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Úvod 

 

Nedá se přesně říci, kdy poprvé statistika pomohla v medicíně. 

Jedním z prvních  úspěchů biostatistiky bylo mapování incidence 

případů cholery při epidemii v Londýně v roce 1853. Použití statistiky 

tehdy nakonec dospělo k identifikaci defektního zdroje vody. První 

randomizovaná klinická studie proběhla až v roce 1951 a týkala se 

použití streptomycinu při léčbě tuberkulózy.  

Mnoho lidí vidí statistiku jako něco poměrně nezáživného čímž 

se není třeba příliš se předem zabývat a prostě nějak nasbírám jakási 

data a pak je teprve čas na statistiku. Tato představa je bohužel 

naprosto scestná. Dá se použít je ve velmi jednoduchých aplikacích, 

kdy mě zajímá, kolik různých typů léků předepsal jeden konkrétní 

lékař v březnu 2010. Nechceme z této informace nijak zobecňovat, 

nechceme odhadovat průměrnou spotřebu léků za rok apod.  Také 

tam, kde jde o popis nějaké kazuistiky (nebo několika málo kazuistik), 

statistiku na počátku opravdu nepotřebujete. Také pokud nás zajímá 

konkrétní údaj v daném čase a nechceme z něj nic usuzovat ani nic 

zobecňovat, také vystačíme s deskriptivní statistikou až poté, co data 

máme k dispozici. Ale statistika je a musí být i na začátku každého 

výzkumu, kde jsou na konci výzkumu pak použity statistické metody.  
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I. Volba designu studie  
 

Na začátku lékařského výzkumu je vždy nějaká otázka/hypotéza, 

která se týká nějaké populace. Statistika je pak nutná a 

nezastupitelná část návrhu studie a bez ní by obvykle nasbíraná data 

přestala být smysluplná pro daný účel. Statistik musí spolupracovat 

s celým projektovým týmem – musí být jeho součástí, aby mohl 

z primárního cíle studie, z primárního endpointu (a ze sekundárních 

endpoitů) formálně zformulovat hypotézu (více o hypotézách viz kap. 

III).  

Důležité je, že statistika zásadně ovlivňuje i design studie. Jaké 

možnosti máme? Odpověď závisí jak na tom, na co se ptáme, tak i na 

klinických, statistických, etických a dalších aspektech. Zlatým 

standardem u klinických studií jsou randomizovaná paralelní klinická 

studie a randomizovaná crossover (zkřížená) klinická studie (typy 

klinických studií viz kap….). Druhý typ  je výhodnější – je lépe možné 

odhadnout individuální odpověď subjektu. Ovšem ne vždy je to možné, 

protože  subjekt/pacient může být po první periodě  již vyléčen (pak 

už není v druhé periodě co léčit), mohou to být i etické či jiné důvody, 

co použití crossover designe brání. Důležitý faktor je i čas: každý 

pacient obsahuje v randomizovaném pořadí více léčeb a to trvá delší 

čas.  

 

Například jsme v situaci, kdy už víme primární otázku/hypotézu, 

a známe populaci, které se otázka týká. Zvolili jsme např. 

randomizovaný paralelní design s testovaným a kontrolním ramenem 

(pacienty náhodně rozdělíme do těchto dvou ramen).(randomizace viz 

kap. IV). Mějme tedy již formulovánu nulovou hypotézu testovanou 
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oproti alternativní hypotéze (= našemu očekávání). Musíme ale i 

předem určit, jaký statistický model (test) bude použit. Volba testu 

tak, aby vyšlo to, co chceme, by nebyla statistika, ale spíše mučení 

dat. Proto též model musí být volen předem (případně kondicionálně 

volen dle nějaké, předem neznámé, vlastnosti dat). Stručně řečeno - 

přístup „máme data a vyzkoušíme vše, co je možné, až dostaneme 

výsledek, který se nám líbí“, ten nemá se statistikou nic společného.  

To už pak je jako z vtipu níže: “čísla jsou jako lidé; mučíme-li je 

dostatečně, řeknou nám vše, co chceme slyšet”ˇ 

 

 

 

Studie v rámci klinického výzkumu má být otevřením, byť 

pravděpodobnostním, dveřím k pravdě a ne mučením čísel a proto 

tolik statistických rozhodnutí je nutných předem. 

Čili už jsme zvolili i statistický test, sílu testu (tj. 

pravděpodobnost detekování diference, pokud  ta skutečně existuje) 

a hladinu významnosti (tj.  pravděpodobnost prohlášení diference za 

statisticky významnou, ač ve skutečných populacích neexistuje). 
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Klasicky se volí síla testu (power) 80% (0.80) a hladina významnosti 

(signifikance, alpha level) 5% (0.05). Obr. 1 znázorňuje, jaký by měl 

být rozsah výběru (v obou ramenech dohromady) pro jednoduchý 

dvouvýběrový t-test (za předpokladu shodných rozptylů) . 

 

 

Obr.1: celkový rozsah výběru pro dvouvýběrový t-test v závislsoti na SD a klinicky relevantím rozdílu mezi průměry 

 

Z grafu na obr. 1 vidíme, že rozsah výběru závisí jak na variabilitě 

primárního parametru (vysvětlit) – tj. jeho rozptylu (směrodatné 

odchylce), tak též na klinicky relevantním rozdílu mezi průměry, který 

chceme detekovat. V našem příkladu je počet pacientů mezi 7 a 2012 

na skupinu, tj. 14 a 4024 celkem! Na čem toto závisí? Na tom, jak 

velkou diferenci chceme detekovat mezi průměry (je klinicky 

relevantní) a jaká je variabilita sledovaného parametru účinnosti. Ač 

bylo vždy předpokládáno použití stejného dvou-výběrového t-testu, 

tak pokud nám stačilo, že detekovat testem diferenci mezi průměry 3 

jednotky a vyšší (vše při síle 80% a na hladině významnosti 5%) a 

předpokládáme-li směrodatné odchylky v obou ramenech 1 jednotku, 

pak nám stačí 7 pacientů pro každé rameno (14 pacientů celkem). Ale 

pokud by už rozdíl v průměrech 0.5 jednotky měl být statisticky 
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významný a přitom směrodatné odchylky sledovaného parametru jsou 

4 jednotky, pak by bylo nutné 2012 pacientů na rameno (4024 

celkem). Zjednodušeně se dá říci, že pokud nám stačí, aby test vyšel 

statisticky významný až když je diference mezi průměry opravdu 

velká, tak potřebujeme méně pacientů. Prokázat, že malá diference 

mezi výběrovými průměry reflektuje stav v celé populaci je možné až 

na velkém rozsahu výběru. Ovšem „do hry“ vstupuje i variabilita dat. 

Malá variabilita dat vůči diferenci mezi průměry vede k nižšímu počtu 

pacientů, velká variabilita dat počet potřebných pacientů dramaticky 

zvýší. Samozřejmě, že počet pacientů výrazně ovlivní cenu studie (v 

příkladu výše 4024 je více než 280-krát víc než 14). Proto se pravdu 

nevyplatí tuto fázi na začátku studie, tj. před náběrem prvního 

pacienta, nějak podcenit.  

Odkud získáme odhad variability? Z meta-analýzy publikací. Je třeba 

najít,  kdy u této populace a co nejpodobnějšího designu byl použit 

stejný cílový parametr (endpoint) a pro něj provedeme dle publikací 

nějaký robustní odhad možné/očekávané variability. Je nutné 

zdůraznit, že lék v aktivním rameni může být v těchto publikacích jiný 

– to obvykle nebývá podstatou problému. Jde o sledovaný parametr, 

na jakých pacientech a v jakém čase (či za jaký časový interval jedná-

li se o změnu parametru). Problém bývá v klinicky relevantní diferenci. 

Tu by měl určit klinický expert. I ten si ale může pomoci publikacemi 

a studiemi týkajícími se stejného klinického problému (hodnocených 

stejných parametrem).  

Proč je problémem moc malý rozsah výběru (tj. moc málo 

pacientů/subjektů)? Protože pak, i když diference existuje a je taková, 

že jí klinik označuje za klinicky relevantní (ve smyslu průměrné a ne 

individuální diference), pak jí stejně pravděpodobně neprokážeme 
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jako statisticky významnou. Taková studii, kde je méně pacientů, než 

je žádoucí se říká underpowered. 

Proč ne moc velký rozsah výběru? Za prvé je příliš velký rozsah výběru 

mrháním času i peněz a pak to vede k tomu, že pokud existuje 

v populaci byť nepatrný rozdíl mezi rameny, pak tento rozdíl 

s rostoucím rozsahem výběru prokážeme jako statisticky významný. 

To ale není účel klinické studie. Rozdíl musí přece být klinicky 

recentní. Studii, kde je mnohem více pacientů, než byl spočtený 

rozsah výběru, se říká overpowered. 

