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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou dat pacientů Fakultní nemocnice Ostrava léčených 

stereotaktickým ozařovacím přístrojem CyberKnife. První část má za cíl teoreticky popsat 

statistické metody používané pro základní analýzu medicínských dat, analýzu přežití a také 

základní terminologii spojenou s rakovinou a její léčbou. Druhá část se věnuje praktickému 

využití popisovaných statistických metod. Poslední část se poté zabývá dotazníkovým šetřením 

zaměřeným na analýzu vedlejších účinků léčby rakoviny prostaty. 

Klíčová slova 

CyberKnife, explorační analýza, statistická indukce, analýza přežití, rakovina 

Abstract 

This thesis deals with modern medical analysis of data on patients treated with University 

Hospital Ostrava stereotactic irradiation device CyberKnife. The first part is to theoretically 

describe the statistical methods used for basic analysis of medical data, survival analysis and 

basic terminology associated with cancer and its treatment. The second part focuses on the 

practical application of the described statistical methods. Last part of the work deals with 

questionnaire focused on the analysis of the side effects of the prostate cancer treatment. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou medicínských dat v praxi. Metod statistické 

analýzy je využíváno již od 19. století a její role v lékařství je stále silnější.  

Cílem práce je provedení statistické analýzy dat pacientů léčených stereotaktickým přístrojem 

CyberKnife na oddělení onkologie Fakultní nemocnice Ostrava v období od srpna 2010 do 

března 2012. Záměrem práce je dodat přehledně zpracovaná fakta formou tabulkových a 

grafických výstupů, dále testování vybraných závislostí a v neposlední řadě analýza přežití 

léčených pacientů. 

Dané téma jsem si zvolil zejména proto, že je mi statistika blízká již od útlého dětství. 

Vyhodnocování dat léčených pacientů má výsledky, které mají okamžitou vypovídající 

hodnotu. Vzhledem k tomu, že jsem více praktik nežli teoretik, a s přihlédnutím k zajímavosti 

tématu, bylo zvolení bakalářské práce nasnadě. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část (kapitoly 2 - 4) a praktickou část (kapitola 6). 

V teoretické části jsou vysvětleny statistické metody, jež budou využity v části praktické. Jedná 

se o explorační analýzu, statistickou indukci a analýzu přežití. Práce definuje základní pojmy a 

matematické vztahy těchto okruhů statistiky. Okrajově (kapitola 5) je v bakalářské práci 

popisována základní terminologie spojena s rakovinou a způsoby její léčby, především pak 

léčby pomocí kybernetického nože CyberKnife.  

Ze seznamu literatury, který je uveden v samotném závěru práce, bylo nejvíce využito učebního 

textu [1], který přesně popisuje potřebné statistické metody využitelné při analýze medicínských 

dat. Dále je v práci využito knihy [2], která sice svou neaktuálností pokulhává za jinými zdroji, 

leč laikovi dodává potřebné informace přehledně a srozumitelně.  
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2 Explorační analýza 

Explorační, nebo také někdy popisná, statistika nám slouží k odhalení informací, jež jsou ukryty 

ve velkém množství proměnných a jejich variant. Princip spočívá v přeuspořádání původního 

souboru do názornější podoby. 

Při práci s daty uvažujeme různé druhy proměnných. Proto zde alespoň stručně nastiňme jejich 

rozdělení. Proměnné si můžeme vyčlenit do dvou podskupin. V první podskupině bychom 

nalezli kvalitativní nebo také kategoriální či slovní proměnné. Tento typ proměnné nelze měřit, 

můžeme jej pouze rozdělit do daných podtříd. Druhou skupinu nazvěme kvantitativní 

proměnnou. Jedná se o proměnnou numerického charakteru. 

 

2.1 Kvalitativní proměnná 

Proměnnou kvalitativní, jak je již dříve uvedeno, máme na mysli proměnnou, jež nelze změřit. 

Jedná se například o typ nádoru či intenzitu vedlejších účinků. Tuto proměnnou můžeme dále 

dělit, a to na proměnnou nominální a proměnnou ordinální.  

 

2.1.1 Nominální proměnná 

Nominální proměnná nabývá různých kategorií, které jsou rovnocenné. Tyto kategorie proto 

nemá smysl porovnávat nebo řadit. Mezi tento druh proměnné bychom zařadili například typ 

nádoru či bydliště (kraj) pacienta. 

U nominální proměnné vyhodnocujeme tři statistické charakteristiky. Jedná se konkrétně o 

četnost, relativní četnost a modus. 

Četnost    

Četnost definujeme jako počet výskytů varianty kvalitativní proměnné. V případě, že tato 

proměnná v souboru o rozsahu   hodnot nabývá   různých variant, označíme četnosti proměnné 

          . Pak platí 

             ∑    

 

   

  (2.1) 

Relativní četnost    

Relativní četnost nám slouží k vyjádření toho, jakou část souboru tvoří proměnné s danou 

variantou. Definujeme ji jako  

    
  

 
  (2.2) 
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V případě, že bychom chtěli vyjádřit relativní četnost v procentech, píšeme 

    
  

 
          (2.3) 

Součet všech relativních četností nám pak musí dát 1, resp. 100%. Tedy  

             ∑    

 

   

            (2.4) 

Při zpracovávání kvalitativní proměnné lze četnost a relativní četnost zapsat do tabulky, 

Nazvěme ji tabulkou rozdělení četnosti (viz Tab. 1). 

TABULKA ROZDĚLENÍ ČETNOSTÍ 

Hodnoty Absolutní četnosti Relativní četnosti 

         

         

         

      

         

Celkem ∑    

 

   

 ∑    

 

   

 

Tab. 1: Tabulka rozdělení četností pro nominální proměnnou 

Modus 

Modus definujme jako název varianty proměnné, která se vyskytuje nejčastěji, tzn. jejíž četnost 

je nejvyšší. Jedná se tedy o jakéhosi typického zástupce souboru. 

 

Pro názornost analýzy dat je vhodné využít grafů. U kvalitativní proměnné bychom mohli 

využít grafu sloupcového (viz Graf 1), nebo výsečového grafu (viz Graf 2). Ve sloupcovém 

grafu nanášíme variantu proměnné na jednu osu a na osu druhou četnosti. Hodnoty četnosti jsou 

zobrazené jako výšky sloupců. U výsečového grafu jsou data prezentována relativní četností 

jednotlivých variant proměnné. U toho grafu jsou dané relativní četnosti reprezentovány 

plochami výsečí. 
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Graf 1: Ukázka sloupcového grafu 

 

Graf 2: Ukázka výsečového grafu 

 

2.1.2 Ordinální proměnná 

Ordinální proměnnou se toto dílo nezabývá, uveďme proto jen letmý nástin práce s tímto 

druhem proměnné. 

Ordinální proměnná nabývá různých slovních hodnot. Tyto hodnoty však, na rozdíl od 

proměnné nominální, lze uspořádat. Jako příklad tohoto typu proměnné zmiňme intenzitu 

nežádoucích účinků. U ordinální proměnné pracujeme s následujícími statistickými 

charakteristikami: četnost, relativní četnost, kumulativní četnost, relativní kumulativní četnost a 

modus. Při grafickém znázornění ordinální proměnné pak využijeme jak sloupcového a 
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výsečového grafu, tak i takzvané Lorenzovy křivky. Tento graf získáme nanesením seřazených 

variant proměnné na osu vodorovnou a na osu svislou pak zaznačíme kumulativní četnosti 

proměnné [1]. 

Pro grafické vyjádření kvalitativní proměnné vhledem k územní oblasti lze využít tzv. 

kartogramu. 

 

2.1.3 Kartogram 

Kartogram (viz Obr. 1) je jedna v nejvyužívanějších metod kartografie. Jedná se o jednoduchou 

mapu, na níž je barvou vyjádřena intenzita jevu v pozorované oblasti. Nejčastějšími takovými 

oblastmi jsou různé administrativní jednotky, ať už se jedná o kraje, okresy či o městské části. 

 

Obr. 1: Ukázka kartogramu 

 

2.2 Kvantitativní proměnná 

Nyní se věnujme proměnné kvantitativní. U toho druhu proměnné lze využít charakteristik 

používaných u proměnné ordinální. Jedná se o četnost, relativní četnost, kumulativní četnost a 

relativní kumulativní četnost. U kvantitativní proměnné můžeme dále určit míry polohy a míry 

variability.  

 

2.2.1 Míry polohy 

Míry polohy určují typické rozložení hodnot proměnné. 

Aritmetický průměr  ̅ 

Aritmetický průměr představuje typickou hodnotu výběrového souboru. Jeho velikost pak 

získáme vztahem  

  ̅  
∑   

 
   

 
  (2.5) 
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kde   …hodnoty proměnné 

  …počet hodnot proměnné. 

Výběrové kvantily 

Výběrový kvantil je hodnota, jež rozděluje výběrový soubor na dvě části. V první části 

nalezneme hodnoty nižší, než je daný kvantil, do druhé části pak zahrneme hodnoty vyšší nebo 

rovny danému kvantilu. Mezi nejčastěji používané kvantily patří kvartily. 

Kvartily dělí výběrový soubor na čtyři přibližně stejně velké části. 

Dolní kvartil       

- dělí soubor dat na dvě části tak, že 25% hodnot je menších než tento kvartil, zbytek je 

pak větší nebo roven. 

Medián        

- polovina dat je menších než medián, polovina je pak větších nebo mu rovných. 

Horní kvartil       

- dělí soubor dat na dvě části tak, že 75% hodnot je menších než tento kvartil, zbytek je 

pak větší nebo mu rovných. 

 

2.2.2 Míry variability 

Míry variability určují variabilitu hodnot kolem své typické polohy. 

Výběrový rozptyl    

Výběrový rozptyl získáme jako podíl součtu druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot od 

průměru a rozsahu sníženého o jedničku. Vztah tedy vypadá následovně: 

    
∑      ̅   

   

   
 (2.6) 

Náhodné hodnoty výběru zaznamenáváme v určitých jednotkách. V těch samých jednotkách 

pak získáváme hodnotu průměru či jednotlivých kvartilů. Naproti tomu rozptyl, jak již 

naznačuje vzorec, je uveden ve druhých mocninách jednotek náhodného výběru. Tento fakt 

může znamenat problém, například při porovnávání hodnot číselných charakteristik nebo při 

další práci s danými charakteristikami. Z tohoto důvodu zaveďme proměnnou výběrová 

směrodatná odchylka, jež je druhou odmocninou rozptylu a tudíž odstraňuje dané problémy. 
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Výběrová směrodatná odchylka   

Výběrová směrodatná odchylka je dána jako odmocnina z výběrového rozptylu  

   √   √
∑      ̅   

   

   
  (2.7) 

V případě, že bychom chtěli porovnávat míru variability dvou a více proměnných a tyto 

proměnné měly hodnoty v odlišných jednotkách, nevystačili bychom si s výběrovým rozptylem 

ani s výběrovou směrodatnou odchylkou. Pro tento případ zaveďme proměnnou s názvem 

variační koeficient. 

Variační koeficient    

Variační koeficient vyjadřuje relativní míru variability proměnné. Je bezrozměrný. Můžeme jej 

uvádět v procentech a to v případě, že získanou hodnotu vynásobíme 100%. Variační koeficient 

získáme vztahem 

    
 

 ̅
         

 

 ̅
         (2.8) 

Interkvartilové rozpětí     

Intekvartilové rozpětí je definováno jako vzdálenost mezi horním a dolním kvartilem: 

                 (2.9) 

 

2.2.3 Odlehlé pozorování 

Za odlehlá pozorování považujeme hodnoty, jež se nad míru liší od ostatních. Tato pozorování 

ovlivňují hodnotu průměru, na druhou stranu modus a výběrové kvantily jsou vůči těmto 

odlehlým pozorováním rezistentní. Zvláště odlehlá pozorování pak nazveme pozorováním 

extrémním. 

Odlehlá pozorování lze identifikovat několika způsoby. Ukažme si zde jeden z nich. 

Hradby 

Zaveďme si pojmy vnitřní a vnější hradby. 

Vnitřní hradby 

Dolní mez:                         

Horní mez:                        

Vnější hradby 

Dolní mez:                      

Horní mez:                      
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Potom pozorování ležící vně hradeb vnitřních nazveme odlehlým pozorováním. Pozorování 

ležící vně hradeb vnějších nazýváme pozorováním extrémním. 

 

2.2.4 Míry šikmosti a špičatosti 

Výběrová šikmost   

Výběrová šikmost nám popisuje asymetrii rozdělení hodnot proměnné kolem jejího průměru. 

Výběrová šikmost je dána vztahem: 

   
 

          
 
∑      ̅   

   

  
 (2.10) 

U výběrové šikmosti mohou nastat následující tři situace: 

    (v praxi, je-li        ) 

- hodnoty proměnné jsou kolem jejího průměru rozloženy symetricky  

- průměr = medián 

 

Graf 3: Data se zrcadlovou šikmostí 

    (v praxi, je-li    ) 

- u proměnné převažují hodnoty menší než průměr 

- průměr > medián  

 

Graf 4: Data s levostrannou šikmostí 
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    (v praxi, je-li     ) 

- u proměnné převažují hodnoty větší než průměr 

- průměr < medián 

 

Graf 5: Data s pravostrannou šikmostí 

Výběrová špičatost   

Výběrová špičatost vyjadřuje, jak jsou hodnoty proměnné koncentrované kolem jejího průměru. 

Definujeme ji jako 

 

  
      

               
 
∑      ̅   

   

  

  
      

          
  

(2.11) 

 U výběrové špičatosti mohou nastat následující tři situace: 

    (v praxi, je-li        ) 

- špičatost odpovídá normálnímu rozdělení 

 

Graf 6: Normální rozdělení 

    (v praxi, je-li b  ) 

- špičaté rozdělení proměnné 

- vysoké koncentrace pozorování kolem průměru 
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Graf 7: Špičaté rozdělení 

    (v praxi, je-li     ) 

- ploché rozdělení proměnné 

- nízké koncentrace pozorování kolem průměru 

 

Graf 8: Ploché rozdělení 

Pro dokreslení situace nám u kvantitativní proměnné poslouží takzvaný krabicový graf (viz Graf 

9). 

 

Graf 9: Krabicový graf 
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3 Statistická indukce 

Statistická indukce je soubor metod, které umožňují usuzovat na vlastnosti populace z vlastností 

výběru. 

 

3.1 Testování hypotéz 

V praxi se často srovnávají výsledky různých skupin a výsledkem pak je nalezení určitého 

rozdílu mezi danými skupinami, tzv. efektu. Proces, kdy ověřujeme statistickou významnost 

pozorovaného efektu, nazvěme testováním hypotéz. Statistickou hypotézou přitom rozumějme 

libovolné tvrzení o parametrech populace, resp. o jejich vlastnostech. 

Testování hypotéz chápejme jako rozhodovací proces, při kterém proti sobě stojí dvě tvrzení. 

Jedná se o nulovou a alternativní hypotézu. 

 

Nulová hypotéza    je hypotézou, kterou testujeme. 

Alternativní hypotézu    poté definujeme jakýmkoli způsobem, jež popírá tvrzení nulové 

hypotézy. 

 

Poté, co jsme si stanovili nulovou a alternativní hypotézu, můžeme již přistoupit k samotnému 

testování. Popišme si tzv. čistý test významnosti. Jedná se o jeden z přístupů k testování 

hypotéz. Výsledek tohoto testu nám umožňuje rozhodnout, na jakých hladinách významnosti 

můžeme zamítnout, či nezamítnout, nulovou hypotézu. Postup je následující: 

1. formulujeme nulovou a alternativní hypotézu, 

2. volíme testové kritérium     , 

3. vypočítáme pozorovanou hodnotu      testové statistiky       

4. vypočítáme tzv. p-hodnotu, tj. nejnižší hladinu významnosti, na které můžeme 

zamítnout nulovou hypotézu a zároveň nejvyšší hladinu významnosti, na které se již 

nulová hypotéza nezamítá. 

5. na základě znalosti p-hodnoty rozhodneme o výsledku testu podle tabulky Tab. 2, kde   

je zvolená hladina významnosti (pravděpodobnost, že neoprávněně zamítáme   , 

ačkoliv platí). 

p-hodnota Rozhodnutí 

p-hodnota    Nezamítáme    . 

p-hodnota    Zamítáme    ve prospěch    . 

Tab. 2: p-hodnota 
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3.2 Analýza závislosti v kontingenčních tabulkách 

Zkoumáme-li závislost mezi dvěma kategoriálními znaky, zapisujeme výsledky do tzv. 

kontingenční tabulky. 

