 1, 2 …, k, lze interpretovat analogicky k 

parametrům modelu s binomickou vysvětlovanou proměnnou. Představují vliv změny 

hodnoty či kategorie i-té vysvětlující proměnné na změnu šance, že vysvětlovaná proměnná Y 

nabude j-té kategorie a nikoliv kategorie referenční (zůstanou-li ostatní vysvětlující proměnné 

konstantní). 

Při sestavování a vyhodnocování kvality regresního modelu s vícekategoriální 

vysvětlovanou proměnnou jsou používány analogické nástroje jako v případě vysvětlované 

proměnné binární. Věnujme se proto pouze situaci, kdy kategoriální vysvětlující proměnnou 

zastupujeme několika indikátory. 
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Rozhodnutí o zařazení či nezařazení takové proměnné do regresní funkce lze totiž učinit 

pouze v tom případě, shodují-li se výsledky použitých postupů: tedy jsou-li testy pro všechny 

indikátory významné, pak proměnnou zařadíme, jsou-li všechny testy nevýznamné, pak 

nikoliv. Často se ovšem výsledky u jednotlivých indikátorů rozcházejí. Taková situace 

naznačuje, že je vhodné zvážit u příslušné veličiny počet a vymezení jednotlivých kategorií. 

Některé z nich jsou si totiž zřejmě velmi podobné a jejich rozlišení je zbytečné. Problém pak 

může vyřešit například spojení takových kategorií a překódování dotčené proměnné. 

 

 

4.2 USPOŘÁDANÉ KATEGORIE - ORDINÁLNÍ REGRESE 

Naše vysvětlovaná proměnná nabývá ordinálních hodnot, jejích s ≥ 2 kategorií lze tedy 

objektivně uspořádat [18], [19]. Na této skutečnosti lze založit definování logitu .Vyjdeme-li 

při konstrukci modelu z kategorií v řadě sousedících, lze logity (řetězové) definovat jako 

 

  
  

    
                  (4.9) 

 

a těchto s – 1 logitů pak vyjádřit jako lineární kombinaci vysvětlujících proměnných, tedy 

 

  
  

    
        .      (4.10) 

 

Mezi bazickými a řetězovými logity je jednoduchý vztah, 

 

  
  

    
   

  

  
   

    

  
   (       )            . 

 (4.11) 

 

Je-li pro interpretaci zajímavá změna šance definované pro sousední kategorie 

vysvětlované proměnné, odpovídající parametry lze získat uvedeným způsobem z parametrů 

modelu založeného na logitech bazických. 

Ordinální logistický regresní model lze založit rovněž na kumulativních logitech. Zatímco 

doposud byla konstrukce logitu založena na srovnání dvou hodnot pravděpodobnostní funkce 

podmíněného rozdělení vysvětlované proměnné, v tomto případě je využita hodnota 
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distribuční funkce tohoto rozdělení (Fj), resp. její doplněk do jedné (l – Fj). Kumulativní logit 

zapíšeme jako 

 

  
  

    
   

 (    )

 (    )
   

          

                
               (4.12) 

 

a regresní funkci s užitím kumulativního logitu jako 

 

  
  

    
                   .   (4.13) 

 

Parametry     jsou prahové parametry pro jednotlivé kategorie veličiny Y; představují 

logaritmus šance, že Y nabývá nejvýše j-té kategorie, a nikoliv vyšší. Vzhledem ke způsobu 

definování kumulativního logitu přitom v tomto případě platí    ≤     ≤ …        . Kladné 

koeficienty ve vektoru βj pak znamenají, že s růstem hodnot vysvětlujících proměnných roste 

převaha nižších, neboli klesá převaha vyšších kategorií veličiny Y nad kategoriemi nižšími a 

naopak. V logitu použitý způsob konfrontace je vzhledem ke konvenčně vzestupně 

uspořádanému číslování kategorií vysvětlované proměnné oproti bazickým či řetězovým 

logitům vlastně opačný. V zájmu dosažení obvyklé interpretace parametrů se proto často 

model (4.13), kde  

 

         ∑      
 
   ,       (4.14) 

 

zapisujeme spíš jako 

 

  
  

    
     ∑               

        .   (4.15) 

 

Kombinovaným logitem nazveme logaritmus zlomku, v němž je použita hodnota 

pravděpodobnostní funkce i hodnota distribuční funkce, tedy například šance, že vysvětlovaná 

proměnná nabude hodnoty z j-té, a nikoliv z některé předchozí kategorie. Regresní model pak 

lze zapsat jako 
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                  .    (4.16) 

 

Tento model lze vlastně odhadovat postupně pro jednotlivé kategorie na základě soustavy 

binárních logistických regresních funkcí.  

Ve všech výše uvedených regresních funkcích odhadujeme (metodou maximální 

věrohodnosti s využitím iteračního algoritmu) celkem (k + 1)(s – 1) parametrů. Výhodné 

proto je, můžeme-li vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na změnu různých šancí 

považovat za přibližně stejný. Pokud se parametry β pro všechny kategorie vysvětlované 

proměnné shodují, jsou změny logaritmů v modelu používaných šancí úměrné jen změnám 

hodnot vysvětlujících proměnných (model proporcionální šance). O smyslu použití modelu 

proporcionální šance lze rozhodnout na základě testu souběžnosti (Test of parallel lines), 

kterým je zjišťována významnost snížení deviance modelu, pokud jsou namísto jednoho 

shodného odhadnuty různé vektory parametrů. 

 

4.2.1 POUŽITÉ TESTY MODELU 

4.2.1.1 Test poměrem věrohodností 

Pro lepší posouzení, zda použít model s interakcí nebo bez ní, nebo jestli zahrnout do 

modelu další parametr, můžeme využít test poměrem věrohodností — LR test (z anglického 

Likelihood Ratio Test) [3], [4], [10]. Pro tento test potřebujeme vypočítat odhady parametrů 

pro oba posuzované modely a potřebujeme znát maximální hodnotu věrohodnostní funkce.  

Tímto způsobem porovnáváme dva typy modelů. 

První typ je  plný (full) model, který zahrnuje všechny parametry. Druhý typ je redukovaný 

(reduced) model, což je speciální tvar plného modelu. Z plného modelu dostaneme 

redukovaný model tak, že položíme jeden nebo více parametrů rovny nule. V podstatě 

testujeme nulovost parametrů, které jsou obsaženy pouze v plném modelu. Je možné takto 

testovat i více parametrů najednou. 

Testová statistika LR má následující tvar: 

 

                —               
        

     
,   (4.17) 

 

kde          je věrohodnostní funkce redukovaného modelu a       je věrohodnostní funkce 

plného modelu. 
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 Tato statistika má při velkých výběrech    – rozdělení s počtem stupňů volnosti, který 

odpovídá rozdílu počtu parametrů dvou testovaných modelů. 

 

         

        .     (4.18) 

 

Je-li hodnota       o hodně větší než hodnota         , pak jejich poměr je velmi 

malý, v limitním případě se blíží 0. Logaritmus z tohoto poměru je tedy záporný, v limitě se 

blíží   . Po vynásobení -2 se dostáváme do   . Má-li tedy parametr v plném modelu velký 

vliv (není vhodné jej vynechat) je hodnota LR (Likelihood-Ratio testu) vysoká, pozitivní. 

Pokud je, ale vliv parametrů v plném modelu malý, zanedbatelný, jsou hodnoty    a    téměř 

stejné.  Jejich poměr je v limitě roven 1. Logaritmus 1 je nulový a i po vynásobení -2 

dostáváme v limitě nulu. 

 

4.2.2 WALDŮV TEST 

Waldův test se používá pro testování významnosti jednoho parametru. Pro tento test, na 

rozdíl od LR testu, nepotřebujeme odhady parametrů dvou modelů. Postačí odhadnout 

parametry pouze jednoho modelu, a ty jsou předmětem testování [3], [4], [10]. U tohoto testu 

je poměrně důležité, aby výběr byl dostatečně velký. Samozřejmě tato hodnota není přesně 

specifikována. Testová statistika pro Waldův test, tj. pro nulovou hypotézu     ̂    má 

přibližně normované normální rozdělení        a následující tvar 

  
 ̂

  ̂
 ,       (4.19) 

kde  ̂ je maximálně věrohodný odhad testovaného parametru a   ̂  je odhad standardní 

chyby testovaného parametru. 

Lze použít i testovou statistiku   , která má přibližně    – rozdělení s jedním stupněm 

volnosti. 

Statistika pro test poměrem věrohodností (LR test) má při velkém výběru přibližně stejné 

hodnoty jako testová statistika Waldova testu. To znamená, že při dostatečně velkém výběru 

je jedno, kterou testovací statistiku použijeme. 

Ovšem pokud je výběr malý, mohou tyto testy dávat velice rozdílné výsledky. Ve většině 

situací se dává přednost testu poměrem věrohodností před Waldovým testem. Analýza 
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prostřednictvím Waldova testu je ale naopak výpočetně jednodušší, protože stačí spočítat 

odhady pouze jednoho modelu 

 

4.2.3 TEST ROVNOBĚŽNOSTI KŘIVEK (TEST OF PARALLEL LINES)  

Pro ověření zda je použití ordinální regrese vhodné, se využívá test rovnoběžnosti křivek 

(Test of parallel lines) [41]. Předpokládáme, že vztahy mezi nezávislými proměnnými a logity 

jsou stejné pro všechny logity. To znamená, že výsledek je sadou rovnoběžných přímek nebo 

křivek – jedna pro každou kategorii výstupní (závislé) proměnné. Tento předpoklad můžeme 

kontrolovat, dovolit koeficientům měnit se, odhadovat je a pak testovat zda jsou si všechny 

rovny. 

    Umístění parametrů (koeficientů sklonu) je stejné napříč všemi výstupními  

 kategoriemi. 

    Umístění parametrů je různé pro každou výstupní kategorii. 

Výpočet se provádí obdobně jako u LR testu: 

                                    
        

     
,    (4.20) 

Kde           se vztahuje k omezenému modelu, který předpokládá, že křivky jsou 

paralelní a        se vztahuje k hlavnímu modelu, s podélnými (oddělenými) čarami. Tento 

test podléhá    rozdělení. 

Chceme zjistit, zda úplný model přináší nějaké zlepšení vůči omezenému modelu. 

V případě že křivky jsou paralelní, pozorovaná úroveň významnosti změny by měla být větší 

než u plného modelu, kde se kvalita o moc nezlepší. Paralelní model je pak adekvátní. Pak 

nezamítáme nulovou hypotézu, že linky jsou paralelní.  

V případě zamítnutí nulové hypotézy, není vyloučeno, že vybraná spojovací funkce je 

nekorektní pro daná data nebo že vztahy mezi nezávislý proměnnými a logity nejsou stejné 

pro všechny logity.  
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4.2.4 GOODNESS-OF-FIT TEST 

Tento test je založen na porovnání pozorovaných a očekávaných četností v modelu [19], 

[41]. 