Při odhadu velikosti vzorku (sample size, či se též říká power analysis) 

nesmíme zapomínat i na efekt v placebo rameni studie. Tento efekt je 

nejen tam, kde by ho člověk čekal – třeba při léčbě obezity (viz obr. 

2), ale i tam, kde ho vlastně intuitivně nečekáme (třeba při léčbě 

hypertenze – skutečně fakt, že pacient pravidelně bere pilulky 

placeba u něho vede k signifikantnímu poklesu krevního tlaku – viz 

obr. 3.) 

 

Obr. 2: Průměrná procentuální změna (± SEM) z původní váhy 
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Obr. 3: Průměrný sBP u 2 roky trvající studie léčby hypertenze s 12 rameny z nichž jedno je placebo 

 

Neměli bychom zapomínat na vliv chyb.  Chyby jsou dvou typů: 

 Náhodné (např. ručně měřený krevní tlak je velmi často 

zaokrouhlován na násobky deseti).  

Systematické (případně manipulace s výsledky) 

 

Studie na obr. 4 měla dvě periody, do té druhé nemohl vstoupit žádný 

pacient s diastolickým krevním tlakem na Visitě 8 nad 90 mmHg 

(ostře vyšším než 90 mmHg). Na obrázku níže je misí dva typy chyb – 

časté zaokrouhlování diastolockého tlaku na desítky, systematický 

posun výsledků na hodnoty nepřevyšující 90 mmHg.  
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Obr. 4: hodnota dBP na rozhodující vizitě pro pokračování pacienta ve studii 

 

Design studie a jeho volba je velmi komplexní problematika.  

Design je především ovlivněn cílem studie – co by chtěl zadavatel 

studií prokázat. Pak jsou zde klinické aspekty – jakým parametrem je 

možné splnění cíle studie u zkoumané populace sledovat? Jsou zde i 

statistické aspekty a těmi se budeme zde především zabývat. Ovšem 

cíl studie, volba primárního parametru a statistické aspekty nejsou 

nezávislé.  Probereme všechny hlavní designy používané 

v medicínském výzkumu (s nimiž se setkáváme v publikacích 

lékařského výzkumu), čili nejen v klinických studiích.  

Začněme klinickými studiemi (či experimentálními studiemi 

v případě předklinického výzkumu). Obecně se dá říci, že klinická 

studie (experimentální studie v humánní medicíně) je 

charakterizována intervencí, tj. léčbou ať již medikamentózní či jinou. 

Studie se dají dělit různě. Klasické dělení je na studie s kontrolou a 
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bez kontroly. Studie s kontrolou musí mít aspoň 2 ramena, pokud se 

nejedná o studii s kontrolou historickou/externí, tj. kontrolou z jiné 

studie. Tato varianta historické kontroly se ve výzkumu nových léků 

nedoporučuje, protože historická kontrola se velmi pravděpodobně 

nějak liší od výběru ve studii. Mluvíme o biasu (výchylce, rozdílům 

mezi zkoumanými populacemi a výběry). Jediné možnost, jak bias 

omezit, je randomizace.   

Randomizovaná klinická studie, kde léčba v obou ramenech 

probíhá paralelně/souběžně, s aspoň jedním experimentálním 

ramenem a aspoň jedním kontrolním ramenem (placebem, jinou běžně 

užívanou léčbou apod.), je zlatým standardem v klinickém výzkumu. 

Proč se vlastně užívá randomizace? Randomizace značí náhodné 

dělení výběru z jedné populace na dvě skupiny (či více skupin u více-

ramenné studie). Pak je každá disproporce mezi rameny (každý bias) 

jen dílem náhody. Tím pádem by měla mít ramena studie nejen 

vyvážené zastoupení pohlaví, věku, stádií nemoci, ale i neznámé či 

nesledované rušivé faktory by měly být rozděleny vyváženě. Není-li 

tomu tak, pak je to skutečně jen dílem náhody a nejedná se o 

systematickou výchylku. Ovšem randomizace není a ani nemá být 

házením korunou (asi v pomyslném slova smyslu vyvolání nějakého 

„počítačového házení koruny“, když přijde nový pacient). Jde i o to, 

aby ve všech ramenech byl stejný či aspoň přibližně stejný počet 

pacientů. Při použití takovéhoto házení korunou (statistik by použil 

termín „kompletní randomizace“) je pravděpodobnost shodného počtu 

pacientů ve dvou léčebných skupinách, když je celkem 200 pacientů, 

pouze 7%. řešení je jednoduché. Stačí randomizovat najednou celý 

blok, např. blok velikosti 4, tj. 4 pacienty najednou. Když první rameno 

označíme A, druhé B, pak je 6 možností randomizace 4 pacientů tak, 

aby v ramenech A i B byli dva: AABB, BBAA, ABAB, BABA, ABBA, 
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BAAB. Pak stačí hodit kostkou (ta má 6 stran) a tak randomizovat 4 

pacienty najednou. Tomuto postupu se říká bloková randomizace. 

Padesátkrát hodíme „počítačovou kostkou“a 200 pacientů (50x4) je 

randomizováno 100 a 100 do obou ramen studie. Randomizovaná 

studie může být otevřená (pacient i lékař znají, do kterého ramene 

studie je pacient randomizován, tj. jaká léčba je použita), jednoduše 

zaslepená (pacient nezná, jak je randomizovaně léčen, ale jeho 

ošetřující lékař to ví), dvojitě zaslepená (neví to pacient ani lékař), ale 

i trojitě zaslepená (neví to navíc ani statistik vyhodnocující studii, ten 

zná jen randomizaci typu A, B, ale neví, která léčba je která). Schéma 

designu randomizované paralelní klinické studie je na obrázku 5. 

 

 

Obr.5: Schéma designu randomizované paralelní (souběžně probíkající ramena) klinické studie 

 

 

Randomizovaná klinická studie je charakterizována tím, že 

léčba v obou ramenech probíhá paralelně a každý pacient je léčen jen 

jednou z randomizovaných terapií. Jsou ovšem i jiné varianty – často 
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užívaný je tzv. zkřížený (cross-over) design, kdy pacient 

v randomizovaném pořadí dostane postupně obě terapie. Tento 

design je velmi výhodný – je možné lépe odhadnout individuální 

odpověď každého pacienta na obě léčby, je možné porovnat efekt 

v první a druhé periodě, tj. vidíme i, jak se efekt léčby mění s časem. 

Proč se tedy tento cross-over design nepoužívá častěji? Pro omezení 

jeho použitelnosti. Pacient může být po 1.periodě vyléčen a pak by 

2.perioda nebyla smysluplná (či etická). Např. pacient s hypertenzí 

grade I, mírně obézní pacient, pacient s mírně vychýleným 

laboratorním parametrem (např. cholesterolem), by se po první 

periodě mohl dostat do mezí normálních hodnot. Pak už ale není „co 

léčit“ v druhé periodě. Nejlepší je, když pacient je na začátku každé 

z period v přibližně stejném stavu. To se nejjednodušeji dá zaručit u 

farmakokinetických či farmakodynamických studií (při přiměřené 

wash-out period dle rychlosti exkrece účinné látky z organismu). 

Důvod k neužití cross-over designu může být i etický. Například se 

může jednat o vážnou diagnózu. Pak pacientovi, který je zjevně 

responder na terapii v 1.peridě, by bylo neetické jí vysadit a změnit na 

terapii 2.periody. Další důvod je příliš dlouhý carry-over effect (přenos 

léčebného efektu 1.periody i po jejich vysazení a to až do 2.periody), 

což by buď vyžadovala příliš dlouhou wash-out periodu (tj. periodu bez 

léčby mezi léčebnými periodami I a II) anebo by se efekt 1.léku mísil 

do efektu léku v 2.periodě (což by komplikovalo vyhodnocení studie). 

Čili klinické, etické důvody, spolu s prodloužením doby studie (ovšem 

doprovázené úsporou počtu pacientů) vedou k tomu, že tento design 

nemůže být vždy použit. Schéma designu cross-over klinické studie je 

na obrázku 6. 
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Obr.6: Schéma designu cross-over (zkřížené) klinické studie s dvěma periodami 

 

 

Zatímco randomizovaná klinická studie patří mezi studie 

s paralelní/souběžnou kontrolou, tak studie se zkříženým (cross-over) 

designem je se patří mezi studie se sekvenční  kontrolou.  

Kromě toho může být použit i nerandomizovaný paralelní design 

studie. Samozřejmě ten sebou nese riziko biasu (tj. výchylek mezi 

rameny). V některých speciálních případech to je ale z etických 

důvodů nutný kompromis. Může být i design, kde všichni jsou sami 

sobě kontrolou ve stejném pořadí (např. prvně perioda kontrolní a pak 

experimentální léčby). Ten je opět používán je ve speciálních 

případech, jinak je vhodnější cross-over design. Speciální případ je 

někdy i ten, že 1.perioda již proběhla. Např. studie vlivu vegetariánské 

diety na průsvit arterie a hladinu cholesterolu u pacientů, kteří byli 

pro koronární arteriosklerózu předtím již stejné období v dispenzární 

péči, a nikdo z nich vegetariánem nebyl.   
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Studie bez kontroly je jednoramenná studie, kde například 

chceme prokázat, že léčebná odpověď je větší než předem definované 

procento (např. 60%). Nebo že procento nežádoucích účinku je menší 

než nějaké procento. Myslí se tím ovšem statisticky významně – tj. 

včetně patřičného (obvykle 95%) intervalu spolehlivosti.  

