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ABSTRAKT 

Disertační práce na téma Efektivní metody pro modelování a kvantifikaci medicínských rizik 

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

jedné z několika kategorii Phadiatop testu, a to jen na základě detailního studia osobní a rodinné 

anamnézy. Mimo jiné poukazuje i na pochybení, k nimž dochází při sběru medicínských dat. Dále se 

zaměřuje na genetické predispozice ke vzniku atopie a ukazuje ta onemocnění, která výsledek 

ovlivňují. 

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

poznatkům o vzniku atopie, alergiích a Phadiatop testu. Z této teorie je pak vycházeno při návrzích 

matematických postupů a modelování výsledků zařazení pacienta do konkrétní skupiny Phadiatop 

testu. Těmi se zabývají následující dvě kapitoly. Kapitola 3 popisuje diskriminaci pomocí logistické 

regrese a kapitola 4 je zaměřena na predikci do více skupin pomocí multinomické vysvětlované 

proměnné. Tato je ještě rozdělena na možnosti predikce do neuspořádaných kategorií a uspořádaných 

kategorií. Kapitola 5 je věnována obdrženým databázím, poznatkům o záznamech a předzpracování 

dat do použitelné statistické podoby. Metodika popsána v kapitolách 3 a 4 je aplikována na konkrétní 

data v kapitolách 7 a 8. Představuje metody logistické regrese pro zařazení pacienta do skupiny 

„negativního“ nebo „pozitivního“ Phadiatop testu. Náročnějším zpracováním dané problematiky se 

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

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

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

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

Phadiatop testu. Pro zařazení pacienta do konkrétní skupiny Phadiatop testu byl vytvořen applet, který 

je připraven k využití přímo na odborných pracovištích, tento je na přiloženém CD spolu s testovanou 

databází pacientů. Stručným vyhodnocením genetických predispozic ke vzniku atopie se zabývá 

kapitola 11.  



 

 

ABSTRACT 

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

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

several categories of the Phadiatop test based on the detailed personal and family anamneses. It also 

points out the mistakes made during the medical data collecting. Next, the thesis concentrates on the 

genetic predispositions for developing atopy and shows the diseases influencing the results of the 

Phadiatop test.  

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

basic theoretical facts about developing atopy, allergies and Phadiatop test. This theory is later used 

during suggesting of the mathematical methods and modelling the results of the patients classifying. 

Chapter 3 describes the discrimination using the logistic regression and Chapter 4 is devoted to the 

prediction into more groups using the multinomial explained variable. This is divided into the 

possibility of predicting into random categories and ordered categories. Chapter 5 deals with the 

databases, information about the data and processing the data into a useful statistical sample. 

Methodology described in Chapters 3 and 4 is applied on the particular data in Chapters 7 and 8. It 

introduces the methods of the logistic regression for classifying each patient into the “negative” or 

“positive” groups of the Phadiatop test. Chapter 8 describes the demanding processing of the issues 

given as it deals with ordinal regression; thus, about classifying each patient into one of the five 

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

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

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

the individual Phadiatop test groups. After classifying patients into a particular Phadiatop test group an 

applet was created in order to be used in surgeries. The applet is available on the attached CD.  

Chapter 11 deals with the genetic predispositions for the development of atopy. 
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1 ÚVOD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sofistikovaných statistických metod předvídat výsledky jejich tesů. 

1.1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Na základě proběhnuvší státní doktorské zkoušky byly stanoveny čtyři cíle předkládané dizertační 

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

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

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

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

2. Důkladně analyzovat závislosti mezi výsledky Phadiatop testu a jiným přidruženým 

onemocněním.  

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

potvrdit tvrzení lékařů, že jde o jinou imunologickou reakci  

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

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

souvislosti v genetických predispozicích.  

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

testu. 

6. Algoritmicky zpracovat problematiku pomocí vhodného software.  
 

 



 

 

1.2 VZTAH DIZERTAČNÍ PRÁCE K OBORU KYBERNETIKA  

Kybernetika se zaměřuje především na to, jak systémy využívají informací o vazbě mezi svými 

vstupy a výstupy ke kontrole své vlastní funkce. Znalost systému je tvořena jejich modely 

(zjednodušenými výklady těchto systému) zanedbávajícími vlastnosti systému, které jsou pro účel, k 

němuž byl model vytvořen nepodstatné. Díky interdisciplinaritě, která je kybernetickému uvažování 

vlastní, je možné ji používat k pochopení a modelování libovolných systémů (technických, 

fyzikálních, biologických, ekologických, ...).  

Pokud lékaři zvolí u pacienta určitý způsob léčby (vstup), pacient (systém) bude na základě svého 

stavu popsaného stavovými proměnnými (např. věk, krevní tlak, závažnost onemocnění, …) reagovat 

určitým způsobem (výstup), např. objeví se u něj inkontinence. Ve většině případů mají lékaři jen 

malé povědomí o konkrétním mechanismu, který vede k pozorovanému efektu. Léčba spouští 

komplexní řetězec navzájem propojených reakcí zahrnujících různé orgány a části těla, nicméně jediné 

co můžeme pozorovat je konečný výsledek. Z tohoto hlediska považujeme pacienta za černou skříňku, 

tj. něco, co vstřebá vstupy a vyprodukuje výstupy, aniž bychom byli schopní vidět, co se děje mezi 

tím.  Lékaře lze v tomto pohledu vnímat jako adaptivní regulátor nastavující své parametry na základě 

informace o reakci pacienta na léčbu.  

