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Statistika 

Existují tři druhy lži: lež prostá, lež odsouzeníhodná a 
statistika. 

                                        Benjamin Disraeli (1804 - 1881) 
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 Statistika se těší pochybnému 
vyznamenání tím, že je nejvíce 
nepochopeným vědním oborem. 

                                       H. Levinson 

 

 

 

 



Statistika vs. lékař 

Several studies have shown that the statistical 
understanding by doctors of basic statistical methods and 
ideas is inadequate.  (Altman and Bland, 1991) 

 

One of the most important skills a physician should have 
is the ability to critically analyse original contribution to 
the medical literature.  (Albert, 1981) 

 

 



Proč ji v medicíně potřebujeme ? 

• Biologická variabilita 

 

– Jednotlivé atributy se liší jak mezi jedinci, tak u jednoho 
jedince v průběhu času 

 

 

 



Proč ji v medicíně potřebujeme ? 

• Sampling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemusíte snist celého vola na to, aby jste poznali, že  maso je tuhé.    
S. Johnson 

 

 

 

Population 

sample 



Proč je dobré ji alespoň trochu 
rozumět ? 

 

• Výzkum 

 

• Odborné publikace 

 

• Běžná praxe 

 

 

 



Proč je dobré ji alespoň trochu 
rozumět ? 

• Běžná praxe 

 

– screening a screenigové algoritmy 

 

– Z-score a růstové grafy 

 

– MoM   -  násobek mediánu 

 

 

 



MoM – násobek mediánu 

AFP 

• Standardizace 

• Hodnoty porovnatelné nezávisle na gestačním stáří, mezi 
laboratořemi, jednoznačný cut-off 



MoM – násobek mediánu 
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Statistika v lékařských časopisech 
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Altman (1991) Practical Statistics for Medical Research, Chapman and Hall. 



Statistika v lékařských časopisech 

?? Kvalita ?? 
Over several decades there has been considerable evidence 
of the wide misuse of statistics. (Altman,2000) 

 

• 75% z 59 článků v Transfusion  s nevhodným statistickým testem či 
chybou v interpretaci a 22% článků se závěrem, který nevyplýval z 
prezentovaných dat (Kanter and Taylor, 1994)  

• 40% z 164 článků v British Journal of Psychiatry (McGuigan, 1995) 

• Jen 30% článků bylo v pořádku v Amer Journal of Obstet and 
Gynecol (Welch, 1996) 

• Statistické chyby v 38% článků v Nature a v 22% článku v BMJ 
(Garcia-Berthou and Alcaraz, 2004) 

 



Statistika v lékařských časopisech 

Altman (1991) Practical Statistics for Medical Research, Chapman and Hall. 



Statistika v lékařských časopisech 

Altman (2000) Stat in Med 



Douglas G. Altman 







Obecné schéma výzkumného projektu 

 

 

 

 

Zvárová (1998). Základy statistiky pro biomedicínské obory. 
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Chyby - příklady 

 

 

 

 

Altman (1994) Scandal of poor medical research. 



Chyby - příklady 

 

 

 

 

- neadekvátní velikost souboru 
- neprokážeme rozdíl i když je přítomen 
- příliš široké konfidenční intervaly 
- 28 %  ze studentů… 

                                 (2 ze 7) 

 

- koncept odhadu velikosti souboru nutného 
pro studii je v medicíně velmi ojedinělý 

Altman (1991) Practical Statistics for Medical Research. 



Chyby - příklady 

• problém mnohočetného porovnávání ( 
opakování statistického testu při stejné 
5% hladině významnosti) 

 

 



Chyby – příklady 
Počítače 
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Black-box approach 

 



Chyby – příklady 
Počítače 

 • Použití nevhodné metody 

• Absence interpretace výsledků 

 

 

• Black box 
– Exponential regression for survival analysis  

     – proportional hazard model  λ (t/z) = λ eβ z 

     – log-linear model  log (T) = -α + β* z 

β*  =  - β   
        

Altman (2000) 



Chyby – příklady 

• zavádějící grafická prezentace 

 



Chyby – příklady 

• p-value (p-hodnota) – nepochopení 
významu 

 

•      pravděpodobnost, že pozorujeme naše 
data nebo data stejně či více extrémní, 
když je nulová hypotéza pravdivá 

 

• p = 0,001                       p = 0,01 

 



Chyby – příklady 

• interpretace výsledků studie s 
nesignifikantním výsledkem jako negativní 

                  

 

• u studie s nízkou sílou statistického testu 
(malý soubor) není výsledek negativní, ale 
neprůkazný 

 

 

The absence of proof is not the proof of 
absence. 



Chyby – příklady 

• statisticky významný  

 

                       ≠  

 

• klinicky významný 

 

 
Lék snížil TK v průměru o 18 torr (95% CI = 2-34, p=0,02) 

 

výsledek statisticky významný, klinicky neprůkazný 



Chyby – příklady 

• korelace      ≠      kauzalita 



Chyby – příklady 

• složitá problematika   spolupráce se 
statistikem 

 

The difference between medical research and 
agricultural research is that medical research is done 
by doctors but agricultural research is not done by 
farmers. (Michael Healy) 

 



Závěr 

      (Altman, 2000) 



Děkuji za pozornost 
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