Samozřejmě, že může být i kompletní cross-over design s více 

než 2 periodami – např. testujeme-li 4 typy léčby se 4 periodami 

v randomizovaném pořadí. Můžeme použít i design, kde budou třeba 4 

periody a jen dva typy léčby (opět v randomizovaném pořadí). Ten se 

hodí u diagnózy v velmi nízkou incidencí (ovšem je-li možný z etického 

hlediska). 

 

Některé studie v medicínském výzkumu jsou bez intervence. 

Tím se myslí bez jakéhokoliv terapeutického postupu a ne bez 

diagnostických postupů včetně např. biopsie. Jsou tři základní 

designy těchto studií bez intervence a to case-control studie (český 

termín „případ-kontrola“ se obvykle nepoužívá), kohortové studie a 

průřezové studie (cross-sectional studies).  

Case-control design porovnává dva populace na základě výběru 

z každé z nich a to  případy/pacienty (cases) a kontroly/srovnávací 

skupinu. Mělo by být samozřejmostí dbát na to, aby tyto dva výběry 

nebyly nevážené z hlediska věku či zastoupení pohlaví. I tak ale mezi 

těmito výběry může být bias nesouvisející s tím, kdo patří mezi 

případy a kdo mezi kontroly. Za case-control studie stojí otázka: „co 

se stalo, že u někoho se vyvinula diagnóza (specifikovaná jako „case“) 

a někdo je kontrolou?“ Proto tento design patří mezi reprospektivní 

(byť oba výběry mohou být za nějakým účelem po nějaký čas i 

prospektivně sledovány – např. sledována změna parametru u cases 



 16

a kontrol do příští kontroly). Tento design se používá hlavně při 

zjišťování příčin choroby, rizikových faktorů a též při evaluaci 

diagnostických postupů.  

Kohortová studie značí, že na začátku máme výběr z jedné 

populace, která je „at risk“ (v možném riziku) stát se případem (case 

= vyvine se nějaké onemocnění, komplikace apod.) Nikdo by ale 

v okamžiku vstupu do studie už případem (case) neměl být. Tj. např. 

vezměme populaci mužů ve věku 40-45 let bez nádoru prostaty a 

budeme je sledovat. Tj. budeme mít kohortu mužů „at risk“ onemocnět 

v průběhu času nádorem prostaty. Podobně můžeme mít kohortu žen 

a sledovat u nich neonemocní-li v průběhu času nádorem ovarií. 

Nicméně osoba musí být opravdu at risk“, např. žena po ovariektomii 

by do této kohorty nepatřila. V čem je problém těchto studií? Ptají se 

„co se stane?“. Jenže časový horizont, kterého se týká tato otázka, 

může být velmi dlouhý. I několik desítek let. Třeba „Framingham Heart 

Study“ začala v roce 1948 a běží dosud (ovšem je kohorta byla 

v definovaných obdobích za těch 60 let dvakrát doplňována též proto, 

aby se ukázal vývoj v čase). Čili kohortová studie je ideální, ale 

bohužel velmi velmi dlouhá. Kohortová studie se používá na zjištění 

příčin a nalezení prognostických (rizikových) faktorů vzniku 

onemocnění. 

Může být i jednodušší varianta a to historická kohortová studie. 

V té je kohorta definována retrospektivně. Zná to každý z nás ze 

života,  např. při setkání spolužáků ze stejné školy po letech. Jak jde 

čas, tak přibývá těch, kdo mají nějaké zdravotní potíže. Přitom na 

začátku obvykle spolužáci ve třídě tvoří kohortu zdravé populace 

nízkého věku. V čem je problém s historickou kohortou? Osoby nebyly 

v průběhu času nijak systematicky sledovány a už vůbec ne stejným 
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způsobem. Tj. informace o historické kohortě jsou neúplné a obvykle 

velmi heterogenní. 

Dalším designem je průřezová (cross-sectional) studie. Tato 

studie na základě výběru z populace odpovídá na otázku: “co se děje 

právě teď“.  Např. jaká je právě nyní incidence či prevalence nějakého 

onemocnění. Též zastoupení stádií, forem onemocnění při průřezové 

studii v populaci s daným onemocněním jsou často používané. 

Někdy je účelem jen popsat populaci osob s nějakou diagnózou, 

k čemuž slouží deskriptivní studie case-series (tj. jedná se jen výběr 

řady případů). Obvykle case-series studie jsou bez inferenciální 

statistiky (tj. bez testování hypotéz). 

 

Přehled hlavních designů je shrnutý v následující tabulce: 

 

Klinické/experimentální studie (studie s terapeutickou intervencí) 

1.1. Studie s kontrolou 

1.1.1.  Paralelní/ souběžnou kontrolou 

1.1.1.1.  Randomizovaná (paralelní) klinická studie  

1.1.1.2.  Nerandomizovaná klinická (paralelní) studie  

1.1.2.   Studie se sekvenční kontrolou 

1.1.2.1.   Self-controlled design  

1.1.2.2.   Cross-over design  

1.1.3.  Externí či historická kontrola  

1.2. Studie bez kontroly 
 

Observační studie (studie bez terapeutické intervence) 

1.1. Case-series (deskriptivní) studie 

1.2. Case-Control studie (retrospektivní - "Co se stalo?") 

1.3. Cross-sectional studie (prevalence - "Co se děje?") 

1.4. Kohortová studie (prospektivní - "Co se stane?") 

1.5. Historická kohortová studie 

 



 18

 

 

II. Testování hypotéz 

 

Každá klinická studie má vlastně pomoci odpovědět na nějakou 

otázku. Otázka je obvykle formulována jako hypotéza a k odpovědi na 

tuto hypotézu jsou použity určité formální matematické postupy. Oč 

se vlastně jedná při testování hypotéz? 

Testování hypotéz patří do oblasti, které se říká induktivní či 

inferenciální statistika. Cílem induktivní statistiky je zobecnit 

výsledky nalezené na určité množině pacientů na další pacienty, kteří 

jsou podobní těmto pacientů. Mají stejnou diagnózu, je použit stejný 

terapeutický postup, zkrátka jedná o populaci definovanou stejnými 

inclusion/ exclusion kriterii jako ve studii. Proč nestudujeme celou 

populaci? Samozřejmě nelze studovat celou populaci osob s danou 

diagnózou (i s danými inclusion/ exclusion kriterii): tito pacienti žijí po 

celém světě, již zemřeli. dosud jsou ještě zdraví, či se ještě nenarodili. 

Tj. při testování hypotéz chceme na základě vybrané skupiny pacientů 

ze zkoumané populace udělat úsudek o tom, zdali naše 

myšlenka/hypotéza platí či nikoliv. Hypotéza se ale týká celá 

zkoumané populace, a proto i její platnost je míněna na celé populaci 

a ne na vybrané skupině pacientů. Celou populaci ovšem neznáme a 

proto úsudek o platnosti hypotézy může být jen a jen 

pravděpodobnostní! Vybrané skupině z populace se říká výběr.  

Testování hypotézy se dá přirovnat k  trestnímu řízení (viz obr.1). 

V případě klinického výzkumu zahajujeme studii proto, že chceme 

ověřit platnost nějakého tvrzení a máme nějakou míru očekávání, že 
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naše hypotéza opravdu platí. Trestní řízení se zase zahajuje, pokud 

žalobce předpokládá, že obviněný pravděpodobně spáchal daný 

trestný čin. Ovšem dokud důkazní řízení vinu neprokáže, platí 

presumpce neviny. Přesně tak je to i při testování hypotéz. Presumpce 

neviny je tzv. nulová hypotéza H0 formulovaná obvykle jako “žádná 

diference v populaci není”. „Žádná diference“ je míněna ve smyslu 

rozdílu, který bychom rádi prokázali. Ať už rozdílu na počátku a na 

konci (změny parametrů v čase) či obvyklejší rozdílu mezi rameny 

studie. Ale situace může být složitější dle naší otázky, např. pokud se 

týká korelace mezi parametry, pak nulová hypotéza je formulována, 

že žádná parametry nekorelují. Celá studie, vytvoření jejího protokolu, 

získání výběru, atd., to vše bývá prováděno, protože očekáváme 

existenci nějaké diference v populaci. Studií pak chceme tuto 

populační diferenci prokázat, byť jen pravděpodobnostně, tj. 

s nějakou spolehlivostí. To je stejné, jako když žalobce předpokládá, 

že obviněný je vinen, byť dokud vina není prokázána aplatí presumpce 

neviny. To, co chceme dokázat, je tzv. alternativní hypotéza H1 a ta 

vyjadřuje naše očekávání toho, co si myslíme, že platí, a platnost 

v celé populaci chceme dokázat (s nějakou zvolenou spolehlivostí). 