Z pozorovaných a očekávaných četností, můžeme vypočítat Pearsonovu a deviační 

charakteristiku. Pearsonova charakteristika je určena jako  

   ∑∑
(       )

 

   
,     (4.21) 

hodnota deviance je určena jako 

   ∑∑     (
   

   
),     (4.22) 

kde     jsou pozorované četnosti (observed) a     jsou očekávané, předpokládané četnosti 

(expected). Oba tyto výpočty by měly být využívaný jen pro modely, které mají rozumně 

velké předpokládané četnosti v každé buňce.  

V případě kdy máme: 

a) spojité nezávislé proměnné, 

b) mnoho kategoriálních prediktorů. 

c) při výskytu nějakých prediktorů s mnoha hodnotami, 

potom bychom pravděpodobně měli mnoho buněk s malými předpokládanými hodnotami. 

Mnoho statistických softwaru v tomto případě napíše varování o počtu prázdných buněk v 

návrhu.  

V případě, že je model vhodný, jsou pozorované (observed) a očekávané (expected) četnosti 

buněk podobné, hodnota každé statistiky je malá, a pozorované úrovně významnosti jsou 

velké. Odmítnete nulovou hypotézu, že je model dobrý, jestliže pozorovaná úroveň 

významnosti Goodness-of-fit statistiky je malá. V dobrých modelech jsou velké pozorované 

úrovně významnosti.  
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5 DATABÁZE 

V dnešní době má jen málokdo možnost věnovat se studiu oborů hraničících s jeho vlastní 

profesí. Na katedře aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava se, zejména v souvislosti 

se spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě - Porubě, setkáváme s požadavky na analýzu 

medicínských dat.  Práce je to velmi zajímavá – jde o oblast, která se určitým způsobem 

dotýká každého z nás. Lékaři řeší spoustu zajímavých, často i složitých problémů, které vedou 

na více či méně sofistikované statistické metody a modely. Snažíme se data analyzovat a 

interpretovat zjištěné závěry společně s lékaři, a tím částečně přispívat ke zkvalitnění 

zdravotní péče. [28] 

Aby byla možná spolupráce mezi lékaři a statistiky, musíme my nahlédnout do tajemství 

medicíny a lékaři musí být obeznámení se základy statistiky. Teprve poté je možné při řešení 

konkrétního problému najít společný jazyk. Podaří-li se nám nastínit lékařům způsob našeho 

uvažování, komunikace se stává jednodušší a efektivnější. Cílem této spolupráce je zajistit 

správnost a odbornost lékařského výzkumu po stránce statistického vyhodnocování dat a 

interpretace získaných výsledků. 

5.1 POZICE STATISTIKA VE VÝZKUMU 

 

Jedním z nedostatků naší spolupráce je to, že jsme často považování pouze za 

kvalifikované „zpracovatele dat” – dat, která někdo jiný nashromáždí. Samozřejmě, že i toto 

je naše práce, ale pak by po nás nemělo být požadováno zobecňování zjištěných údajů – 

odhad průměrné roční spotřeby určitého typu léčiv v nemocnici, srovnání relativních četností 

výskytu onemocnění u mužů a žen, apod. Exploratorní statistika je postačující statistickou 

metodou pouze v případech, kdy výstupem analýzy je informace o situaci v daném čase 

(průřezové studie). Ve všech ostatních případech je nutné, aby spolupráce lékaře se 

statistikem začala již ve fázi plánování projektu. Statistik by se měl podílet na navrhování 

experimentů a studií, resp. na navrhování a vytváření vhodných dotazníků pro sběr dat v 

rámci epidemiologických studií (položková analýza a vývoj testu). 
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5.2 POPISNÁ STATISTIKA 

Popisná statistika (angl. „Exploratory Data Analysis“) je postačující statistickou metodou 

pouze v případech, kdy výstupem analýzy je informace o situaci v daném čase (průřezové 

studie). Ve všech ostatních případech je nutné, aby spolupráce lékaře a zpracovatele dat 

začala již ve fázi plánování projektu. Zpracovatel dat by se měl podílet na navrhování 

experimentů a studií, resp. na navrhování a vytváření vhodných dotazníků pro sběr dat v 

rámci epidemiologických studií (položková analýza a vývoj testu), jinými slovy musí být 

aktivním účastníkem datově generačního procesu. 

 

5.3 ZÍSKANÁ DATABÁZE 

Pro naše účely byly zpracovány 2 databáze. Na obrázcích níže můžeme vidět původně 

získanou databázi, která obsahovala pouze slovní vyjádření a nejasné formátování každého 

výsledku. Toto je pochopitelným důsledkem nesjednocení zápisu a podílu více osob na 

vytváření finální databáze. Proto by i zde byl vhodný přístup statistika již na začátku studie a 

jasné formulování požadavků na databázi.  
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Obr. 5.1:  Ukázka původního souboru. 

 

 

Po úpravě dat a převedení na vhodné údaje získáváme databázi, která je již vhodná jak pro 

programové, tak matematické zpracování, viz Obr. 5.2. Zde je každý údaj kódován podle 

toho, zda daný symptom pacient má, pak je označen 1 nebo daný symptom nemá, hodnota 0. 

V databázi jsou umístěny i symboly „X“, ty označují chybějící nebo nejasný zápis, kde 

nemůžeme rozhodnout, zda výsledek má být kódován 0 nebo 1. 
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Obr. 5.2: Rozkódování a ukázka opraveného souboru připraveného pro zpracování. 
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6 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

K přehledné interpretaci výsledku logistické regrese (jen binární model) bylo využito 

ROC křivek, umožňujících posoudit vypovídací schopnost diagnostického testu v závislosti 

na jeho senzitivitě a specificitě, a tak minimalizovat důsledky chybných diagnostických 

rozhodnutí [30], [38], [44]. 

ROC (Receiver Operating Characteristic) křivka je nástroj pro hodnocení a 

optimalizaci binárního klasifikačního systému (testu), který ukazuje vztah mezi specificitou a 

senzitivitou daného testu nebo detektoru pro všechny přípustné hodnoty prahu.  

Křivka ROC byla poprvé použita během druhé světové války. Po útoku na Pearl Harbor v 

roce 1941 hledala armáda Spojených států nové metody zpracování radarových signálů 

umožňujících odlišit skutečné odrazy od letadel od šumu
1
. 

V našem konkrétním případě je vykreslením specificity a senzitivity v závislosti na měnící 

se hranici pravděpodobnosti, pod kterou již předpovídáme, že osoba nebude označená jako  

zdravá. 

Na osu X se tedy vykresluje něco jako kvalita zařazení těch, co by ve skutečnosti byli 

zařazení kladně (nemocní), zatímco na osu Y se vykresluje nekvalita zařazení těch, kteří ve 

skutečnosti nebudou zařazeni mezi nemocné. 

Senzitivita testu neboli citlivost testu nabývá hodnot od 0 do 1 (případně 100%) a 

vyjadřuje úspěšnost, s níž test zachytí přítomnost sledovaného stavu (nemoci) u daného 

subjektu. 

            
                               

                                                              
  

 (5.1) 

 

Specificita testu vyjadřuje schopnost testu přesně vybrat případy, u nichž zkoumaný znak 

(nemoc) nenastává. 

                                                
1
 Green, David M.; Swets, John A. (1966). Signal detection theory and psychophysics. New York, NY: John Wiley 

and Sons Inc. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Specificita
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Senzitivita
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 (5.2) 

Mimo jiné jsou pro nás zajímavé údaje pozitivně předpovězená hodnota (PPV) a 

negativně předpovězená hodnota (NPV). 

PPV je definována jako počet těch pacientů, které model zařadil jako pozitivní a skutečně 

mají onemocnění, děleno počtem všech, které model zařadil jako nemocné.  

    
  

       
       (5.3) 

NPV je naopak definována jako počet pacientů, kteří nejsou nemocní a rovněž i model je 

určil jako zdravé, děleno počtem všech pacientů, které model označil jako negativní (zdravé). 

    
  

       
        (5.4) 

V ideálním predikčním modelu by nebyly falešně negativní ani falešně pozitivní záznamy. 

Tedy, SE = SP = PPV = NPV =100 % pro ideální predikční model. 

 

6.1 VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ PHADIATOP TESTU 

Znalost výsledku Phadiatop testu je velmi užitečná, zejména pro diagnostikování 

alergických dermatitid a také pro profesionální péči o cestovatele. Atopii a výsledky 

Phadiatop testu se zabývají různá pracoviště po celém světě. Například pro švédskou populaci 

můžeme najít zajímavé výsledky např. zde [39], [46]. Souvislostí s pozitivním Phadiatop 

testem, pohlavím, věkem a kouřením se věnuje [45], kde je ukázáno, že atopie s věkem klesá 

a že kouření tabáku je spojeno s vyššími IgE a negativně souvisí s atopií. 

Souvislostí náchylnosti k respiračním příznakům alergii u sportovců se zabývá [7]. Studiu 

výskytu alergické rýmy u dětí ve věku 4 až 8 let a jejich predispozicí k orálnímu alergickému 

syndromu se věnuje [43]. Ukazuje se zde, že u dětí předškolního věku s alergickou rýmou 

dojde k nižšímu ustoupení příznaku, než u těch, které mají příznaky nealergické rýmy. 

Senzibilizace na inhalační alergeny v raném věku (4 roky), předchází rozvoji alergické rýmy, 

zatímco příznaků rýmy ne. Orální alergický syndrom je běžný mezi 8-mi letými s alergickou 

rýmou. Další informace a výsledky studii související s výskytem Phadiatop testu lze nalézt 

např. zde: [1], [8], [36]. 
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Využití logistické regrese k analýze medicínských dat, je hojně využíváno např. [23], 

[26], [42]. Ordinální regrese a testování medicínských dat např. [6], kde je testován výskyt 

příznaků mezi muži a ženami, kde je výskyt u žen 10 krát vyšší. Další záznamy o ordinální 

regresi využité pro testování medicínských dat nalezneme například zde [21], [29]. Souvislost 

ordinální regrese a výsledků Phadiatop testu je ukázána například zde [27], kde Linnerberg et 

all prokazují souvislost konzumace alkoholu a pozitivního Phadiatop testu, kde bylo ukázáno, 

že souvislost je univerzální a není specifická pro dané skupiny obyvatel. 

Publikace zabývající se Phadiatop testem a jeho souvislostí s českou populací můžeme 

nalézt také zde [11], [12] zabývající se výskytem atopie, alergické rýmy a astmatu u horníků, 

v Moravskoslezském kraji, kteří jsou vystaveni uhelnému prachu a kouření. Zde se ukazuje, 

že těžba uhlí nepředstavuje rizikový faktor atopie a alergických onemocnění dýchacích cest.  