Stavové a výstupní veličiny analyzovaného systému (pacientů) mají náhodnou povahu. Cíle 

předkládané dizertační práce směřují k: 

 odhadu nejistot na výstupu systému (tj. odhadu nejistot při určování incidence míry nežádoucích 

účinků radioterapie), 

 identifikaci vazeb mezi vstupy a výstupy (tj. identifikaci vlivu rodinné a osobní anamnézy 

pacienta na konkrétní výsledek Phadiatop testu) a identifikaci vazeb mezi stavovými proměnnými 

a výstupy (tj. identifikaci konkrétních nemocí v těchto anamnézách, které ovlivní závažnost 

naměřeného výsledku).  

K identifikaci uvedených vazeb a závislostí je využívána logistická a ordinální, která je 

považována za jednu ze základních metod užívaných pro diskriminaci jednotlivých pozorování do 

daných skupin,  zde je modifikována pro specifická biomedicínská data.   

 

 

 

 



 

 

2 ATOPIE A PHADIATOP TEST 

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

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

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

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

od místa vstupu alergenu.  

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

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

spolehlivé kožní testování pomocí předem zvolených alergenů. Tato vyšetření se běžně užívají i v 

praxi, v alergologických ambulancích. 

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

pro každý alergen. Tento přístup je však drahý, proto se nejprve zjišťuje, zda je v krvi vůbec nějaký 

pozitivní výskyt. Krev se odebírá na protilátky proti 40 alergenům najednou a tento balík má název 

Phadiatop. Tedy když má někdo Phadiatop negativní, netvoří zvýšeně protilátky proti běžným 

inhalačním alergenům. Jeho/její geny nevytvářejí nežádoucí protilátky a jeho/její kašel nebo rýma jsou 

nealergické. 

Každá alergie má pozitivní specifické IgE protilátky proti nějakému alergenu. Ale někdy se nedá 

zjistit proti kterému. Toto jsou však alergici, kteří nejsou atopici, protože u nich nenastává dispozice. 

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

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

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

skupiny naměřeného Phadiatop testu II až VI jsou pro pacienty středně nebo vážně nemocné atopií. 



 

 

3 LOGISTICKÁ REGRESE PRO URČENÍ PHADIATOP TESTU 

Prvním cílem předkládané dizertační práce bylo vytvořit nový efektivní matematický model na 

bázi vyspělých statistických metod pro určení parametru Phadiatop testu, který by na základě 

podrobné analýzy rodinné a osobní anamnézy pacienta umožnil lékařům rozhodnout, jak závažnou 

formou atopie pacient trpí.  K tomuto účely byla zvolena logistická a ordinální regrese. 

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

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

příznaků onemocnění, tzn. s výsledkem naměřeného Phadiatop testu 0 nebo I, byli umístěni do 

Skupiny 0 (zdraví pacienti s negativním Phadiatop testem). Pacienty s jakýmikoliv projevy 

onemocnění, výsledek Phadiatop testu II až VI, byli zařazeni do Skupiny I (nemocní pacienti 

s pozitivním Phadiatop testem). 

Tab. 3.1: Expertní ohodnocení onemocnění pro osobní a rodinnou anamnézu. 

Faktor Astma Alergická rýma Ekzém Ostatní 

Skóre 10 8 6 4 

 

Byl vytvořen logistický regresní model ze všech dostupných dat (1027 záznamů), hodnoty 

jednotlivých nezávislých proměnných byly určeny jako součet onemocnění, dle Tab. 3.1. 

  (
  

    
)                                  (3.1) 

Tento model byl testován na všech (stejných) datech. Výsledky testování jsou popsány v Tab. 7.2, 

sloupec Případ A. Phadiatop test zařadil pacienta do špatné skupiny jen ve 220 případech, tedy chyba 

predikčního modelu byla určena jako poměr: 
   

    
        

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

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

zařazeny. Byl obdržen následující model: 

  (
  

    
)                                 (3.2) 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 3.2, sloupec Případ B.  



 

 

Tab. 3.2: Výsledky predikce zařazení pacienta pomocí logistické regrese. 

 Případ A Případ B 

Počet správně zařazených 

pacientů 
807 78 

Počet nesprávně 

zařazených pacientů 
220 24 

Počet pacientů zařazených 

do Skupiny 0 
233 21 

Počet pacientů zařazených 

do Skupiny 1 
331 33 

 

Modely byly podrobeny statistickým testům, zde jsou uvedeny testy pro druhý model, dle Tab. 3.3 

je model statisticky významný, p_value= 0.0000. Ohodnocení nezávislých proměnných modelu (OA a 

RA) bylo provedeno pomocí Pearsonova Chí-kvadrát testu významnosti, uvedeného v Tab. 3.4. 