Zjednodušeně můžeme říci, že to, co si přejeme dokázat, formulujeme 

jako alternativní hypotézu a tu testujeme proti nulové hypotéze. 

Provedeme to tak, že na výběru z populace dosadíme výsledky na 

tomto výběru do nějakého vzorečku a na základě toho řekneme, zdali 

s předem zvolenou spolehlivostí můžeme zamítnout nulovou hypotézu 

a přiklonit se k alternativní hypotéze či nikoliv, a pak nulovou 

hypotézu nezamítáme. V analogii s trestním řízením by to vypadalo 

„vinen“, a to s nějakou definovanou spolehlivostí, versus „vina nebyla 

prokázána“. Tak to ale často je. Prokázat vinu bezesporně je často 
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nemožné a stejně tak říci „100% nevinen“ je těžké. (Pamatujme, že při 

testování hypotéz není možná varianta, že najdeme jiného pachatele.)  

 

Jaké jsou při testování hypotéz možnosti? Začneme možnostmi, 

co platí v populaci, jež nás vlastně ve skutečnosti zajímá:  

 

a)   diference v populaci  neexistuje – platí nulová hypotéza H0  

 

anebo  

 

b) diference v populaci existuje (jakkoliv malá) a platí tedy 

alternativní hypotéza H1.  

 

Někdy nás zajímá diference jen jedním směrem a pak je alternativní 

hypotéza H1 jednostranná.  

 

A jak to je s výběrem? Na základě power analýzy, tj. výpočtu nutného 

počtu subjektů/pacientů určíme počet subjektů pro studii. Smysl je 

mimo jiné v tom, že příliš velký rozsah výběru dovolí prokázat i velmi 

malou diferenci, která nemá žádnou klinickou relevanci. Proto jeden 

ze vstupů do power analýzy je i velikost diference, kterou chceme 

prokázat (je pro nás relevantní).  Pak tedy získáme výběr daného 

rozsahu (= počtu pacientů) z populace, která je předmětem studie. Na 

základě matematického výpočtu, který se nazývá statický model 

(test) následně rozhodneme, zdali na základě dat získaných na výběru 

: 
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A) nulovou hypotézu H0 nemůžeme na základě získaných dat 

zamítnout  

 

anebo  

 

B) nulovou hypotézu H0 zamítáme a přikláníme se k alternativní 

hypotéze H1.  

 

Pokud nulovou hypotézu H0 zamítáme a přikláníme se k alternativní 

hypotéze H1 (varianta B) výše) říkáme, že test je statisticky 

významný. 

 

Jsou tedy čtyři možnosti kombinací, co platí ve skutečnosti (kterou 

ovšem neznáme a znát ani nemůžeme, protože se týká celé populace) 

versus závěr testování hypotézy na základě výběru pacientů z 

populace: 

 

aA) diference v populaci neexistuje – platí nulová hypotéza H0 a 

zároveň závěr na základě výběru byl „nulovou hypotézu H0 nemůžeme 

na základě získaných dat zamítnout“. Tato varianta je souhlas reality 

a našeho výsledku, čili ta je pro nás příznivá.  

 

bB) diference v populaci existuje (jakkoliv malá) a platí tedy 

alternativní hypotéza H1, přičemž závěr na základě výběru byl 

„nulovou hypotézu H0 zamítáme a přikláníme se k alternativní 

hypotéze H1“. Tato varianta je opět souhlas reality a našeho výsledku, 

čili ta je pro nás příznivá. Navíc je zvolený design studie (včetně 
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rozsahu výběru i testu) schopen zachytit diferenci, pokud ve 

skutečnosti v celé populaci existuje. Tato pravděpodobnost zamítnutí 

H0 a přijmutí H1 za podmínky, že v populaci je H0 nepravdivá, se 

nazývá silou testu.  

 

aB) diference v populaci neexistuje – platí nulová hypotéza H0 a 

zároveň závěr na základě výběru byl „nulovou hypotézu H0 zamítáme 

a přikláníme se k alternativní hypotéze H1“. Tato varianta značí, že 

přijímáme jiné rozhodnutí, než platí v populaci. Tedy náš závěr je 

chybný a tato varianta chybného záběru se nazývá chybou I.druhu (či 

α chyba). Chyba I.druhu je tedy pravděpodobnost zamítnutí H0 

hypotézy, pokud tato nulová hypotéza ve skutečnosti platí. Stručně 

řečeno je to pravděpodobnost prohlášení diference, která v populaci 

neexistuje, za statisticky významnou. Test se navrhuje tak, aby tato 

chyba bylo menší než předem zvolené α (hladina významnosti). 

Obvykle se volí α rovné 5% .  Doplněk zvoleného α  do 100% je 

pravděpodobnost správného rozhodnutí, že nulovou hypotézu H0 

nezamítáme, když ve skutečnosti platí. Tato pravděpodobnost je pak 

spolehlivost testu a tak pro α rovné 5%  je 95%. 

 

 bA) diference v populaci existuje (jakkoliv malá) a platí tedy 

alternativní hypotéza H1 a zároveň závěr na základě výběru byl 

„nulovou hypotézu H0 nemůžeme na základě získaných dat 

zamítnout“. Tato varianta značí, že přijímáme opět jiné rozhodnutí, 

než platí v populaci. Tedy náš závěr je chybný a tato druhá varianta 

chybného záběru se nazývá chybou II.druhu (či β chyba). Chyba 

II.druhu je tedy pravděpodobnost, že nezamítneme H0 hypotézu, 

pokud ale  ve skutečnosti platí alternativní hypotéza H1. Stručně 
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řečeno je to pravděpodobnost, že existující diferenci v populaci 

neprohlásíme za statisticky významnou. Při power analýze (odhadu 

potřebného počtu pacientů) se velikost vzorku (= počet pacientů)e 

navrhuje tak, aby tato chyba bylo menší než předem zvolené β. 

Nejčastěji se volí β  rovné 20%. Doplněk do 100% je pak síla testu (viz 

výše bB). Ta pro β  rovné 20% je pak 80%. 

 

 

 

Přehledně jsou tyto všechny možnosti zobrazeny na obrázku 7.  

 

 

Obr.7 Testování hypotéz. V horním řádku je realita v populaci, v levém 

sloupci závěr testování hypotézy na základě výběru. 

 

Vraťme se k přirovnaní k trestnímu řízení. Analogií počtu 

pacientů je přibližně počet důkazních kroků v soudním řízení. Chyba 

I.druhu je pak analogická pravděpodobnosti odsouzení nevinného. 

Chyba II.druhu je pak analogií pravděpodobnosti propuštění viníka. 

Stejně jako při testování hypotéz bývá chyba II.druhu vyšší (obvykle 

čtyřikrát), tak podobně se snaží postupovat i soudní systém při 

trestním řízení. Ačkoliv je pro společnost a poškozené špatné, když 

viník je propuštěn, ještě horší je, když je odsouzen nevinný. To je svým 

způsobem fatální selhání systému. Špatný závěr i také když diferenci 

ve skutečnosti existující neprokážeme jako statisticky významnou. 

Pokud ale diference v populaci existuje, prokáže jí velmi 

pravděpodobně jiná studie s větším počtem pacientů nebo jiným 

 

 H1 (diference existuje) H0 (není žádná diference)  

Zamítneme H0  

(diference existuje) 

O.K.  

Síla testu/ Power  (1- β) 

chyba I. druhu 

(α error) 

Nezamítáme H0  

(nebyla prokázána 

diference) 

chyba II. druhu 

(β error) 

O.K. 
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výběrem. Mnohem horší ale je, pokud za statisticky významný 

označíme rozdíl, který ve skutečnosti v celé populaci neexistuje. 

Stejně jako při testování hypotéz platí, že jediná možnost, jak snížit 

chybu I. i II.druhu zároveň je vyšší počet pacientů ve výběru, platí 

podobné i pro justiční systém – znamená to vyšší počet důkazních 

kroků., tj. delší soudní řízení. Společné jsou i problémy s tímto spojené 

– dlouhý čas a vysoké náklady. Stejně jako trestní řízení by mělo být 

nezaujaté (spravedlnost je slepá a vnímá jen přednesené důkazy, 

všechna rozhodnutí by měla být transparentní, totéž platí pro 

testování hypotéz. Obecně, ale v klinickém výzkumu zvlášt, se klade 

velký důraz na to, aby všechny kroky při testování hypotézy včetně 

použitého statistického modelu/testu byly formulovány předem. 

V případě klinického výzkumu je toto formulováno v protokolu studie. 