 

3.2.1 Kontingenční tabulka 

Kontingenční tabulku sestavíme následujícím způsobem. Nejdříve setřiďme prvky výběru podle 

variant dvou kategoriálních znaků, např. znaku  , jenž bude nabývat hodnot         a znaku 

 , který bude nabývat hodnot        . Do kontingenční tabulky poté zapisujeme absolutní 

četnosti     dvojice variant        . Na okraj kontingenční tabulky pak vpisujeme takzvané 

marginální četnosti (viz Tab. 3). Ty nám udávají celkové četnosti variant znaku  , respektive 

znaku  . Marginální četnosti značíme     jako součet četností v  -té řádce a     jako součet 

četností v  -tém sloupci. 

                              

                         

                         

              

                         

                         

Tab. 3: Schéma kontingenční tabulky 

Kontingenční tabulku můžeme rozšířit o další číselné charakteristiky. Mezi tyto charakteristiky 

patří relativní četnosti (viz Tab. 4), které určujeme jako podíl absolutní četnosti a celkového 

rozsahu výběru. Dále pak řádkové relativní četnosti (viz Tab. 4), jež nám udávají relativní 

četnosti znaku   za předpokladu, že znak   nabývá určité varianty. Určíme je jako podíl dané 

absolutní četnosti a marginální četnosti v příslušném řádku. Posledními jsou sloupcové relativní 

četnosti (viz Tab. 4), jež nám udávají relativní četnosti znaku   za předpokladu, že znak   

nabývá určité varianty. Určíme je jako podíl dané absolutní četnosti a marginální četnosti 

v příslušném sloupci. 
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Léčené lokality 

/Typ nádoru 

Primární 

 

Recidiva 

 

Počet pacientů 

 

prostata 

202 2 204 

0,280 (202/721) 0,003 (2/721) 0,283 (204/721) 

0,990 (202/204) 0,010 (2/204)   

0,353 (202/573) 0,014 (2/148)   

CNS 

86 36 122 

0,119 (86/721) 0,050 (36/721) 0,169 (122/721) 

0,705 (86/122) 0,295 (36/122)   

0,150 (86/573) 0,243 (36/148)   

játra 

39 14 53 

0,054 (39/721) 0,019 (14/721) 0,074 (53/721) 

0,736 (39/53) 0,264 (14/53)   

0,068 (39/573) 0,095 (14/148)   

hlava a krk 

23 17 40 

0,032 (23/721) 0,024 (17/721) 0,055 (40/721) 

0,575 (23/40) 0,425 (17/40)   

0,040 (23/573) 0,115 (17/148)   

plíce 

129 37 166 

0,179 (129/721) 0,051 (37/721) 0,230 (166/721) 

0,777 (129/166) 0,223 (37/166)   

0,225 (129/573) 0,250 (37/148)   

ostatní 

47 26 73 

0,065 (47/721) 0,036 (26/721) 0,101 (73/721) 

0,644 (47/73) 0,356 (26/73)   

0,082 (47/573) 0,176 (26/148)   

slinivka břišní 

41 9 50 

0,057 (41/721) 0,012 (9/721) 0,069 (50/721) 

0,820 (41/50) 0,180 (9/50)   

0,072 (41/573) 0,061 (9/148)   

páteř 

6 7 13 

0,008 (6/721) 0,010 (7/721) 0,018 (13/721) 

0,462 (6/13) 0,538 (7/13)   

0,010 (6/573) 0,047 (7/148)   

Celkový počet 
573 148 

721 
0,795 (573/721) 0,205 (148/721) 

Tab. 4: Rozšířená kontingenční tabulka 

Grafickou obdobou kontingenční tabulky je 100% skládaný pruhový graf. Tento graf se skládá 

z   řad obdélníků, kde   je počet variant znaku  . Každá řada obsahuje   obdélníků, kde   je 

počet variant znaku  . Šířky obdélníků v jednotlivých řadách odpovídají příslušným řádkovým 

relativním četnostem (viz Graf 10).  
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Graf 10: Ukázka 100% skládaného pruhového grafu 

 

3.2.2    test nezávislosti v kontingenční tabulce 

K ověření, že náhodné veličiny   a   jsou nezávislé, používáme nejčastěji    test nezávislosti 

v kontingenční tabulce. Tento test je založen na porovnávání empirických četností a četností 

teoretických. Teoretickými četnostmi mějme na mysli četnosti takové, které bychom očekávali 

v případě, že znaky   a   jsou nezávislé.  

Označme empirické četnosti    , pak 

          (3.1) 

Označme očekávané četnosti    , pak 

     (
   

 
 
   

 
)    

       

 
  (3.2) 
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Kontingenční tabulka potom vypadá následovně (viz Tab. 5). 

Léčené lokality Primární Recidiva Počet pacientů 

prostata 

202 2 204 

      

162,12  
       

   
  41,88  

       

   
    

CNS 

86 36 122 

      

96,96  
       

   
  25,04  

       

   
    

játra 

39 14 53 

      

42,12  
      

   
  10,88  

      

   
    

hlava a krk 

23 17 40 

      

31,79  
      

   
  8,21  

      

   
    

plíce 

129 37 166 

      

131,93  
       

   
  34,07  

       

   
    

ostatní 

47 26 73 

      

58,02  
      

   
  14,98  

      

   
    

slinivka břišní 

41 9 50 

      

39,74  
      

   
  10,26  

      

   
    

páteř 

6 7 13 

      

10,33  
      

   
  2,67  

      

   
    

Celkový počet 573 148 721 

Tab. 5: Ukázka výpočtu očekávaných četností 

Jako testové kritérium použijme náhodnou veličinu 

      ∑∑
         

 

   
 

 

   

 

   

 (3.3) 

která v případě, že platí nulová hypotéza, a za předpokladu, že jsou splněny podmínky dobré 

aproximace, má přibližně    rozdělení s             stupni volnosti. 

Podmínky dobré aproximace 

- žádná z očekávaných četností     nesmí být menší než 2, 

- alespoň 80% očekávaných četností     musí být větších než 5. 
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Jsou-li splněny podmínky dobré aproximace, pak 

                       (3.4) 

kde       je distribuční funkce     rozdělení s             stupni volnosti. 

 

3.3 Kruskalův - Wallisův test 

Tento test bývá využit při srovnávání středních hodnot tří a více nezávislých souborů. Jedná se 

o vícevýběrový test shody mediánů.  

Mějme   nezávislých výběrů, pak nulovou hypotézu formulujeme jako: 

         
      

        
  (3.5) 

Alternativní hypotéza popírá hypotézu nulovou. 

Princip testu spočívá v seřazení všech hodnot v matici od nejmenší po největší. Takto 

seřazeným hodnotám přiřadíme pořadová čísla a to včetně průměrných pořadí pro stejné 

hodnoty. Pro každý výběrový soubor spočítáme sumu pořadí. Určíme celkový rozsah výběru. 

Testovou statistiku spočítáme jako 

   
  

      
∑

  
 

  

 

   

         (3.6) 

kde    je součet pořadí pro jednotlivé výběry,    je rozsah výběrů a   součet všech rozsahů. 

V případě, že jsou rozsahy jednotlivých výběrů alespoň 5 prvků, má testová statistika    

v případě, že platí nulová hypotéza, přibližně     rozdělení s       stupni volnosti. Pak p-

hodnotu spočteme pomocí vzorce (3.4), kde       je distribuční funkce rozdělení     s       

stupni volnosti. 

 

3.3.1 Post hoc analýza 

V případě, že dojde k zamítnutí nulové hypotézy, zajímáme se o dvojice výběrů, které se od 

sebe významně statisticky odlišují.  

Nechť průměrné pořadí  -té skupiny je    
  

  
 a nechť modifikovaná hladina významnosti je 

   
 

( 
 )

  Jestliže  

 |     |  √
 

  
(

 

  

 
 

  

)             (3.7) 

pak se mediány  -tého a  -tého výběru statisticky významně liší [1]. 
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4 Analýza přežití 

Analýza přežití je široké spektrum statistických metod, které zkoumají dobu mezi dvěma 

událostmi v životě pacienta. První událostí může být třeba onemocnění pacienta danou 

chorobou či začátek léčby, druhou pak bude například uzdravení pacienta, návrat nemoci nebo 

dokonce smrt pacienta. Dobu mezi oběma událostmi nazvěme dobou přežití. 

Dobu přežití označme  . Dříve se veličina   definovala jako doba do úmrtí pacienta, dnes však 

představuje dobu do výskytu libovolné události, ať už je to do opakovaného výskytu 

onemocnění či doby do propuštění pacienta z nemocnice. Dle typu proměnné   rozlišujeme 

(absolutně) spojitou, diskrétní a smíšenou (částečně spojitou, částečně diskrétní) dobu přežití. 

Nežli se dostaneme k popisu těchto možností, zaveďme si pojem funkce přežití. 

Funkce přežití je definována pro diskrétní i spojité veličiny   jako pravděpodobnost, že doba 

přežití překročí čas   neboli  

                    (4.1) 

Nyní se již vrhněme na popis jednotlivých variant doby přežití. Začněme první skupinou, kterou 

je spojitá doba přežití. 

 

4.1 Absolutně spojitá doba přežití 

Veličina   je spojitá nezáporná náhodná veličina s konečnou střední hodnotou. Rozdělení této 

veličiny lze popsat následujícími způsoby. 

Hustota pravděpodobnosti   je 

      
     

  
  

     

  
  (4.2) 

Pro dostatečně malé   lze tvrdit, že: 

                               (4.3) 

za předpokladu, že      je spojité na  . Poznamenejme, že        ∫         
 

 
 a 

      ∫               

 

 

 (4.4) 

Hazardní funkce je definována jako  

         
    

              

 
 (4.5) 

pro všechna       
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Upravme si nyní vztah                následujícím způsobem: 

 
               

          

      
 

      

    

         
(4.6) 

Je-li       pak                      . To znamená, že překročí-li doba přežití 

čas  , dojde u pacienta v následujícím krátkém časovém období   ke sledované události 

s pravděpodobností         

Vztah pro hazardní funkci si při znalostech vztahů ve vzorci (4.6) můžeme upravit následujícím 

způsobem: 

 

        
    

              

 
  

    
    

          

        
  

 
      

          
 

    

    
  

(4.7) 

Rovněž platí: 

      
     

    
 

         

    
 

      

    
     (    )  (4.8) 

kde funkce      je funkcí přirozeného logaritmu. Integrací dostáváme kumulativní hazardní 

funkci     : 

 
     ∫                 

                 

 

 

 

                     

(4.9) 

Dále ještě zmiňme převod mezi kumulativní hazardní funkci a funkcí přežití. 

              (4.10) 

Druhou variantou   je diskrétní doba přežití. 

 

4.2 Diskrétní doba přežití 

V případě, že je   diskrétní náhodná proměnná, nabývá hodnot         s rozdělením 

pravděpodobnosti  

                (4.11) 
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Funkci přežití pak lze zapsat jako 

      ∑  (  ) 

      

 
(4.12) 

 

Hazardní funkce v čase    je definována jako podmíněná pravděpodobnost selhání v bodě   . 

Tedy 

                 
     

    
  

          (4.13) 

kde                    Funkci přežití a hustotu pravděpodobnosti lze zapsat následujícím 

způsobem: 

      ∏       

      

 
(4.14) 

a 

         ∏      

   

   

  (4.15) 

Poslední variantou je pak kombinace obojího, tj. část je spojitá a část diskrétní. 

 

4.3 Smíšená doba přežití 

Doba přežití   může mít obé rozdělení, tedy diskrétní i spojité části. V tomto případě má 

hazardní funkce spojité komponenty       a diskrétní komponenty         v diskrétním čase 

       . Funkci přežití poté můžeme zapsat jako 

       
[ ∫        

 

 
]

∏ (    ) 

      

 
(4.16) 

Kumulativní hazardní funkci poté zapíšeme jako  

      ∫       

 

 

 ∑    

      

 (4.17) 

[3] 

4.4 Cenzorování a krácení dat 

Analýza přežití se od ostatních statistických metod liší uvažováním tzv. cenzorování. K 

cenzorování dat dochází v případě, že nemáme úplné informace o přežití pacientů. Rozlišujeme 

tři druhy cenzorování: cenzorování zprava, cenzorování zleva a intervalové cenzorování.  
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4.4.1 Cenzorování 

Cenzorování zprava 

Tento druh cenzorování je nejčastější. Nastává v případech, kdy víme jen to, že skutečná doba 

do události     u  -tého pacienta je větší než doba   , neboli        Tato situace nastává 

nejčastěji v případech, kdy se pacient odstěhuje nebo zemře z jiného důvodu (infarkt). 

Cenzorování zleva 

U pozorování, jež jsou cenzorovány zleva, víme, že doba přežití    je menší nebo rovna hodnotě 

  , neboli        

Intervalové cenzorování 

Intervalové cenzorování je kombinací cenzorování zprava a zleva. 

 

4.4.2 Krácení 

Druhou operací využívanou v analýze přežití je tzv. krácení, někdy též nazýváme usekávání. U 

krácení opět rozlišujeme tři typy a to: krácení zprava, krácení zleva a intervalové krácení. 

Krácení zprava 

Z pozorování vyřazujeme pacienty, u kterých došlo k daným událostem před uplynutím doby 

  . 

Krácení zleva 

Z pozorování vyřazujeme pacienty, u kterých došlo k daným událostem po uplynutí doby   . 

Intervalové krácení 

Intervalové krácení je opět kombinací krácení zprava a zleva [4]. 

 

4.5 Parametrické vs. neparametrické odhady funkce přežití 

Hlavním úkolem analýzy přežití je odhad rizikové funkce a funkce přežití. K tomu můžeme 

využít parametrické metody. Při užití těchto metod předpokládáme, že data jsou výběrem ze 

známého rozdělení. Raději se tomuto předpokladu vyhněme a použijme neparametrické modely. 

Nejjednodušším z těchto modelů je odhad distribuční funkce jako empirické distribuční funkce  

       
                  

 
  (4.18) 

kde spojitou distribuční funkci odhadneme pomocí diskrétní distribuční funkce, kterou jsme 

spočítali na základě naměřených hodnot. V případě, že jsou data necenzorována, píšeme funkci 

přežití jako                Problém nastává v opačném případě, tedy pokud máme data 

cenzorována. V tomto případě lze využít Kaplan-Meierova odhadu funkce přežití [5]. 
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4.5.1 Kaplan-Meierův odhad funkce přežití 

Kaplan-Meierův odhad funkce přežití nám udává odhad funkce přežití v každém daném 

okamžiku, ve kterém došlo ke sledované události (alespoň jednou). Za událost považujme úmrtí 

pacienta. 

K určení odhadu funkce přežití pomocí Kaplan-Meiera rozdělme dobu pozorování na časové 

intervaly, kdy se v každém z nich vyskytuje úmrtí pacienta alespoň jedenkrát. Čas úmrtí 

pacienta je brán jako začátek intervalu.  

Z ukázkového grafu (viz Graf 11) je poté možno vyčíst, kolik procent pacientů bylo naživu 

v určitém čase. V tomto případě je vidět, že zhruba po devíti stech dnech po léčbě přežilo 50 

procent léčených pacientů. Dále pak můžeme vypozorovat jakou tendenci má křivka přežití a 

z toho poté odhadnout další průběh přežití pacientů.  

Graf 11: Kaplan-Meierova křivka - ukázkový příklad 
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5 Rakovina a její léčba 

Rakovina je onemocnění, při kterém dochází k nekontrolovatelnému růstu určité skupiny buněk 

[6]. Označení rakovina se používá buď v širším smyslu pro všechny zhoubné nádory vůbec, 

anebo v užším pojetí pouze pro jednu kategorii zhoubných nádorů, tj. pro karcinomy [2 str. 9]. 

Karcinomem mějme na mysli zhoubný nádor epiteliálního původu [2 str. 12].  

Záludnost choroby a hlavní potíž s jejím léčením spočívá v tom, že nádorové buňky se od 

zdravých buněk liší kromě své schopnosti neomezeného množení jen zcela nepatrně. 

Organismus je proto nepokládá za vetřelce a buď se proti nim nebrání vůbec, anebo teprve 

tehdy, když už je pozdě a nádor je v drtivé přesile. A nejen to. Většina nádorů není jen 

beztvarou masou, ale naopak dobře organizovaným útvarem, který má dvě složky. Jednou 

z nich je tkáň složená z pravých nádorových buněk. Vedle ní se však vytváří i tzv. stroma, které 

pozůstává z normálních buněk. Jsou to hlavně cévy a podpůrné tkáně, jejichž vytvoření si nádor 

vynutil na sousedním zdravém okolí. Stroma pilně zásobuje nádorovou tkáň kyslíkem a 

živinami [2 str. 10]. 

Nádory 

Přední československý odborník, především v oblasti patologie, Heřman Šikl definuje nádor 

jako místní výstřelek tkáňového růstu, který se vymyká celovztažnosti organismu. Nádor vzniká 

tak, že jednoho dne se možná pouze jediná buňka v těle vymkne z řádu a začne se množit bez 

ohledu na zájmy celého organismu. Po nějaké době dosahuje její potomstvo počtu miliónů a 

později mnoha miliard jedinců [2 str. 10]. 