Proměnná OA (osobní anamnéza) je zde uvedena jako statisticky významná na 95% konfidenční 

úrovni. Naopak u proměnné RA (rodinná anamnéza) bylo p_value větší než 0,05. Tedy proměnná RA, 

by mohla být z modelu vyloučena. Tento výsledek byl zřejmě způsoben nedostatečně vyplněnou 

informací o rodinné anamnéze v databázi. 

Tab. 3.3: Analysis of variance, pro model 3.2. Tab. 3.4: Test statistické významnosti koeficientů, 

pro model 3.2. 

Source Deviance Df P-Value 

Model 197.312 2 0.0000 

Residual 966.168 923 0.1575 

Total (corr.) 1163.168 925  

 

Factor Chi-Square Df P-Value 

OA 169.768 1 0. 0000 

RA 2.12564 1 0. 1448 

 

 

3.1 VÝSLEDKY S VYUŽITÍM POUZE OSOBNÍ ANAMNÉZY 

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

databáze vyloučena a zůstala pouze jedna nezávislá proměnná, osobní anamnéza (OA). Jak bylo 

uvedeno výše, osobní i rodinná anamnéza byly vytvořeny jako součet onemocnění ovlivňující 



 

 

výsledek Phadiatop testu. V novém modelu tedy zůstává závislá proměnná Ph (výsledek Phadiatop 

testu) a 4 nezávislé proměnné: Astma, Alergická rýma, Ekzém a Ostatní. 

  (
  

    
)                                                                 

 (3.3) 

Výsledky predikce globálního modelu, vytvořeného ze všech dostupných dat, jsou sepsány v Tab. 

3.6, kde první sloupec ukazuje výsledek naměřené hodnoty Phadiatop testu, provedené lékaři a první 

řádek je výsledek vytvořeného logistického modelu. Hodnoty v tabulce jsou vyplněny pro možné 

případy zařazení pacienta do konkrétní skupiny (například hodnota 166, znamená, že u těchto 166 

pacientů model pacienta vyhodnotil k zařazení do skupiny 1, a zároveň hodnota naměřeného 

Phadiatop testu byla 1). Hodnota v závorce je příslušná relativní četnost. Zajímavé jsou buňky, kdy 

model provedl zařazení nesprávně. V tuto chvíli se jako nejdůležitější hodnota jeví číslo 165, kdy bylo 

předpovězeno, že by pacient měl být zdráv, ale on byl nemocen atopii. Druhá chyba není tolik 

závažná, celkem pouze 55 záznamů, kde model vyhodnotí pacienta jako nemocného zatímco on je 

zdráv. 

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

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

bude zařazen nesprávně. Ověření proběhlo na všech datech (1027 záznamů). 

Tab. 3.5: Výsledky všech pacientů, 1027 záznamů. 

 PhModel =1 PhModel =0 

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

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

Sensitivity 

(SE) 

Specificity 

(SP) 

Positive predictive vale 

(PPV) 

Negative predictive value 

(NPV) 

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

 

3.2   VÝSLEDKY PRO VYPLNĚNÁ (ÚPLNÁ) DATA 

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

pacienta s naměřeným Phadiatop testem (PhTest=1) do skupiny 0, viz Tab. 3.6, hodnota 165 (FN).  

K odstranění nebo zmenšení této chyby byla nejprve konkrétně znovu prostudována databáze a 

testovány případy, kdy k tomuto špatnému zařazení dochází. Ve většině případů tyto chyby byly 

způsobeny „nulovými“ řádky, tedy řádky, kde chyběly všechny informace a tudíž byly nahrazeny 

nulami. V původní databázi tyto údaje chyběly a při předpracování do počítačové podoby byly 



 

 

nahrazeny nulami. V tuto chvíli, ale nebylo možno rozhodnout, zda pacient, u kterého byl celý řádek 

nulový (prázdný) nemá onemocnění, ovlivňují výsledek Phadiatop testu, nebo jen někdo zapomenul 

daný řádek vypsat. Pro tyto záznamy byl vytvořen nový model (3.4). 

  (
  

    
)                                                                   (3.4) 

Výsledky predikce tohoto modelu jsou uvedeny v Tab. 3.7. Zde je již patrné zmenšení hodnot pro 

špatně zařazené pacienty (hodnota 165 byla snížena na 49). Dat, která znamenaly chybu, a tedy 

vyžadovaly naší pozornost je zde jen 49, tedy méně než v případě, kdy model předpoví, že pacient je 

nemocen (PhModel = 1) zatímco Phadiatop Test vyšel 0. 

Tab. 3.6: Predikční výsledky regresního modelu (3.4), pro 376 dat. 

 PhModel =1 PhModel =0 

PhTest =1 166 (TP 49 (FN) 

PhTest =0 55(FP) 106 (TN) 

Sensitivity 

(SE) 

Specificity 

(SP) 

Positive predictive vale 

(PPV) 

Negative predictive value 

(NPV) 

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

 

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

Procentuální výsledek zařazení pacienta byl lehce zhoršen než u kompletní databáze 1027 dat. V tomto 

případě pracujeme jen přibližně se třetinou dat a konečný výsledek zařazení pacienta je téměř stejný 

jako u kompletní databáze, kde předchozí model pracoval s nulovými hodnotami a automaticky 

zařazoval pacienta do Skupiny 0 i když byly informace o jeho zdravotním stavu neúplné. 

