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FOREWORD 
 
 
Dear colleagues, 
 
 
we propone the first issue of the tenth volume of the scientific peer-reviewed journal 

published by the Slovak statistical and demographical society (SSDS). This issue 

comprises contributions that are content-compatible with the topic „Medical statistics“. 

 

Editors: Assoc. Prof. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,  RNDr. Ján Luha, CSc. , MUDr. Štefan 

Madarász, PhD. 

 

Reviewed by: Assoc. Prof. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., RNDr. 

Samuel Koróny PhD. 

 
Slovak Statistical and Demographical Society thanks the Mathematical Institute of  
SAS for their cooperation at publishing this issue of FSS. 

 

 
 
Assoc. Prof. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 

         Editor in chief 
  

 

 

 

 

 
Continuation  of Interantional Year of Statisticas 2013 is initiative  
The World of Statistics. Informations about  this iniciative you will find 
in the first issue bulletin  News from the World of Statistics, which you 
will find on  
http://www.worldofstatistics.org/files/2014/01/January-22-2014.pdf. 
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PREDHOVOR 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
 
 
predkladáme prvé číslo desiateho ročníka vedeckého recenzovaného časopisu Slovenskej 
štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS). Toto číslo je zostavené z príspevkov, 
ktoré sú obsahovo orientované v súlade s tematikou „Medicínska štatistika“. 
 

Editori: doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,  RNDr. Ján Luha, CSc. , MUDr. Štefan 

Madarász, PhD. 

 

Recenzenti: doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., RNDr. Samuel 

Koróny PhD. 

 

 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť ďakuje Matematickému ústavu SAV 
za spoluprácu pri vydaní tohto čísla FSS. 
 

 

            

        Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 

                                               Šéfredaktor 

 

 

 

 

 
Pokračovaním Medzinárodného roku štatistiky 2013 je iniciatíva  
The World of Statistics.Informácie o tejto iniciatíve nájdete v prvom 
čísle bulletinu  News from the World of Statistics, ktorý nájdete na 
http://www.worldofstatistics.org/files/2014/01/January-22-2014.pdf. 

 



FORUM STATISTICUM SLOVACUM  1/2014 
 

3 

 Analýza vplyvu silových schopností na plaveckú rýchlosť podľa fáz  kondičného 
programu 10 – 13-ročných vodných pólistov  

 Analysis of impact of power capability on the swimming speed by phases conditioning 
program from 10 to 13-year-old water polo players  

 

Peter Berlanský, Ján Luha 

Abstrakt: Práca je zameraná na riešenie výskumnej úlohy situácie z oblasti športovej 
edukológie. Analyzujeme overenie efektívnosti kondičného programu so zameraním                   
na rozvoj silových schopností na suchu, jeho vplyv na úroveň zmeny plaveckej rýchlosti, 
špeciálnej plaveckej rýchlosti a úspešnosti zakončenia  ako jednej z neoddeliteľných súčastí 
športovej prípravy vo vodnom póle. Objektom skúmania boli 10 – 13-roční vodní pólisti KVP 
Kúpele Piešťany. Zmeny v úrovni silových schopností na suchu sme diagnostikovali 
štandardnými motorickými testami sily, zmeny úrovne plaveckej rýchlosti testom plaveckej 
rýchlosti 3x25 metrov kraul, zmeny úrovne špeciálnej plaveckej rýchlosti - meraný hladký 
úsek plávania s loptou 10 metrov a úroveň úspešnosti zakončenia, ako súčasť špeciálneho 
vodnopólového testovacieho cvičenia (ŠTVC).  

Abstract:  This paper focuses on the research tasks of the situation in the field of sports 
edukológie. We analyze the efficiency of verification conditioning program focusing on the 
development of strength abilities to drought, its impact on the level of change in the 
swimming speed, the swimming speed and special endings success as one of the integral part 
of sports training in water polo. Object of investigation were 10 to 13-year water polo players 
KVP Spa Piešťany. Changes in the level of strength abilities to drought was diagnosed by 
standard motor tests of strength, changes the level of the swimming speed test, the swimming 
speed of 3x25 meters freestyle, changes in the level of special swim-speed - measured smooth 
stretch of swimming with the ball 10 meters and the level of success endings, as part                     
of a special water polo test Exercises (SWTE). 