Nádory dělíme dle míry nebezpečí pro pacienta na benigní (z latinského benignus, přívětivý) a 

maligní  (z latinského malignus, což se překládá jako plodící zlo). S benigními nádory neboli 

nádory, jež nejsou zhoubné, si dovede medicína většinou již dávno poradit. V mikroskopu 

připomínají tyto nádory normální zralou tkáň a jejich buňky se jen pranepatrně liší od buněk 

normálních, ale je jich prostě zbytečně mnoho. Naproti tomu buňky zhoubných (maligních) 

nádorů jako by se vracely hluboko zpět do embryonálního stádia a vypadají jako nezralé. 

Benigní nádor je zpravidla ostře ohraničen od sousední zdravé tkáně, ale zhoubný nádor do ní 

proniká svými výběžky. Zhoubný nádor často prorůstá i do lymfatických cest a do krevního 

oběhu. Zde se často mohou jednotlivé buňky nebo celé skupiny odtrhnout a jsou odplaveny 

jinam, kde se mohou usadit a dále množit. Tak vznikají druhotné nádory neboli metastázy. 

Naproti tomu benigní nádory nemetastázují. Ohraničené nádory se skládají z buněk držících 

spolu jako pevná tkáň, a lze je tedy operovat. Naproti tomu nádory krvetvorných nebo 

lymfatických tkání jsou skoro vždy neohraničené: pozůstávají z buněk navzájem oddělených, 

které se snadno rozptýlí po celém těle. Proto je nelze léčit chirurgicky [2 str. 11]. 

Nádorová onemocnění 

V civilizovaných zemích zaujímají zhoubné nádory druhé místo mezi příčinami smrti (u 

dospělých hned po chorobách srdce a cév, u dětí hned po úrazech). Tyto nádory postihují 

člověka v jakémkoli věku od narození až po starobu. Ovšem mezi 5. a 70. rokem života stoupá 
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riziko nádorového onemocnění úměrně věku [6]. Nádor může být vyvolán zářením, chemickými 

karcinogeny, možná viry, svoje vlivy má nesporně i genetický původ jedince. Přesto nám však 

zatím není jasné, jak se tyto příčiny zrealizují, jakým způsobem vznikne ze zdravé buňky buňka 

nádorová. Označme tedy nádorové bujení za chorobu multifaktoriální [7 str. 21]. Nejčastější 

ovlivnitelnou příčinou nádorového onemocnění je výživa, hned na druhém místě je potom 

kouření [6]. Dalšími takovými faktory mohou být stresy, nadměrná námaha, obsah škodlivin 

v ovzduší a jiné [7 str. 21]. Zhoubné nádory postihují u člověka snad všechny orgány, i když 

s velice různou frekvencí. Metastázy se nejčastěji usazují v játrech, v plicích, v ledvinách, ale 

není orgánu, který by jich nebyl ušetřen [2 str. 13]. 

Průběh nádorového onemocnění  

Průběh onemocnění zhoubnými nádory bývá velice různý. Liší se podle typu nádoru, věku 

pacienta i podle způsobu léčení. Bez léčení končí některé nádorové choroby smrtelně během 

několika měsíců nebo i týdnů po objevení prvních příznaků, jiné se mohou vyvíjet i několik let. 

Jsou také určité důkazy o tom, že mnohdy se zhoubný nádor vyvíjí zcela nepozorovaně dlouhou 

dobu, aniž se dá klinicky zjistit. Jeho velikost totiž nepřesáhne po několik let jeden nebo několik 

milimetrů. Dokonce se věří, že právě takový miniaturní nádor v sobě nosí mnoho, ne-li většina 

lidí, kteří s ním žijí celá desetiletí a těší se přitom plnému zdraví. To dokazuje, že lidský 

organismus je v podstatě schopen udržet skupinu nádorových buněk na uzdě a že jen tehdy, 

jestliže se jeho obrana z nějakého důvodu zhroutí, nádor dosáhne klinického stádia [2 str. 12]
1
.  

Léčené lokality 

Nádorová onemocnění se častěji vyskytují u mužů, což nejspíše souvisí s jejich horší 

obranyschopností a rizikovějším stylem života [6]. U českých mužů jsou nejčastěji léčeny 

nádory, které jsou uvedeny v tabulce Tab. 6. 

1. plicní nádory 

2. nádory tlustého střeva a rekta 

3. nádory prostaty 

4. nádory ledvin 

5. nádory močového měchýře 

6. nádory žaludku 

7. nádory slinivky 

8. melanomy (typ nádorů kůže) 

9. nádory hrtanu 

10. nádory jater 

Tab. 6: Nejčastější nádory českých mužů 

 

 

                                                      
1
 Text převzat z citované literatury v plném rozsahu z důvodu odbornosti článku 
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V současné době jsou na vzestupu počty nádorů tlustého střeva, prostaty a slinivky břišní. 

Nádory, které stojí nejčastěji za úmrtím mužů v České republice, jsou uvedeny v Tab. 7. 

1. plicní nádory (35 %) 

2. nádory tlustého střeva (12 %) 

3. nádory prostaty (10 %) 

4. leukemie (nádory bílých krvinek) 

5. nádory slinivky 

Tab. 7: Nejčastější nádory, na něž umírají čeští muži 

U českých žen dochází nejčastěji k výskytu následujících nádorů (viz Tab. 8). 

1. nádory prsu 

2. nádory tlustého střeva a rekta 

3. nádory těla děložního 

4. nádory vaječníků 

5. nádory hrdla děložního 

6. plicní nádory 

7. nádory žaludku 

8. nádory ledvin 

9. nádory žlučníku 

10. melanomy (typ nádorů kůže) 

Tab. 8: Nejčastější nádory českých žen 

V současné době jsou na vzestupu počty rakoviny prsu a rakoviny plic. Nádory, které stojí 

nejčastěji za úmrtím žen v České republice, jsou uvedeny v tabulce (viz Tab. 9) [8]. 

1. plicní nádory (18 %) 

2. nádory prsu (18 %) 

3. nádory tlustého střeva (15 %) 

4. leukemie (nádory bílých krvinek) 

5. nádory slinivky 

Tab. 9: Nejčastější nádory, na něž umírají české ženy 

V poslední době došlo k prudkému nárůstu výskytu některých druhů rakoviny hlavy a krku. Ta 

je způsobena lidským papillomavirem (HPV). Skupinou, která je vystavena nejvyššímu riziku, 

jsou lidé, kteří mají hodně sexuálních partnerů, zvláště pak v případě, že pěstují orální sex. 

Riziko infekce z orálního HPV se odhaduje v populaci v rozmezí 5-10 %. U genitálního HPV se 

pohybuje nakažlivost mezi 25% a 60% [9]. 

Léčba 

Mezi metody, které jsou nejčastěji využívány při léčbě rakoviny, patří chemoterapie, 

radioterapie a chirurgická léčba. Kromě těchto metod dochází v dnešní době k velkému rozvoji 
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biologické léčby. Jedná se o cílené působení na nádorové buňky, přičemž sousední tkáň není 

nijak poškozena. Genová terapie se využívá pouze experimentálně, její vývoj je na počátku [10]. 

Chemoterapie 

Nejčastěji využívanou léčebnou metodou v případech, kde je nádor rozptýlen, buď pro svou 

primární povahu, jako je tomu třeba u krevních nádorů, nebo u onemocnění ve stadiu 

metastatického rozsevu nebo doplňkovou léčbou po chirurgickém zákroku, je chemoterapie [2 

str. 320].  

Princip chemoterapie spočívá v podání toxických látek narušujících buněčné dělení a to 

nitrožilně. Tyto látky nazvěme cytostatiky. Cytostatika poškozují rychlo dělící se buňky 

v organismu. Vzhledem k toxicitě těchto látek se u pacientů často objevují nepříjemné vedlejší 

účinky. Mezi nejzávažnější patří neplodnost pacienta či poškození jater. Mnohdy dochází ke 

zvýšení křehkosti kostí, někdy dokonce k poškození mozku. Až u 12% pacientů dochází ke 

vzniku nového maligního nádoru a to v důsledku poškození tkání cytostatiky nebo ozařováním 

[11]. 

Radioterapie 

Radioterapie je založena na ozařování nádoru v opakovaných cyklech. Dochází k nenávratným 

změnám v ozařovaných buňkách, které vedou jak ke smrti nádoru, tak k poškození tkání 

ozářených zároveň s nádorem. Proto dochází k důkladnému plánování ozařování s cílem co 

nejvíce ušetřit zdravou tkáň, zatímco nádorové buňky dostanou co největší dávku záření 

(podrobněji viz dole) 

Radioterapii dělíme na: 

 teleterapii – zdrojem záření je přístroj umístěný mimo tělo pacienta. Tento přístroj zvnějšku 

ozařuje cílový nádor; 

 brachyterapii – zářič se v různých formách (tekutina, pevný útvar) dostává do přímé 

blízkosti nádoru; tím se zvyšuje dávka radiace působící na nádor, a zároveň se tím šetří 

okolní tkáň. 

Pro daný typ nádoru, jenž se nachází na konkrétním místě, je vypočítána minimální úplná 

dávka, kterou by měl být ozářen. Ta činí např. pro sarkom, neboli zhoubný nádor pojivové 

tkáně, 60 Gy, kde Gy (čtěme „gray“) je jednotka pro dávku záření. Pro okolní zdravou tkáň je 

dána maximální dávka, která závisí na orgánu, který se nachází v blízkosti nádoru. Některé 

orgány totiž snášejí ozařování lépe, jiné hůře. 

Vypočtenou úplnou dávku nemůžeme nádoru dodat najednou. Jednalo by se o velké riziko pro 

život pacienta. Proto se, stejně jako u chemoterapie, ozařuje v radioterapii v cyklech, kde je 

celková dávka rozdělena do dávek menších tzv. frakcí. Pacient je poté, jak již bylo řečeno, 

ozařován opakovaně, a to z různých směrů a v různém rozsahu. 

Hodnocení radioterapie je závislé nejen na jejím vlivu na nádorovou tkáň, ale i na rozsahu 

nežádoucích, krátkodobých i dlouhodobých, účinků. Ty se projevují poškozením kůže a 

zdravých ozářených orgánů [12]. 
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CyberKnife 

CyberKnife, neboli kybernetický nůž, je momentálně nejpřesnějším ozařovacím přístrojem na 

trhu [13].  

Jedná se o stereotaktické radiochirurgické zařízení, které je využíváno nejen k ozařování oblasti 

mozku, ale používá se rovněž při léčbě rakoviny v jiných oblastech těla [14], mezi něž patří 

nádory míchy, ORL oblasti, plic, jater, slinivky či prostaty [13].  

 

Obr. 2: CyberKnife Ostrava (zdroj: www.fno.cz) 

CyberKnife z každé pozice dokáže pomocí robotického ramene vysílat svazek velmi tenkých 

paprsků přímo na ozařované místo. To je společně s ramenem nepřetržitě monitorováno a 

kontrolováno počítačem. CyberKnife ozařuje s 10 až 30 krát větší přesností než je tomu u jiných 

lineárních urychlovačů [14], konkrétně se jedná o přesnost 0,5 mm pro nehybné cíle, pro 

pohyblivé to jsou pak 2 mm [13], kde sofistikovaný software monitoruje změny pohybu nádoru 

a dokáže směr ozařování těmto změnám přizpůsobit. Nedochází tak k poškození zdravé tkáně, 

veškeré záření je mířeno přímo na nádor [14]. V důsledku mimořádně přesnosti přístroj 

maximálně šetří zdravou sousední tkáň, zatímco do nádoru dodává velmi vysoké dávky záření 

[13]. Právě díky těmto vlastnostem přístroj rozšiřuje podstatným způsobem možnosti léčby 

nádorů v těsné blízkosti životně důležitých orgánů [14]. 

Oproti ostatním lineárním urychlovačům neinvazivní léčba pomocí kybernetického nože: 

 je rychlejší, 

 je přesnější, 

 je bezbolestná, 

 většinou nemá závažné vedlejší účinky, 

 není třeba žádné anestézie, umrtvení či omámení, 

 umožňuje okamžitý návrat do pacientova běžného dne, 

 nevyžaduje fixační rámy ke stabilizaci pacienta, 

 nevyžaduje zadržování dechu či jiná nepříjemná omezení [13]. 
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Chirurgická léčba 

Chirurgická léčba je založena na zákroku, při němž je odoperována část nebo rovnou celý 

nádor. Velikost vyjmuté částí nádoru závisí na mnoha faktorech: velikost nádoru, orgány 

v blízkosti nádoru nebo v jakém stádiu se rakovina nachází. Při odstranění nádoru bývají často 

vyňaty i místní lymfatické (mízní) uzliny, které již mohou obsahovat nádorové buňky a později 

dát za vznik novému nádoru 

Chirurgický zákrok je při léčbě rakoviny nejrizikovější. Během operace může dojít 

k neočekávaným komplikacím, rovněž může dojít k uvolnění nádorových buněk do krevního 

oběhu, což by mělo za následek vznik metastáz. Dále může dojít k roznesení nádorových buněk 

do okolí či do operační rány. Nově zjištěný růst nádoru v pooperační jizvě není zcela 

neobvyklou komplikací tohoto druhu léčby. Ne vždy jde tomuto rozšíření nádoru účinně 

zabránit. Chirurgická léčba by tedy měla být smysluplná. Měla by být provedena jen v případě, 

že má pro pacienta přínos [15]. 
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6 Praktická část 

V praktické části se zabývejme samotným zpracováním dat. 

Od Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení onkologie, jsem obdržel databázi pacientů léčených 

stereotaktickým přístrojem CyberKnife. Ukázka této databáze je k nahlédnutí v příloze (viz 

Příloha J). Cílem bylo vyhodnotit data a zpracovat je do přehledných tabulek a grafů. S ohledem 

na to, že se jedná o náhodný výběr, je rovněž vhodné otestovat závislosti veličin. 

 

6.1 Analýza položek výběrového souboru 

Rozsah databanky neumožňuje na první pohled vyčíst potřebné informace. Cílem práce tedy 

bylo zpracovat data do přehledné podoby ve formě tabulek a grafů tak, aby lékařům byla 

umožněna rychlá orientace v informacích a mohly být vyvozeny patřičné závěry. 

Forma databáze je na první pohled přehledná. Opak je však pravdou. V databázi často chybí 

potřebné údaje, v některých případech jsou stejná data jinak formulována a mnohdy jsou 

zapsané informace nesmyslné. Tyto nedostatky bylo třeba, ještě před začátkem zpracovávání 

dat, odstranit. Jednalo se o práci veskrze náročnou. Takto upravenou databázi poté již bylo 

možno zpracovat. Jevem, který se ovšem následně vyskytl, byl rozdílný počet pacientů u 

jednotlivých položek. 

Z tohoto důvodu navrhuji, v případě další studie, vypracovat databanku, která bude zachycovat 

data přehlednou formou. Tím dojde k odstranění výše zmíněných problémů a následné 

zpracování údajů bude mnohonásobně jednodušší. Popřípadě lze vytvořit tabulky a grafy, které 

se budou, při každém novém zapsání údaje do databanky, obnovovat a poskytovat tak lékaři 

okamžité aktuální informace.  

Ukažme si zpracování údajů databáze na následujících položkách. 
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6.1.1 Věk pacientů 

První zkoumanou položkou je věk pacientů. Rakovina se nejčastěji vyskytuje u starších lidí, 

proto předpokládejme, že průměrný věk léčených pacientů přesáhne věkovou hranici 50 let [6].  

Počet léčených pacientů je 666. 

Věk pacientů 

 

Počet pacientů 

 

Relativní četnost 

[%] 

Kumulativní 

četnost 

Kum. rel. 

četnost [%] 

20 a méně 6 1 6 1 

21-30 18 3 24 4 

31-40 14 2 38 6 

41-45 15 2 53 8 

46-50 54 8 107 16 

51-55 48 7 155 23 

56-60 87 13 242 36 

61-65 131 20 373 56 

66-70 128 19 501 75 

71-75 93 14 594 89 

76-80 56 8 650 98 

více než 80 16 2 666 100 

Tab. 10: Věk pacientů - četnosti 

Číselné charakteristiky věku pacientů 

[rok] 

průměr 62,2 

minimum 15 

maximum 89 

směrodatná odchylka 12,5 

rozptyl 155,8 

dolní kvartil 56 

medián 64 

horní kvartil 70 

šikmost -1,1 

špičatost 1,7 

variační koeficient 20% 

Tab. 11: Číselné charakteristiky věku pacientů 
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Graf 12: Krabicový graf pro věk pacientů 

 

Graf 13: Skupinový sloupcový graf věku pacientů 

Průměrný věk pacientů léčených přístrojem CyberKnife je 62,2 roku. Potvrdil se nám tedy náš 

předpoklad. Nejmladšímu z pacientů je teprve 15 roků, nejstaršímu již 89. Směrodatná odchylka 

činí 12,5 roku, variační koeficient 20 procent. 25 procent pacientů je mladších 56 let. Šikmost 

věku pacientů je přibližně -1,1, špičatost je přibližně rovna hodnotě 1,7 (viz Tab. 11), což se 

příliš neliší od hodnot charakteristických pro normální rozdělení. Nejvíce pacientů je ve věku od 

61 do 65 let (viz Graf 13). V dané věkové skupině je celých 20 procent léčených pacientů. 44 

procent pacientů je starších 66 let (viz Tab. 10). Ve výběru se nachází 28 odlehlých pozorování. 