Porovnáním ROC křivek obou modelů, je patrné, že pro celou databázi 1027 pacientů (Obr. 3.1 - 

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

  

Obr. 3.1: Porovnání ROC křivek; vlevo kompletní databáze, vpravo omezená databáze 376 

záznamů. 



 

 

Při porovnání obou výsledků v Tab. 3.6 a Tab. 3.7, se ukazuje, že hodnoty v prvním sloupci jsou 

stejné, hodnota 165. Nejedná se o náhodu. Tato hodnota se vztahuje k pacientům s úplně vyplněnými 

údaji v osobní anamnéze. Tyto údaje nemohly být z databáze odstraněny a bylo v pořádku, že byly i 

druhým modelem vyhodnoceny stejně. 

Tento model byl rovněž podroben statistickým testům, viz Tab. 3.8 a Tab. 3.9. 

 

 

Tab. 3.7: Analysis of deviance, pro model 3.4. 

Tab. 3.8: Test statistické významnosti 

koeficientů, pro model 3.4 

Source Variance Df P-Value 

Model 84.8205 4 0.0000 

Residual 482.644 371 0.0207 

Total (corr.) 513.464 375  
 

Faktor Chi-Square Df P-Value 

Astma 13.9485 1 0.0002 

Alergická rýma 56.2333 1 0.0000 

Ekzém 0.0356  0.8503 

Ostatní 0.6814 1 0.4091 
 

 

 Tab. 3.9 vyplývá, že proměnné Ekzém a Ostatní jsou statisticky nejméně významné a mohou 

být z modelu vyloučeny. Byl tedy vytvořen model s pouze dvěma nezávislými proměnnými: 

Astma a Alergická rýma.  

Model pro Osobní anamnézu pacienta jen se statisticky významnými proměnnými (3.5): 

 

rymaalergickaastma
Ph

Ph











2538.01189.07927.0

1
ln   (3.5.) 

 

I tento model byl podroben testování správnosti zařazení pacienta do jedné ze dvou skupin. Na základě 

získaných výsledků můžeme konstatovat, že model pracuje úplně stejně v případě, kdy má 2 

proměnné, jako v případě, kdy má 4 proměnné. I při podrobnějším zkoumání výsledků zjišťujeme, že 

predikce zařazení pacienta je naprosto shodná jako v případě, kdy máme 4 proměnné. 

 



 

 

4 VÝSLEDKY S VYUŽITÍM MULTINOMICKÉ PROMĚNNÉ - 

ORDINÁLNÍ REGRESE 

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

1974 záznamů. Po vyčištění a odstranění nulových a nevyplněných údajů získáváme 1132 

použitelných záznamů. Tato databáze obsahuje údaje o rodinné i osobní anamnéze. Mimo jiné jsou 

zde pacienti také děleni do různých skupin podle aktuálního onemocnění (profesní astma, problémy 

s kůží, obecné alergie a také kontrolní skupina). Informace o jednotlivých počtech pacientů v dané 

skupině Phadiatop testu (0-VI) jsou uvedeny v následující tabulce, Tab. 4.1.  

Tab. 4.1: Počty záznamů v jednotlivých kategoriích. 

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

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

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

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

Kontrolní skupina 245 77 46 91 54 24 4 541 

Celkem 510 201 101 169 103 40 8 1132 

 

Z uvedené tabulky, Tab. 4.1, je patrné, že největší zastoupení pacientů je v Kontrolní skupině. 

Pacienti v této skupině přišli na testování bez předchozí zkušenosti nebo bez předchozí znalosti 

náchylnosti k nějakému onemocněni. Rozhodně se nejedná jen o zdravé pacienty. Tito pacienti by 

mohli být vyhodnocení jako reprezentativní vzorek populace, který se podrobil Phadiatop testu v 

rámci FNO, Kliniky pracovního a preventivního lékařství.

 

Obr. 4.1: Rozložení naměřených výsledků Phadiatop testu podle skupin obyvatelstva. 
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Na Obr. 4.2 vidíme rozložení jednotlivých naměřených hodnot Phadiatop testu podle závažnosti a 

skupin obyvatelstva; je patrné, že v každé skupině obyvatelstva je nejvíce naměřených hodnot pro 

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

formy atopie (Phadiatop test VI), celkem pouze 8 záznamů v celé databázi (viz Tab. 4.1) a vidíme, že 

například ve skupině Profesní astma nebyl vůbec zaznamenán výsledek naměřeného Phadiatop testu 

skupiny VI. 

4.1 TESTOVÁNÍ SOUBORU  

4.1.1 PREDIKCE, SLOUČENÍ SKUPIN 

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

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

je přidána pro pacienty, kteří pocházejí z kontrolní skupiny. 

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

databázi se jako statisticky nevýznamné jeví proměnné rodinné anamnézy (RA) konkrétně: astma, 

ekzém a ostatní. Můžeme říci, že rodinná anamnéza je v tomto případě statisticky nevýznamná a model 

by pracoval stejně dobře i bez ní. Naopak proměnná Control se ukazuje jako statisticky významná, 

tedy je důležité, zda pacient pochází z databáze s již přiřazeným onemocněním nebo je z Kontrolní 

skupiny. 