Kľúčové slová: úroveň a zmeny silových schopností na suchu, úroveň a zmeny plaveckej 
rýchlosti, úroveň a zmeny špeciálnej plaveckej rýchlosti, úroveň a zmeny úspešnosti 
zakončenia, špeciálne vodnopólové testovacie cvičenie (ŠVTC), analýza zmeny výkonu, 
testovanie. 
Keywords: changes in the level and strength abilities to drought, the level and changes in the 
swimming speed, level changes and special the swimming speed, and changes in the level             
of success endings, especially water polo exercise test (SWTE), analysis of changes                      
in performance testing. 
  
JEL classification: C1, C12, I1, L83. 
 
 
 

 



FORUM STATISTICUM SLOVACUM  1/2014 
 

4 

1. Úvod 
Príspevok prezentuje ďalšie poznatky zo športovej prípravy 10 – 13-ročných hráčov vodného 
póla KVP Kúpele Piešťany, účastníkov najvyššej slovenskej ligy v žiackych kategóriách 
prezentujeme výsledkami špeciálneho experimentu pri aplikácii dvoch tréningových postupov 
(Berlanský, 2012).  Vedecké poznatky zo štruktúry športového výkonu vo vodnom póle 
dokumentujú, že limitujúcim faktorom je vysoká úroveň kondičných schopností, 
predovšetkým silových (Ramsay et al., 1990; Havlíček, 1993; Štulrajter, Zrubák, Jánošdeák, 
1998; Feigenbaum, Wescott, 2000, 2005; Feigenbaum, 2007; Berlanský 2002, 2013; 
Macejková, 2005; Strešková, 2008; Hamar, Kampmiller, 2009; Putala, Macejková, Matúš 
2010; Holas, 2010; Berlanský, Psalman, Ružičková, 2011; Luha, Berlanský 2012, 2013). 
V článku sa zameriavame a analyzujeme zmeny úrovne plaveckej rýchlosti 10 – 13-ročných 
vodných pólistov vplyvom rozvoja silových schopností na suchu. 

Metodika športového experimentu, ktorý realizoval P. Berlanský, bola podrobne popísaná 
v príspevku Berlanský P., Luha J., Strešková E. (2013) a v príspevku Berlanský P., Luha J. 
(2013). Postupný jednoskupinový pedagogický experiment a testovanie, súbor 10 – 13-roční 
vodní pólisti KVP Kúpele Piešťany  (n = 20) sme realizovali v podmienkach tréningového 
procesu v prvom makrocykle  roku 2012 počas transformačného a súťažného obdobia 
v celkovej dĺžke 16 týždňov v 25-metrovom bazéne v hoteli Sĺňava v Piešťanoch. Testovanie 
úrovne silových schopností na suchu sme realizovali v telocvični SZŠ v Piešťanoch. Samotné 
testovanie trvalo 90 minút. Testovaniu vždy predchádzalo rozcvičenie, rozplávanie 
a rozcvičenie s loptou. Tréningová jednotka vo vode určená na testovanie plaveckej rýchlosti, 
špeciálnej plaveckej rýchlosti a úspešnosti zakončenia bola ukončená vyplávaním.  
 