Ani jedno z těchto pozorování není extrémní (viz Graf 12). 
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6.1.2 Původ pacientů  

Druhou zkoumanou položkou je původ pacientů. Vzhledem k umístění přístroje CyberKnife je 

předpokladem nejčastější původ pacientů z Moravskoslezského kraje, konkrétně by se pak mělo 

jednat o Ostravu, respektive její část Ostrava Poruba.  

Počet léčených pacientů je 591. 

Okres MSK Celkem 

Bruntál 12 

FM 55 

Karviná 75 

město 11 

Nový Jičín 10 

Opava 50 

Ostrava 124 

Celkový součet 337 

Tab. 12: Původ pacientů - okresy Moravskoslezského kraje 

Část Ostravy Celkem 

Hošťálkovice 1 

Hrabůvka 7 

Hrušov 2 

Kunčice 8 

Michálkovice 1 

Moravská 29 

Nová Bělá 1 

Nová Huť 1 

Petřkovice 2 

Poruba 37 

Přívoz 5 

Radvanice 3 

Slezská 5 

Stará Bělá 2 

Vítkovice 7 

Výškovice 3 

Zábřeh 5 

Mar. Hory 5 

Celkový součet 124 

Tab. 13: Původ pacientů - části Ostravy 

13 pacientů léčených přístrojem CyberKnife pochází ze Slovenské republiky. Tuto lokalitu 

zahrňme při vyhodnocování do krajů České republiky (viz Příloha K). 

Dle předpokladů je nejvíce pacientů z Moravskoslezského kraje, jedná se o 337 pacientů. Na 

druhém místě je potom Praha se svými 60 pacienty (viz Příloha L). Když se tedy zaměříme na 

Moravskoslezský kraj, jedná se právě o Ostravu, ze které pochází největší počet léčených 
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pacientů. 124 pacientů, 36,8 procenta je právě z toho města (viz Tab. 12,Příloha M). V Ostravě 

nejčastěji bydlí pacienti léčení přístrojem CyberKnife právě v městské části Poruba. Jedná se o 

29,8 procent, tedy 37 pacientů. Za zmínku rovněž stojí část Moravská Ostrava, z níž pochází 29 

pacientů, tedy cca 23,4 procent pacientů (viz Tab. 13).  

 

6.1.3 Typ nádoru  

Třetí zkoumanou položkou je typ nádoru.  

Primární/metastáze 

V případě, že se jedná o tumor primární, je v databázi zaznačena nula. V opačném případě se 

jedná o metastáze označené číslem 1. Předpokladem je převaha tumorů primárních [2] [7].  

Počet léčených pacientů je 718. 

Léčené lokality 
Typ nádoru 

 Počet pacientů 
0 1 

prostata 202 (99,5%) 1 (0,5%) 203 

CNS 64 (52,9%) 57 (47,1%) 121 

játra 3 (5,9%) 48 (94,1%) 51 

hlava a krk 34 (85,0%) 6 (15,0%) 40 

plíce 54 (32,5%) 112 (67,5%) 166 

ostatní 29 (39,7%) 44 (60,3%) 73 

slinivka břišní 44 (88,0%) 6 (12,0%) 50 

páteř 2 (14,3%) 12 (85,7%) 14 

Celkem 432(60,2%) 286 (39,8%) 718 

Tab. 14: Typ nádoru - primární/metastáze 

 

Graf 14: Typ nádoru - primární/metastáze (výsečový graf)  
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Graf 15: Typ nádoru - primární/metastáze (100%-skládaný graf) 

Dle předpokladů se častěji jedná o primární tumor. Konkrétně u 60,2 procent pacientů se 

jednalo o tumor primární, u zbylých 39,8 procent pacientů šlo o metastáze (viz Graf 14). U 

pacientů s rakovinou prostaty se pouze jednou z 203 případů jednalo o metastáze. V 99,5 

procentech případů šlo o primární tumor. Na druhou stranu u rakoviny jater se v 94,1 

procentech případů jednalo o metastáze, pouze u třech pacientů byl tumor primární (viz Graf 

15). 

Primární/recidiva 

Tumor primární je v databázi označován číslem 1. V opačném případě se jedná o recidivu 

označenou číslem 0. Předpokladem je převaha tumorů primárních [2] [7].  

Počet léčených pacientů je 721. 

Léčené lokality 
Typ nádoru 

Počet pacientů 
0 1 

prostata 2 (1,0%) 202 (99,0%) 204 

CNS 36 (29,5%) 86 (70,5%) 122 

játra 14 (26,4%) 39 (73,6%) 53 

hlava a krk 17 (42,5%) 23 (57,5%) 40 

plíce 37 (22,3%) 129 (77,7%) 166 

ostatní 26 (35,6%) 47 (64,4%) 73 

slinivka břišní 9 (18,0%) 41 (82,0%) 50 

páteř 7 (53,8%) 6 (46,2%) 13 

Celkem 148 (20,5%) 573 (79,5%) 721 

Tab. 15: Typ nádoru - primární/recidiva 
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Graf 16: Typ nádoru - primární/recidiva (výsečový graf) 

 

Graf 17: Typ nádoru - primární/recidiva (100%-skládaný graf) 

Dle předpokladů se častěji jedná o primární tumor. Konkrétně u 79,5 procent pacientů se 

jednalo o tumor primární, u zbylých 20,5 procent šlo o recidivu (viz Graf 16). U pacientů 

s rakovinou prostaty se v 99 procentech případů jednalo o primární tumor, pouze u dvou 

pacientů s tímto typem rakoviny šlo o recidivu. U všech léčených lokalit převládal výskyt 

primárního tumoru, pouze u rakoviny páteře se častěji jednalo o recidivu. Konkrétně se recidiva 

vyskytla u 53,8 procent pacientů (viz Graf 17). 
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6.1.4 Chirurgický zákrok 

V této části se budeme věnovat četnosti použití chirurgického zákroku vzhledem k léčené 

lokalitě. V případě, že byl chirurgický zákrok proveden, byla u pacienta zaznamenána jednička, 

v případě, že chirurgický zákrok proveden nebyl, byla zaznamenána nula. Z obecného 

povědomí můžeme předpokládat, že chirurgický zákrok nebude proveden ve větším množství 

případů [15].  

Počet léčených pacientů je 719. 

Léčené lokality 
Chirurgický zákrok 

Počet pacientů 
NE ANO 

prostata 204 (100,0%) 0 (0,0%) 204 

CNS 88 (72,1%) 34 (27,9%) 122 

játra 48 (94,1%) 3 (5,9%) 51 

hlava a krk 31 (77,5%) 9 (22,5%) 40 

plíce 152 (91,6%) 14 (8,4%) 166 

ostatní 51 (69,9%) 22 (30,1%) 73 

slinivka břišní 40 (80,0%) 10 (20,0%) 50 

páteř 8 (61,5%) 5 (38,5%) 13 

Celkem 622 (86,5%) 97 (13,5%) 719 

Tab. 16: Provedení chirurgického zákroku 

 

Graf 18: Chirurgický zákrok (výsečový graf) 
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Graf 19: Chirurgický zákrok (100%-skládaný graf) 

Jak jsme přepokládali, ve větší části případů nebyl chirurgický zákrok proveden. U 13,5 

procenta pacientů byl chirurgický zákrok proveden, u zbylých 86,5% pacientů chirurgický 

zákrok nebyl nutný nebo jej nešlo vykonat z jiných důvodů (viz Graf 18). U všech léčených 

lokalit převládlo neprovedení zákroku. U pacientů s rakovinou prostaty nebyl proveden 

chirurgický zákrok ani u jednoho z nich. Ve více než 90 procentech případů nebyl zákrok 

vykonán u pacientů s rakovinou jater a rovněž s rakovinou plic (viz Graf 19). 

 

6.1.5 Počet ložisek  

Další zkoumanou položkou je počet ložisek. Rakovina se nejčastěji vyskytuje v jednom ložisku, 

proto předpokládáme právě převahu jednoho ložiska [2] [7].  

Počet léčených pacientů je 674. 

Počet ložisek 

 

Počet pacientů 

 

Relativní četnost 

[%] 

Kumulativní 

četnost 

Kum. rel. 

četnost [%] 

1 604 89 604 89,6 

2 61 9 665 98,7 

3 7 1 672 99,7 

4 1 0 673 99,9 

5 1 0 674 100 

Tab. 17: Počet ložisek 
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Graf 20: Počet ložisek 

Při vyhodnocování počtu ložisek nedošlo k žádnému překvapení. Nejčastěji má rakovina jedno 

ložisko. Bylo tomu tak v 604 případech. U 61 pacientů byly ložiska dvě (viz Graf 20). Tyto dvě 

možnosti pokrývají téměř 99 procent všech případů (viz Tab. 17). 

 

6.1.6 Počet frakcí  

Další zkoumanou položkou je počet frakcí. Frakcí máme na mysli rozdělení celkové dávky 

záření na dávky menší, jež jsou méně rizikové pro život pacienta. Přepokládejme, že by ve 

většině případů neměl počet frakcí překročit deset [12]. 

Počet léčených pacientů je 723. 

Počet frakcí 
 

Počet pacientů 
 

Relativní četnost 
[%] 

Kumulativní 

četnost 

Kum. rel. 

četnost [%] 

1 129 18 129 17,8 

2 31 4 160 22,1 

3 231 32 391 54,1 

4 9 1 400 55,3 

5 290 40 690 95,4 

6 13 2 703 97,2 

8 3 0 706 97,6 

14 10 1 716 99,0 

16 3 0 719 99,4 

18 3 0 722 99,9 

75 1 0 723 100 

Tab. 18: Počet frakcí 
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Číselné charakteristiky pro počet frakcí 

[frakce] 

průměr 3,9 

minimum 1 

maximum 75 

směrodatná odchylka 3,5 

rozptyl 12,4 

dolní kvartil 3 

medián 3 

horní kvartil 5 

šikmost 12,1 

špičatost 232,4 

variační koeficient 91% 

Tab. 19: Číselné charakteristiky pro počet frakcí 

 

Graf 21: Počet frakcí 

Ve většině případů byla celková dávka aplikována najednou nebo byla rozdělena do tří resp. 

pěti frakcí (viz Graf 21). Největší počet frakcí byl 75. Tato možnost nastala u jednoho pacienta. 

Průměrný počet frakcí je 3,9 frakce. O velké variabilitě počtu frakcí vypovídá rovněž variační 

koeficient. Tento koeficient je roven 91 procentům (viz Tab. 19). Z tabulky Tab. 18 je vidno, že 

v 97,6 procentech případů došlo k použití osmi a méně frakcí, a že se nám tedy potvrdil náš 

předpoklad. 
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6.1.7 Čas ozařování  

Osmou zkoumanou položkou je doba ozařování pacienta.  

Počet léčených pacientů je 705. 

Ozařovací čas 

[min] 

Počet pacientů 

 

Relativní četnost 

[%] 

Kumulativní 

četnost 

Kum. rel. 

četnost [%] 

20 a méně 23 3 23 3,3 

21-30 79 11 102 14,5 

31-40 88 12 190 27,0 

41-50 220 31 410 58,2 

51-60 152 22 562 79,7 

61-70 71 10 633 89,8 

71-80 42 6 675 95,7 

81-90 21 3 696 98,7 

91-100 6 1 702 99,6 

100 a více 3 0 705 100 

Tab. 20: Doba ozařování pacienta 

Číselné charakteristiky doby ozařování 

[min] 

průměr 49,7 

minimum 10 

maximum 110 

směrodatná odchylka 16,9 

rozptyl 285 

dolní kvartil 40 

medián 49 

horní kvartil 60 

šikmost 0,3 

špičatost 0,4 

variační koeficient 34% 

Tab. 21: Číselné charakteristiky doby ozařování 
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Graf 22: Krabicový graf doby ozařování 

 

Graf 23: Skupinový sloupcový graf doby ozařování 

Průměrná doba ozařování pacientů léčených přístrojem CyberKnife je 49,7 minuty, minimální 

doba 10 minut, maximální doba 110 minut. Směrodatná odchylka je 16,9 minuty a rozptyl 285 

minut
2
 (viz Tab. 21). Nejčastěji dochází k ozařování po dobu v rozmezí od 41 do 50 minut (viz 

Graf 23). Konkrétně se jedná o 31 procent případů. Téměř 80 procent pacientů nebylo 

ozařováno déle než hodinu (viz Tab. 20). U 25 procent pacientů nepřesáhla doba ozařování 40 

minut, u 50 procent nepřesáhla 49 minut a u 75 procent 60 minut. Šikmost a špičatost se blíží 

k nule. Šikmost je přibližně 0,3, špičatost 0,4. Variační koeficient je roven 34 procentům (viz 

Tab. 21). 
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6.1.8 Aplikace zrn 

Jako devátou položkou se zabývejme aplikací zrn. V případě, že byla zrna při ozařování 

aplikována, byla v databázi zaznamenána jednička, v případě, že k aplikaci zrn nedošlo, 

zaznamenána byla nula. 

Počet léčených pacientů je 722. 

Léčené lokality 
Aplikace zrn 

Počet pacientů 
0 1 

prostata 0 (0%) 204 (100,0%) 204 

CNS 122 (99,2%) 1 (0,8%) 123 

játra 4 (7,5%) 49 (92,5%) 53 

hlava a krk 38 (95,0%) 2 (5,0%) 40 

plíce 151 (91,0%) 15 (9,0%) 166 

ostatní 57 (78,1%) 16 (21,9%) 73 

slinivka břišní 4 (8,2%) 45 (91,8%) 49 

páteř 14 (100,0%) 0 (0%) 14 

Celkem 390 (54,0%) 332 (46,0%) 722 

Tab. 22: Aplikace zrn 

 

Graf 24: Aplikace zrn (výsečový graf) 
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Graf 25: Aplikace zrn (100%-skládaný graf) 

Zrna byla aplikována u 332 tj. 46 procent pacientů. Aplikovaná nebyla u 390 tj. 54 procent 

pacientů. U ostatních druhů rakoviny byla zrna aplikována u 21,9 procent pacientů (viz Graf 

24). Zbývající léčené lokality lze rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou lokality, při 

jejichž léčbě byla ve více než 90 procentech případů zrna aplikována. Do druhé skupiny 

bychom pak zařadili lokality, u kterých byla zrna aplikována v méně než 90 procentech případů. 

Členy první skupiny jsou následující diagnózy: rakovina jater, rakovina pankreatu a rakovina 

prostaty. U posledně zmíněné rakoviny byla aplikace zrn 100 procentní. V druhé skupině pak 

jsou následující rakoviny: rakovina CNS, rakovina hlavy a krku, rakovina plic a v neposlední 

řadě rakovina páteře. U poslední jmenované rakovina je neaplikování zrn stoprocentní (viz Graf 

25).  

 

6.2 Analýza závislosti 

Následující část se zabývá studiemi závislostí mezi veličinami. Při práci jsou využity poznatky 

popsány v kapitole 3. 

Údaje, které jsou v tomto oddíle vyhodnocovány, pochází, stejně jako tomu bylo v části 6.1, 

z databáze poskytnuté Fakultní nemocnicí Ostrava, oddělením onkologie. Při práci s daty bylo 

nejdříve třeba odstranit chyby a nedostatky databanky, poté bylo možno přistoupit k samotnému 

testování. 

 

6.2.1 Velikost dávky (LD) v závislosti na ozař. lokalitě 

První analyzujme závislost velikosti dávky na ozařované lokalitě. 