Souvislostí mezi vznikem atopie a kontaktní alergickou dermatitidou se zabývá [14]. V 

průřezové studii obsažené v tomto článku není zaznamenána žádná souvislost mezi těmito 

onemocněními. Významný rozdíl nebyl ani mezi muži a ženami s kontaktní alergickou 

dermatitidou.   Jiný pohled na výsledky atopie a celkových IgE protilátek je popsán v [13], 

zde se autoři zabývají problematikou vyšetření atopie v cestovní medicíně. V průřezové 

studii, do které bylo zahrnuto 294 osob, byl výskyt atopie významně vyšší u osob do 49 let 

věku (50%) oproti starším 49 let (14%). Výsledky ukazují naléhavost preventivního vyšetření 

alergického profilu před výjezdem a autoři navrhují zařadit vyšetření (včetně atopie) do 

komplexní péče o služebně vyjíždějící osoby. 
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7 VYUŽITÍ LOGISTICKÉ REGRESE K MODELOVÁNÍ 

VÝSLEDKU PHADIATOP TESTU  

7.1 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ ANALYZOVANÝCH  

K dispozici byly dva datové soubory pacientů, kteří se podrobili měření Phadiatop testu ve 

Fakultní nemocnici v Ostravě. Starší soubor, obsahoval 1027 záznamů o pacientech. Novější 

soubor z let 2010-2012, obsahoval 1974 informací o pacientech rozdělených do skupin podle 

aktuálního stavu. 

 

7.2 LOGISTICKÁ REGRESE PRO PHADIATOP TEST 

7.2.1 VYUŽITÍ LOGISTICKÉ REGRESE NA STARŠÍ DATABÁZI 

Pro využití analýzy pomocí logistické regrese v tomto případě uvažuje jednou závislou Y 

(Ph), které nabývá hodnot 0 nebo 1, respektive zařazení pacienta do Skupiny 0 nebo do 

Skupiny 1. Ohodnocení onemocnění, které dle lékařů ovlivňují výsledek Phadiatop testu, byla 

získána od medicínských expertů a jsou popsány v Tab. 7.1. Hodnoty nezávislých 

proměnných, osobní anamnézy (OA) a rodinné anamnézy (RA) byly získány jako „součet“ 

jednotlivých onemocnění pro každého pacienta. Kategorie Ostatní popisuje různé druhy 

alergii (např. potravinová, sluneční, atd.). 

Pro logistický regresní model bylo nutno rozdělit závislou proměnnou Phadiatop test do 

pouze dvou skupin. K tomuto rozdělení bylo využito dělení na zdravé a nemocné pacienty. 

Pacienti bez příznaků onemocnění, tzn. s výsledkem naměřeného Phadiatop testu 0 nebo I, 

byli umístěni do Skupiny 0 (zdraví pacienti s negativním Phadiatop testem). Pacienty 

s jakýmikoliv projevy onemocnění, výsledek Phadiatop testu II až VI, byli zařazeni do 

Skupiny I (nemocní pacienti s pozitivním Phadiatop testem). 

Tab. 7.1: Expertní ohodnocení onemocnění pro osobní a rodinnou anamnézu. 

Faktor Astma Alergická rýma Ekzém Ostatní 

Skóre 10 8 6 4 
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Dle teorie popsané v kapitole 3.2, byl vytvořen logistický regresní model ze všech 

dostupných dat (1027 záznamů), hodnoty jednotlivých nezávislých proměnných byly určeny 

jako součet onemocnění, dle Tab. 7.1. 

  (
  

    
)                                  (7.1) 

Tento model byl testován na všech (stejných) datech. Výsledky testování jsou popsány 

v Tab. 7.2, sloupec Případ A. Phadiatop test zařadil pacienta do špatné skupiny jen ve 220 

případech, tedy chyba predikčního modelu byla určena jako poměr: 
   

    
        

V druhém kroku byla náhodně vytvořena učící skupina z 90% dat (926 pacientů). 

Testování modelu pak bylo provedeno na zbývajících 10% dat (102 pacientů), které nebyly do 

učící skupiny zařazeny. Byl obdržen následující model: 

  (
  

    
)                                 (7.2) 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 7.2, sloupec Případ B.  

Tab. 7.2 Výsledky predikce zařazení pacienta pomocí logistické regrese. 

 Případ A Případ B 

Počet správně 

zařazených pacientů 
807 78 

Počet nesprávně 

zařazených pacientů 
220 24 

Počet pacientů 

zařazených do Skupiny 0 
233 21 

Počet pacientů 

zařazených do Skupiny 1 
331 33 

 

Modely byly podrobeny statistickým testům, zde jsou uvedeny testy pro druhý model, dle 

Tab. 7.3 je model statisticky významný, p_value= 0.0000. Ohodnocení nezávislých 

proměnných modelu (OA a RA) bylo provedeno pomocí Pearsonova Chí-kvadrát testu 
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významnosti, uvedeného v Tab. 7.4. Proměnná OA (osobní anamnéza) je zde uvedena jako 

statisticky významná na 95% konfidenční úrovni. Naopak u proměnné RA (rodinná 

anamnéza) bylo p_value větší než 0,05. Tedy proměnná RA, by mohla být z modelu 

vyloučena. Tento výsledek byl zřejmě způsoben nedostatečně vyplněnou informací o rodinné 

anamnéze v databázi. 

Tab. 7.3: Analysis of variance, pro model 7.2. 

Source Deviance Df P-Value 

Model 197.312 2 0.0000 

Residual 966.168 923 0.1575 

Total (corr.) 1163.168 925  

 

Tab. 7.4: Test statistické významnosti koeficientů, pro model 7.2. 

Factor Chi-Square Df P-Value 

OA 169.768 1 0. 0000 

RA 2.12564 1 0. 1448 

 

7.2.2 VÝSLEDKY S VYUŽITÍM POUZE OSOBNÍ ANAMNÉZY 

Dále byly provedeny testy databáze již bez nezávislé proměnné, rodinné anamnézy (RA). 

Ta byla z databáze vyloučena a zůstala pouze jedna nezávislá proměnná, osobní anamnéza 

(OA). Jak bylo uvedeno v kapitole 7.2.1, osobní i rodinná anamnéza byly vytvořeny jako 

součet onemocnění ovlivňující výsledek Phadiatop testu. V novém modelu tedy zůstává 

závislá proměnná Ph (výsledek Phadiatop testu) a 4 nezávislé proměnné: Astma, Alergická 

rýma, Ekzém a Ostatní. 

 

  (
  

    
)                                                                 

 (7.3) 
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Příklad takto rozdělené databáze je uveden níže, Tab. 7.5. Kde symbol 1 znamená, že 

pacient má specifické onemocnění a symbol 0 značí, že pacient toto onemocnění nemá. 

Sloupec PhTest  značí výsledek Phadiatop testu převedený již jen na dvě skupiny: zdráv (0) 

nebo nemocen (1). Poslední sloupec PhModel ukazuje výsledek získaný pomocí logistické 

regrese. 

  Tab. 7.5: Ukázka databáze pro logistickou regresi. 

Číslo pacienta Astma Alergická rýma Ekzém Ostatní PhTest PhModel 

1020 0 1 1 1 0 0 

1021 0 1 1 1 2 1 

1022 0 0 0 1 2 1 

1023 0 0 0 1 5 1 

1024 0 0 0 0 0 0 

1025 1 1 0 1 3 1 

1026 0 0 0 0 2 1 

 

Výsledky predikce globálního modelu, vytvořeného ze všech dostupných dat, jsou 

sepsány v Tab. 7.6, kde první sloupec ukazuje výsledek naměřené hodnoty Phadiatop testu, 

provedené lékaři a první řádek je výsledek vytvořeného logistického modelu. Hodnoty v 

tabulce jsou vyplněny pro možné případy zařazení pacienta do konkrétní skupiny (například 

hodnota 166, znamená, že u těchto 166 pacientů model pacienta vyhodnotil k zařazení do 

skupiny 1, a zároveň hodnota naměřeného Phadiatop testu byla 1). Hodnota v závorce je 

příslušná relativní četnost. Zajímavé jsou buňky, kdy model provedl zařazení nesprávně. 

V tuto chvíli se jako nejdůležitější hodnota jeví číslo 165, kdy bylo předpovězeno, že by 

pacient měl být zdráv, ale on byl nemocen atopii. Druhá chyba není tolik závažná, celkem 

pouze 55 záznamů, kde model vyhodnotí pacienta jako nemocného zatímco on je zdráv. 

Model pacienta správně zařadí s pravděpodobností 78% (0,16 + 0,62 = 0,78). Výsledek 

této predikce se ukazuje jako uspokojivý. V praxi by to znamenalo, že jen každý čtvrtý až 

pátý pacient bude zařazen nesprávně. Ověření proběhlo na všech datech (1027 záznamů). 
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Tab. 7.6: Výsledky všech pacientů, 1027 záznamů. 

 PhModel =1 PhModel =0 

PhTest =1 166 (0,16) (TP) 165 (0,16) (FN) 

PhTest =0 55(0,05) (FP) 641 (0,62) (TN) 

Sensitivity 

(SE) 

Specificity 

(SP) 

Positive predictive vale 

(PPV) 

Negative predictive value 

(NPV) 

0,5 0,92 0,75 0,80 

 

 

7.3   VÝSLEDKY PRO VYPLNĚNÁ (ÚPLNÁ) DATA 

Při dalším testování databáze, byla pozornost upřena na poměrně velkou nepřesnost 

zařazení pacienta s naměřeným Phadiatop testem (PhTest=1) do skupiny 0, viz Tab. 7.6, 

hodnota 165 (FN).  K odstranění nebo zmenšení této chyby byla nejprve konkrétně znovu 

prostudována databáze a testovány případy, kdy k tomuto špatnému zařazení dochází. Ve 

většině případů tyto chyby byly způsobeny „nulovými“ řádky, tedy řádky, kde chyběly 

všechny informace a tudíž byly nahrazeny nulami. V tomto případě při zpracování databáze a 

přepsání údajů do vhodného formátu tyto záznamy nebyly vyplněny a nebylo možno 

rozhodnout, zda je pacient zdráv nebo jen bylo zapomenuto zapsat onemocnění. Tato neúplná 

data byla nyní odstraněna, tzn., zůstaly ponechány pouze kompletně vyplněné záznamy. Po 

odstranění nekompletních údajů z databáze, soubor byl zmenšen na 376 záznamů.  

Záznamy, které byly vyloučeny, obsahovaly velké množství „nul“; v původní databázi 

tyto údaje chyběly a při přepracování do počítačové podoby byly nahrazeny nulami. V tuto 

chvíli, ale nebylo možno rozhodnout, zda pacient, u kterého byl celý řádek nulový (prázdný) 

nemá onemocnění, ovlivňují výsledek Phadiatop testu, nebo jen někdo zapomenul daný řádek 

vypsat. Pro tyto záznamy byl vytvořen nový model (7.4). 

  (
  

    
)                                                                  

 (7.4) 

Výsledky predikce tohoto modelu jsou uvedeny v Tab. 7.7. Zde je již patrné zmenšení 

hodnot pro špatně zařazené pacienty (hodnota 165 byla snížena na 49). Dat, která znamenaly 
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chybu, a tedy vyžadovaly naší pozornost je zde jen 49, tedy méně než v případě, kdy model 

předpoví, že pacient je nemocen (PhModel = 1) zatímco Phadiatop Test vyšel 0. 