Podobností mezi testováním hypotézy a trestním řízením je více. Např. 

pokud studie neprokáže rozdíl jako statisticky významný, nicméně 

rozdíl se zdá nadějný a je naplánována další studie s vyšším počtem 

pacientů, tak data z předchozí studie nemohou být použita. To 

připomíná zásadu ne dvakrát za stejnou věc (bis in idem). Nelze teda 

jen dovybrat pacienty již k existující výběru, pokud to není nějaký 

složitý adaptivní design studie, kde statistické metody s touto 

variantou předem počítají. 

Testování hypotéz je podobné i vyhodnocení diagnostického testu. 

Pacient diagnózu ve skutečnosti má (D+) nebo nemá (D-) a to chceme 

zjistit diagnostickým testem, který je buď pozitivní (T+) nebo 

negativní (T-). Na obrázku níže jsou uvedeny správná pozitivita testu 

(TP, true positivity), správná negativita  (TN, true negativity), 

nesprávná negativita (FN, false negativity) a nesprávná  pozitivita (FP, false 

positivity). 
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Obr. 8 Vyhodnocení diagnostických testů. V horním řádku je 

diagnóza, v levém sloupci závěr diagnostického testu. 

 

 

Chyba I.druhu je pak analogií nesprávně pozitivního testu, chyba 

II.druhu je analogií nesprávně negativního testu a síla testu je analogií 

správné pozitivity. Rozdíl je ale v tom, že zatímco se zvýšením počtu 

pacientů ve výběru klesne chyba I. i II.druhu, tak vyhodnocení 

diagnostického testu nezávisí tímto způsobem na velikosti výběru.  

 

Celý postup testování hypotéz vychází z myšlenky, že klinickou studii 

(obecně statistický pokus) můžeme dle stejného protokolu mnohokrát 

opakovat. Tj. pokud diference v populaci neexistuje, pak ze 100 studií 

by v počtu okolo 5 studií mělo přesto vyjít statisticky významné, 

pokud pracujeme s obvyklou hladinou významnosti α=5% (0.05). 

Pokud diference v populacích existuje, pak ze 100 studií bude 

diference zachycena přibližně v 80 z nich. Je důležité si uvědomit, že 

ačkoliv nás zajímá cílová populace osob s danou diagnózou a dalšími 

kriterii v celém světě, tak populace, z níž vybíráme vzorek (výběr), tj. 

vzorkovaná populace, je obvykle jen několik států, kde je studie 

organizována. Někdy je studie organizována jen v jedné zemi a i 

centra jí celou ovšemže nepokrývají. Pokud by např. efekt léku 

interferoval s něčím specifickým pro zemi, která se studie 

 

 D+ D- 

T+ TP FP 

T- FN TN 
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nezúčastnila, tj. z jejíž populace nemůže být nikdo ve výběru, pak by 

to studie neodhalila. Zobecnění ze vzorkované populace (sampled 

population) na cílovou populaci (target population) je věcí běžného 

úsudku při zohlednění všech odborných klinických, genetických, 

farmaceutických, a dalších (např. výživových)  aspektů. Zobecnění 

z výběru (sample) na vzorkovanou populaci je ovšem otázkou čistě 

statistického usuzování, jak bylo popsáno výše (viz obr. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Vztah mezi cílovou populací, vzorkovanou populací a výběrem. 

 

Jak souvisí předem zvolená (tj. zvolená před testováním hypotézy a 

vůbec před náběrem pacientů do studie) hladina významnosti (α-level 

of significance) a  p-value statického testu?. 

Statistický závěr závisí vlastně jen a jen na porovnání obdržené p-

value s hladinou významnosti. Je-li p-value menší či rovna zvolené 
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hladině významnosti α (obvykle 5% jak bylo uvedeno výše), pak 

nulovou hypotézu zamítáme a přijímáme alternativní hypotézu. Jaký 

je mezi nimi rozdíl? Hladina významnosti (α-level of significance) je, 

jak už bylo uvedeno výše, pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy 

za předpokladu, že byla správná (tj. pravděpodobnost chyby I. druhu) 

a určujeme ji vždy před výpočtem testového kritéria (tj. před vlastním 

testem). Týká se tedy dané populace a pravděpodobnosti této chyby 

I.druhu při opakovaném pořádání stejné studie (se stejným designem 

včetně stejného počtu pacientů). Na druhé straně p-value je odvozena 

při testování na základě dat (výsledků) na výběru a můžeme jí 

interpretovat jako pravděpodobnost náhodného obdržení dat 

(výsledků) na výběru za předpokladu, že nulová hypotéza platí. 

Obecně je nutné znovu připomenout, že statistický závěr – zamítáme 

H0 či nikoliv souvisí opravdu jen s porovnáním obdržené p-value 

s předem zvolenou hladinou významnosti.  

 

Jak bylo zmíněno výše, při testování hypotéz hraje roli i náhoda a to 

v tom, kdo je zahrnut do výběru, na základě kterého děláme 

pravděpodobnostní závěr pro celou populaci. Takže může nastat i 

smůla, a pak nezbývá než doufat, že další studie bude „spravedlivější“ 

(viz obr. níže). Smůla je ale součástí náhody a jak bylo uvedeno výše, 

statistika s ní předem počítá ve formě zvolené chyby I. a II.druhu. 

Často s ní ale „nepočítá“ zadavatel studie. To je testování hypotéz 

vyžaduje i určitou míru trpělivosti. Je to vlastně pravděpodobnostní 

otevření okna k pravdě, k tomu co platí v populaci. 

Pravděpodobnostní postup má velkou výhodu – vždyť jinak by pro nás 

celosvětová populační data byla obvykla nemožné získat (zahrnují i 

budoucnost a ovšem i minulost) a takto máme cestu k odpovědi na 
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naší otázku. Pokud ale síla testu je 80%, tak v průměru každou pátou 

studií existující diferenci nenajdeme a je-li hladina významnosti 5%, 

tak každou dvacátou studií prohlásíme za statisticky významnou 

diferenci, která ve skutečnosti neexistuje. Ve skutečnosti 

„nevychází“ v souladu s očekáváním zadavatele (výrobce = sponsora 

studie) mnohem více studií. To ale není vinou pravděpodobnostního 

postupu – statistiky, ale vinou příliš optimistického očekávání 

zadavatele.  

 

 

 

 

III. Randomizace 

 

Proč je v klinických studiích používána randomizace? 

Zeptáme-li se kohokoliv znalého metodiky klinických studií, k čemu 

vlastně slouží randomizace, ve většině případů se nám dostane 

odpovědi, že randomizace je používána pro zajištění náhodného 

rozdělení pacientů do srovnávaných léčebných skupin (ramen studie). 

Tuto odpověď nelze považovat za nesprávnou, nicméně pokud 

v dotazu pokračujeme a zajímáme se o to proč je náhodné rozdělení 

důležité, odpovědí je nám většinou mlčení. 

Představíme-li si, že by rozdělování pacientů do srovnávaných skupin 

nebylo náhodné, a bylo by prováděno subjektem (např. zkoušejícím), 

který má zájem na určitém výsledku prováděné studie (např. na 

průkazu superiority experimentální léčby vůči placebu) je zřejmé, že 



 29

hlavním cílem randomizace je zamezit subjektivnímu a selektivnímu 

rozdělování pacientů do jednotlivých ramen studie. 

 

Pokud však budeme jako autoři protokolu klinické studie požadovat 

po statistikovi přípravu randomizace, je dobré vědět, že se nemusíme 

spokojit jen s výše uvedeným hlavním požadavkem na randomizaci, 

ale můžeme po statistikovi chtít nastavit randomizací plán tak, 

abychom po určitém počtu zařazených pacientů do studie celkem, 

zajistili jejich požadovaný poměr v jednotlivých ramenech, tedy 

nejčastěji stejný nebo téměř stejný počet subjektů ve srovnávaných 

skupinách. Tento požadavek je důležitý především u studií, ve kterých 

předpokládáme průběžné statistické hodnocení (interim analýzy), kdy 

při malém počtu subjektů může jejich nerovnoměrné zastoupení ve 

srovnávaných skupinách negativně ovlivnit sílu statistického testu a 

tedy např. naši schopnost prokázat rozdíl v účinnosti léčby mezi 

rameny pokud tento skutečně existuje. 

Buďme však ještě náročnější a požadujme po statistikovi návrh 

takového randomizačního plánu pro naši hypotetickou studii, který 

bude využívat všechny možnosti moderních randomizačních technik 

a požadujme ať je prostřednictvím randomizace kontrolováno 

rovnoměrné rozložení prognostických faktorů ve srovnávaných 

skupinách včetně tzv. „rušivých faktorů“ a to známých i neznámých, 

jejichž nerovnoměrné rozložení v ramenech studie může vést ke 

zkreslení výsledků. Jak si představit takové známé „rušivé faktory“? 