Počet léčených pacientů je 723. 
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Číselné charakteristiky pro dávku 

[Gy] 

léčené lokality 

prostata CNS játra hlava a krk plíce ostatní slin. břišní páteř 

minimum 36,0 10,0 20,0 5,0 20,0 5,0 10,0 8,0 

maximum 36,3 66,0 60,0 54,0 60,3 60,0 30,0 26,0 

průměr 36,2 23,8 42,9 25,3 54,9 28,4 27,2 21,4 

dolní kvartil 36,3 20,0 40,0 9,5 56,3 20,0 24,0 18,5 

medián 36,3 20,0 45,0 31,0 60,0 25,0 30,0 24,0 

horní kvartil 36,3 25,0 45,0 42,0 60,0 35,0 30,0 24,0 

sm. odchylka 0 12,0 9,4 17,8 10,1 11,2 3,8 4,7 

počet 204 123 53 40 166 73 50 14 

Tab. 23: Číselné charakteristiky pro dávku (LD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 26: Krabicové grafy pro dávku (LD) 

V průměru byla nejvyšší dávka u pacientů s rakovinou plic. Nejnižší hodnoty dávky byly 

zjištěny u pacientů s rakovinou hlavy a krku a dále s diagnózou jiného druhu rakoviny, než je 

zaznamenáno v databázi. Na druhou stranu nejvyšší dávka byla u pacientů s rakovinou 

centrálního nerovového systému. Největší rozptyl hodnot měli pacienti s rakovinou hlavy a 

krku. Zaznamenané hodnoty u této rakoviny byly v rozmezí od 5 do 54 Gy. U pacientů 

s rakovinou prostaty činí dávka 36,25 Gy. Pouze u dvou pacientů s tímto druhem rakoviny byla 

v databázi uvedena hodnota 36 Gy. Tyto pozorování lze označit za extrémně odlehlé. U 

rakoviny hlavy a krku nebylo rozpoznáno žádné odlehlé pozorování. Naopak u rakoviny plic 

bylo detekováno 36 odlehlých pozorování, z toho pak 22 bylo extrémně odlehlých (viz Graf 

26). 

Vzhledem k přítomnosti odlehlých pozorování a zjevné heteroskedasticitě datového souboru byl 

pro ověření skutečnosti, že je rozdělení dávek pro různé orgány odlišné, použit Kruskalův-

Wallisův test. 
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Kruskalův - Wallisův test 

Nulová hypotéza H0:   Mediány populací, z nichž pocházejí analyzované výběry, lze 

považovat za shodné. 

Alternativní hypotéza HA: Mediány populací, z nichž pocházejí analyzované výběry, nelze 

považovat za shodné. 

testové kritérium 5545,05 

p-hodnota <0,001 

Tab. 24: Dávka (LD) - Kruskalův - Wallisův test 

Závěr: Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu.  

Post hoc analýza 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CNS hlava a krk játra ostatní páteř plíce prostata slin. břišní 

 

 

Tab. 25: Dávka (LD) - Post hoc analýza 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je na hladině významnosti 0,05 indikován 

červeným zbarvením příslušného pole znaménkového schématu. 

  

6.2.2 Největší GTV v závislosti na ozař. lokalitě 

Další zkoumanou položkou bude závislost největšího GTV (gross tumor volume), neboli 

objemu nádoru rozlišitelného na zobrazovacích a klinických vyšetřeních, na ozařované lokalitě. 

Z obecných znalostí předpokládejme, že by velikost tumoru měla záviset na ozařované lokalitě 

[2] [7]. 

Počet léčených pacientů je 685. 
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Číselné charakteristiky pro GTV 

[cm
3
] 

léčené lokality 

prostata CNS játra hlava a krk plíce ostatní slin. břišní páteř 

minimum 22,1 0,1 1,4 1,0 0,2 0,1 12,5 0,7 

maximum 216,3 253,1 397,7 205,7 198,6 589,3 188,8 142,7 

průměr 64,3 11,5 79,1 49,3 27,1 52,5 79,4 33,3 

dolní kvartil 45,0 1,6 18,1 19,2 5,6 10,4 38,8 10,3 

medián 56,9 3,7 52,2 43,5 11,9 39,1 81,1 31,6 

horní kvartil 79,3 12,8 92,3 69,9 36,5 60,7 109,4 39,9 

sm. odchylka 27,6 26,1 85,9 37,6 36,0 79,6 45,8 35,9 

počet 204 116 44 40 147 71 49 14 

Tab. 26: Číselné charakteristiky pro GTV 

 

Graf 27: Krabicové grafy pro největší GTV 

 

Průměrná velikost tumorů léčených přístrojem CyberKnife byla nejvyšší u rakoviny jater a 

rakoviny slinivky břišní. V obou případech dosahovaly průměrné velikosti hodnoty téměř 80 

cm
3
. Nejmenší zaznamenané tumory u jednotlivých léčených lokalit měly velikost do 1,5 cm

3
. 

Pouze u rakoviny prostaty a rakoviny pankreatu byly tumory větší. Největší léčené tumory pak 

přesahovaly až 200 cm
3
, v jednom případě dokonce velikost tumoru dosahovala téměř 600 cm

3
 

(viz Graf 27). 

Vzhledem k přítomnosti odlehlých pozorování a zjevné heteroskedasticitě datového souboru byl 

pro ověření skutečnosti, že je největší GTV pro různé orgány odlišné, použit Kruskalův-

Wallisův test. 
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Kruskalův - Wallisův test 

Nulová hypotéza H0:   Mediány populací, z nichž pocházejí analyzované výběry, lze  

                                                považovat za shodné. 

Alternativní hypotéza HA: Mediány populací, z nichž pocházejí analyzované výběry, nelze  

                                                považovat za shodné. 

testové kritérium 5167,54 

p-hodnota <0,001 

Tab. 27: Největší GTV - Kruskalův - Wallisův test 

Závěr: Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu.  

Post hoc analýza 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CNS hlava a krk játra ostatní páteř plíce prostata slin. břišní 

 

 

Tab. 28: Největší GTV - Post hoc analýza 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je na hladině významnosti 0,05 indikován 

červeným zbarvením příslušného pole znaménkového schématu.  

 

6.2.3 Testy nezávislosti v kont. tab. (   test) 

6.2.3.1 Závislost léčené lokality na původu pacienta 

Nyní otestujme závislost mezi léčenou lokalitou a původem pacienta. Původem pacienta 

uvažujeme kraj, ve kterém pacient aktuálně žije.  

Předpoklad testu: Očekávané četnosti neklesnou pod 2 a alespoň 80% z nich je větší než 5. 
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Tabulku zachycující léčenou lokalitu v závislosti na původu pacienta lze najít v příloze (Příloha 

E). 

Graf 28: Závislost léčené lokality na původu pacienta - kraje ČR 

Pro dokreslení situace uveďme graf závislosti původu pacienta na léčené lokalitě (viz Graf 29). 

 

Graf 29: Závislost původu pacienta na léčené lokalitě - kraje ČR 
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Závěr: Pro ověření nezávislosti léčené lokality na původu pacientů jsme splnili podmínky testu 

jen u Moravskoslezského kraje. Pro ostatní kraje jsme předpoklady pro test nesplnili. Z tohoto 

důvodu musíme provést jiné rozdělení původu pacientů. 

Otestujme tedy závislost mezi léčenou lokalitou a původem pacienta, kde původem pacienta 

mějme na mysli oblast České republiky. Naši republiku rozdělme na následující části: Čechy, 

samostatně uvažujme Čechy střední, Morava a zvlášť pak Moravskoslezský kraj (MSK). 

Z obecných znalostí předpokládejme, že by léčena lokalita měla záviset na původu pacienta. 

 

Předpoklad testu: Očekávané četnosti neklesnou pod 2 a alespoň 80% z nich je větší než 5. 

Tabulka zachycující závislost léčené lokality na původu pacienta je k nahlédnutí v příloze (viz 

Příloha F). 

 

Graf 30: Závislost léčené lokality na původu pacienta - části ČR 

 

Pro dokreslení situace uveďme graf závislosti původu pacienta na léčené lokalitě (viz Graf 31). 
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Graf 31: Závislost původu pacienta na léčené lokalitě - části ČR 

Rozložení původu pacientů v České republice je znázorněno v kartogramu (viz Příloha N), jež 

udává množství pacientů léčených přístrojem CyberKnife v jednotlivých částech republiky 

(Čechy, střední Čechy, Morava, Moravskoslezský kraj) vzhledem k počtu krajů v dané oblasti. 

Analýza závislosti 

Nulová hypotéza H0:   Léčená lokalita nezávisí na původu pacienta. 

Alternativní hypotéza HA: Léčená lokalita závisí na původu pacienta. 

xOBS 105,78 

stupeň volnosti 21 

p-hodnota <0,001 

Tab. 29: Analýza závislosti - Závislost léčené lokality na původu pacienta 

Závěr: Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Je zřejmé, že závislost mezi 

léčenou lokalitou a původem pacienta lze považovat za statisticky významnou. 

 

6.2.3.2 Závislost provedení chirurgického zákroku na léčené lokalitě 

Jako druhou testuji závislost mezi provedením chirurgického zákroku a léčenou lokalitou. 

Z předpokladů usuzuji, že by provedení chirurgického zákroku mělo být závislé na léčené 

lokalitě [15]. 

Předpoklad testu: Očekávané četnosti neklesnou pod 2 a alespoň 80% z nich je větší než 5. 

Tabulka popisující závislost provedení chirurgického zákroku na léčené lokalitě je k nahlédnutí 

v příloze (viz Příloha B). 
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Graf 32: Závislost provedení chirurgického zákroku na léčené lokalitě 

Pro dokreslení situace rovněž uvádím následující graf (viz Graf 33). 

 

Graf 33: Závislost léčené lokality na provedení chirurgického zákroku 

Z důvodu nenaplnění předpokladu pro testování závislosti vyřaďme léčenou lokalitu páteř 

z testu. Očekávaná četnost u dané lokality nepřesáhla číslo 2. 

Analýza závislosti 

Nulová hypotéza H0:   Provedení chirurgického zákroku nezávisí na léčené lokalitě. 

Alternativní hypotéza HA: Provedení chirurgického zákroku závisí na léčené lokalitě. 

xOBS 81,52 

stupeň volnosti 6 

p-hodnota <0,001 

Tab. 30: Analýza závislosti - Závislost provedení chirurgického zákroku na léčené lokalitě 
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Závěr: Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Je zřejmé, že závislost mezi 

provedením chirurgického zákroku a léčenou lokalitou lze považovat za statisticky významnou. 

 

6.2.3.3 Závislost typu nádoru na léčené lokalitě 

Zda je typ nádoru závislý na léčené lokalitě se pokusím zjistit na následujících několika řádcích. 

Z předpokladů usuzuji, že by typ nádoru měl být závislý na léčené lokalitě [2] [7]. 

Primární/metastáze 

Primární tumor je v tabulce označen číslem nula, metastáze číslem jedna. 

Předpoklad testu: Očekávané četnosti neklesnou pod 2 a alespoň 80% z nich je větší než 5. 

Tabulka popisující závislost typu nádoru na léčené lokalitě je k nahlédnutí v příloze (viz Příloha 

C). 

 

Graf 34: Závislost typu (primární/metastáze) nádoru na léčené lokalitě 

Pro úplnost uvádím ještě graf závislosti léčené lokality na typu nádoru (viz Graf 35). 
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Graf 35: Závislost léčené lokality na typu (primární/metastáze) nádoru 

Analýza závislosti 

Nulová hypotéza H0:   Typ nádoru nezávisí na léčené lokalitě. 

Alternativní hypotéza HA: Typ nádoru závisí na léčené lokalitě. 

xOBS 300,85 

stupeň volnosti 7 

p-hodnota <0,001 

Tab. 31: Analýza závislosti - Závislost typu (primární/metastáze) nádoru na léčené lokalitě 

Závěr: Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Je zřejmé, že závislost mezi 

typem nádoru a léčenou lokalitou lze považovat za statisticky významnou. 

Primární/recidiva 

V tabulce je primární tumor označován číslem jedna, recidiva pak číslem nula. 

Předpoklad testu: Očekávané četnosti neklesnou pod 2 a alespoň 80% z nich je větší než 5. 

Tabulka sloužící k výpočtu závislosti typu nádoru na léčené lokalitě je k nahlédnutí v příloze 

(viz Příloha C). 



Kapitola 6: Praktická část 

 

60 

 

 

Graf 36: Závislost typu (primární/recidiva) nádoru na léčené lokalitě 

Pro doplnění nechť poslouží následující graf (viz Graf 37). 

 

Graf 37: Závislost léčené lokality na typu (primární/recidiva) nádoru 

Analýza závislosti 

Nulová hypotéza H0:   Typ nádoru nezávisí na léčené lokalitě. 

Alternativní hypotéza HA: Typ nádoru závisí na léčené lokalitě. 

xOBS 29,7 

stupeň volnosti 7 

p-hodnota <0,001 

Tab. 32: Analýza závislosti - Závislost typu (primární/recidiva) nádoru na léčené lokalitě 
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Závěr: Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Je zřejmé, že závislost mezi 

typem nádoru a léčenou lokalitou lze považovat za statisticky významnou. 

 

6.2.3.4 Aplikace zrn v závislosti na léčené lokalitě 

Jako poslední otestuji závislost mezi aplikací zrn a léčenou lokalitou. 

Předpoklad testu: Očekávané četnosti neklesnou pod 2 a alespoň 80% z nich je větší než 5. 

Tabulka sloužící k výpočtu závislosti aplikace zrn na léčené lokalitě je k nahlédnutí v příloze 

(viz Příloha D). 

 

 Graf 38: Aplikace zrn v závislosti na léčené lokalitě  

Pro doplnění nechť poslouží následující graf (viz Graf 39). 

 

Graf 39: Léčená lokalita v závislosti na aplikaci zrn  
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Analýza závislosti 

Nulová hypotéza H0:   Aplikace zrn nezávisí na léčené lokalitě. 

Alternativní hypotéza HA: Aplikace zrn závisí na léčené lokalitě. 

xOBS 563,53 

stupeň volnosti 7 

p-hodnota <0,001 

Tab. 33: Analýza závislosti - Léčená lokalita v závislosti na aplikaci zrn 

Závěr: Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Je zřejmé, že závislost mezi 

aplikací zrn a léčenou lokalitou lze považovat za statisticky významnou. 

 

6.3 Analýza přežití 

Z Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení onkologie, jsem obdržel data, která byla 

zaznamenávána po dobu léčby pacientů s rakovinou prostaty. Tito pacienti byli ozařováni 

přístrojem CyberKnife.  

U každého pacienta bylo zapsáno datum nástupu k léčbě, datum ukončení léčby a stav pacienta 

k 15. únoru 2013. Stavem pacienta mějme na mysli dvě varianty. V prvním případě je pacient 

naživu nebo zemřel na jiné než nádorové onemocnění, ve druhém případě pacient podlehl 

rakovině prostaty. 

Zaznamenaný vzorek činí 179 pacientů. Nástup pacientů byl veden od srpna roku 2010 do 

prosince roku 2011. Léčba pacienta nepřesáhla dobu tří týdnů. Z tohoto důvodu uvádím Kaplan-

Meierův graf jen pro časový úsek od začátku léčby do 15. února 2013. 
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Graf 40: Kaplan-Meierova křivka 

3 pacienti z celkového vzorku 179 lidí, tedy zhruba 1,7 procenta, zemřeli. Všichni tito pacienti 

trpící rakovinou prostaty ovšem nepodlehli právě svému rakovinovému onemocnění, nýbrž 

zemřeli na srdeční infarkt. Z tohoto důvodu se pacienti nezapočítávají mezi zemřelé. Proto 

Kaplan-Meierova křivka přežití (viz Graf 40) udává po celý čas svého průběhu údaj 100 

procent.  

Tento fakt je zapříčiněn jednak brzkým podchycením rakovinového nádoru prostaty, většinou 

v jeho prvotní fázi, tak i vysoce účinnou léčbou ozařováním přístrojem CyberKnife, jenž se 

nachází ve Fakultní nemocnici Ostrava, oddělení onkologie. 

Pro názornost si uveďme příklad, na kterém si ukážeme, jak by graf vypadal v případě, že by 

došlo k úmrtí některého z pacientů. Použijme k tomu data poskytnutá Fakultní nemocnicí 

Ostrava, oddělením onkologie. Představme si, že by tři pacienti, kteří umřeli na infarkt, podlehli 

nádorovému onemocnění. První z pacientů zemřel 183 dní po začátku léčby, druhý 185 dní a 

třetí pak 526 dní od prvního ozařování. Kaplan-Meierova křivka přežití by vypadala následovně 

(viz Graf 41). 
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Graf 41: Kaplan-Meierova křivka - ukázkový příklad 

Při rakovině prostaty, pro niž byla analýza přežití vypracována, většinou dochází k úmrtí 

pacienta po delším časovém úseku. Data poskytnutá Fakultní nemocnicí patřila lidem, kteří byli 

léčeni před méně než třemi lety. Z tohoto důvodu nám Kaplan-Meierova křivka ukazuje, po celý 

svůj průběh, hodnotu 100%.  

Další analýza přežití by tak měla být provedena v delším časovém odstupu od začátku léčby. 

Výsledná křivka by měla větší vypovídající hodnotu. Rovněž by mohla být provedena analýza 

přežití pacientů s jiným druhem rakoviny, jako například plic. U tohoto typu rakoviny dochází 

k častějším úmrtím v kratších časových odstupech od léčby. Zkoumání toho faktu by mohlo 

přinést zajímavější výsledky. 

 

6.4 Dotazník 

V této části se zabývejme zpracováním dat týkajících se dotazníku.  