2.  Prehľad meraných parametrov: 
1. Testy silových schopností na suchu: ručná a chrbtová dynamometria, skok z miesta 
znožmo, hod plnou loptou 2 kg obojručne, hod pravou a ľavou rukou plnou loptou 1 kg, sed – 
ľah počas 1 minúty. 
(T1) Ručná dynamometria – test na meranie statickej sily pravej a ľavej ruky.  
(T2) Chrbtová dynamometria – test na meranie statickej sily chrbtového svalstva.  
(T3) Skok do diaľky znožmo – test na meranie výbušnej sily dolných končatín.  
(T4) Hod plnou loptou 2 kg – test na meranie výbušnej sily horných končatín a trupu.  
(T5) Hod plnou loptou 1 kg pravou, ľavou rukou – test na meranie výbušnej sily pravej 
a ľavej končatiny.  
(T6) Sed – ľah za 1 minútu – test na meranie dynamickej a vytrvalostnej sily brušného 
svalstva a bedrovo-stehenného svalstva.  
2. Meranie špeciálnych plaveckých schopností: test 3 x 25 metrov kraul (Ružbarský, 2003) 
a špeciálnym vodnopólovým testovacím cvičením – špeciálna plavecká rýchlosť 10 metrov 
a úspešnosť zakončenia (Berlanský, Strešková, 2011). 
(T7) Test plaveckej rýchlosti (rýchlostné schopnosti): 3 x 25 metrov kraul, štart z vody 
a interval medzi opakovaniami je 1 minúta. Probandi absolvovali všetky tri úseky, najlepší čas 
sa zaznamenáva. 
(T8) Špeciálne vodnopólové testovacie cvičenie (ŠVTC): Pre naplnenie podstaty obsahovej 
validity sme vytvorili testovacie cvičenie, v ktorom sme po konzultáciách s trénermi spolu 
s informáciami z dostupnej literatúry uskutočnili výber činností, ktoré z pohybového obsahu 
vystihujú typické herné činnosti vo vodnom póle. Aplikovali sme pohybové činnosti 
simulujúce individuálne HČ hráča vo vodnom póle s využitím silových schopností, ktorých 
zlepšenie v našom výskume predpokladáme – štart s loptou, 2 metre vedenie lopty kraulom     
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po prvú fotobunku, 10 metrov vedenie lopty kraulom maximálnou rýchlosťou medzi 
zdvojenými fotobunkami v horizontálnej polohe napojených na digitálnu časomieru, 2 metre 
vedenie lopty kraulom k méte zakončenia vo vzdialenosti 5 metrov od redukovanej bránky 
a následné zakončenie. Probandi absolvovali všetky tri kolá, do úvahy sa bral najlepší 
dosiahnutý čas nameraný digitálnou časomierou a po úspešnom pokuse pri zakončení.  
ŠVTC sme aplikovali na ploche 25 x 12,5 metra v bazéne, čo je približne polovica 
vodnopólového ihriska. Pozostávalo z niekoľkých, na seba nadväzujúcich pohybových 
činností, ktoré predstavujú reťaz herných činností jednotlivca. 

Pomôcky: vodnopólové lopty (6 ks), farebné valčeky biele (2 ks), farebné valčeky žlté (2 ks)   
a farebné valčeky červené (4 ks), priemer valca = 5 cm a výška valca = 30 cm vyznačujú méty 
v bazéne, fotobunky s dvomi žiaričmi v horizontálnej polohe napojené na PC (2 ks) 
umiestnené 12 cm  nad hladinou vody v bazéne, zrkadielko (2 ks) situované funkčne oproti  
na lúče fotobunky umiestnené 12 cm nad hladinou vody v bazéne, píšťalka, zmenšená 
(redukovaná) vodnopólová brána (rozmery 220 cm x 109 cm). 

Fázy experimentu: 
vstup........................................vstupné merania 
kontrol.....................................kontrolné merania 
experim....................................merania na konci experimentu 
 
V citovanej práci Berlanský P., Luha J., Strešková E. (2013) sme dokázali pozitívny vplyv 
kondičného programu po línii „vstup – kontrol - experim“ pomocou exaktného 
neparametrického párového Wilcoxonovho testu. Taktiež Friedmanov neparametrický test 
potvrdil tieto výsledky.  
 