Představme si, že plánujeme onkologickou klinickou studii, kde podle 

vstupních kriterií můžeme zařadit pacienty klinického stadia IIA – IIB 

přičemž víme, že pacienti s méně pokročilým stadiem mají mnohem 

vyšší pravděpodobnost pozitivní léčebné odpovědi, která je zároveň 
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primárním endpointem této studie. V tomto případě bude naším 

požadavkem zajistit rovnoměrné zastoupení (podíl) pacientů 

jednotlivých klinických stadií, protože vyšší podíl pacientů 

s pokročilejším stadiem onemocnění v některém rameni může vést 

k horším léčebným výsledkům v tomto rameni a tedy zkreslení 

výsledků studie. V tomto uvedeném případě lze tedy klinické stadium 

považovat za známý „rušivý faktor“. Naopak příkladem neznámého 

rušivého faktoru může být např. přítomnost určitého genotypu 

ovlivňujícího metabolismus hodnoceného léčivého přípravku či jiný 

faktor, v době realizace studie neznámý.       

Jaké jsou základní typy randomizačních technik? 

Nejjednodušší z randomizačních technik je tzv. kompletní 

randomizace. Tuto techniku si můžeme představit jako jednoduchý 

systém rozdělování pacientů do srovnávaných léčebných skupin 

pouze na základě pravděpodobnosti dané počtem srovnávaných 

skupin a požadovaným poměrem počtu pacientů v těchto skupinách. 

Tedy pro plánovanou studii se dvěma rameny a plánovaným poměrem 

počtu pacientů v těchto ramenech 1:1 by jako model kompletní 

randomizace mohl sloužit hod mincí. Tato technika není v současnosti 

příliš používána, především z důvodu rizika nevyváženého počtu 

pacientů v jednotlivých ramenech (zkusme si hodit 10 krát mincí a 

otestovat jaká je šance že padne právě 5 krát panna a 5 krát orel) a 

dále z důvodu absence kontroly distribuce prognostických faktorů 

mezi rameny. Jen pro zajímavost, při zařazení celkem 100 pacientů 

do studie a při záměru tyto rozdělit do dvou ramen studie tak, aby 

v každém rameni bylo právě 50 pacientů, je při použití techniky 

kompletní randomizace pravděpodobnost pouhých 8 %, že bude 
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v obou ramenech skutečně 50 pacientů, je tedy velmi pravděpodobné, 

že počet pacientů v obou ramenech bude nevrovnaný. 

Druhou nejčastěji používanou randomizační technikou je tzv. bloková 

randomizace. Tato technika je založena na tom, že předem stanovíme 

velkost tzv. randomizačního bloku, neboli stanovíme počet pacientů, 

po jejichž zařazení požadujeme dosáhnout stejného počtu pacientů ve 

všech srovnávaných ramenech. Pokud tedy budeme mít studii 

s celkem třemi rameny a zvolíme velikost bloku N=6, budeme mít 

jistotu, že po zařazení prvních šesti pacientů budou v každém rameni 

právě dva, po zařazení dalších šesti pacientů (tedy dvanácti celkem) 

budou v každém rameni právě čtyři pacienti atd. Tato technika pro 

naši představu funguje tak, že generátor vytvoří všechny možné 

kombinace bloků (např. ABCABC, AABBCC, CBACBA,…) a tyto 

v náhodném pořadí řadí za sebe až je dosáhnuto požadovaného 

celkového počtu pacientů k zařazení do studie. 

V současnosti nejpoužívanější randomizací technikou je však tzv. 

stratifikovaná permutační bloková randomizace. Pod tímto složitým 

názvem se skrývá velice elegantní metoda, která je schopna zajistit 

ve srovnávaných ramenech jak rovnoměrný počet pacientů (jako 

bloková randomizace), tak i rovnoměrné rozložení předem zvolených 

tzv. stratifikačních parametrů neboli prognostických faktorů. Jak tato 

technika funguje? Představme si studii, ve které bude některý 

z důležitých endpointů účinnosti nebo bezpečnosti výrazně ovlivněn 

pohlavím a věkem pacientů. Tedy pokud se v jednom z ramen 

nahromadí převaha pacientů jednoho pohlaví, nebo určité věkové 

skupiny, může to vést ke zkreslení výsledků studie. Tato randomizací 

technika funguje tak, že se vytvoří teoretické skupiny „strata“ jako 

kombinace zvolených prognostických faktorů, v našem případě např. 
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čtyři skupiny a to: muži ≤ 35 let, ženy ≤ 35 let, muži > 35 let a ženy > 

35 let. V rámci všech těchto podskupin jsou následně v náhodném 

pořadí generovány bloky o předem zvolené velikosti tak, aby byl 

zajištěn požadovaný počet pacientů v jednotlivých léčebných 

skupinách. Pro správné použití této techniky je klíčový správný výběr 

stratifikačních kriterií. Je důležité, aby to byl parametr jednoznačně 

identifikovatelný při vlastní randomizaci pacienta a aby to byl 

parametr s jednoznačným vztahem k ve studii hodnocené účinnosti 

nebo bezpečnosti léčby. V klinických studiích se nejčastěji používají 

2-3 vybrané stratifikační parametry a velmi často bývá jako jeden 

z nich zvoleno centrum studie. 

Kromě výše uvedených randomizačních technik se někdy používají 

metody tzv. adaptivní randomizace. Takto je označována skupina 

randomizacích technik, u kterých není možné předem zpracovat 

vlastní randomizační plán, ale randomizace každého konkrétního 

pacienta je počítána algoritmem, který bere v úvahu dosavadní 

rozložení pacientů v jednotlivých ramenech. Tyto techniky se 

používají především ve studiích s velmi malým počtem pacientů (např. 

ve studiích s novorozenci apod.).       

 

IV. Analýza přežití 

Typická otázka v medicíně je jaká je pravděpodobnost, že definovaná 

událost nastane během určité doby. Pod pojmem událost je míněno 

např. úmrtí pacienta, progrese onemocnění, recidiva, výskyt 

vzdálených metastáz v onkologii, výskyt onemocnění v epidemiologii. 

Metody, které se používají patří k metodám analýzy přežití, resp. 

analýzy spolehlivosti pro technické aplikace. Tedy otázka, zda 

konkrétní pacient má dobrou či špatnou prognózu je z hlediska 
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matematického formalizmu stejná jako zda konkrétní automobil, 

který právě sjel z výrobního pásu, má zvýšenou pravděpodobnost 

poruchy již v krátkém čase a nebo, zda je pravděpodobné, že budu 

delší čas fungovat bez poruch.  Odhad rizika, např. rizika progrese 

onemocnění,  pro zvoleného pacienta a definované časové období, v  

anglické  literatuře „time-to-an-event“, patří k základním úlohách v 

lékařské  statistice.  Parametry, ovlivňující toto riziko, tj. „time-to-an-

event“ ovlivňují, matematici často říkají modifikují, se nazývají 

prognostické parametry. Pro jednoduchost budeme dále mluvit o 

skutečném přežití jinak stačí termín přežití zaměnit za přežití do 

události (např. bezprogresové přežití) a doba života za doba života do 

události. S analýzou skutečného přežití je spojena ještě problematika 

příčiny úmrtí, která je v některých postupech zohledňována. Přežití je 

charakterizováno funkcí přežití označovanou obvykle  S(t) o 

definovanou 

 

          S(t) = Pravděpodobnost ( doba života >= t ),  kde t je čas. 

 

Při odhadu funkcí přežití je hlavní zdroj chybějící informace 

přítomnost, protože jen někteří pacienti byli sledováni dobu t a přitom 

chceme odhadnout funkci přežití v čase t (čili nevíme co s nimi v čase 

t bude). Při výpočtu (správně bodovém odhadu) funkce přežití času t, 

například 10 let, může u každého pacienta ve zpracovávaném 

statistickém souboru nastat  právě jedna z následujících čtyřech 

možností: 

1)  Pacient  přežil dobu delší než t (déle než 10 let) 

2)  Pacient  zemřel do času t (10 let) na diagnózu ze sledované skupiny 
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3)  Pacient  zemřel do času t (10 let) na jinou diagnózu než ze 

sledované skupiny 

4)  Pacient  nezemřel, ale doba jeho sledování je kratší než t (10 let) 

a to nejčastěji proto, že diagnóza byla stanovena před dobou kratší 

než t (10 let). Tento čas se může vázat k přítomnosti nebo k době 

ukončení sběru dat. Může se také stát, že pacient se ve známém čase 

odstěhuje do zahraničí a od tohoto okamžiku jsou údaje o jeho 

přežívání nedostupné, nebo jsou tyto údaje nedostupné od přesně 

definovaného času z jiných příčin. 

 S odhadem funkce přežití jsou pak spojeny dva problémy, které dělají 

tuto problematiku netriviální: 

a) Jen někteří pacienti byli sledováni dobu t a přitom chceme 

odhadnout funkci přežití v čase t. Uveďme příklad, kdy chceme 

odhadnout u souboru 1000 pacientů pravděpodobnost, že doba života 

je alespoň 10 let. V souboru zemře např. 250 pacientů, pro 

jednoduchost všichni na diagnózu ze sledované skupiny.  Problém ale 

je, že ne všichni ze zbývajících 750 pacientů jsou sledováni aspoň 10 

let (protože diagnóza u nich byla stanovena před méně než 10 lety). 