Od Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení onkologie, jsem dostal za úkol zpracovat dotazník 

týkající se aktuálního stavu pacienta léčeného na rakovinu prostaty ve Fakultní nemocni 

Ostrava. Tento dotazník byl již dříve vypracován ve své papírové podobě (k nahlédnutí 

v příloze (viz Příloha G)) a používán k hodnocení stavu pacientů. Následně bylo zapotřebí 

veškeré data z dotazníku ručně přepisovat do programu Microsoft Excel. Tento fakt měl za 

následek, řekněme, velmi děravou databázi. Při psaní na papír není možno nijak kontrolovat 

úplnost dotazníku. Proto se častokrát stalo, že odpověď nebyla zaznačena. Při následném 

přepisování do počítače mohlo poté dojít k vynechání či špatnému zapsání dat. Vyhodnocovat 

následné data je velice obtížné. Tato fakta vedla k myšlence, jak správně zkonstruovat webový 
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dotazník. Tedy nejlépe nedovolit dotazovanému nezodpovědět všechny otázky. Po vyplnění 

data rovnou ukládat do programu Microsoft Excel. Rovněž stálo za zvážení, zda, jak je tomu 

v papírové podobě, uvádět číselné hodnoty u jednotlivých odpovědí. Pacienta to může svádět 

k označení nižšího čísla. Jedná se o jakýsi psychický jev, který může vést k znehodnocení 

dotazníku. 

Při tvorbě webové podoby dotazníku bylo z velké části využito značkovacího jazyka HTML5. 

Jednalo se především o vizuální stránku dotazníku. Po funkční stránce byl dotazník řízen jinými 

skriptovacími jazyky. Za zmínku stojí vyřešení problému nevyplňování všech otázek. Tato 

varianta je řešena skriptovacím jazykem JavaScript. Ten nám umožní zkontrolovat, zda uživatel 

odpověděl na všechny otázky. Dále bylo využito jazyka PHP a to především při práci s databází 

MySQL. Tento jazyk nám dovoluje přistupovat, zapisovat, mazat, organizovat a vybírat data 

z databáze.   

Po registraci uživatele (lékaře, datového analytika, …) se jeho iniciály zapíší do databáze. Jedná 

se o citlivější data, především tedy když mluvíme o hesle, proto je zde využito kryptografické 

hašovací funkce MD5, která je pro tyto případy určena. V dnešní době se od této varianty 

upouští, pro naše účely je ovšem postačující. Princip MD5 spočívá ve vytváření 128 bitového 

otisku, tedy jakési složité matematické konverze původního textu či obrázku do číselné podoby. 

Po zaregistrování se již může uživatel přihlásit do systému. Zde má k dispozici jednoduchý 

generátor adresy, jenž je tvořen skriptem jazyka JavaScript a vypisuje www adresu, která je 

unikátní pro každého pacienta. Tato adresa je uživatelem následně zaslána pacientovi. Ten může 

po přečtení e-mailu najetím na webovou adresu vyplnit dotazník. Data jsou poté zapsána 

pomocí jazyka PHP do databáze MySQL a rovněž uložena do externího souboru s příponou 

.csv. Jedná se o jednoduchý souborový formát určený pro data v tabulkách. Skládá se z řádků, 

ve kterých jsou hodnoty odděleny středníkem. Tento formát je univerzální, lze ho otevřít jak 

programem Microsoft Word či v poznámkovém bloku, tak programem Microsoft Excel. Pro 

uložení dat ve formátu *.xls nebylo využito z důvodu náročnosti zdrojového kódu, který by nám 

toto umožnil. 

Pokud je uživatel přihlášen, má možnost se podívat na data jednotlivých pacientů přímo na 

webových stránkách. Tyto údaje jsou čteny jazykem PHP z databáze MySQL.  

Bezpečnost celého systému je dána pouze nutností registrace uživatele. V celém systému se 

nepracuje s osobními daty pacientů a není zde tedy kladen důraz na velkou bezpečnost. Jedná se 

vlastně o jakousi změť čísel, která jsou pro nezaujatého pozorovatele bezcenná.  

V dotazníku, jenž je v testovací verzi umístěn na webových stránkách 

http://www.testujina.webzdarma.cz, hodnotí pacient svůj zdravotní a psychický stav 

v posledních čtyřech týdnech. Dotazník obsahuje 30 otázek, některé z otázek jsou rozděleny na 

dílčí podotázky. Celý dotazník je rozdělen do čtyř hlavních částí. Jedná se o části věnované 

močovým obtížím pacienta, jeho problémům se střevy a stolicí, sexuálním životem pacienta a 

jeho hormonálními funkcemi. 

http://www.testujina.webzdarma.cz/
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Močové obtíže 

První část dotazníku se zabývá močovými obtížemi pacienta. Jedná se konkrétně o otázky jedna 

až sedm. Jednotlivé otázky obsahují čtyři až pět variant odpovědí. Závažnost problému 

uvedeného v odpovědi je ohodnocena body na škále od nuly do osmi.  

Problémy se stolicí a střevy 

Druhá část dotazníku se zabývá problémy pacienta se stolicí a střevy. Jedná se konkrétně o 

otázky osm až patnáct. Jednotlivé otázky obsahují tři nebo pět variant odpovědí. Závažnost 

problému uvedeného v odpovědi je ohodnocena body na škále od nuly do deseti.  

Sexuální život 

Třetí část dotazníku se zabývá úrovní aktuálního sexuálního života pacienta. Jedná se o otázky 

šestnáct až dvacet tři. Jednotlivé otázky obsahují čtyři až pět variant odpovědí. Závažnost 

problému uvedeného v odpovědi je ohodnocena body na škále od nuly do pěti.  

Hormonální funkce 

Poslední tj. čtvrtá část dotazníku se týká hormonálního stavu pacienta. Jedná se konkrétně o 

otázky dvacet čtyři až třicet. Otázky obsahují pět variant odpovědí. Závažnost problému 

uvedeného v odpovědi je ohodnocena body na škále od nuly do čtyř. 

Dotazník vyplnilo 136 pacientů léčících se na Oddělení onkologie Fakultní nemocnice Ostrava 

na rakovinu prostaty. Data byla zaznamenávána před léčbou pacienta, po léčbě, při první 

kontrole a rovněž při druhé a třetí kontrole pacienta na onkologii Ostrava. Před léčbou a po ní 

vyplnilo dotazník 136 lidí, při následujících kontrolách již ne všichni pacienti dotazník vyplnili. 

Při vyplňování dotazníku často docházelo k nezodpovězení otázek. Tato možnost je v databázi 

zaznamenána jako varianta „x“. Dotazník je vyhodnocován po jednotlivých částech tj. močové 

problémy, problémy se střevy a stolicí, sexuální problémy a hormonální stav pacienta, tak, aby 

bylo možno vypozorovat změny. V případě, že došlo ke zhoršení stavu pacienta, je číslo 

záporné, naopak pokud dojde ke zlepšení, číslo uvedené v tabulce nabývá kladné hodnoty. 
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6.4.1 Začátek / Konec léčby 

První část se zabývá rozdílem zdravotního stavu léčeného pacienta na začátku a na konci léčby. 

6.4.1.1 Močové obtíže (MO) 

Jako první uvažujme část dotazníku, který se zabývá močovými obtížemi pacienta.   

kRT | zRT 0 1 2 3 4 5 x Celkem  

0 690 22 7 5 0 3 64 791 

1 69 83 15 5 0 0 36 208 

2 46 49 41 4 1 0 31 172 

3 32 38 16 44 1 2 9 142 

4 11 1 5 2 2 0 5 26 

5 41 6 7 11 3 14 2 84 

7 0 0 0 1 0 1 0 2 

8 0 1 0 0 0 0 0 1 

x 102 32 14 3 0 0 55 206 

Celkem 991 232 105 75 7 20 202 1632 

Tab. 34: MO - Začátek / Konec léčby 

Číselné charakteristiky zRT - kRT 

[bod] 

průměr -0,5 

minimum -7,0 

maximum 5,0 

směrodatná odchylka 1,3 

rozptyl 1,7 

dolní kvartil -1,0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 35: Změna v hodnocení MO - Začátek / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -4 a méně -3 -2 -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 60 40 101 139 874 42 23 

Tab. 36: Změna stavu pacienta - MO - Začátek / Konec léčby 

Mezi začátkem a koncem léčby nedošlo u více než poloviny pacientů ke změně obtíží při 

močení. U 340 pacientů, což je 27 procent, došlo ke zhoršení stavu, na druhou stranu u 5 

procent pacientů došlo ke zlepšení. Nejčastěji docházelo k zhoršení či zlepšení o jeden bod. U 

jednoho pacienta došlo k rapidnímu zhoršení o sedm bodů, u tří pak zlepšení o bodů pět (viz 

Tab. 36). V průměru došlo ke zhoršení stavu pacienta o půl bodu. U více než 80 procent 

pacientů bylo v databázi zaznamenáno zhoršení maximálně o jeden bod (viz Tab. 35). 
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6.4.1.2 Problémy se stolicí a střevy (PSS) 

Druhou vyhodnocovanou částí dotazníku uvažujme tu část, jež se zabývá problémy pacienta se 

střevy a stolicí.  

kRT | zRT 0 1 2 3 4 5 7 x Celkem 

0 894 50 3 4 3 3 0 82 1039 

1 99 101 9 12 0 1 0 18 240 

2 24 14 11 1 1 0 0 14 65 

3 36 12 2 23 0 2 0 4 79 

4 14 1 2 1 19 0 0 6 43 

5 16 6 3 8 17 15 0 1 66 

7 2 2 0 1 0 2 1 1 9 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

x 124 18 3 7 0 2 0 72 226 

 Celkem 1209 204 33 57 40 25 2 198 1768 

Tab. 37: PSS - Začátek / Konec léčby 

Číselné charakteristiky zRT - kRT 

[bod] 

průměr -0,3 

minimum -7,0 

maximum 5,0 

směrodatná odchylka 1,1 

rozptyl 1,3 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 38: Změna v hodnocení PSS - Začátek / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -4 a méně -3 -2 -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 41 41 48 133 1064 60 29 

Tab. 39: Změna stavu pacienta - PSS - Začátek / Konec léčby 

U pacientů došlo v průměru ke zhoršení stavu stolice a střev o 0,3 bodu (viz Tab. 38). 75 

procent léčených mužů nezaznamenalo žádnou změnu. 263 (19%) pacientů označilo 

v dotazníku zhoršení, 89 (6%) lidí zlepšení (viz Tab. 39). 

 

 

 

 

 

 



Kapitola 6: Praktická část 

 

69 

 

6.4.1.3 Sexuální život (SŽ) 

Třetí část dotazníku se zabývá problémy sexuálního života pacienta.  

kRT | zRT 0 1 2 3 4 5 6 x  Celkem 

0 110 19 10 2 4 0 0 10 155 

1 14 40 14 3 1 0 0 3 75 

2 15 23 130 24 1 0 0 17 210 

3 21 14 49 142 25 4 0 11 266 

4 19 3 32 71 176 15 0 20 336 

5 6 0 4 33 65 176 2 30 316 

x 34 19 32 26 18 24 0 121 274 

Celkem  219 118 271 301 290 219 2 212 1632 

Tab. 40: SŽ - Začátek / Konec léčby 

Číselné charakteristiky zRT - kRT 

[bod] 

průměr -0,3 

minimum -5,0 

maximum 4,0 

směrodatná odchylka 1,1 

rozptyl 1,1 

dolní kvartil -1,0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 41: Změna v hodnocení SŽ - Začátek / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -4 a méně -3 -2 -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 25 28 94 222 774 99 25 

Tab. 42: Změna stavu pacienta - SŽ - Začátek / Konec léčby 

Při hodnocení sexuálního života označovali dotazovaní na konci léčby nejčastěji hodnoty od 

dvou výše (viz Tab. 40). Vzhledem k ostatním částem dotazníku je tento jev ojedinělý (viz Tab. 

34, Tab. 37, Tab. 43). Před léčbou byla nejčastěji zaznamenána trojka či čtyřka (viz Tab. 40). I 

tento záznam je s ohledem k ostatním částem jedinečný (viz Tab. 34, Tab. 37, Tab. 43). 

Průměrně došlo ke zhoršení pacientů o 0,3 bodu (viz Tab. 41). 
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6.4.1.4 Hormonální funkce (HF) 

Poslední tj. čtvrtou vyhodnocovanou částí dotazníku uvažujme část zabývající se hormonálním 

stavem pacienta.  

kRT | zRT 0 1 2 3 4 x Celkem  

0 824 77 11 4 3 99 1018 

1 50 86 21 2 0 26 185 

2 8 27 38 2 1 17 93 

3 1 7 3 6 0 3 20 

4 3 1 3 4 6 5 22 

x 117 23 9 1 1 143 294 

 Celkem 1003 221 85 19 11 293 1632 

Tab. 43: HF - Začátek / Konec léčby 

Číselné charakteristiky zRT - kRT 

[bod] 

průměr 0 

minimum -4,0 

maximum 4,0 

směrodatná odchylka 0,6 

rozptyl 0,4 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 44: Změna v hodnocení HF - Začátek / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -2 a méně -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 23 84 960 100 21 

Tab. 45: Změna stavu pacienta - HF - Začátek / Konec léčby 

81 procent pacientů nezaznamenalo žádnou změnu. Pouze u 19 procent mužů došlo ke změně. 

Konkrétně se jednalo o 107 (9%) lidí, kteří pocítili zhoršení svého stavu, 121 (10%) lidí svůj 

stav po léčbě zhodnotilo jako lepší, než stav před léčbou. Více než 36 procent pacientů 

nemohlo, bohužel, být zařazeno do analýz z důvodu neúplnosti vyplnění dotazníků (viz Tab. 

43). Rozptyl dat činí pouze 0,4 bodu
2
 (viz Tab. 44).  
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6.4.1.5 Závěr 

Při hodnocení močových obtíží pacienta uvádí dotazovaní zhruba pětinásobně častěji zhoršení 

než zlepšení stavu pacienta. U problémů se stolicí a střevy a rovněž u sexuálních potíží pacienta 

je ve zhruba trojnásobném počtu případů vyhodnoceno zhoršení než zlepšení. Pouze u 

hormonálního stavu vykazují pacienti po léčbě lepší výsledky, nežli tomu bylo před léčbou (viz 

Tab. 46). 

 

Zhoršení 

 

Beze 

změny 

Zlepšení 

 

o více než 

1 bod 

o 1 bod 

 

 

o 1 bod 

 

o více než 

1 bod 

Močové obtíže 
201 

(15,7%) 

139 

(10,9%) 

874 

(68,3%) 

42 

(3,3%) 

23 

(1,8%) 

Problémy se stolicí a střevy 
130 

(9,2%) 

133 

(9,4%) 

1064 

(75,1%) 

60 

(4,2%) 

29 

(2,1%) 

Sexuální život 
147 

(11,6%) 

222 

(17,5%) 

774 

(61,1%) 

99 

(7,8%) 

25 

(2,0%) 

Hormonální funkce 
23 

(1,9%) 

84 

(7,1%) 

960 

(80,8%) 

100 

(8,4%) 

21 

(1,8%) 

Celkem 
501 

(9,7%) 

578 

(11,3%) 

3672 

(71,3%) 

301 

(5,8%) 

98 

(1,9%) 

Tab. 46: Změna v hodnocení - Začátek / Konec léčby 

Údaje v této tabulce udávají v jednotlivých řádcích různé součty odpovědí. Tento jev je 

zapříčiněn faktem, že v dotazníku existovala možnost nezodpovězení otázky! 

Porovnání zdravotního stavu pacienta při první kontrole můžeme nalézt v příloze (viz Příloha 

H). 
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7 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala tématem statistické analýzy medicínských dat v praxi. 

Práce byla rozdělena na dvě části, z nichž první část byla teoretická a zabývala se nástinem 

metod explorační analýzy, statistické indukce a analýzy přežití.  

Druhá část se pak věnovala analýze dat poskytnutých Fakultní nemocnicí Ostrava, oddělením 

onkologie. Údaje patřily pacientům léčeným stereotaktickým přístrojem CyberKnife. Bylo zde 

využito znalostí uvedených v teoretické části práce. Poskytnutá data byla převedena do podoby 

přehledných grafů a tabulek. Dále jsme se snažili nalézt závislosti mezi jednotlivými položkami. 

Analýza přežití poté zkoumala, jaké množství pacientů s diagnózou rakoviny prostaty přežilo za 

daný časový úsek. V závěru bylo provedeno zpracování webové podoby dotazníku pro pacienty 

léčené na rakovinu prostaty. K tomu bylo využito základních postupů sloužících k tvorbě 

webových stránek. Webový dotazník umožňuje on-line vyplňování odpovědí a následné uložení 

výsledků do externího souboru, který může být dále zpracováván. Nemocnicí byly rovněž 

poskytnuty údaje, které byly získány při vyplňování, dříve ještě papírové podoby. Tato data 

byla následně vyhodnocena. 