Tab. 7.7: Predikční výsledky regresního modelu (7.4), pro 376 dat. 

 PhModel =1 PhModel =0 

PhTest =1 166 (TP 49 (FN) 

PhTest =0 55(FP) 106 (TN) 

Sensitivity 

(SE) 

Specificity 

(SP) 

Positive predictive vale 

(PPV) 

Negative predictive value 

(NPV) 

0,77 0,66 0,75 0,68 

 

Pacient by v tomto případě byl správně zařazen s pravděpodobností 72% (0,44 + 0,28 = 

0,72).  Procentuální výsledek zařazení pacienta byl lehce zhoršen než u kompletní databáze 

1027 dat. Nicméně při tomto výpočtu byly odstraněny matoucí záznamy, kde nebyla 

relevantně vyplněna osobní anamnéza pacienta a zůstal jen zaznamenán výsledek Phadiatop 

testu. Tedy, i když pracujeme jen přibližně se třetinou dat, konečný výsledek zařazení 

pacienta je téměř stejný jako u kompletní databáze, kde předchozí model pracoval s nulovými 

hodnotami (v praxi pacient bez příznaků) a automaticky zařazoval pacienta do Skupiny 0 i 

když byly informace o jeho zdravotním stavu neúplné. 

 

Porovnáním ROC křivek obou modelů, je patrné, že pro celou databázi 1027 pacientů 

(Obr. 7.1) dostáváme o něco horší výsledek než pro databázi obsahující 376 hodnot (Obr. 

7.2). V ideálním případě by ROC křivka měla kopírovat pravý úhel při levém horním rohu, 

tzn. nejlepší možný model by byl takový, že senzitivita by stoupla na maximum, zatímco 

specificita by byla po celou dobu rovna jedné. Porovnání obou modelů pomocí ROC křivek je 

uvedeno níže na Obr. 7.1 a Obr. 7.2. 
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Obr. 7.1: ROC křivka pro kompletní databázi, 1027 záznamů. 

 

 

Obr. 7.2: ROC křivka pro zmenšenou databázi, 376 záznamů. 
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Při porovnání obou výsledků v Tab. 7.6 a Tab. 7.7, se ukazuje, že hodnoty v prvním 

sloupci jsou stejné, hodnota 165. Nejedná se o náhodu. Tato hodnota se vztahuje k pacientům 

s úplně vyplněnými údaji v osobní anamnéze. Tyto údaje nemohly být z databáze odstraněny 

a bylo v pořádku, že byly i druhým modelem vyhodnoceny stejně. 

Tento model byl rovněž podroben statistickým testům, viz Tab. 7.8 a Tab. 7.9. 

 

Tab. 7.8: Analysis of deviance, pro model 7.4. 

Source Variance Df P-Value 

Model 84.8205 4 0.0000 

Residual 482.644 371 0.0207 

Total (corr.) 513.464 375  

 

Tab. 7.9: Test statistické významnosti koeficientů, pro model 7.4 

Faktor Chi-Square Df P-Value 

Astma 13.9485 1 0.0002 

Alergická rýma 56.2333 1 0.0000 

Ekzém 0.0356  0.8503 

Ostatní 0.6814 1 0.4091 

 

Z Tab. 7.9 vyplývá, že proměnné Ekzém a Ostatní jsou statisticky nejméně významné 

a mohou být z modelu vyloučeny. Byl tedy vytvořen model s pouze dvěma nezávislými 

proměnnými: Astma a Alergická rýma.  

Model pro Osobní anamnézu pacienta jen se statisticky významnými proměnnými 

(7.5): 

 

rymaalergickaastma
Ph

Ph











2538.01189.07927.0

1
ln   (7.5.) 

 

I tento model byl podroben testování správnosti zařazení pacienta do jedné ze dvou 

skupin. Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že model pracuje úplně 

stejně v případě, kdy má 2 proměnné, jako v případě, kdy má 4 proměnné. I při 
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podrobnějším zkoumání výsledků zjišťujeme, že predikce zařazení pacienta je naprosto 

shodná jako v případě, kdy máme 4 proměnné. 



Výsledky s využitím ordinální regrese 

51 

 

8 VÝSLEDKY S VYUŽITÍM ORDINÁLNÍ REGRESE 

Mnoho proměnných, které jsou středem našeho zájmu, nabývají ordinálních hodnot. To 

znamená, že je lze zařadit podle jejich hodnoty, ale skutečná vzdálenost mezi kategoriemi 

není známa. Nemoci jsou odstupňovány dle závažnosti od nejméně závažné k nejzávažnější. 

Respondenti si v anketách vybírají odpovědi na škále od zcela souhlasím, až k naprosto 

nesouhlasím. Ordinální regrese umožňuje modelovat závislou proměnnou odpovědí na 

množině prediktorů, které mohou být faktory nebo proměnnými. Konstrukce ordinální regrese 

vychází z metodiky podle  McCullagh (1980, 1998) [2], [20], [21], [25], [32], [34],[38], [39], 

[41]. 

 

8.1 INFORMACE O DATABÁZI 

Pro účely ordinální regrese byla využita nová databáze z FNO. Tato databáze obsahovala 

celkem 1974 záznamů. Po vyčištění a odstranění nulových a nevyplněných údajů získáváme 

1132 použitelných záznamů. Tato databáze obsahuje údaje o rodinné i osobní anamnéze. 

Mimo jiné jsou zde pacienti také děleni do různých skupin podle aktuálního onemocnění 

(profesní astma, problémy s kůží, obecné alergie a také kontrolní skupina). Informace o 

jednotlivých počtech pacientů v dané skupině Phadiatop testu (0-VI) jsou uvedeny 

v následující tabulce, Tab. 8.1.  

Tab. 8.1: Počty záznamů v jednotlivých kategoriích. 

 Ph 0 Ph I Ph II Ph III Ph IV Ph V Ph VI Celkem 

Profesní astma (PA) 53 29 11 15 5 2 0 115 

Problémy s kůží (kůže) 105 34 18 25 12 5 3 202 

Ostatní alergie (alergo) 107 61 26 38 32 9 1 274 

Kontrolní skupina 245 77 46 91 54 24 4 541 

Celkem 510 201 101 169 103 40 8 1132 
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Obr. 8.1: Počty záznamů o pacientech v jednotlivých skupinách. 

Z uvedeného obrázku Obr. 8.1 a tabulky Tab. 8.1, je patrné, že největší zastoupení 

pacientů je v Kontrolní skupině. Pacienti v této skupině přišli na testování bez předchozí 

zkušenosti nebo bez předchozí znalosti náchylnosti k nějakému onemocněni. Rozhodně se 

nejedná jen o zdravé pacienty. Tito pacienti by mohli být vyhodnocení jako reprezentativní 

vzorek populace, který se podrobil Phadiatop testu v rámci FNO, Kliniky pracovního a 

preventivního lékařství. 

 

 

Obr. 8.2: Rozložení naměřených výsledků Phadiatop testu podle skupin obyvatelstva. 
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Na Obr. 8.2 vidíme rozložení jednotlivých naměřených hodnot Phadiatop testu podle 

závažnosti a skupin obyvatelstva; je patrné, že v každé skupině obyvatelstva je nejvíce 

naměřených hodnot pro „zdravé“ pacienty (Phadiatop test 0 nebo I). Naopak nejméně je 

naměřených výsledků nejzávažnější formy atopie (Phadiatop test VI), celkem pouze 8 

záznamů v celé databázi (viz Tab. 8.1) a vidíme, že například ve skupině Profesní astma 

nebyl vůbec zaznamenán výsledek naměřeného Phadiatop testu skupiny VI. 

8.2 TESTOVÁNÍ SOUBORU  

Soubor byl testován pomocí ordinální regrese, popsané v kapitole 4.2. Nejprve byl 

testován celý soubor pro zařazení do všech tříd závažnosti Phadiatop testu 0 až VI. S těmito 

výsledky: Správně zařazených pacientů bylo 521 z 1132, tedy chyba zařazení byla určena 

jako: 
   

    
     . Dalo by se říci, že při využití tohoto modelu by byl každý druhý pacient 

zařazen špatně. Tab. 8.2 ukazuje předpokládané zařazení pacienta do konkrétní skupiny 

Phadiatop testu.  

 

Tab. 8.2: Výsledky zařazení všech pacientů do všech skupin Phadiatop testu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ph Model 

0 

Ph Model 

I 

Ph Model 

II 

Ph Model 

III 

Ph Model 

IV 

Ph Model 

V 

Ph Model 

VI 

Ph Test 0 457 0 0 45 6 0 0 

PhTest I 163 0 0 31 7 0 0 

Ph Test II 81 0 0 17 3 0 0 

Ph Test III 101 0 0 51 17 0 0 

Ph Test IV 51 0 0 41 11 0 0 

Ph Test V 7 0 0 25 8 0 0 

Ph Test VI 3 0 0 0 0 5 0 
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8.2.1 PREDIKCE, SLOUČENÍ SKUPIN 

Seznam nezávislých proměnných, jejich odhadů, Waldových testů a významnosti je 

uveden v následující tabulce (Tab. 8.3), jedná se o sloupce označeny Complete. Nezávislá 

proměnná Control je přidána pro pacienty, kteří pocházejí z kontrolní skupiny. 

Na základě Waldova testu a testu statistické významnosti v tabulce vidíme, že pro 

kompletní databázi se jako statisticky nevýznamné jeví proměnné rodinné anamnézy (RA) 

konkrétně: astma, ekzém a ostatní. Můžeme říci, že rodinná anamnéza je v tomto případě 

statisticky nevýznamná a model by pracoval stejně dobře i bez ní. Naopak proměnná Control 

se ukazuje jako statisticky významná, tedy je důležité, zda pacient pochází z databáze s již 

přiřazeným onemocněním nebo je z Kontrolní skupiny. 

 

Tab. 8.3: Ohodnocení a verifikace nezávislých proměnných pro ordinální regresi. 

 

Závislá proměnná 

Odhad Wald´s test Významnost 

Complete Control  Complete Control Complete Control 

OA_astma -0,809 -1,146 26,291 17,399 0,000 0,000 

OA_alergická rýma -1,813 -2,504       171,643 

139,84

2 0,000 0,000 

OA_ekzém -0,498 -0,222 10,505 0,657 0,001 0,418 

OA_ostatní -0,507 -0,415 13,775 4,203 0,000 0,040 

RA_astma -0,218 -0,038 2,048 0,025 0,152 0,875 

RA_alergická rýma 0,290 -0,306 4,324 2,404 0,038 0,121 

RA_ekzém 0,099 0,171 0,322 0,322 0,570 0,571 

RA_ostatní 0,021 -0,004 0,16 0,000 0,900 0,988 

Control -0,509 ---- 12,707 ----- 0,000 ----- 
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Pro naše testování, jak již bylo ukázáno dříve (kapitola 7.2.1), sloučíme skupiny 

Phadiatop testu 0 a I, protože pacienti s výsledky Phadiatop testu 0 nebo I jsou srovnatelní, co 

se týče příznaků i léčby. Řadí se do skupiny „zdravých“ pacientů, jejich Phadiatop test je 

negativní. Pro účely naší analýzy sloučíme i pacienty ve skupinách V a VI z důvodů nízkého 

počtu záznamů v těchto skupinách; ve skupině VI máme pouze 8 záznamů, jak již bylo 

ukázáno v Tab. 8.1. Výsledky predikce jsou uvedeny níže v Tab. 8.4. 