3.  Vzťah výkonu a sledovaných premenných 
     Výkon vo vode (výkonové parametre vo vode) sme merali pomocou testu 3x25m kraul - 
plavecká rýchlosť. Testované parametre silových schopností na suchu, 
„fyzických“ sledovaných premenných, sme merali: RD P (ručná dynamometria pravá ruka), 
RD L (ručná dynamometria ľavá ruka), chrbtová dynamometria, sed ľah 1min., skok znožmo       
z miesta, hod loptou 2kg, hod loptou 1kg PR  (hod loptou 1kg pravá ruka) a hod loptou1kg 
LR (hod loptou 1kg ľavá ruka). Vzťah výkonových a „fyzických“ sledovaných premenných 
sme vyjadrili pomocou príslušných priemerných hodnôt uvedených veličín za jednotlivé fázy 
výskumu (vstup – kontrol – experim). Z tabuľky,  ale najmä z grafického vyjadrenia vidno,   
že skúmaná závislosť je zrejmá. Uvedenú skutočnosť môžeme podporiť  špeciálne 
vypočítanými  korelačnými koeficientami za priemerné hodnoty. Skúmanie vzťahu 
výkonových a „fyzických“ premenných komplikuje aj závislosť medzi „fyzickými“ 
premennými,  vypočítaná pomocou priemerných hodnôt premenných za jednotlivé fázy 
výskumu (vstup – kontrol - experim), pričom vstup (vstupné merania), kontrol (merania             
na konci kontrolného obdobia), experim (merania na konci experimentu). Za preukázaný 
považujeme vplyv skúmaných premenných na výkon, ale stanoviť ich „poradie“ nie je možné 
čisto štatistickými metódami, ale musí nastúpiť komplexná odbornosť v danej oblasti.  
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      Vzhľadom na malý počet „meraní“ (na výpočet korelačných koeficientov sme použili tri  
páry priemerov) nie sú mnohé korelačné koeficienty štatisticky signifikantné, ale ich hodnota 
nám naznačuje silu skúmanej závislosti. Korelačné koeficienty troch meraní vzťahu výkonu 
25 m kraul a sledovaných silových parametrov je sú v prehľadnej tabuľkea plasticky v garfe 
korelačného profilu. 

kraul25m 
Pearson 

Correlation 
Sig. (2-
tailed) kraul25m 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 
RD_P -0.991 0.087 skok_zmozmo_z_miesta -0.974 0.147 
RD_L -0.996 0.059 hod_loptou_2kg -1.000(*) 0.013 
chrbtová_dynamometria -0.912 0.269 hod_loptou1kg_PR -0.983 0.117 
sed_lah_1min -1.000(*) 0.016 hod_loptou1kg_LR -0.871 0.327 

 

Korela čný profil: kraul (25 m)
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Ako sme už naznačili prv, je zrejmý vplyv všetkých skúmaných premenných                   

na výkon, meraný tromi premennými. Skúmanie pomocou regresnej analýzy naznačuje, že 
najväčší vplyv na výkon majú výsledky v hode loptou ľavou rukou, chrbtová dynamometria 
a sed-ľah. Prehĺbenie poznania týchto otázkok si vyžaduje ešte ďalšie skúmanie. 
V nasledujúcich tabuľkách a grafoch uvádzame podrobnú analýzu jednotlivých vzťahov 
sledovaných premenných s výkonovými premennými v jednotlivých fázach experimentu. 
V grafoch uvádzame aj regresnú priamku vzťahu sledovanej premennej a výkonu ako aj 
hodnotu koeficientu R2, ktorý vyjadruje podiel vysvetlenia variability regresným vzťahom. 
Hodnota R2 nad  0.8 signalizuje výnamný vzťah skúmaných premenných.  

     Priemerné namerané hodnoty v teste ručná dynamometria pravá ruka boli pri vstupe 
169,50 (N), po kontrolnom období 175,50 (N), na konci  experimentu 186,00 (N) a v teste 
kraul 25m boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s),                                  
po kontrolnom období 19,95 (s), na konci  experimentu 19,14 (s). Vo vzťahu statickej sily 
pravej ruky a plaveckej rýchlosti sme zaznamenali určité zlepšenie po  kontrolnom období bez 
vplyvu experimentálneho činiteľa v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu statickej sily 
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pravej ruky a plaveckej rýchlosti sme zaznamenali po experimentálniom období (Tab. 1, Obr. 
1). 
 