V práci bylo využito funkcí programu Microsoft Excel 2007, Microsoft Word 2007, 

statistického programu Statgraphics Plus 5.0. Kartogramy byly vytvořeny v programu ArcMap 

10, k tvorbě webových stránek pak programu PSPad editor 4.5.4. Kaplan-Meierova křivka byla 

generována demoverzí programu GraphPad Prism 6. Dále v práci bylo využito statistických 

appletů EA.xlsm a kw_test.xlsm dostupných na stránkách mi21.vsb.cz.  

Přes všechna úskalí dána rozsáhlosti databáze a mnohdy mě dosud neznámých faktů, bylo 

zpracování úkolu pestré a zajímavé. Bylo mi obrovským přínosem. Naučil jsem se vyjadřování, 

schopnosti plnit náročné úkoly, často pod časovým tlakem, a komunikaci s lékařem 

představujícím potenciálního zaměstnavatele. Aktuálnost tématu a jeho rozsáhlost stojí za 

zvážení při zpracovávání další práce či při hledání budoucího zaměstnání. 

 

 

http://www.mi21.vsb.cz/
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Příloha A: Slovník 

Termín Popis Typ proměnné Varianty Popis variant 

meta(1)/prim(0) typ nádoru dichotomická 1 metastázy 

      0 primární nádor 

stp.chir(1) chir. zákrok dichotomická 1 zákrok proveden 

      0 bez zákroku 

prim(1)/recidiva(0)   dichotomická 1 primární nádor 

      0 recidiva 

léčená lokalita léčená lokalita množná prostata rakovina prostaty 

      CNS rak. centr. nerv. syst. 

      játra rakovina jater 

   
hla. a krk rak. hlavy a krku 

      plíce rakovina plic 

      ostatní jiný druh rakoviny 

      slin. břišní rak. slinivky břišní 

   
páteř rakovina páteře 

největší GTV největší nádor spojitá   cm
3
 

počet ložisek počet ložisek diskr. konečná 0 - 5 ks 

Fiducials aplikace zrn dichotomická 1 zrna aplikována 

      0 zrna neaplikována 

řízení obrazem řízení obrazem nominální 6D skull sleduje též okolní tkáň 

      fiducials pomocí zrn 

      in tempo při léčbě rak. prostaty 

      synchrony sleduje pohyb nádoru 

      XLT při léčbě rakoviny plic 

      XST při léčbě rak. páteře 

dávka (LD) dávka záření spojitá   Gy 

počet frakcí počet frakcí diskr. konečná 1 - 75 ks 

izodóza křivka diskr. konečná 59 - 90 % 

ozařovací čas ozařovací čas diskr. konečná 10 - 110 min 

adresa kraj nominální     

adresa 2 město nominální     

adresa 3 městská část nominální     
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Příloha B: Závislost provedení chir. zákroku na léč. lokalitě 

Léčené lokality 
Chirurgický zákrok 

Počet pacientů 
ano ne 

prostata 

0 204 204 

0 0,284 0,284 

0 1,000   

0 0,328   

27,52 176,48   

CNS 

34 88 122 

0,047 0,122 0,170 

0,279 0,721   

0,351 0,141   

16,46 105,54   

játra 

3 48 51 

0,004 0,067 0,071 

0,059 0,941   

0,031 0,077   

6,88 44,12   

hlava a krk 

9 31 40 

0,013 0,043 0,056 

0,225 0,775   

0,093 0,050   

5,40 34,60   

plíce 

14 152 166 

0,019 0,211 0,231 

0,084 0,916   

0,144 0,244   

22,39 143,61   

ostatní 

22 51 73 

0,031 0,071 0,102 

0,301 0,699   

0,227 0,082   

9,85 63,15   

slinivka břišní 

10 40 50 

0,014 0,056 0,070 

0,200 0,800   

0,103 0,064   

6,75 43,25   

páteř 

5 8 13 

0,007 0,011 0,018 

0,385 0,615 

 0,052 0,013 

 1,75 11,25 

 
Celkový počet 

97 622 719 

0,135 0,865 1,000 
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Příloha C: Závislost typu nádoru na léč. lokalitě 

Primární/recidiva 

Léčené lokality 
Typ nádoru 

Počet pacientů 
1 0 

prostata 

202 2 204 

0,280 0,003 0,283 

0,990 0,010   

0,353 0,014   

162,12 41,88   

CNS 

86 36 122 

0,119 0,050 0,169 

0,705 0,295   

0,150 0,243   

96,96 25,04   

játra 

39 14 53 

0,054 0,019 0,074 

0,736 0,264   

0,068 0,095   

42,12 10,88   

hlava a krk 

23 17 40 

0,032 0,024 0,055 

0,575 0,425   

0,040 0,115   

31,79 8,21   

plíce 

129 37 166 

0,179 0,051 0,230 

0,777 0,223   

0,225 0,250   

131,93 34,07   

ostatní 

47 26 73 

0,065 0,036 0,101 

0,644 0,356   

0,082 0,176   

58,02 14,98   

slinivka břišní 

41 9 50 

0,057 0,012 0,069 

0,820 0,180   

0,072 0,061   

39,74 10,26   

páteř 

6 7 13 

0,008 0,010 0,018 

0,462 0,538   

0,010 0,047   

10,33 2,67   

Celkový počet 
573 148 721 

0,795 0,205 1,000 
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Metastáza/primární 

Léčené lokality 
Typ nádoru 

Počet pacientů 
1 0 

prostata 

1 202 203 

0,001 0,281 0,283 

0,005 0,995   

0,003 0,468   

80,86 122,14   

CNS 

57 64 121 

0,079 0,089 0,169 

0,471 0,529   

0,199 0,148   

48,20 72,80   

játra 

48 3 51 

0,067 0,004 0,071 

0,941 0,059   

0,168 0,007   

20,31 30,69   

hlava a krk 

6 34 40 

0,008 0,047 0,056 

0,150 0,850   

0,021 0,079   

15,93 24,07   

plíce 

112 54 166 

0,156 0,075 0,231 

0,675 0,325   

0,392 0,125   

66,12 99,88   

ostatní 

44 29 73 

0,061 0,040 0,102 

0,603 0,397   

0,154 0,067   

29,08 43,92   

slinivka břišní 

6 44 50 

0,008 0,061 0,070 

0,120 0,880   

0,021 0,102   

19,92 30,08   

páteř 

12 2 14 

0,017 0,003 0,019 

0,857 0,143   

0,042 0,005   

5,58 8,42   

Celkový počet 
573 148 721 

0,795 0,205 1,000 
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Příloha D: Závislost aplikace zrn na léč. lokalitě 

Léčené lokality 
Aplikace zrn 

Počet pacientů 
ano ne 

prostata 

204 0 204 

0,283 0 0,283 

1,000 0   

0,614 0   

93,81 110,19   

CNS 

1 122 123 

0,001 0,169 0,170 

0,008 0,992   

0,003 0,313   

56,56 66,44   

játra 

49 4 53 

0,068 0,006 0,073 

0,925 0,075   

0,148 0,010   

24,37 28,63   

hlava a krk 

2 38 40 

0,003 0,053 0,055 

0,050 0,950   

0,006 0,097   

18,39 21,61   

plíce 

15 151 166 

0,021 0,209 0,230 

0,090 0,910   

0,045 0,387   

76,33 89,67   

ostatní 

16 57 73 

0,022 0,079 0,101 

0,219 0,781   

0,048 0,146   

33,57 39,43   

slinivka břišní 

45 4 49 

0,062 0,006 0,068 

0,918 0,082   

0,136 0,010   

22,53 26,47   

páteř 

0 14 14 

0 0,019 0,019 

0 1,000   

0 0,036   

6,44 7,56   

Celkový počet 
332 390 722 

0,460 0,540 1,000 
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Příloha E: Závislost léčené lokality na původu pacienta - 

kraje ČR 

Kraj ČR 
Léčené lokality 

Celkový 

součet 
prostata 

 

CNS 

 

játra 

 

hlava a 

krk 

plíce 

 

ostatní 

 

slinivka 

břišní 

páteř 

 

 

 

Hradecký 

 

 

6 1     9   2   18 

0,010 0,002     0,015   0,003   0,030 

0,333 0,056     0,500   0,111     

0,032 0,011     0,068   0,043     

5,7 2,7 1,5 0,9 4,0 1,5 1,4 0,2   

 

 

Jihočeský 

  

   

1   2   4 1 1   9 

0,002   0,003   0,007 0,002 0,002   0,015 

0,111   0,222   0,444 0,111 0,111     

0,005   0,040   0,030 0,020 0,021     

2,8 1,4 0,8 0,4 2,0 0,7 0,7 0,1   

 

 

Jiho-

moravský 

  

  

23 2 2 1 1 4 1   34 

0,039 0,003 0,003 0,002 0,002 0,007 0,002   0,058 

0,676 0,059 0,059 0,029 0,029 0,118 0,029     

0,123 0,022 0,040 0,034 0,008 0,082 0,021     

10,8 5,2 2,9 1,7 7,6 2,8 2,7 0,4   

 

 

Karlovarský 

 

  

        1 1     2 

        0,002 0,002     0,003 

        0,500 0,500       

        0,008 0,020       

0,6 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0   

 

 

Liberecký 

 

  

1   1 1 5 1 4   13 

0,002   0,002 0,002 0,008 0,002 0,007   0,022 

0,077   0,077 0,077 0,385 0,077 0,308     

0,005   0,020 0,034 0,038 0,020 0,085     

4,1 2,0 1,1 0,6 2,9 1,1 1,0 0,2   

 

 

Moravsko-

slezský 

 

  

122 76 23 21 55 20 17 3 337 

0,206 0,129 0,039 0,036 0,093 0,034 0,029 0,005 0,570 

0,362 0,226 0,068 0,062 0,163 0,059 0,050 0,009   

0,652 0,844 0,460 0,724 0,417 0,408 0,362 0,429   

106,6 51,3 28,5 16,5 75,3 27,9 26,8 4,0   

 

 

Olomoucký 

 

  

5 2 1 1 11   4   24 

0,008 0,003 0,002 0,002 0,019   0,007   0,041 

0,208 0,083 0,042 0,042 0,458   0,167     

0,027 0,022 0,020 0,034 0,083   0,085     

7,6 3,7 2,0 1,2 5,4 2,0 1,9 0,3   

 

 

Pardubický 

  

  

3   3       1   7 

0,005   0,005       0,002   0,012 

0,429   0,429       0,143     

0,016   0,060       0,021     

2,2 1,1 0,6 0,3 1,6 0,6 0,6 0,1   
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Kraj ČR 
Léčené lokality 

Celkový 

součet 
prostata 

 

CNS 

 

játra 

 

hlava a 

krk 

plíce 

 

ostatní 

 

slinivka 

břišní 

páteř 

 

 

 

Plzeňský 

  

  

        5       5 

        0,008       0,008 

        1,000         

        0,038         

1,6 0,8 0,4 0,2 1,1 0,4 0,4 0,1   

 

 

Praha 

 

  

10 2 9   21 9 6 3 60 

0,017 0,003 0,015   0,036 0,015 0,010 0,005 0,102 

0,167 0,033 0,150   0,350 0,150 0,100 0,050   

0,053 0,022 0,180   0,159 0,184 0,128 0,429   

19,0 9,1 5,1 2,9 13,4 5,0 4,8 0,7   

 

 

Slovensko 

 

  

1 4     5 2 1   13 

0,002 0,007 

  

0,008 0,003 0,002   0,022 

0,077 0,308 

  

0,385 0,154 0,077     

0,005 0,044 

 

  0,038 0,041 0,021     

4,1 2,0 1,1 0,6 2,9 1,1 1,0 0,2   

 

 

Středočeský 

  

  

4   2 1 7 2 7 1 24 

0,007   0,003 0,002 0,012 0,003 0,012 0,002 0,041 

0,167   0,083 0,042 0,292 0,083 0,292 0,042   

0,021   0,040 0,034 0,053 0,041 0,149 0,143   

7,6 3,7 2,0 1,2 5,4 2,0 1,9 0,3   

 

 

Ústecký 

 

  

4   3 2 5 2 3   19 

0,007   0,005 0,003 0,008 0,003 0,005   0,032 

0,211   0,158 0,105 0,263 0,105 0,158     

0,021   0,060 0,069 0,038 0,041 0,064     

6,0 2,9 1,6 0,9 4,2 1,6 1,5 0,2   

 

 

Vysočina 

 

  

3   4 2 2 5     16 

0,005   0,007 0,003 0,003 0,008     0,027 

0,188   0,250 0,125 0,125 0,313       

0,016   0,080 0,069 0,015 0,102       

5,1 2,4 1,4 0,8 3,6 1,3 1,3 0,2   

 

 

Zlínský 

 

  

4 3     1 2     10 

0,007 0,005     0,002 0,003     0,017 

0,400 0,300     0,100 0,200       

0,021 0,033     0,008 0,041       

3,2 1,5 0,8 0,5 2,2 0,8 0,8 0,1   

Celkový 187 90 50 29 132 49 47 7 591 

součet 0,316 0,152 0,085 0,049 0,223 0,083 0,080 0,012   
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Příloha F: Závislost léčené lokality na původu pacienta - části 

ČR 

Část ČR 
Léčené lokality 

 Celkový 

součet 
prostata 

 

CNS 

 

játra 

 

hlava a 

krk 

plíce 

 

ostatní 

 

slinivka 

břišní 

páteř 

 

 

 

střední 

Čechy 

  

  

14 2 11 1 28 11 13 4 84 

0,024 0,003 0,019 0,002 0,047 0,019 0,022 0,007 0,142 

0,167 0,024 0,131 0,012 0,333 0,131 0,155 0,048   

0,075 0,022 0,220 0,034 0,212 0,224 0,277 0,571   

26,58 12,79 7,11 4,12 18,76 6,96 6,68 0,99   

 

 

Morava 

  

  

33 11 3 2 18 8 6 0 81 

0,056 0,019 0,005 0,003 0,030 0,014 0,010 0 0,137 

0,407 0,136 0,037 0,025 0,222 0,099 0,074 0   

0,176 0,122 0,060 0,069 0,136 0,163 0,128 0   

25,63 12,34 6,85 3,97 18,09 6,72 6,44 0,96   

 

 

MSK 

  

  

122 76 23 21 55 20 17 3 337 

0,206 0,129 0,039 0,036 0,093 0,034 0,029 0,005 0,570 

0,362 0,226 0,068 0,062 0,163 0,059 0,050 0,009   

0,652 0,844 0,460 0,724 0,417 0,408 0,362 0,429   

106,63 51,32 28,51 16,54 75,27 27,94 26,80 3,99   

 

 

Čechy 

  

  

18 1 13 5 31 10 11 0 89 

0,030 0,002 0,022 0,008 0,052 0,017 0,019 0 0,151 

0,202 0,011 0,146 0,056 0,348 0,112 0,124 0   

0,096 0,011 0,260 0,172 0,235 0,204 0,234 0   

28,16 13,55 7,53 4,37 19,88 7,38 7,08 1,05   

Celkový  

součet  

187 90 50 29 132 49 47 7 591 

0,316 0,152 0,085 0,049 0,223 0,083 0,080 0,012   
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Příloha G: Dotazník - papírová podoba 
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Příloha H: Dotazník - první kontrola 

Druhá část dotazníku se zabývá daty pacientů, jež dorazili k 1. kontrole na onkologické klinice 

fakultní nemocnice Ostrava. 

První kontrola / Začátek léčby 

První se zabývejme porovnáním dat o zdravotním stavu pacientů. Data byla zapsána na začátku 

léčby pacienta a při první kontrole pacienta.  

Močové obtíže (MO) 

První vyhodnocovanou části dotazníku je část zabývající močovými obtížemi pacienta.   

1.kontrola | zRT 0 1 2 3 4 5 x  Celkem 

0 521 38 14 8 1 2 44 628 

1 50 83 16 15 1 0 16 181 

2 15 19 25 4 0 2 9 74 

3 10 12 3 20 0 5 2 52 

4 5 0 1 2 1 2 0 11 

5 9 1 1 1 2 4 2 20 

8 0 1 0 0 0 0 0 1 

x 14 3 4 3 0 0 41 65 

 Celkem 624 157 64 53 5 15 114 1032 

Tab. 47: MO - 1. kontrola / Začátek léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - zRT 

[bod] 

průměr -0,1 

minimum -7,0 

maximum 5,0 

směrodatná odchylka 1,1 

rozptyl 1,1 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 48: Změna v hodnocení MO - 1. kontrola / Začátek léčby 

Změna stavu pacienta -3 a méně -2 -1 0 1 2 3 a více 

Počet pacientů 27 29 76 654 60 34 14 

Tab. 49: Změna stavu pacienta - MO - 1. kontrola / Začátek léčby 

Ke změně stavu močových obtíží pacienta nedošlo u 73 procent dotázaných. Zhoršení svého 

stavu zaznačilo 132 mužů, zlepšení pouze 108 mužů. Nejčastěji pak docházelo ke změně stavu o 

jeden bod (viz Tab. 49). Tato fakta jsou doložena i hodnotou průměru, jež nám naznačuje 

zhoršení stavu pacientů o 0,1 bodu (viz Tab. 48). 
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Problémy se stolicí a střevy (PSS) 

Další vyhodnocovanou částí uvažujme část, jež se zabývá problémy pacienta se střevy a stolicí.  