Tab. 4.2: Ohodnocení a verifikace nezávislých proměnných pro ordinální regresi. 

Pro naše testování sloučíme skupiny Phadiatop testu 0 a I, protože pacienti s výsledky Phadiatop 

testu 0 nebo I jsou srovnatelní, co se týče příznaků i léčby. Řadí se do skupiny „zdravých“ pacientů, 

jejich Phadiatop test je negativní. Pro účely naší analýzy sloučíme i pacienty ve skupinách V a VI 

Závislá proměnná 

Odhad Wald´s test Významnost 

Complete Control  Complete Control Complete Control 

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

OA_alergická rýma -1,813 -2,504       171,643 139,842 0,000 0,000 

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

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

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

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

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

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

Control -0,509 ---- 12,707 ----- 0,000 ----- 

       



 

 

z důvodů nízkého počtu záznamů v těchto skupinách; ve skupině VI máme pouze 8 záznamů, jak již 

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

Tab. 4.3: Výsledky predikce ordinální regrese, kompletní databáze (1132 záznamů). 

 

 

 

 

 

 

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

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

těchto skupin s jinými jim blízkými. Jak je vidět z tabulky, model nejefektivněji pracuje pro zdravé 

pacienty, skupina Phadiatop testu 0+I.  

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

se jedná o kontrolní vyšetření nebo o pacienta, kde je dopředu známo specifické onemocnění.  

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

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

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

statistické významnosti jsou uvedeny v Tab. 8.3, sloupce Control. Na základě těchto výsledků je 

patrné, že celá rodinná anamnéza v této skupině není statisticky významná a veškeré koeficienty 

vztahující se k ní by mohly být z modelu vyloučeny. Velmi zajímavé je také zjištění, že hodnota 

proměnné osobní anamnézy-Ekzém (OA_ekzém) je statisticky nevýznamná a mohla by být z modelu 

vyloučena. Toto potvrzuje domněnku lékařů, že ekzém nesouvisí se závažností Phadiatop testu, jedná 

se o jinou imunologickou reakci. 

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

uvedeny v Tab. 8.5. Model správně zařadil 345 pacientů z 541, správnost zařazení je 0,64, což je 

srovnatelné s testováním kompletní databáze. Nicméně i v tomto modelu nejsou žádní pacienti 

zařazeni do skupiny II. Toto potvrzuje domněnku sloučit skupinu II s jinou jí odpovídající kategorií. V 

tomto modelu jsou již predikováni pacienty do skupiny V+VI, nízké hodnoty predikce mohou být 

způsobeny velmi malým počtem záznamů o pacientech s naměřenou hodnotou Phadiatop testu ve 

skupině V a VI.  

 

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

PhTest 0+I 686 0 15 8 0 

PhTest II 95 0 4 2 0 

Ph Test III 136 0 16 17 0 

Ph Test IV 82 0 11 10 0 

Ph Test V+IV 26 0 11 11 0 



 

 

Tab. 4.4: Výsledky predikce pro ordinální regresi, Kontrolní skupina, (541 záznamů). 

4.1.2 TESTY MODELU 

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

pro Kontrolní skupinu.  

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

nulové hypotézy. 

 

H0: Všechny koeficienty umístěné v modelu jsou 0.  

HA: Koeficienty v modelu jsou nenulová čísla. 

 

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

prediktorů. Z Tab. 8.6 je vidět rozdíl mezi těmito dvěma pravděpodobnostmi. Na základě Chí-kvadrát 

testu byla zjištěná hladina významnosti menší než 0,05. To znamená, že můžeme zamítnout nulovou 

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

Tab. 4.5: Model fitting information, Kontrolní skupina. 

 

Model 

-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 728,912    

Final 506,018 222,894 8 0,000 

 

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

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

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

se tedy jeví jako dobrý. 

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

PhTest 0+I 292 0 28 8 0 

PhTest II 34 0 8 4 0 

Ph Test III 40 0 42 9 0 

Ph Test IV 15 0 27 10 2 

Ph Test V+IV 2 0 20 5 1 



 

 

Tab. 4.6: Goodness of fit statistics, Kontrolní skupina. 

 
Chi-Square df Sig. 

Pearson 412,946 392 0,224 

Deviance 348,453 392 0,944 

 

4.2 VYHODNOCENÍ “NEMOCNÝCH” PACIENTŮ 

Soubor byl předem rozdělen na jednotlivé podoblasti podle specifických problémů pacientů, které 

jsou lékařům známy, ještě před provedením Phadiatop testu. Rozdělen je na Profesní astma (PA), 

Problémy s kůží (kůže) a Ostatní alergie (alergo). Přesné počty pacientů ve skupinách a jejich 

naměřené hodnoty Phadiatop testu jsou uvedeny v Tab. 4.8. 

Tab. 4.7: Rozdělení nemocných pacientů do skupin. 