Tab.1 Priebeh vzťahu ručná  dynamometria pravá ruka a kraul 25m 
 RD P (N) kraul 25m (s) 
vstup 169,50 20,21 
kontrol 175,50 19,95 
experim 186,00 19,14 
 
Obr.1  Priebeh vzťahu ručná dynamometria pravá ruka a kraul 25m 

kraul 25 m y = -0.0658x + 31.419

R2 = 0.9814
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     Priemerné namerané hodnoty v teste ručná dynamometria ľavá ruka boli pri vstupe 155,00 
(N), po kontrolnom období 160,50 (N), na konci  experimentu 172,00 (N) a v teste kraul 25m 
boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s),                                  
po kontrolnom období 19,95 (s), na konci  experimentu 19,14 (s). Vo vzťahu statickej sily 
ľavej ruky a plaveckej rýchlosti sme zaznamenali určité zlepšenie po  kontrolnom období bez 
vplyvu experimentálneho činiteľa v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu statickej sily 
ľavej ruky a plaveckej rýchlosti sme zaznamenali po experimentálniom období (Tab.2,Obr.2). 
 
Tab.2  Priebeh vzťahu ručná dynamometria ľavá ruka a kraul 25m 
 RD L (N) kraul 25m (s) 
vstup 155,00 20,21 
kontrol 160,50 19,95 
experim 172,00 19,14 

 
Obr.2  Priebeh vzťahu ručná dynamometria ľavá ruka a kraul 25m  

kraul 25 m y = -0.0637x + 30.119
R2 = 0.9915
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     Priemerné namerané hodnoty v teste ručná chrbtová dynamometria boli pri vstupe 658,50 
(N), po kontrolnom období 677,50 (N), na konci  experimentu 689,50 (N) a v teste kraul 25m 
boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s), po kontrolnom období 19,95 (s),             
na konci  experimentu 19,14 (s) Vo vzťahu statickej sily chrbta a plaveckej rýchlosti sme 
zaznamenali určité zlepšenie po  kontrolnom období bez vplyvu experimentálneho činiteľa 
v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu statickej sily chrbta a plaveckej rýchlosti sme 
zaznamenali po experimentálniom období (Tab. 3, Obr. 3). 
 
Tab.3 Priebeh vzťahu chrbtová dynamometria a kraul 25m  

 
chrbtová 
dynamometria (N) kraul 25m (s) 

vstup 658,50 20,21 
kontrol 677,50 19,95 
experim 689,50 19,14 

 
Obr.3  Priebeh vzťahu chrbtová dynamometria a kraul 25m  

kraul 25 m y = -0.0324x + 41.627

R2 = 0.8316
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     Priemerné namerané hodnoty v teste sed - ľah 1min. boli pri vstupe 28,30 (počet 
opakovaní), po kontrolnom období 28,75 (počet opakovaní), na konci  experimentu 30,40 
(počet opakovaní) a v teste kraul 25m boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s), 
po kontrolnom období 19,95 (s), na konci experimentu 19,14 (s).                                     
Vo vzťahu dynamickej a vytrvalostnej sily brušného svalstva a bedrovo-stehenného svalstva                   
a plaveckej rýchlosti sme zaznamenali určité zlepšenie po  kontrolnom období bez vplyvu 
experimentálneho činiteľa v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu dynamickej 
a vytrvalostnej sily brušného svalstva a bedrovo-stehenného svalstva a plaveckej rýchlosti 
sme zaznamenali po experimentálniom období (Tab. 4, Obr. 4). 
 