Pak pravděpodobnost přežití  aspoň 10 let je menší než (1000-

250)/1000 % = 75 %.  V tomto výpočtu dělá mnoho kliniků chybu a 

odhadne pravděpodobnost přežití rovnu 75 %.   Data, které jsou 

nekompletní, tj. doba sledování je kratší než maximální čas, ve kterém 

počítáme funkci přežití, se nazývají cenzorovaná. Nejčastěji jsou data 

cenzorovaná přítomností. 

b) Ne každé pacientovo úmrtí je kauzálně spojeno se sledovanou 

diagnózou. Uveďme příklad, kdy pacient zahyne při autonehodě. 

Častější je samozřejmě případ, kdy sledujeme mortalitu na danou 

nádorovou diagnózu a pacient zemře na oběhové onemocnění. Zde se 
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ovšem okamžitě otevírá problém správnosti určení příčiny úmrtí, resp. 

jejího zadání do databáze. Tomuto problému se budeme věnovat 

podrobně později. 

                   

Problém add a) je řešen odhadem funkce přežití metodou Kaplan-

Meier, který je maximálně věrohodným bodovým odhadem funkce 

přežití v případě cenzorovaných dat. Naznačíme oč v postupu výpočtu 

jde (podrobnosti nalezne čtenář téměř v každé učebnici statistiky): 

Pravděpodobnost přežití času například 4 let se dá vyjádřit jako 

součin  (P=Pravděpodobnost, T=doba života, | = za podmínky) 

   P(T>=4 r.) = P(T>=1 r.) * P( T>=2 r.| T>=1 r.) * P( T>=3 r.| T>=1 r.) * P( 

T>=4 r.| T>=1 r.)  

Pro odhad  výpočet P(T>=1 r.) použijeme všechny pacienty, ale pro 

výpočet podmíněné pravděpodobnosti  P( T>=2 r.| T>=1 r.) přežití 

aspoň dvou let za podmínky, že doba života je aspoň jeden rok  

nepoužijeme nejen pacienty, kteří v prvním roce zemřeli ale také ty, 

kteří sice nezemřeli, ale u kterých je doba sledování menší než jeden 

rok (Tedy rozsah souboru se zmenšil o zemřelé a také o ty, kteří už 

nejsou tak dlouho sledováni.  Podobně tak při výpočtu  P( T>=3 r.| T>=1 

r.) a P( T>=4 r.| T>=1 r.). Tímto způsobem využíváme všechna data, ale 

tak, že údaje o pacientovi ovlivňují výpočet právě tak dlouho, jak 

dlouho je pacient ve sledování. 

Ve skutečnosti, počítáme-li funkci přežiti s rostoucím časem 

sledování t,  rozsah souboru se mění kdykoliv aspoň jeden pacient 

zemře za čas t, nebo jeho doba sledování je právě t 

(ukončená=cenzorovaná přítomností). Tedy v praxi se počítají součiny 

všude tam, kde dojde buď  k úmrtí nabo k ukončení sledování 

nějakého pacienta (mluví se o odhadu metodou life-product či Kaplan-
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Meier).  Pokud se přežití počítá po definovaných intervalech mluvíme 

o metodě life-table. 

 

Problém add b)  je řešen třemi způsoby 

 

b1) počítáme observed=pozorované přežití, t.j. nezabýváme se  

příčinou úmrtí a počítáme pravděpodobnost přežití alespoň času t  bez 

ohledu na příčinu úmrtí. Takto definované přežití pak obvykle 

nazýváme absolutním mluvíme o absolutním (nebo pozorovaným dle 

autorů).  

b2) úmrtí na jinou diagnózu, než ze zkoumané skupiny považujeme za 

cenzor - to informace je pro nás při úmrtí na jinou diagnózu stejná jako 

např. při odstěhování pacienta do zahraničí. Takto definované přežití 

se nazývá relativním. Problém při jeho výpočtu spočívá v jeho 

senzitivitě na kvalitu vyplňování příčin úmrtí. Některý lékař, pokud 

pacient trpěl v minulosti tak závažným onemocněním jako je 

karcinom, napíše skoro jistě tuto diagnózu jako příčinu úmrtí bez 

dalšího ověřování, jiný lékař naopak příčina úmrtí důkladně prověřuje.   

 

b3) metoda odhadu relativního přežití, která "obchází" problematiku 

nespolehlivě určených (resp. zadaných do databáze) příčin úmrtí 

navrhl finský statistik T.Hakulinen. Tento statistik se po mnoho let 

zabývá analýzou přežití pacientů ve Finskem registru a protože i v této 

zemi je onkologický registr  zatížen stejnými problémy jaké byly 

popsány v add b2) , navrhl následující originální postup. Relativní 

přežívání je definované jako poměr mezi absolutním přežíváním u 

pacientů s danou diagnózou a absolutním přežíváním v celé populaci 
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(bez ohledu na diagnózu), přesněji skupina pacientů se rozdělí na 

podskupiny dle pohlaví a věkových kategorií, v těchto podskupinách 

se spočítá poměr mezi absolutním přežíváním a absolutním 

přežíváním v celé populaci osob stejného pohlaví a ve stejném 

věkovém intervalu. Výsledné relativní přežití je pak váženým 

průměrem těchto poměrů s vahami obvykle proporcionálními 

struktuře dle věku a pohlaví populace postižené daným nádorem. 

Relativní přežití definované dle Hakulinena lze pak chápat jako "na 

kolik procent snižuje daná diagnóza pravděpodobnost přežiti času 

aspoň t oproti srovnatelné populaci regionu, resp. státu.  Samozřejmě 

i s interpretací takto definovaného relativního přežití jsou spojeny 

určité obtíže a to následující a to, že pokud srovnáváme dvě země 

nebo oblasti, např. Českou republiku a Švýcarsko a v obou zemích 

bude přesně stejné absolutní přežívání pro nějakou diagnózu, relativní 

přezívání bude lepší v ČR, protože doba života v ČR je výrazně kratší 

než ve Švýcarsku. V epidemiologii je relativního přežití metodou 

Hakulinena je asi to nejlepší co se dá t.č. z dostupných dat spočítat 

ačkoliv ani toto není dokonale.   
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Obr. 10 Ukázka funkce přežití pro muže s anginou pectoris  

Jak porovnat funkce přežití? Nejčastěji užívanými testy jsou log-rank 

test a Wilcoxonův test (přesněji zobecněný Gochran-Wilcoxonův test). 

Dá se zjednodušeně říci, že log-rank test klade větší důraz na 

dlouhodobé přežívání, zatímco Wilcoxonův test na krátkodobé 

přežívání. Toto je dáno vahami, které jsou u prvního stejné ve všech 

časech u druhého proporcionální počtu pacientů ve sledování (a bez 

události, říká se at risk) v každém čase. V ukázce na obrázku 11 proto 

Wilcoxonův test vyšel statisticky významně, log-rank test ale nikoliv. 
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Obr. 11 Ukázka porovnání dvou funkcí přežití u pacientů s nádory plic 

Coxův model proporcionálních rizik je nejběžnějším regresním 

modelem, který je vhodný pro použití při analýze dat o přežití, neboť 

není postaven na předpokladu nějakého tvaru funkce přežití a 

umožňuje analyzovat vliv více faktorů ovlivňujících přežití najednou. 

Coxův model ale vychází z předpokladu proporcionálního hazardu, 

tedy předpokladu, že podíl funkcí hazardu libovolných dvou subjektů 

je v čase konstantní a závisí tedy pouze na hodnotách nezávisle 

proměnných veličin. Je proto vhodný pro případ, kdy nás zajímá vliv 

více faktorů najednou na přežití. Jeho výstup může být pak užit pro 

nového pacienta. Ovšem ne vždy jsou splněny předpoklady jeho užití. 
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V. ROC analýza 

Většina klinických otázek - určení pacientovy diagnózy, klinického 

stavu je z hlediska statistiky - klasifikační problémy. Ilustrujme toto 

na příkladu užití nádorových markérů v onkologii. Objekt – pacient, 

přesněji jeho současný klinický stav je klasifikován  do  jedné  ze  dvou  

nebo  více  skupin. Z matematického hlediska klasifikace probíhá na 

základě vektoru měřených parametrů. Skupiny jsou  

- v případě skríningu nádorů    

         zdravá populace vs. malignity (resp. premalignity, nebo 

ohrožená populace) 

- v případě primární diagnostiky 

         populace s benigními onemocněními vs. primární malignity 

- v případě dispenzární péče  

         kompletní remise vs. progrese onemocnění 

Klasifikační  problém  je většinou multivariační  (měří se více  než 

jeden parametr na každém objektu, tj. měří se obecně více 

nádorových markerů současně) a statický (máme k  dispozici jeden 

vektor u  každého objektu, tj. klasifikujeme většinou na základě pouze 

současného měření). Klasifikační problémy patří v medicíně k 

nejčetnější třídě problémů. 