 

Tab. 8.4: Výsledky predikce ordinální regrese, kompletní databáze (1132 záznamů). 

 

 

V tomto případě model zařadil správně 724 z 1132 pacientů. Jak ukazuje tabulka, model 

nepredikuje žádné pacienty do skupin Phadiatop testu II a V+VI. Toto by mohlo vést na 

sloučení těchto skupin s jinými jim blízkými. Jak je vidět z tabulky, model nejefektivněji 

pracuje pro zdravé pacienty, skupina Phadiatop testu 0+I.  

Jelikož se ukázalo, že parametr Control je statisticky významný (viz Tab. 8.3), tedy je 

důležité zda se jedná o kontrolní vyšetření nebo o pacienta, kde je dopředu známo specifické 

onemocnění.  

Bylo provedeno testování pro celou tuto skupinu zvlášť. Kontrolní skupina obsahuje 541 

použitelných záznamů; stejně jako v předchozím případě testování sloučíme skupiny 0 a I a 

skupiny V a VI (hodnota Phadiatop testu VI, je v této skupině jen 4krát). Výsledky odhadů 

parametrů a jejich statistické významnosti jsou uvedeny v Tab. 8.3, sloupce Control. Na 

základě těchto výsledků je patrné, že celá rodinná anamnéza v této skupině není statisticky 

významná a veškeré koeficienty vztahující se k ní by mohly být z modelu vyloučeny. Velmi 

zajímavé je také zjištění, že hodnota proměnné osobní anamnézy-Ekzém (OA_ekzém) je 

 Ph Model 0+I Ph Model II Ph Model III Ph Model IV Ph Model V+VI 

PhTest 0+I 686 0 15 8 0 

PhTest II 95 0 4 2 0 

Ph Test III 136 0 16 17 0 

Ph Test IV 82 0 11 10 0 

Ph Test V+IV 26 0 11 11 0 
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statisticky nevýznamná a mohla by být z modelu vyloučena. Toto potvrzuje domněnku lékařů, 

že ekzém nesouvisí se závažností Phadiatop testu, jedná se o jinou imunologickou reakci. 

Výsledky zařazení pacienta do jedné z pěti skupin Phadiatop testu pro Kontrolní skupinu 

jsou uvedeny v Tab. 8.5. Model správně zařadil 345 pacientů z 541, správnost zařazení je 

0,64, což je srovnatelné s testováním kompletní databáze. Nicméně i v tomto modelu nejsou 

žádní pacienti zařazeni do skupiny II. Toto potvrzuje domněnku sloučit skupinu II s jinou jí 

odpovídající kategorií. V tomto modelu jsou již predikováni pacienty do skupiny V+VI, nízké 

hodnoty predikce mohou být způsobeny velmi malým počtem záznamů o pacientech s 

naměřenou hodnotou Phadiatop testu ve skupině V a VI.  

 

Tab. 8.5: Výsledky predikce pro ordinální regresi, Kontrolní skupina, (541 záznamů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ph Model 0+I Ph Model II Ph Model III Ph Model IV Ph Model V+VI 

PhTest 0+I 292 0 28 8 0 

PhTest II 34 0 8 4 0 

Ph Test III 40 0 42 9 0 

Ph Test IV 15 0 27 10 2 

Ph Test V+IV 2 0 20 5 1 
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8.2.2 TESTY MODELU 

Všechny modely byly podrobeny statistickým testům, v této kapitole jsou uvedeny testy 

modelu pro Kontrolní skupinu.  

Před tím, než se začnou zkoumat a testovat jednotlivé koeficienty, je nutné zjistit celkový 

test nulové hypotézy. 

 

H0: Všechny koeficienty umístěné v modelu jsou 0.  

HA: Koeficienty v modelu jsou nenulová čísla. 

 

Jedná se tedy o rozdíl pravděpodobností, kde testujeme model s prediktory vůči modelu 

bez prediktorů. Z Tab. 8.6 je vidět rozdíl mezi těmito dvěma pravděpodobnostmi. Na základě 

Chí-kvadrát testu byla zjištěná hladina významnosti menší než 0,05. To znamená, že můžeme 

zamítnout nulovou hypotézu, že model bez prediktorů je stejně dobrý jako model s prediktory.  

 

Tab. 8.6: Model fitting information, Kontrolní skupina. 

 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept 

Only 

728,912    

Final 506,018 222,894 8 0,000 

 

Dalším testem modelu je Goodness of fit test. Na základě tohoto testu, jsou porovnávány 

pozorované a očekávané četnosti. Dobrý model má velké pozorované hladiny významnosti. 

Na základě Tab. 8.7, je patrné, že Goodness of fit má velké naměřené hladiny významnosti, 

tento model se tedy jeví jako dobrý. 

 

Tab. 8.7: Goodness of fit statistics, Kontrolní skupina. 

 
Chi-Square df Sig. 

Pearson 412,946 392 0,224 

Deviance 348,453 392 0,944 
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8.3 VYHODNOCENÍ “NEMOCNÝCH” PACIENTŮ 

Soubor byl předem rozdělen na jednotlivé podoblasti podle specifických problémů 

pacientů, které jsou lékařům známy, ještě před provedením Phadiatop testu. Rozdělen je na 

Profesní astma (PA), Problémy s kůží (kůže) a Ostatní alergie (alergo). Přesné počty pacientů 

ve skupinách a jejich naměřené hodnoty Phadiatop testu jsou uvedeny v Tab. 8.8. 

 

Tab. 8.8: Rozdělení nemocných pacientů do skupin. 

  Ph 0+I Ph II Ph III Ph IV PhV+VI Celkem 

Profesní 

astma (PA) 
82 11 15 5 2 115 

Problémy 

s kůží (kůže) 
139 18 25 12 8 202 

Ostatní 

alergie 

(alergo) 

168 26 38 32 10 274 

Celkem 389 55 78 49 20 591 

 

 

 

Obr. 8.3: Rozdělení nemocných pacientů podle naměřeného Phadiatop testu. 
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Byly provedeny odhady regresních koeficientů pro všechny nemocné pacienty, celkem 

591 záznamů. Výsledky odhadů jsou uvedeny v Tab. 8.9. Na základě uvedených výsledků je 

patrné, že proměnné OA_ostatní, RA_ekzém a  RA_ostatní jsou statisticky nevýznamné a 

mohly by být z návrhu vyloučeny. 

Tab. 8.9: Odhady regresních koeficientů pro pacienty ve specifických skupinách, nemocní 

pacienti. 

 Nemocní 

Nezávislá 

proměnná 
ODHAD WALD Sign. 

OA_astma 0,393 4,826 0,028 

OA_al.rýma 0,761 16,952 0,000 

OA_ekzém 0,520 6,032 0,014 

OA_ostatní 0,166 0,724 0,395 

RA_astma 0,437 4,146 0,042 

RA_al. rýma 0,627 9,164 0,002 

RA_ekzém -0,126 0,493 0,483 

RA_ostatní -0,376 3,043 0,081 

 

Podle odhadnutých koeficientů byl vytvořen model a provedeno testování zařazení 

pacienta do konkrétní skupiny Phadiatop testu. Výsledky pro každou skupiny jsou uvedeny 

níže (Tab. 8.10).  
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Tab. 8.10: Zařazení všechny pacientů ze specifických skupin, 591 údajů. 

 

Z tabulky je patrné, že model zařadil správně 391 z 591 pacientů, Tento výsledek je 

povzbudivý, ale při podrobnějším pohledu na predikci vidíme, že model predikuje téměř 

všechny hodnoty do skupiny zdravých obyvatel (Phadiatop test 0+I). Tento přístup k testování 

všech „nemocných” společně se jeví jako nevhodný. V tomto případě by bylo vhodnější 

použít pouze logistickou regresi k dělení do dvou skupin; zdráv a nemocen. 

 

8.3.1 ROZDĚLENÍ DO SKUPIN PODLE ONEMOCNĚNÍ 

Vyhodnocování všech „nemocných“ pacientů dohromady se ukázalo jako nevhodné pro 

využití ordinální regrese. Proto bylo provedeno testování jednotlivých onemocnění. Byly 

vytvořeny odhady jednotlivých nezávislých proměnných, vyhodnocen jejich Waldův odhad a 

statistická významnost. Tyto odhady jsou uvedeny v Tab. 8.11. 

 

 

 

 Ph Model 0+I Ph Model II Ph Model III Ph Model IV Ph Model V 

PhTest 0+I 389 0 0 0 0 

PhTest II 55 0 0 0 0 

Ph Test III 78 0 0 0 0 

Ph Test IV 47 0 0 2 0 

Ph Test V+IV 20 0 0 0 0 
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Tab. 8.11: Odhady nezávislých proměnných pro jednotlivá onemocnění. 

 Profesní astma Kůže Ostatní alergie 

 ODHAD WALD Sign. ODHAD WALD  Sign. ODHAD WALD Sign. 

OA_astma -0,565 1,386 0,239 -0,283 0,189 0,664 -0,576 4,882 0,027 

OA_al.rýma 0,750 1,011 0,315 -1,657 18,013 0,000 -1,383 27,220 0,000 

OA_ekzém 16,438 --- --- 0,837 1,370 0,541 -1,200 15,212 0,000 

OA_ostatní -0,352 0,590 0,442 -0,816 4,689 0,030 -0,464 3,158 0,076 

RA_astma -0,469 0,791 0,374 -0,215 0,354 0,552 -0,301 1,133 0,287 

RA_al. rýma -0,711 1,829 0,176 -0,267 0,348 0,591 0,113 0,135 0,713 

RA_ekzém -0,927 1,412 0,235 -0,112 0,102 0,750 0,227 0,498 0,480 

RA_ostatní -0,203 0,684 0,767 0,556 1,283 0,257 -0,283 0,797 0,372 

 

 

8.3.1.1 Zařazení pacienta ze skupiny Profesní astma do skupin Phadiatop testu 

V tomto případě byla pozornost zaměřena na skupinu Profesní astma, v této skupině bylo 

celkem 115 údajů. Tyto údaje byly rozmístěny do skupin Phadiatop testu podle jeho 

závažnosti jak je ukázáno na Obr. 8.3. Na základě tohoto obrázku vidíme, že je zde nejvíce 

nemocných ve skupině 0+I, nicméně pro analýzu, jak bylo dříve ukázáno, jsou tyto skupiny 

rovnocenné, proto jsou sloučeny. Ve skupině Phadiatop test VI nebyl uveden žádný záznam, 

ale tato skupina je také pro tyto účely sloučena se skupinou Phadiatop test V.  