Tab.4  Priebeh vzťahu sed - ľah 1min. a kraul 25m  
 sed ľah 1min. kraul 25m (s) 
vstup 28,30 20,21 
kontrol 28,75 19,95 
experim 30,40 19,14 
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Obr.4  Priebeh vzťahu sed-ľah 1min. a kraul 25m  

kraul 25 m y = -0.5017x + 34.394
R2 = 0.9993
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      Priemerné namerané hodnoty v teste skok znožmo z miesta boli pri vstupe 137,05 (cm), 
po kontrolnom období 137,05 (cm), na konci  experimentu 144,05 (cm) a v teste kraul 25m 
boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s), po kontrolnom období 19,95 (s),                
na konci  experimentu 19,14 (s) Vo vzťahu výbušnej sily dolných končatín                                  
a plaveckej rýchlosti sme zaznamenali určité zlepšenie po  kontrolnom období bez vplyvu 
experimentálneho činiteľa v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu výbušnej sily dolných 
končatín a plavecká rýchlosť sme zaznamenali po experimentálniom období (Tab. 5, Obr. 5). 
 
Tab.5  Priebeh vzťahu skok znožmo z miesta a kraul 25m  

  skok znožmo z miesta (cm) kraul 25m (s) 
vstup 137,05 20,21 
kontrol 137,05 19,95 
experim 144,05 19,14 

 
Obr.5  Priebeh vzťahu skok znožmo z miesta a kraul 25m  

kraul 25 m y = -0.1337x + 38.401

R2 = 0.9478
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      Priemerné namerané hodnoty v teste hod loptou 2 kg boli pri vstupe 504,00 (cm),                  
po kontrolnom období 510,50 (cm), na konci  experimentu 533,75(cm) a v teste kraul 25m 
boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s), po kontrolnom období 19,95 (s),               
na konci  experimentu 19,14 (s) Vo vzťahu výbušnej sily paží a plaveckej rýchlosti sme 
zaznamenali určité zlepšenie po  kontrolnom období bez vplyvu experimentálneho činiteľa 
v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu výbušnej sily paží a plaveckej rýchlosti sme 
zaznamenali po experimentálniom období (Tab.6, Obr.6). 

Tab.6   Priebeh vzťahu hod loptou 2 kg a kraul 25m  
 hod loptou 2kg (cm) kraul 25m (s) 
vstup 504,00 20,21 
kontrol 510,50 19,95 
experim 533,75 19,14 

 

Obr.6  Priebeh vzťahu hod loptou 2 kg a kraul 25m  

kraul 25 m y = -0.0355x + 38.074
R2 = 0.9996
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     Priemerné namerané hodnoty v teste hod loptou 1 kg pravá ruka boli pri vstupe 752,00 
(cm), po kontrolnom období 755,75 (cm), na konci  experimentu 823,50 (cm) a v teste kraul 
25m boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s), po kontrolnom období 19,95 (s), 
na konci  experimentu 19,14 (s). Vo vzťahu výbušnej sily pravej ruky a plaveckej rýchlosti 
sme zaznamenali určité zlepšenie po  kontrolnom období bez vplyvu experimentálneho 
činiteľa v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu výbušnej sily pravej ruky a plaveckej 
rýchlosti sme zaznamenali po experimentálniom období (Tab.7, Obr.7). 

Tab.7  Priebeh vzťahu hod loptou 1 kg pravá ruka a kraul 25m  
 hod loptou1kg pravá ruka(cm) kraul 25m (s) 
vstup 752,00 20,21 
kontrol 755,75 19,95 
experim 823,50 19,14 
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Obr.7  Priebeh vzťahu hod loptou1kg pravá ruka a kraul 25m  

kraul 25 m y = -0.0136x + 30.304

R2 = 0.9666
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         Priemerné namerané hodnoty v teste hod loptou 1 kg ľavá ruka boli pri vstupe 490,75 
(cm), po kontrolnom období 477,00 (cm), na konci  experimentu 524,75 (cm) a v teste kraul 
25m boli priemerné namerané hodnoty pri vstupe 20,21 (s), po kontrolnom období 19,95 (s), 
na konci  experimentu 19,14 (s). Vo vzťahu výbušnej sily ľavej ruky a plaveckej rýchlosti 
sme zaznamenali určité zhoršenie po  kontrolnom období bez vplyvu experimentálneho 
činiteľa v tréningu. Výraznejšie zlepšenie vo vzťahu výbušnej sily ľavej ruky a plaveckej 
rýchlosti sme zaznamenali po experimentálniom období (Tab.8, Obr.8). 