1.kontrola | zRT 0 1 2 3 4 5 7 x  Celkem 

0 633 43 6 4 3 2 1 51 743 

1 64 66 7 10 0 1 0 19 167 

2 7 5 7 0 2 0 0 1 22 

3 20 13 0 16 1 4 0 0 54 

4 9 0 1 1 17 1 0 3 32 

5 6 1 0 4 3 12 0 0 26 

7 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

x 25 1 2 0 0 0 0 43 71 

 Celkem 765 129 23 35 26 21 2 117 1118 

Tab. 50: PSS - 1. kontrola / Začátek léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - zRT 

[bod] 

průměr -0,1 

minimum -7,0 

maximum 7,0 

směrodatná odchylka 1,0 

rozptyl 1,1 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 51: Změna v hodnocení PSS - 1. kontrola / Začátek léčby 

Změna stavu pacienta -4 a méně -3 -2 -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 17 21 26 73 751 52 33 

Tab. 52: Změna stavu pacienta - PSS - 1. kontrola / Začátek léčby 

Střevní obtíže a problémy se stolicí se nezměnili u 77 procent ozařovaných pacientů. U posunů, 

ať už k lepšímu či horšímu, nedošlo opět k žádnému překvapení. Nejčastěji se zlepšoval stav o 

jeden bod. Stejně tomu bylo v opačném případě. U této skupiny problému nastala velká škála 

změn. U jednoho z pacientů se stav zhoršil o sedm bodů, u jednoho naopak o sedm zlepšil (viz 

Tab. 52). V průměru opět došlo ke zhoršení stavu o 0,1 bodu (viz Tab. 51). 
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Sexuální život (SŽ) 

Třetí vyhodnocovanou položkou jsou sexuální problémy léčených mužů. 

1.kontrola | zRT 0 1 2 3 4 5 6 x Celkem 

0 80 6 4 7 3 0 0 4 104 

1 14 27 8 1 0 0 0 4 54 

2 14 15 104 29 7 1 0 9 179 

3 10 9 43 99 25 3 0 9 198 

4 7 4 7 49 105 20 0 16 208 

5 1 0 3 9 37 98 2 11 161 

x 11 5 10 17 11 1 0 73 128 

Celkem 137 66 179 211 188 123 2 126 1032 

Tab. 53: SŽ - 1. kontrola / Začátek léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - zRT 

[bod] 

průměr -0,2 

minimum -5,0 

maximum 4,0 

směrodatná odchylka 1,0 

rozptyl 1,0 

dolní kvartil -1,0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 54: Změna v hodnocení SŽ - 1. kontrola / Začátek léčby 

Změna stavu pacienta -3 a méně -2 -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 25 39 158 513 90 26 

Tab. 55: Změna stavu pacienta - SŽ - 1. kontrola / Začátek léčby 

Změnu v sexuálním životě nezaznamenalo 60 procent dotázaných pacientů. Zhoršení nastalo u 

222 pacientů, což je přes 26 procent, zlepšení pak pouze asi u 14 procent. K úpadku stavu 

sexuálního života tedy došlo zhruba ve dvojnásobném počtu případů (viz Tab. 55). Směrodatná 

odchylka je rovna rozptylu, její hodnota je 1 bod. 25 procent léčících se lidí zmínilo, že se jejich 

stav zhoršil minimálně o jeden bod (viz Tab. 54). 
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Hormonální funkce (HF) 

Poslední položkou, kterou se budeme zabývat, je hormonální stav pacienta. 

1.kontrola | zRT 0 1 2 3 4 x Celkem  

0 550 46 9 0 4 75 684 

1 42 60 18 6 0 28 154 

2 13 10 18 3 0 13 57 

3 3 2 3 1 0 3 12 

4 3 0 1 1 3 0 8 

x 30 5 2 2 0 78 117 

Celkem  641 123 51 13 7 197 1032 

Tab. 56: HF - 1. kontrola / Začátek léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - zRT 

[bod] 

průměr 0 

minimum -4,0 

maximum 4,0 

směrodatná odchylka 0,7 

rozptyl 0,5 

dolní kvartil -1,0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 57: Změna v hodnocení HF - 1. kontrola / Začátek léčby 

Změna stavu pacienta -2 a méně -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 22 56 632 67 19 

Tab. 58: Změna stavu pacienta - HF - 1. kontrola / Začátek léčby 

Oproti střevním obtížím (viz Tab. 52) byla škála změn u hormonálního stavu pacienta o téměř 

polovinu menší. U tří pacientů nastalo zhoršení o 4 body, o stejný počet bodů se čtyři pacienti 

zlepšili (viz Tab. 58). Průměr nám naznačuje, že nedošlo ke zlepšení ani zhoršení (viz Tab. 57).  
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Závěr 

U močových i střevních obtíží a rovněž u hodnocení hormonálního stavu nedošlo ve více jak 60 

procentech případů ke změně. Na druhé straně to byl sexuální život, jenž u méně než 50 procent 

dotázaných zůstal na své původní úrovni. V této oblasti života pocítila změnu téměř třetina 

mužů. Což je jev u ostatních částí dotazníku nevídaný. Stejně jako tomu bylo u první 

vyhodnocované části, začátek / konec léčby, pouze u hormonálního stavu nastalo častěji 

zlepšení než zhoršení stavu. U této položky dotazníku rovněž nutno podotknout množství 

„vykřížkovaných odpovědí“ neboli otázek, na něž nebylo odpovězeno. Tato situace nastala 

téměř ve čtvrtině možností.  

 

Zhoršení 

 

Beze 

změny 

Zlepšení 

 

o více než 

1 bod 

o 1 bod 

 

 

o 1 bod 

 

o více než 

1 bod 

Močové obtíže 
56 

(6,3%) 

76 

(8,5%) 

654 

(73,1%) 

60 

(6,7%) 

48 

(5,4%) 

Problémy se stolicí a střevy 
64 

(6,6%) 

73 

(7,5%) 

751 

(77,2%) 

52 

(5,3%) 

33 

(3,4%) 

Sexuální život 
64 

(7,5%) 

158 

(18,6%) 

513 

(60,2%) 

90 

(10,6%) 

26 

(3,1%) 

Hormonální funkce 
22 

(2,8%) 

56 

(7,0%) 

632 

(79,4%) 

67 

(8,4%) 

19 

(2,4%) 

Celkem 
206 

(5,9%) 

363 

(10,3%) 

2550 

(72,6%) 

269 

(7,7%) 

126 

(3,5%) 

Tab. 59: Změna v hodnocení - 1. kontrola / Začátek léčby 

Údaje v této tabulce udávají v jednotlivých řádcích různé součty odpovědí. Tento jev je 

zapříčiněn faktem, že v dotazníku existovala možnost nezodpovězení otázky! 
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První kontrola / Konec léčby 

Nyní se zabývejme zdravotním stavem pacientů na konci léčby a při první kontrole pacienta.  

Močové obtíže 

Zaprvé vyhodnoťme data zabývající se močovými obtížemi pacientů. 

1.kontrola | kRT 0 1 2 3 4 5 7 8 x Celkem  

0 445 45 44 20 11 24 0 0 39 628 

1 21 55 46 31 0 5 0 0 23 181 

2 6 17 26 13 2 6 0 0 4 74 

3 6 2 2 27 0 11 1 0 3 52 

4 1 1 1 3 0 5 0 0 0 11 

5 4 1 0 2 1 12 0 0 0 20 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

x 12 7 9 4 1 0 0 0 32 65 

 Celkem 495 128 128 100 15 63 1 1 101 1032 

Tab. 60: MO - 1. kontrola / Konec léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - kRT 

[bod] 

průměr 0,5 

minimum -5,0 

maximum 5,0 

směrodatná odchylka 1,4 

rozptyl 1,8 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 1,0 

Tab. 61: Změna v hodnocení MO - 1. kontrola / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -2 a méně -1 0 1 2 3 4 a více 

Počet pacientů 24 44 566 109 88 26 41 

Tab. 62: Změna stavu pacienta - MO - 1. kontrola / Konec léčby 

Močové obtíže pacienta se při první kontrole, v porovnání s výsledky z konce léčby, rapidně 

snížili. Bylo to téměř čtyřnásobně (viz Tab. 62). I průměr hodnot zaznamenaných v dotazníku 

napovídá o celkovém zlepšení problému s močením (viz Tab. 61). U 65 procent ke změně 

nedošlo (viz Tab. 60). U 25 procent léčených mužů se projevilo zlepšení stavu o jeden a více 

bodů (viz Tab. 61).  
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Problémy se stolicí a střevy 

Nyní se zabývejme částí, jež se vyhodnocuje problémy pacienta se střevy a stolicí.  

1.kontrola | kRT 0 1 2 3 4 5 7 10 x  Celkem 

0 567 58 21 23 7 12 3 0 52 743 

1 35 84 15 16 0 1 1 0 15 167 

2 3 5 8 1 0 3 0 0 2 22 

3 14 12 2 16 1 5 1 0 3 54 

4 8 0 0 1 12 10 0 0 1 32 

5 5 0 1 3 2 14 0 0 1 26 

7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

x 22 5 4 2 0 0 0 0 38 71 

 Celkem 655 164 51 62 22 46 5 1 112 1118 

Tab. 63: PSS - 1. kontrola / Konec léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - kRT 

[bod] 

průměr 0,2 

minimum -7,0 

maximum 7,0 

směrodatná odchylka 1,3 

rozptyl 1,7 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 64: Změna v hodnocení PSS - 1. kontrola / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -3 a méně -2 -1 0 1 2 3 4 a více 

Počet pacientů 29 19 45 702 85 42 26 25 

Tab. 65: Změna stavu pacienta - PSS - 1. kontrola / Konec léčby 

Jako tomu bylo již v předchozím případě (viz Tab. 52), je opět rozsah změny stavu veliký. Na 

jedné straně stojí pacient se zhoršením o sedm bodů, na druhé pak pacienti tři, jež se o sedm 

bodů zlepšili. I u druhé části dotazníku nám při porovnání výsledků z konce léčby a výsledků 

z první kontroly vyplívá zlepšení (viz Tab. 65). Problémy se stolicí a střevy se snížili u zhruba 

dvojnásobného počtu mužů než v případě opačném, tedy zhoršení stavu pacienta (viz Tab. 63). 

Průměr nám poukazuje na celkové zlepšení tohoto problému. Jedná se zhruba o 0,2 bodu (viz 

Tab. 64). 
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Sexuální život 

Předposlední položkou k vyhodnocení jsou sexuální problémy léčených mužů. 

1.kontrola | kRT 0 1 2 3 4 5 x  Celkem 

0 65 6 5 9 8 0 11 104 

1 7 19 16 4 3 0 5 54 

2 5 6 85 45 14 7 17 179 

3 4 5 21 86 56 21 5 198 

4 1 7 10 25 113 41 11 208 

5 0 0 1 6 26 120 8 161 

x 9 2 4 6 11 9 87 128 

 Celkem 91 45 142 181 231 198 144 1032 

Tab. 66: SŽ - 1. kontrola / Konec léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - kRT 

[bod] 

průměr 0,2 

minimum -4,0 

maximum 4,0 

směrodatná odchylka 1,0 

rozptyl 1,1 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 1,0 

Tab. 67: Změna v hodnocení SŽ - 1. kontrola / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -3 a méně -2 -1 0 1 2 3 a více 

Počet pacientů 13 26 85 488 164 44 27 

Tab. 68: Změna stavu pacienta - SŽ - 1. kontrola / Konec léčby 

25 procent pacientů označilo zlepšení stavu svého sexuálního života o jeden či více bodů (viz 

Tab. 67). U téměř poloviny mužů se sexuální život nijak rapidně nezměnil, zhoršení v dotazníku 

označilo 124 lidí, zlepšení pak téměř dvojnásobný počet pacientů (viz Tab. 68). Průměrné 

zlepšení je rovno hodnotě 0,2 bodu (viz Tab. 67).  
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Hormonální funkce  

Poslední oblastí dotazníku, kterou budeme vyhodnocovat je hormonální stav pacienta. 

1.kontrola | kRT 0 1 2 3 4 x Celkem  

0 556 47 8 1 2 70 684 

1 45 58 25 3 4 19 154 

2 14 8 25 2 1 7 57 

3 2 3 1 1 4 1 12 

4 2 1 1 0 4 0 8 

x 34 6 1 2 0 74 117 

 Celkem 653 123 61 9 15 171 1032 

Tab. 69: HF - 1. kontrola / Konec léčby 

Číselné charakteristiky 1.kontrola - kRT 

[bod] 

průměr 0 

minimum -4,0 

maximum 4,0 

směrodatná odchylka 0,7 

rozptyl 0,5 

dolní kvartil 0 

medián 0 

horní kvartil 0 

Tab. 70: Změna v hodnocení HF - 1. kontrola / Konec léčby 

Změna stavu pacienta -2 a méně -1 0 1 2 a více 

Počet pacientů 23 54 644 78 19 

Tab. 71: Změna stavu pacienta - HF - 1. kontrola / Konec léčby 

Jako tomu bylo u předcházejících částí (viz Tab. 62, Tab. 65, Tab. 68), tak i u hormonálního 

stavu pacienta došlo ve více případech ke zlepšení než ke zhoršení. Tentokrát ovšem není rozdíl 

tak markantní. Navíc je rozdíl srovnatelný s předchozími výsledky hodnocení hormonálních 

funkcí (viz Tab. 45, Tab. 58).  

Závěr 

Při hodnocení močových obtíží pacienta uvádí dotazovaní zhruba čtyřnásobně častěji zlepšení 

než zhoršení stavu pacienta. U problémů se stolicí a střevy a rovněž u sexuálních potíží pacienta 

uvádí dotazovaní ve zhruba dvojnásobném počtu případů zlepšení než zhoršení. Také v případě 

hormonálního stavu vykazují pacienti při první kontrole lepší výsledky, nežli tomu bylo po 

léčbě 

Z výsledků je patrné celkové zlepšení zdravotního stavu pacientů. 
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Zhoršení 

 

Beze 

změny 

Zlepšení 

 

o více než 

1 bod 

o 1 bod 

 

 

o 1 bod 

 

o více než 

1 bod 

Močové obtíže 
24 

(2,7%) 

44 

(4,9%) 

566 

(63%) 

109 

(12,1%) 

155 

(17,3%) 

Problémy se stolicí a střevy 
48 

(4,9%) 

45 

(4,6%) 

702 

(72,2%) 

85 

(8,7%) 

93 

(9,6%) 

Sexuální život 
39 

(4,6%) 

85 

(10,0%) 

488 

(57,6%) 

164 

(19,4%) 

71 

(8,4%) 

Hormonální funkce 
23 

 (2,8%) 

54 

(6,6%) 

644 

(78,8%) 

78 

(9,5%) 

19 

(2,3%) 

Celkem 
134 

(3,8%) 

228 

(6,4%) 

2400 

(67,9%) 

436 

(12,3%) 

338 

(9,6%) 

Tab. 72: Změna v hodnocení - 1. kontrola / Konec léčby 

Údaje v této tabulce udávají v jednotlivých řádcích různé součty odpovědí. Tento jev je 

zapříčiněn faktem, že v dotazníku existovala možnost nezodpovězení otázky. 
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Příloha I: Dotazník - webová podoba 
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Příloha J: Ukázka databáze 
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Příloha K: Původ pacientů - kraje ČR 

 

Léčená lokalita 
Kraj 

Plzeňský Praha Slovensko Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Celkový součet 

prostata   10 1 4 4 3 4 187 

CNS   2 4       3 90 

játra   9   2 3 4   50 

hlava a krk       1 2 2   29 

plíce 5 21 5 7 5 2 1 132 

ostatní   9 2 2 2 5 2 49 

slin. břišní   6 1 7 3     47 

páteř   3   1       7 

Celkový součet 5 60 13 24 19 16 10 591 

 

 

Léčená lokalita 
Kraj 

Hradecký Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický 

prostata 6 1 23   1 122 5 3 

CNS 1   2     76 2   

játra   2 2   1 23 1 3 

hlava a krk     1   1 21 1   

plíce 9 4 1 1 5 55 11   

ostatní   1 4 1 1 20     

slin. břišní 2 1 1   4 17 4 1 

páteř           3     

Celkový součet 18 9 34 2 13 337 24 7 
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Příloha L: Počet pacientů v České republice 
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Příloha M: Počet pacientů v Moravskoslezském kraji 
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Příloha N: Počet pacientů v České republice 
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