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

Profesní astma 

(PA) 
82 11 15 5 2 115 

Problémy 

s kůží (kůže) 
139 18 25 12 8 202 

Ostatní alergie 

(alergo) 
168 26 38 32 10 274 

Celkem 389 55 78 49 20 591 

 

Byly provedeny odhady regresních koeficientů pro všechny nemocné pacienty, celkem 591 

záznamů. Výsledky odhadů jsou uvedeny v Tab. 8.9. Na základě uvedených výsledků je patrné, že 

proměnné OA_ostatní, RA_ekzém a  RA_ostatní jsou statisticky nevýznamné a mohly by být z návrhu 

vyloučeny. 

Podle odhadnutých koeficientů byl vytvořen model a provedeno testování zařazení pacienta do 

konkrétní skupiny Phadiatop testu. Výsledky pro každou skupiny jsou uvedeny níže (Tab. 8.10).  

 



 

 

Tab. 4.8: Zařazení všechny pacientů ze specifických skupin, 591 údajů. 

 

 

 

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

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

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

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

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

4.3 ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPU POMOCÍ ORDINÁLNÍ REGRESE 

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

skupiny. Na základě tohoto modelu tedy bude probíhat testování pacientů dále. I pro tyto výpočty jsou 

sloučeny skupiny Phadiatop testu 0+I a skupiny V+VI. Aby byly kvality tohoto modelu využity 

v praxi, bude otestován na zbylých datech. Tedy na všech nemocných pacientech (skupiny Profesní 

astma, Kůže, Alergo) celkem na 591 záznamech, skupiny jsou popsány, viz kapitola 8.1.  

Tab. 4.9: Vyhodnocení zařazení pacienta do konkrétních skupin Phadiatop testu. 

 

 

 

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

uvedeny v Tab. 8.8. V předchozím případě model správně zařazoval pacienty jen do skupiny 0+I. 

V tomto případě, jak je uvedeno výše, jsou pacienti predikování do všech skupin (Tab. 10.2) 

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

PhTest 0+I 389 0 0 0 0 

PhTest II 55 0 0 0 0 

Ph Test III 78 0 0 0 0 

Ph Test IV 47 0 0 2 0 

Ph Test V+IV 20 0 0 0 0 

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

PhTest 0+I 297 0 59 31 2 

PhTest II 43 0 9 3 0 

Ph Test III 52 0 19 6 1 

Ph Test IV 25 0 11 10 3 

Ph Test V+IV 9 0 6 5 0 



 

 

Phadiatop testu; opět je nejlepší úspěšnost pro skupinu zdravých pacientů celkem správně zařazených 

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

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

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

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

že daný pacient náleží do této skupiny a ne do skupiny „vedlejší“. Když uvážíme, že model je 

vytvořen z dat Kontrolní skupiny a je testován na kompletně jiných datech, zkusme vypočítat 

pravděpodobnost správného zařazení i když model pacienta vyhodnotil jen o jednu skupinu Phadiatop 

testu vedle, viz Tab. 10.3. 

Tab. 4.10: Porovnání výsledků predikce do jednotlivých skupin Phadiatop testu. 

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

Celkem ve skupině 389 55 78 49 20 

Počet predikovaných 426 0 104 55 6 

Správně predikováno 297 0 19 10 0 

Výsledek se započítanou chybou 297 52 25 24 5 

 

Správně zařazení pacienti: 297 + 19 + 10 = 326 

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

Celkově je tedy úspěšnost zařazení:  
      

   
 
   

   
      

Grafické znázornění úspěšnosti zařazení pacienta do konkrétní skupiny, je uvedeno na Obr. 4.1. 

Z výsledků vyplývá, že nejlepší predikční vlastnosti by byly pro rozdělení pacientů do skupiny 

„negativní“, Phadiatop test (0+I) a „pozitivní“ Phadiatop test (skupiny II až VI). Z obrázku je patrné, 

že model zařazuje pacienty i do všech skupin Phadiatop testu. V případě že připočteme možnou chybu 

zařazení o jednu kategorii „vedle“, pak se výsledek predikce zlepší. Významné zlepšení nastává u 

všech skupin „pozitivního“ Phadiatop testu.   



 

 

 

Obr. 4.2: Úspěšnost zařazení pacienta do konkrétní skupiny. 

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

konkrétní skupiny pouze na základě osobní a rodinné anamnézy, viz přiložený soubor a Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.3: Ukázka appletu pro zařazení pacienta do konkrétní skupiny Phadiatop testu. 

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

osobní a rodinnou anamnézu), program vrátí hodnotu doporučené skupiny Phadiatop testu. Mimo to je 

ve sloupci Pravděpodobnost určena i pravděpodobnost, s jakou bude daný pacient v každé skupině 

Phadiatop testu. Stává se, že rozdíl mezi pravděpodobností zařazení do jednotlivých tříd je velmi 

nízký. 
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5 Vyhodnocení výsledku Phadiatop testu na základě 

věku a genetických predispozicích pacienta 

 

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

zde kompletně uveden ročník narození jednotlivých pacientů. Tato informace je uvedena pouze u 

nemocných pacientů, u Kontrolní skupiny tato informace bohužel chybí. Na základě této informace 

bylo vyhodnoceno procentuální zastoupení výsledku Phadiatop testu mezi jednotlivými věkovými 

skupinami obyvatelstva, viz Tab. 5.1. Tato vyhodnocení byla prováděna pro skupinu nemocných 

pacientů. Zde je pro přehlednost uvedeno zařazení jen do dvou skupin: pozitivní (Phadiatop II až VI) a 

negativní (Phadiatop 0 a I). 