Na základě testů modelu se tento ukazuje jako nevhodný pro další testování, jak je 

uvedeno v Tab. 8.12. Na základě Chí-kvadrát testu byla zjištěná hladina významnosti větší 

než 0,05. Což znamená, že nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu. Tedy model bez 

prediktorů je stejně dobrý jako model s prediktory.  
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Tab. 8.12: Model fitting information, Profesní astma, 115 záznamů. 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept 

Only 

117,907    

Final 106,939 10,968 8 0,203 

 

 
Tab. 8.13: Výsledky predikce pro Profesní astma, celkem 115 údajů. 

 

Tento model zařazuje správně 81 pacientů ze 115, což je velmi povzbudivý výsledek. 

Když se podíváme na odlišení zdravých pacientů od nemocných, tak model zařadil do 

skupiny Ph Model 0+I správně 81 z 82 skutečně, podle testů, zdravých pacientů. Nicméně pro 

ostatní predikční skupiny je velmi vysoká chyba predikce. Pro zařazování do vyšších kategorii 

jsou pacienti chybně zařazeni do skupiny 0, i když jsou nemocní. Tato chyba může být 

způsobena nízkými počty pacientů v těchto kategoriích, pro skupinu Ph Test III pouze 15 

pacientů pro skupinu PhTest IV pouze 5 a pro poslední skupinu jen 2 pacienti. 

 

 

 

 

 Ph Model 0+I Ph Model II Ph Model III Ph Model IV Ph Model V 

PhTest 0+I 81 0 1 0 0 

PhTest II 11 0 0 0 0 

Ph Test III 15 0 0 0 0 

Ph Test IV 5 0 0 0 0 

Ph Test V+IV 1 0 1 0 0 
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8.3.1.2 Zařazení pacienta ze skupiny Kůže do skupin Phadiatop testu 

Zde je testována skupina pacientů s problémy s kůží. V této skupině je celkem 202 

záznamů. Tyto údaje byly rozmístěny do skupin Phadiatop testu podle jeho závažnosti jak je 

ukázáno na Obr 8.3. 

Tab. 8.14: Výsledky predikce pro skupinu Kůže, 202 záznamů. 

 

Tento model zařazuje správně 139 pacientů z 202, což se opět jeví jako dobrý 

výsledek. Při odlišení zdravých pacientů od nemocných model správně zařadil 137 ze 139 

pacientů do skupiny 0+I, nicméně pro ostatní predikce je velmi vysoká chyba predikování do 

vyšších kategorií. Pacienti jsou chybně zařazeni do skupiny 0, i když jsou nemocní; tato 

chyba může být opět pravděpodobně způsobena nízkými počty pacientů v těchto kategoriích. 

 

8.3.1.3 Zařazení pacienta ze skupiny Ostatní alergie do skupin Phadiatop testu  

Pro skupinu Ostatní alergie (alergo), byl také vytvořen model a výsledky predikce 

použití tohoto modelu. Tento model zařazuje správně 171 pacientů z 274. Opět nejlépe 

pracuje při odlišení zdravých pacientů od nemocných, v tomto případě správně zařadil 164 ze 

168 pacientů do skupiny 0+I, nicméně pro ostatní predikce je zde velmi vysoká chyba 

predikování do vyšších kategorii. 

 

 

 

 Ph Model 0+I Ph Model II Ph Model III Ph Model IV Ph Model V 

PhTest 0+I 137 0 2 0 0 

PhTest II 18 0 0 0 0 

Ph Test III 24 0 1 0 0 

Ph Test IV 11 0 1 0 0 

Ph Test V+IV 6 0 1 0 1 



Výsledky s využitím ordinální regrese 

64 

 

Tab. 8.15: Výsledky predikce pro skupinu Ostatní alergie (alergo), celkem 274 záznamů. 

 

 

 Ph Model 0+I Ph Model II Ph Model III Ph Model IV Ph Model V 

PhTest 0+I 164 0 0 4 0 

PhTest II 26 0 0 0 0 

Ph Test III 37 0 0 1 0 

Ph Test IV 25 0 0 7 0 

Ph Test V+IV 7 0 0 3 0 
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9 NÁVOD K VÝPOČTU ORDINÁLNÍ REGRESE A 

KONKRÉTNÍHO ZAŘAZENÍ DO DANÉ TŘÍDY: 

 

Uvažujme nyní pouze omezenou databázi, kde máme nezávislé proměnné jen pro osobní 

anamnézu (OA): astma, rýma, ekzém a ostatní. Každá z těchto proměnných je kódována 

pouze symboly 0 a 1 (pacient má příznak onemocnění nebo nemá). 

Phadiatop test v tomto případě dělíme do 5-ti skupin ( 0+I, II, III, IV, V+VI). Pro zařazení 

pacienta s příznaky nebo bez příznaků obdržíme následující odhady proměnných.  

Tab. 9.1: Odhady konkrétních proměnných, prahů a jejích významnosti. 

 
Odhad St. chyba Wald  test df Significant 

Prahy [Ph = 0+1] -2,920 0,465 39,457 1 0,000 

[Ph = II] -2,332 0,455 26,263 1 0,000 

[Ph = III] -1,004 0,438 5,249 1 0,022 

[Ph = IV] 0,446 0,452 0,975 1 0,323 

Proměnné [OAASTMA=0] -1,015 0,301 11,393 1 0,001 

[OAASTMA=1] 0a . . 0 . 

[OARYMA=0] -2,752 0,246 125,334 1 0,000 

[OARYMA=1] 0a . . 0 . 

[OAEKZEM=0] -0,170 ,323 0,277 1 0,599 

[OAEKZEM=1] 0a . . 0 . 

[OAOSTATNÍ=0] -0,473 0,237 3,980 1 0,046 

[OAOSTATNÍ=1] 0a . . 0 . 

 

V případě, že chceme získat pravděpodobnost, že daný pacient spadá do konkrétní 

skupiny, musíme, dle metodiky uvedené v kapitole 4.2, sestavit několik rovnic 

pravděpodobností pro jednotlivé konkrétní možnosti. V hodnotách prahu chybí poslední 

skupina Phadiatop testu V+VI, tato hodnota se bere jako referenční. 

                                                
a
 symbol a znamena, že tento parametr byl vyhodnocen jako nepodstatný a dál se počítá jen s hodnotou 

parametru 0 
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V Tab. 9.1 je kódována hodnota 0 pro každý příznak, který pacient má. Tedy v případě, že 

je pacient nemocen a má všechny příznaky, nepočítáme s žádnou hodnotou, ale zajímá nás 

pouze hodnota koeficientu. 

Příklad 1: Vybereme pacienta, který má všechny příznaky, byla u něj diagnostikována 

všechny onemocnění. Nás zajímá, do které skupiny by byl na základě ordinální regrese 

zařazen. 

Nejprve sestavíme jednotlivé rovnice, které udávají pravděpodobnost, že pacient bude 

náležet do této skupiny a nikoliv do vyšší. 

        
 

                (9.1) 

                  
 

                 (9.2) 

                            
 

                 (9.3) 

                                      
 

                 (9.4) 

                                                  (9.5) 

 

Nicméně naším cílem je rozeznat jednotlivé skupiny konkrétně. Musíme jednotlivé třídy 

nemoci od sebe odlišit: 

        
 

               (9.6) 

                                                       (9.7) 

                                                      

                     (9.8.) 

                                                             

                                  (9.9) 

                                                          

         (9.10) 
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Pacient, který má všechny příznaky by byl programem zařazen do skupiny Ph V+VI, 

protože dle výpočtů je pravděpodobnost, že pacient náleží do této skupiny 0,39 a je nejvyšší 

ze všech vypočítaných. Pro tento konkrétní případ jsme potřebovali celkem 10 rovnic.  

Příklad 2: Pacienta, u kterého je v databázi vyplněno jen astma a alergická rýma, tzn. byla 

diagnostikována pouze tato dvě onemocnění.  

V našem výpočtu nám přibydou 2 proměnné. Jak bylo uvedeno výše, když pacient nemoc 

má, je toto v tomto konkrétním postupu kódováno 1, tyto hodnoty do modelu nevstupují, a 

v případě, že pacient nemoc nemá, nastává kódování symbolem 0 a do modelu přibývá 

odpovídající počet konstant. Celý výpočet je potom koncipován takto: 

        
 

                          (9.11) 

                  
 

                           (9.12) 

                            
 

                            (9.13) 

                                      
 

                             

(9.14) 

                                                  (9.15) 

 

Opět je našim úkolem zjistit konkrétní zařazení pacienta do skupiny Phadiatop testu. 

Jednotlivé skupiny tedy musíme být od sebe odlišeny. 

        
 

                          (9.16) 

                                                      (9.17) 

                                                      

                      (9.18) 

                                                             

                                   (9.19) 
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                (9.20) 

 

V tomto případě je největší pravděpodobnost zařazení pacienta do skupiny Ph IV = 0,34 

(34%). 

Stejný způsob výpočtu zařazení pacienta do jednotlivých tříd je využit ve všech výpočtech a 

testování zařazení pacienta do jednotlivých skupin Phadiatop testu v celé této práci. 
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10 ZÁVĚRY PRO ORDINÁLNÍ REGRESI 

Jako nejlepší výsledek, byl dle předchozích kapitol vyhodnocen model sestavený jen 

z Kontrolní skupiny. Na základě tohoto modelu tedy bude probíhat testování pacientů dále. I 

pro tyto výpočty jsou sloučeny skupiny Phadiatop testu 0+I a skupiny V+VI. Aby byly kvality 

tohoto modelu využity v praxi, bude otestován na zbylých datech. Tedy na všech nemocných 

pacientech (skupiny Profesní astma, Kůže, Alergo) celkem na 591 záznamech, skupiny jsou 

popsány, viz kapitola 8.1.  

Tab. 10.1: Odhady nezávislých proměnných Kontrolní skupiny. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezávislá proměnná Odhad Waldův test 

Statistická 

významnost 

OA_astma -1,153 17,609 0,000 

OA_alergická rýma -2,510 140,503 0,000 

OA_ekzém -0,210 0,593 0,441 

OA_ostatní -0,420 4,310 0,038 

RA_astma -0,031 0,016 0,899 

RA_alergická rýma -0,312 2,500 0,114 

RA_ekzém 0,161 0,287 0,592 

RA_ostatní -0,008 0,001 0,972 
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Tab. 10.2: Vyhodnocení zařazení pacienta do konkrétních skupin Phadiatop testu. 

 

Tyto výsledky jsou o poznání lepší než původní testování nemocných pacientů; výsledky 

jsou uvedeny v Tab. 8.8. V předchozím případě model správně zařazoval pacienty jen do 

skupiny 0+I. V tomto případě, jak je uvedeno výše, jsou pacienti predikování do všech skupin 

(Tab. 10.2) Phadiatop testu; opět je nejlepší úspěšnost pro skupinu zdravých pacientů celkem 

správně zařazených 297 pacientů z 389, kteří do této skupiny celkem spadají. 