S klasifikačními problémy souvisí pojmy senzitivita, specificita, 

pozitivní a negativní prediktivní hodnota, relativní riziko. V definici a 

interpretaci těchto pojmů se často chybuje a přitom jsou, při 

statistické analýze nádorových markerů, tyto pojmy naprosto 

základní. Proto uváděny definice těchto pojmů a jejich slovní 

interpretaci níže. 
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Výsledek testu je buď pozitivní T+  nebo T- a osoba je buď  D+ nebo 

D- (disease nebo non-disease, někdy se používá značení D a ND), 

pozitivní test značí většinou koncentrace markeru >= cut  off. 

Dostáváme pak kontingenční tabulku (čtyřpolní tabulku, tabulku 2 x 2 

) 

 T+ T- 

D+ SP(TP) NN(FN) 

D- NP(FP) SN(TN) 

 

kde  SP (TP)   je správná pozitivita (true possitivity)          

        NN (FN) je nesprávná negativita (false negativity) 

        NP (FP)  je nesprávná pozitivita (false positivity) 

        SN (TN) je správná negativita (true negativity) 

 

Senzitivita = pravděpodobnost zvýšení markeru (koncentrace >= cut  

off) za předpokladu recidivy (v sekundární diagnostice), resp. primární 

malignity (v primární diagnostice).  

Senzitivita (SN) = Pravděpodobnost (koncentrace >= cut off | recidiva 

onemocnění )   

Na řádku výše svislá čára „|“ značí „za podmínky“.  

Slovní vyjádření pojmu senzitivita - kolik procent případů s recidivou 

onemocnění (resp. s primární malignitou) má zvýšené koncentrace 

markeru. 

Specificita   =  pravděpodobnost normální koncentrace (koncentrace 

< cut off) za předpokladu kompletní remise onemocnění (v sekundární 
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diagnostice), resp. žádného či benigního onemocnění (v primární 

diagnostice) 

Specificita  = Pravděpodobnost ( koncentrace < cut off | remise 

onemocnění ) 

Slovní vyjádření pojmu specificita - kolik procent případů v kompletní 

remisi onemocnění (resp. bez malignity v primární diagnostice) má 

normální koncentrace markeru. 

PV+ (pozitivní prediktivní hodnota) =  pravděpodobnost recidivy (v 

sekundární diagnostice), resp. primární malignity (v primární 

diagnostice) při zvýšené koncentraci markeru. 

PV+  = Pravděpodobnost ( recidiva onemocnění | koncentrace >= cut 

off ) 

Slovní vyjádření pojmu pozitivní prediktivní hodnota - kolik procent 

případů se zvýšenou koncentrací markeru má recidivu onemocnění 

(resp. primární malignitu).  

Je třeba dávat pozor na to, že pokud se jedná o case-control studii je 

třeba pozitivní prediktivní hodnotu adjustovat na prevalenci 

v populaci, pro kterou je test určen.  

 

PV+ = [ senzitivita x prevalence ] / [ senzitivita x prevalence + (1 – 

specificita) x (1 – prevalence) ] 

Údaje o prevalenci jsou pro onkologické diagnózy např. v ročenkách 

ÚZIS (např.  http://www.uzis.cz/publikace/novotvary-2007). Použít tuto 

adjustaci na prevalenci vede k odhadu PV+ a PV- adjustovaně  na 

prevalenci v populaci, tj. jako by šlo o skríning. Pokud se jedná o užití 

markerů v jiné populaci, např. osob kde je klinický důvod k indikaci 

zvoleného markeru v rámci diagnostiky, je vhodnější použít 
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prevalenci v této populaci. Lze jí odhadnout v rámci pracoviště či 

pracovišť, kde byla studie prováděna.  

 

PV- (negativní  prediktivní hodnota) =  pravděpodobnost kompletní 

remise onemocnění (resp. toho, že nebyla nalezena malignita v 

primární diagnostice) pri normální koncentraci markeru 

(t.j. kolik procent z nízkých hodnot je ve stavu kompletní remise) 

PV - = Pravděpodobnost  ( remise onemocnění | koncentrace < cut off 

) 

Slovní vyjádření pojmu negativní prediktivní hodnota - kolik procent 

případů s normální koncentrací markeru je v kompletní remisi 

onemocnění (resp. bez primární malignity). 

Opět v případě case-control studie je třeba negativní prediktivní 

hodnotu adjustovat na prevalenci v populaci, pro kterou je test určen 

PV- =  [specificita x (1 – prevalence) ] / [specificita x (1 – prevalence) + (1 – 

senzitivita) x prevalence] 

 

RelRisk (relativní riziko = relative risk v anglické terminologii) = poměr 

pravděpodobností  recidivy onemocnění při zvýšení markeru  a 

pravděpodobnosti recidivy onemocnění při normální koncentraci 

markeru 

RelRisk = Pravděpodobnost (recidiva onemocnění | koncentrace>=cut 

off) /   

 Pravděpodobnost (recidiva onemocnění | koncentrace < cut off) 
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Slovní vyjádření pojmu relativní riziko - kolikrát se zvýší riziko recidivy 

onemocnění  zvýšením markeru nad cut off oproti riziku recidivy při 

normální koncentraci markeru. 

Relativní riziko lze vyjádřit jako 

RelRisk = PV+ / ( 1 – PV-) 

V případě case-control studie je dosadit do tohoto vzorečku 

adjustované hodnoty pozitivní a a negativní prediktivní hodnoty na 

prevalenci. 

 

LR+ (T+)  věrohodnostní poměr pozitivního testu = poměr 

pravděpodobnosti  pozitivního výsledku testu při recidivě onemocnění 

a pravděpodobnosti pozitivního výsledku testu za předpokladu 

kompletní remise onemocnění (v sekundární diagnostice), resp. 

žádného či benigního onemocnění (v primární diagnostice) 

 LR+ (T+) = Pravděpodobnost (koncentrace>=cut off  | recidiva 

onemocnění) /   

Pravděpodobnost (koncentrace>=cut off  | remise onemocnění) 

Slovní vyjádření pojmu věrohodnostní poměr pozitivního testu - 

kolikrát je vyšší pravděpodobnost  zvýšením markeru nad cut off  při 

recidivě onemocnění oproti pravděpodobnost  zvýšením markeru nad 

cut off  při remisi onemocnění. 

LR- (T-)  věrohodnostní poměr negativního testu = poměr 

pravděpodobnosti  negativního výsledku testu při remisi onemocnění 

a pravděpodobnosti negativního výsledku testu za předpokladu 

recidivy onemocnění  
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 LR- (T-)  =  Pravděpodobnost (koncentrace< cut off  | remise 

onemocnění) /   

Pravděpodobnost (koncentrace< cut off  | recidiva onemocnění) 

Slovní vyjádření pojmu věrohodnostní poměr negativního testu - 

kolikrát je vyšší pravděpodobnost koncentrace markeru pod cut off 

při remisi onemocnění oproti pravděpodobnost  koncentrace markeru 

pod cut off  při recidivě onemocnění. 

Vyšetření označené výše jako „recidiva onemocnění“ by u každého 

pacienta mělo znamenat první vyšetření s označením klinického stavu 

„recidiva onemocnění“ po nějakém období s klinickým stavem 

„kompletní remise“.  Pokud jsou dvě vyšetření za sebou u téhož 

pacienta  s označením klinického stavu „recidiva onemocnění“, druhé 

vyšetření by pro výpočet SN a PV+ neměla být vzata do úvahy, protože 

je už jedná jen o další konfirmaci faktu, který je již klinikovi znám. 

Navíc toto vyšetření může být též již ovlivněno zahájením nějaké 

formy terapie. 

 

ROC křivka vyjadřuje závislost senzitivity na procentuální falešné 

pozitivitě (tj. 100 % - specificita) měníme-li cut off v celém intervalu 

měřených hodnot. To přesně znamená, že měníme cut off od dolního 

detekčního limitu (odpovídá mu 100% SN a 0% SP - tj. bod ROC křivky 

vpravo nahoře) do horní detekčního limitu (odpovídá mu 0% SN a 

100% SP - tj. bod ROC křivky vlevo dole), přičemž pro každou konkrétní 

hodnotu cut off dostaneme patřičnou senzitivitu a specificitu - tj. pro 

konkrétní cut off dostaneme jeden bod ROC křivky.  Názorný obrázek 

jak souvisí ROC křivka s rozdělení naměřenými ve skupinách klinicky 

pozitivní (disease D) a klinicky negativní (non-disease ND) je na 

obrázku č.12. 
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Obr. 12 ROC křivka a její souvislosti s rozděleními výsledků 

ROC analýza umožňuje zhodnotit klinické výsledky užití testu pro 

zvolený účel a najít optimální referenční mez.   

 