Na základě uvedených věkových skupin a rozdělení do pozitivního nebo negativního Phadiatop 

testu (Obr. 5.1) je vidět, že procentuální zastoupení nemocných je víceméně vyrovnáno. Jediná 

skupina, která vybočuje a má nejvíce pozitivních pacientů je ve věku 31 až 40 let (1981-1972), tedy u 

mladších obyvatel. 

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

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

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

vyplněny jako pozitivní nemoci, které vyšly jako statisticky významné pro výsledek Phadiatop testu. 

Jako geneticky predisponovaný pacient byl tedy záznam vyhodnocen, jestliže měl v rodinné 

anamnéze: 

- pozitivní Astma nebo Alergickou rýmu a na další záznamy již nemusel být bran zřetel 

- pozitivní Ekzém i Ostatní současně, jestliže měl negativní astma a alergickou rýmu 

Jak ukazuje Tab. 5.1, sloupec Genetická predispozice, pacientů s genetickou predispozicí k 

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

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

   

   
     . Což potvrzuje i rozdělení souboru, kde je 202 pozitivních pacientů z 591, tedy asi 34%. 

Na základě rodinných predispozic by mělo být 39% ze všech pacientů ve skupině pozitivního 

Phadiatop testu. Nicméně pro pacienty, kteří mají naměřený pozitivní Phadiatop test (202 záznamů) 

jich je geneticky predisponovaných 
  

   
     . 



 

 

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

pacientů k výskytu atopie. Na základě tohoto zjištění by pro další výzkum mohla být rodinná 

anamnéza sloučena pouze do pozorování, jestli pacient má genetickou predispozici nebo nemá. 

Výsledné rovnice by byly zjednodušeny (místo 4 nezávislých proměnných pro rodinnou anamnézu by 

zde byla pouze jedna – genetická dispozice). Nicméně tento závěr je nutno ještě ověřit a prokázat na 

dalších datech. 

Tab. 5.1: Věkové procentuální zastoupení obyvatelstva na základě Phadiatop testu. 

Věk 
Phadiatop 0+I 

Phadiatop 

II až VI 

Poměr 

pozitivních 

Genetická 

predispozice 

Predispozice u 

pozitivních 

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

31 to 40 let 79 56 0,28 65 30 

41 to 50 let 85 37 0,18 45 11 

51 to 60 let 101 38 0,19 41 12 

Nad 60 let 88 33 0,16 56 13 

Celkem 389 202 1 233 83 

 

 

Obr. 5.1: Histogram zastoupení věkových tříd pro Phadiatop test. 
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6 ZÁVĚRY PLYNOUCÍ Z PŘEDLOŽENÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Závěry plynoucí z předložené dizertační práce mohou být rozděleny do následujících oblastí: 

 závěry plynoucí pro praxi, 

 možnosti dalšího pokračování v řešení problematiky. 

6.1 ZÁVĚRY PLYNOUCÍ PRO PRAXI 

Předložená disertační práce se zabývá konkrétním medicínským problémem, vytvoření efektivního 

modelu pro zařazení pacienta do dané třídy Phadiatop testu. Využívá reálná medicínská data a také je 

na nich otestována. Navíc byl vytvořen applet v programu Excel pro praktické použití a otestování 

funkčnosti zařazení přímo v ordinacích lékařů. Hlavními cíli disertační práce byly: 

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

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

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

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

onemocněním.  

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

potvrdit tvrzení lékařů, že jde o jinou imunologickou reakci. 

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

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

tj. najít souvislosti v genetických predispozicích.  

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

testu  

6. Algoritmické zpracování problematiky pomocí vhodného software.  

 

 

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

regrese. Ve spolupráci s MUDr. Zdeňkou Hajdukovu, PhD. (přednostka Kliniky pracovního a 

preventivního lékařství, FN Ostrava-Poruba) byla vytvořena nová databáze pacientů podle 

konkrétních požadavků na zpracování a vyhodnocení dat. 

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

proměnnými, tento model predikuje správné zařazení pacienta s pravděpodobností 72%. 

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

predikuje správné zařazení s pravděpodobností 68%. 

 



 

 

Ad2) Na základě analýzy onemocnění byly učiněny dva závěry: 

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

testování statisticky nevýznamná a může být z modelu vyloučena. Podobně nevýznamné se 

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

jevily jako statisticky významné pouze Astma a Alergická rýma v osobní anamnéze.  

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

ordinální regrese. Zde byly sloučeny skupiny Phadiatop testu 0 a I, protože se v tomto případě 

jednalo o zdravé pacienty bez jakýchkoliv příznaků onemocnění. Dále byly sloučeny skupiny 

V a VI, z důvodu nedostatku dat v těchto skupinách. Pro vyhodnocení byly využity všechny 

proměnné jak v rodinné, tak osobní anamnéze (celkem 8 nezávislých proměnných). Zde se 

jako méně významná opět ukazuje rodinná anamnéza. Z osobní anamnézy je opět nejméně 

statisticky významná proměnná Ekzém. 