Úspěšnost zařazení do přesné skupiny je u tohoto modelu nižší. Nicméně model predikuje 

do všech kategorií (vyjma kategorie Ph Model II) a jak bylo uvedeno výše, při návodu jak 

vypočítat konkrétní zařazení pacienta, viz kapitola 9, se často jedná o velmi nízké rozdíly 

v pravděpodobnosti, že daný pacient náleží do této skupiny a ne do skupiny „vedlejší“. Když 

uvážíme, že model je vytvořen z dat Kontrolní skupiny a je testován na kompletně jiných 

datech, zkusme vypočítat pravděpodobnost správného zařazení i když model pacienta 

vyhodnotil jen o jednu skupinu Phadiatop testu vedle, viz Tab. 10.3. 

Tab. 10.3: Porovnání výsledků predikce do jednotlivých skupin Phadiatop testu. 

Skupina Ph 0+I Ph II Ph III Ph IV PhV+VI 

Celkem ve skupině 389 55 78 49 20 

Počet predikovaných 426 0 104 55 6 

Správně predikováno 297 0 19 10 0 

Výsledek se započítanou chybou 297 52 25 24 5 

 

 Ph Model 0+I Ph Model II Ph Model III Ph Model IV Ph Model V+VI 

PhTest 0+I 297 0 59 31 2 

PhTest II 43 0 9 3 0 

Ph Test III 52 0 19 6 1 

Ph Test IV 25 0 11 10 3 

Ph Test V+IV 9 0 6 5 0 
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Správně zařazení pacienti: 297 + 19 + 10 = 326 

Pacienti zařazeni do vedlejší skupiny : (43+ 9) + 6 + (11+3) + 5 = 77 

Celkově je tedy úspěšnost zařazení:  
      

   
 

   

   
      

Grafické znázornění úspěšnosti zařazení pacienta do konkrétní skupiny, je uvedeno na 

Obr. 10.1. Z výsledků vyplývá, že nejlepší predikční vlastnosti by byly pro rozdělení pacientů 

do skupiny „negativní“, Phadiatop test (0+I) a „pozitivní“ Phadiatop test (skupiny II až VI). 

Z obrázku je patrné, že model zařazuje pacienty i do všech skupin Phadiatop testu. V případě 

že připočteme možnou chybu zařazení o jednu kategorii „vedle“, pak se výsledek predikce 

zlepší. Významné zlepšení nastává u všech skupin „pozitivního“ Phadiatop testu.   

 

 

Obr. 10.1: Úspěšnost zařazení pacienta do konkrétní skupiny. 

 

Na základě těchto výsledků byl vytvořen applet v programu Excel, pro predikci pacienta 

do konkrétní skupiny pouze na základě osobní a rodinné anamnézy, viz přiložený soubor a 

Obr. 10.2. 
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Obr. 10.2: Ukázka appletu pro zařazení pacienta do konkrétní skupiny Phadiatop testu. 

 

V tomto appletu stačí pouze vybrat, která konkrétní onemocnění daný pacient má (zadat 

jeho osobní a rodinnou anamnézu), program vrátí hodnotu doporučené skupiny Phadiatop 

testu. Mimo to je ve sloupci Pravděpodobnost určena i pravděpodobnost, s jakou bude daný 

pacient v každé skupině Phadiatop testu. Stává se, že rozdíl mezi pravděpodobností zařazení 

do jednotlivých tříd je velmi nízký. 
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11 Vyhodnocení výsledku Phadiatop testu na základě 

věku a genetických predispozicích pacienta 

Jak je zmíněno výše, v nové databázi bylo vyplněno více záznamů než v předchozí, mimo 

jiné, je zde kompletně uveden ročník narození jednotlivých pacientů. Tato informace je 

uvedena pouze u nemocných pacientů, u Kontrolní skupiny tato informace bohužel chybí. Na 

základě této informace bylo vyhodnoceno procentuální zastoupení výsledku Phadiatop testu 

mezi jednotlivými věkovými skupinami obyvatelstva, viz Tab. 11.1. Tato vyhodnocení byla 

prováděna pro skupinu nemocných pacientů. Zde je pro přehlednost uvedeno zařazení jen do 

dvou skupin: pozitivní (Phadiatop II až VI) a negativní (Phadiatop 0 a I). 

Na základě uvedených věkových skupin a rozdělení do pozitivního nebo negativního 

Phadiatop testu (Obr. 11.1) je vidět, že procentuální zastoupení nemocných je víceméně 

vyrovnáno. Jediná skupina, která vybočuje a má nejvíce pozitivních pacientů je ve věku 31 až 

40 let (1981-1972), tedy u mladších obyvatel. 

 Dle dostupných informací by měla být genetická predispozice ke vzniku atopie u obyvatel 

České republiky, tzn. pozitivního Phadiatop testu (II až VI), přibližně 30%. Pro tuto analýzu 

se jako geneticky predisponovaný pacient bral takový záznam, kde byly v rodinné anamnéze 

pacienta vyplněny jako pozitivní nemoci, které vyšly jako statisticky významné pro výsledek 

Phadiatop testu. Jako geneticky predisponovaný pacient byl tedy záznam vyhodnocen, jestliže 

měl v rodinné anamnéze: 

- pozitivní astma nebo alergickou rýmu a na další záznamy již nemusel být bran zřetel 

- pozitivní ekzém i ostatní současně, jestliže měl negativní astma a alergickou rýmu 

Jak ukazuje Tab. 11.1, sloupec Genetická predispozice, pacientů s genetickou predispozicí k 

pozitivnímu Phadiatop testu je celkem 233 a nejvíce geneticky predisponovaných pacientů se 

nachází ve věkové skupině 31 až 40 let. Tedy procentuální podíl geneticky predisponovaných 

pacientů je  
   

   
     . Což potvrzuje i rozdělení souboru, kde je 202 pozitivních pacientů z 

591, tedy asi 34%. Na základě rodinných predispozic by mělo být 39% ze všech pacientů ve 

skupině pozitivního Phadiatop testu. Nicméně pro pacienty, kteří mají naměřený pozitivní 

Phadiatop test (202 záznamů) jich je geneticky predisponovaných 
  

   
     . 
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Toto potvrzuje tvrzení uvedené na začátku, že v populaci je asi 30% geneticky 

predisponovaných pacientů k výskytu atopie. Na základě tohoto zjištění by pro další výzkum 

mohla být rodinná anamnéza sloučena pouze do pozorování, jestli pacient má genetickou 

predispozici nebo nemá. Výsledné rovnice by byly zjednodušeny (místo 4 nezávislých 

proměnných pro rodinnou anamnézu by zde byla pouze jedna – genetická dispozice). 

Nicméně tento závěr je nutno ještě ověřit a prokázat na dalších datech. 

Tab. 11.1: Věkové procentuální zastoupení obyvatelstva na základě Phadiatop testu. 

Věk Phadiatop 

0+I 

Phadiatop 

II až VI 

Poměr 

pozitivních 

Genetická 

predispozice 

Predispozice u 

pozitivních 

Do 30-ti let 36 38 0,19 26 17 

31 to 40 let 79 56 0,28 65 30 

41 to 50 let 85 37 0,18 45 11 

51 to 60 let 101 38 0,19 41 12 

Nad 60 let 88 33 0,16 56 13 

Celkem 389 202 1 233 83 

 

 

 

Obr. 11.1: Histogram zastoupení věkových tříd pro Phadiatop test. 
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12 ZÁVĚR 

Závěry plynoucí z předložené dizertační práce mohou být rozděleny do následujících 

oblastí: 

 závěry plynoucí pro praxi, 

 možnosti dalšího pokračování v řešení problematiky. 

12.1 ZÁVĚRY PLYNOUCÍ PRO PRAXI 

Předložená disertační práce se zabývá konkrétním medicínským problémem, vytvoření 

efektivního modelu pro zařazení pacienta do dané třídy Phadiatop testu. Využívá reálná 

medicínská data a také je na nich otestována. Navíc byl vytvořen applet v programu Excel pro 

praktické použití a otestování funkčnosti zařazení přímo v ordinacích lékařů. Hlavními cíli 

disertační práce byly: 

1. Vytvořit nový efektivní matematický model na bázi vyspělých statistických metod pro 

určení parametru Phadiatop testu, který by na základě podrobné analýzy rodinné a osobní 

anamnézy pacienta umožnil lékařům rozhodnout, jak závažnou formou atopie pacient trpí.  

2. Důkladná analýza závislostí mezi výsledky Phadiatop testu a jiným přidruženým 

onemocněním.  

3. Prokázat, že kontaktní alergické ekzémy nesouvisí s pozitivitou Phadiatop testu, tedy 

potvrdit tvrzení lékařů, že jde o jinou imunologickou reakci. 

4. Prokázání předpokládaných korelací mezi pozitivními výsledky Phadiatop testu (ve 

skupině II. až VI.) a genetickou predispozicí běžné populace k alergickým onemocněním, 

tj. najít souvislosti v genetických predispozicích.  

5. Zmapovat různé věkové kategorie obyvatelstva a jejich závislosti na výsledcích 

Phadiatop testu  

6. Algoritmické zpracování problematiky pomocí vhodného software.  

 

 

Ad1) Na základě studia dané problematiky byla pro toto zařazení navržena logistická a 

ordinální regrese. Ve spolupráci s MUDr. Zdeňkou Hajdukovu, PhD. (přednostka 

Kliniky pracovního a preventivního lékařství, FN Ostrava-Poruba) byla vytvořena 



Závěr 

76 

 

nová databáze pacientů podle konkrétních požadavků na zpracování a vyhodnocení 

dat. 

- Byl vytvořen model predikující na základě logistické regrese pouze se dvěma 

nezávislými proměnnými, tento model predikuje správné zařazení pacienta 

s pravděpodobností 72%. 

- Pro ordinální regresi byl vytvořen model zahrnující všechny nezávislé proměnné, tento 

model predikuje správné zařazení s pravděpodobností 68%. 

 

Ad2) Na základě analýzy onemocnění byly učiněny dva závěry: 

- Pro původní (starší) databázi pacientů bylo prokázáno, že rodinná anamnéza pacienta 

je pro testování statisticky nevýznamná a může být z modelu vyloučena. Podobně 

nevýznamné se ukázaly i onemocnění Ekzém a Ostatní v osobní anamnéze pacienta. 

Pro zařazení pacienta se jevily jako statisticky významné pouze Astma a Alergická 

rýma v osobní anamnéze.  

- Pro přesné zařazení pacienta do jedné z konkrétních skupin Phadiatop testu byla 

využita ordinální regrese. Zde byly sloučeny skupiny Phadiatop testu 0 a I, protože se 

v tomto případě jednalo o zdravé pacienty bez jakýchkoliv příznaků onemocnění. Dále 

byly sloučeny skupiny V a VI, z důvodu nedostatku dat v těchto skupinách. Pro 

vyhodnocení byly využity všechny proměnné jak v rodinné, tak osobní anamnéze 

(celkem 8 nezávislých proměnných). Zde se jako méně významná opět ukazuje 

rodinná anamnéza. Z osobní anamnézy je opět nejméně statisticky významná 

proměnná Ekzém. 