 

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

proměnná Ekzém jeví jako statisticky nevýznamná a tedy vhodná k vyloučení z modelu. Ze 

statistického hlediska je tedy pravděpodobné, že s výsledek Phadiatop testu nesouvisí s tímto 

onemocněním a můžeme potvrdit tvrzení lékařů, že se jedná o jinou imunologickou reakci.  

 

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

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

Phadiatop testu je v tomto konkrétním souboru až 40%.   

 

 

Ad5) Kapitola 11 se zabývá i rozdělením pacientů do skupin podle jejich ročníku narození. Nejvíce 

pacientů s pozitivním Phadiatop testem je v této databázi narozeno v letech 1981 -1972. Zde je 

také prokázána nejvyšší genetická predispozice k onemocnění 

 

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

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

vrátí předpokládanou skupinu Phadiatop testu, do které bude pacient zařazen. Zároveň je 

uvedena i pravděpodobnost s jakou bude pacient v ostatních skupinách Phadiatop testu. 

Mnohdy jsou rozdíly v zařazení pacienta do dané skupiny velmi nízké, pohybují se v řádu 

procent. 

V této práci proběhlo testování všech dostupných dat z FNO, Kliniky pracovního a preventivního 

lékařství. Na začátku samotné práce bylo nutno data vyčistit a vyfiltrovat nekompletní údaje. Prvním 

krokem bylo zařazování pacientů na základě logistické regrese, do dvou skupin Phadiatop testu 



 

 

„pozitivní“ nebo „negativní“. Závěr tohoto přístupu je shrnut v Tab. 7.7, zde vidíme, že 

pravděpodobnost správného zařazení pacienta je 72% a Senzitivita 77%. Pro ordinální regresi byla 

také testována všechna data. Jako nejlepší vzorek dat se ukázal soubor Kontrolní skupiny dat. Tato 

byla nejpřehledněji vyplněna a obsahovala nejvíce záznamů pacientů se všemi naměřenými skupinami 

Phadiatop testu. Model z této skupiny byl otestován a na jeho základě byl vytvořen program pro 

výpočet Phadiatop testu. Testování probíhalo na všech ostatních skupinách dat (Astma, Kůže, Alergo) 

a výsledky, které byly získány se ukázaly jako lepší, než když byla tato data testována na modelech, 

které z nich byly přímo vytvořeny. Model ukázal dobré predikční vlastnosti, zařazoval pacienty do 

všech skupin Phadiatop testu. Predikuje celkem do 5-ti skupin. U ordinální regrese je nejlepší možná 

predikce určena jako nejvyšší pravděpodobnost, že pacient bude do této skupiny náležet. I když model 

nerozpozná přesně danou skupiny, výsledek predikce je posunut jen o třídu „vedle“, což je značné 

zlepšení. Pravděpodobnost úspěšného zařazení je 68%. 

 

6.2 MOŽNOSTI DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ V ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 

Z hlediska dalšího rozvoje problematiky řešené v práci je možno zmínit několik idejí, které by 

bylo v rámci dalšího řešení vhodné realizovat. Namátkově lze uvést: 

 Onemocnění pacienta je formulováno příliš obecně. Výskyt všech onemocnění, ovlivňujících 

Phadiatop test, je formulováno pouze jako „má nebo nemá“ onemocnění, resp. 0 nebo 1. Pro 

ordinální regresi je možno odstupňovat onemocnění, například podle závažnosti. Vhodné by bylo 

rozdělení alespoň do 3 skupin (nemá onemocnění, onemocnění, vážné onemocnění). 

 Zlepšení appletu pro výpočet Phadiatop testu. Současný applet zdokonalit tak, že by nejen data 

vyhodnocoval, ale i ukládal zadané informace a později po změření Phadiatop testu i porovnával 

vypočítaný a naměřený výsledek.  

Závěry plynoucí z předložené dizertační práce mohou být rozděleny do dvou oblastí: 

 závěry plynoucí pro praxi, 

 závěry plynoucí pro rozvoj vědy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Význam 

alergo data pocházející od alergických pacientů 

control proměnná přidaná pro odlišení kontrolní skupiny pacientů od ostatních pacientů 

FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Fj hodnota distribuční funkce 

FN počet falešně negativních (false negative) 

FNO Fakultní nemocnice Ostrava 

FP počet falešně pozitivních (false positive) 

H0 nulová hypotéza 

HA alternativní hypotéza 

IgE alergické protilátky 

kůže data pocházející od pacientů s problémy s kůží 

NPV negativně předpovězená hodnota 

OA osobní anamnéza pacienta 

PA profesní astma 

Ph Phadiatop test 

PhModel výsledek Phadiatop testu, vypočtený modelem 

PhTest naměřený Phadiatop test 

PPV pozitivně předpovězená hodnota 

PV testová statistika poměru věrohodností 

RA rodinná anamnéza pacienta 

ROC ROC křivka, nástroj pro hodnocení a optimalizaci binárního klasifikačního testu. 
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