 

Ad3) Podle výsledků všech testů v obou přístupech (logistická a ordinální regrese) se nám 

vždy proměnná Ekzém jeví jako statisticky nevýznamná a tedy vhodná k vyloučení 

z modelu. Ze statistického hlediska je tedy pravděpodobné, že s výsledek Phadiatop 

testu nesouvisí s tímto onemocněním a můžeme potvrdit tvrzení lékařů, že se jedná o 

jinou imunologickou reakci.  

 

Ad4) Genetickými predispozicemi se zabývá kapitola 11, kde je ukázáno na skupině pouze 

nemocných pacientů (591 záznamů), že genetická predispozice k pozitivnímu 

výsledku Phadiatop testu je v tomto konkrétním souboru až 40%.   
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Ad5) Kapitola 11 se zabývá i rozdělením pacientů do skupin podle jejich ročníku narození. 

Nejvíce pacientů s pozitivním Phadiatop testem je v této databázi narozeno v letech 

1981 -1972. Zde je také prokázána nejvyšší genetická predispozice k onemocnění 

 

Ad6)  Byl vytvořen výpočetní applet v programu Excel, který je určen pro vyzkoušení 

modelu v praxi přímo lékaři. V něm lékař zaznačí osobní a rodinnou anamnézu 

pacienta a program vrátí předpokládanou skupinu Phadiatop testu, do které bude 

pacient zařazen. Zároveň je uvedena i pravděpodobnost s jakou bude pacient v 

ostatních skupinách Phadiatop testu. Mnohdy jsou rozdíly v zařazení pacienta do dané 

skupiny velmi nízké, pohybují se v řádu procent. 

V této práci proběhlo testování všech dostupných dat z FNO, Kliniky pracovního a 

preventivního lékařství. Na začátku samotné práce bylo nutno data vyčistit a vyfiltrovat 

nekompletní údaje. Prvním krokem bylo zařazování pacientů na základě logistické regrese, do 

dvou skupin Phadiatop testu „pozitivní“ nebo „negativní“. Závěr tohoto přístupu je shrnut 

v Tab. 7.7, zde vidíme, že pravděpodobnost správného zařazení pacienta je 72% a Senzitivita 

77%. Pro ordinální regresi byla také testována všechna data. Jako nejlepší vzorek dat se 

ukázal soubor Kontrolní skupiny dat. Tato byla nejpřehledněji vyplněna a obsahovala nejvíce 

záznamů pacientů se všemi naměřenými skupinami Phadiatop testu. Model z této skupiny byl 

otestován a na jeho základě byl vytvořen program pro výpočet Phadiatop testu. Testování 

probíhalo na všech ostatních skupinách dat (Astma, Kůže, Alergo) a výsledky, které byly 

získány se ukázaly jako lepší, než když byla tato data testována na modelech, které z nich 

byly přímo vytvořeny. Model ukázal dobré predikční vlastnosti, zařazoval pacienty do všech 

skupin Phadiatop testu. Predikuje celkem do 5-ti skupin. U ordinální regrese je nejlepší možná 

predikce určena jako nejvyšší pravděpodobnost, že pacient bude do této skupiny náležet. I 

když model nerozpozná přesně danou skupiny, výsledek predikce je posunut jen o třídu 

„vedle“, což je značné zlepšení. Pravděpodobnost úspěšného zařazení je 68%. 
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12.2 MOŽNOSTI DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ V ŘEŠENÍ 

PROBLEMATIKY 

Z hlediska dalšího rozvoje problematiky řešené v práci je možno zmínit několik idejí, 

které by bylo v rámci dalšího řešení vhodné realizovat. Namátkově lze uvést: 

 Onemocnění pacienta je formulováno příliš obecně. Výskyt všech onemocnění, 

ovlivňujících Phadiatop test, je formulováno pouze jako „má nebo nemá“ onemocnění, 

resp. 0 nebo 1. Pro ordinální regresi je možno odstupňovat onemocnění, například podle 

závažnosti. Vhodné by bylo rozdělení alespoň do 3 skupin (nemá onemocnění, 

onemocnění, vážné onemocnění). 

 Zlepšení appletu pro výpočet Phadiatop testu. Současný applet zdokonalit tak, že by nejen 

data vyhodnocoval, ale i ukládal zadané informace a později po změření Phadiatop testu i 

porovnával vypočítaný a naměřený výsledek.  
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13 CONCLUSION 

The conclusions of this dissertation thesis can be divided into two spheres: 

 The conclusions drawn for practice 

 Possibilities of continuing to address issues 

13.1 THE CONCLUSIONS DRAWN FOR PRACTICE 

This dissertation thesis deals with a certain medical issue, creating an effective model for 

classifying patients into a given Phadiatop test group. It uses real medical data and it is tested 

upon it. Also an applet in Excel was created for the practical use and testing the devices in 

surgeries. The main aims of this dissertation thesis were the following:  

1. Creating a new and effective mathematical model based on advanced statistical methods 

in order to describe the Phadiatop test parameter, which would allow the doctors to 

determine the level of seriousness of the patient's atopy based on a detailed family and 

personal anamneses.  

2. A detailed analysis of the reliance of the Phadiatop test results on an associated disease.  

3. Proving that the contact allergy eczema is not related to the positive Phadiatop test result 

and thus confirm the opinion of doctors that it is a different immunological reaction.  

4. Proving the expected correlation between the positive results of the Phadiatop test (in 

groups II to VI) and genetic predisposition of a common population for the allergic 

diseases and thus finding the connection among the genetic predispositions.  

5. Describing various age groups and their dependency on the Phadiatop test results.  

6. Algorithmic processing of the issue using proper software. 

 

 

Ad1) Based on the research of the given issues, logistic and ordinal regressions were 

suggested. In cooperation with MUDr. Zdeňka Hajduková, PhD. (the head of the 

Clinic of occupational and preventive medicine, FN Ostrava-Poruba) a new database 

of patients was created according to the requirements on the data processing and 

evaluation. 
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- A prediction model was created based on logistic regression using only two 

independent variables; this model has a success rate of the correct prediction for each 

patient about 72%. 

- A model including all independent variables was created for ordinal regression; this 

model has a success rate of the correct prediction for each patient about 68%. 

 

Ad2) Two conclusions were made based on the diseases analysis: 

- For the original (older) database of patients it was proved that the family anamnesis is 

not statistically significant for testing and can be excluded from the model. Also the 

diseases belonging to Eczema and Others proved to be non-significant in the personal 

anamnesis of each patient. Only Asthma and Allergic rhinitis proved to be statistically 

significant in the personal anamnesis.  

- Ordinal regression was used for the exact classifying of each patient into one of the 

Phadiatop test groups. The groups 0 and I were united, because the patients in these 

groups were healthy without any symptoms. Next, groups V and VI were united, 

because there were not enough records in these groups. All variables both in personal 

and family anamneses were used for evaluating (8 independent variables altogether). 

Family anamnesis proves to be less significant. The least statistically significant 

variable in the personal anamnesis is Eczema.  

 

Ad3) According to the results of all tests in both approaches (logistic and ordinal 

regression), the Eczema variable always seems statistically non-significant and thus 

suitable to be excluded from the model. This proves that it is not connected with the 

results of the Phadiatop test and it can be confirmed that it is a different 

immunological reaction.  

 

Ad4) Chapter 11 deals with genetic predispositions. It shows that genetic predisposition for 

a positive Phadiatop test is up to 40% in this database (591 records). 

 

Ad5) Chapter 11 deals with the classifying of patients into groups according to their age. 

The most numerous group with a positive Phadiatop test is the age group of people 

born between 1972 and 1981. Also the highest ratio of the genetic predisposition for 

the disease is proved in this group. 
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Ad6) An applet in Excel was created. It is meant for being used in the surgeries by doctors.  

The doctors will mark the family and personal anamneses into the programme and it 

returns a suggested Phadiatop test group of the patient. Also a possibility of patient's 

belonging into the other Phadiatop test groups is provided there. The differences in the 

patient's classifying into one of the groups are very small. 

All the available data from FNO were tested in this thesis. At the beginning of the 

research, it was necessary to filter the incomplete records. The first step was to classify each 

patient into one of the two groups of Phadiatop test based on the logistic regression: positive 

or negative. The conclusion of this approach is given in table Tab. 7.7. It shows that the 

success rate of the correct classification of each patient is 72% and the sensitivity is 77%. All 

data were tested also for ordinal regression. The Control group proved to be the best sample. 

It was clearly fulfilled and included the most records of patients with all the Phadiatop test 

groups. Model of this group was tested and based on this testing a programme for the 

Phadiatop test calculation was created. The testing was done also on all other data groups 

(Asthma, Skin, Alergo). The model showed good prediction qualities, it classified the patients 

into all Phadiatop test groups. Five groups are predicted altogether. The best prediction of the 

ordinal regression is the highest probability that the patient belongs to the group. Even though 

the model does not recognize the exactly given group, the prediction result is moved only to 

the neighbouring group, which is a significant improvement. The probability of a correct 

classification is 68%. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Význam 

alergo data pocházející od alergických pacientů 

control proměnná přidaná pro odlišení kontrolní skupiny pacientů od ostatních 

pacientů 

Eij očekávané četnosti 

FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Fj hodnota distribuční funkce 

FN počet falešně negativních (false negative) 

FNO Fakultní nemocnice Ostrava 

FP počet falešně pozitivních (false positive) 

H0 nulová hypotéza 

HA alternativní hypotéza 

IgE alergické protilátky 

kůže data pocházející od pacientů s problémy s kůží 

Lfull odhad plného modelu 

LR test poměrem věrohodností (z anglického Likelihood Ratio Test)  

Lreduced odhad redukovaného modelu 

N(0,1) normované normální rozdělení 

NPV negativně předpovězená hodnota 

OA osobní anamnéza pacienta 

Oij pozorované četnosti 

PA profesní astma 

Ph Phadiatop test 

PhModel výsledek Phadiatop testu, vypočtený modelem 

PhTest naměřený Phadiatop test 

PPV pozitivně předpovězená hodnota 

PV testová statistika poměru věrohodností 

RA rodinná anamnéza pacienta 

ROC ROC křivka, nástroj pro hodnocení a optimalizaci binárního klasifikačního testu. 
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Značka Význam 

  ̂ odhad standardní chyby testovaného parametru 

SE senzitivita 

SP specificita 

 ̂ maximálně věrohodný odhad 

TN počet skutečně negativních (true negative) 

TP počet skutečně pozitivních (true positive) 

TPL test rovnoběžnosti křivek (test of parallel lines) 

    regresní koeficienty 

δ rozhodovací funkce 

  
  chí - kvadrát rozdělení s k stupni volnosti 
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