Tab.8  Priebeh vzťahu hod loptou 1 kg ľavá ruka a kraul 25m  
 hod loptou 1 kg ľavá ruka (cm) kraul 25m (s) 
vstup 490,75 20,21 
kontrol 477,00 19,95 
experim 524,75 19,14 

 

Obr.8  Priebeh vzťahu hod loptou 1 kg ľavá ruka a kraul 25m  

kraul 25 m y = -0.0197x + 29.549
R2 = 0.7583
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4.  Diskusia 
    Domnievame sa, že tieto zmeny nenastali len dôsledkom samotného tréningu vo vode. 
V experimentálnom období nastali zaťažením vo vode a taktiež aplikáciou zostavy 
posilňovacích cvičení na suchu v druhom období experimentu.   

     V našom výskume sa nám podarilo potvrdiť predpoklad, že kondičný program zameraný 
na rozvoj silových schopností na suchu pozitívne ovplyvnil zmeny všetkých silových 
schopností a následne sa pozitívne prejavil v zlepšení plaveckej rýchlosti vodných pólistov. 

     Predpokladali sme, že kondičný program zameraný na rozvoj silových schopností                 
na suchu sa významne pozitívne prejaví vo všetkých meraných ukazovateľoch silových 
schopností vodných pólistov, čo sa nám na základe našich nameraných hodnôt úrovne 
silových schopností na suchu potvrdilo. Náš výskum potvrdil správnosť tvrdení, ktoré 
prezentovali vo svojich prácach (Ramsay et al., 1990; Malina, 1994; Feigenbaum, Wescott, 
2000, 2005; Berlanský 2002; Ivanič, 2002;  Pavlíka a kol., 2002; Feigenbaum, 2005; Fehér, 
2006; Krištofovič, 2006; Feigenbaum, 2007; Vince, 2008; Hamar, Kampmiller 2009) 
o správnosti aplikovania cvičení na rozvoj silových schopností v pohybových a tréningových 
športových programoch detí a mládeže. 

      Predpokladali sme, že kondičný program zameraný na rozvoj silových schopností                 
na suchu významne zlepší plaveckú rýchlosť vodných pólistov vodných pólistov. Táto 
skutočnosť sa nám potvrdila na základe testovania plaveckej rýchlosti v nami testovanom 
súbore. Podľa Maglischa (2003) niektoré štúdie uvádzajú, že najväčšie priemerné zlepšenie 
šprintérskej rýchlosti nastane v priebehu desaťtýždňového obdobia, ale keď sa tréning predĺži 
na jeden rok, k takému výraznému zlepšeniu nedošlo. Počas nášho experimentu počas 
kontrolného obdobia v trvaní osem týždňov probandi rozvíjali rýchlostné schopnosti len 
tréningom  vo vode. Počas experimentálneho obdobia sme aplikovali okrem tréningu vo vode 
aj cvičenia na rozvoj silových schopností na suchu, pričom nastalo opätovné výrazné 
zlepšenie plaveckej rýchlosti. Tréning rozvoja silových schopností                           
na suchu u probandov pôsobil  na obmedzenú vybranú skupinu svalov, ktoré by mohli 
obmedzovať plavecký výkon. Určitá svalová skupina nemá silu  na to, aby sa plne podieľala 
na úsilí záberu, čo môže spôsobiť nesprávny mechanizmus  záberu. V tomto prípade môže 
tréning zameraný na slabú svalovú skupinu zvýšiť jej silu a umožniť jej, aby sa lepšie  
zapojila pri plávaní vo vode. Týmto sa odstráni slabý článok a zlepší sa mechanika záberu 
vodného pólistu. Taktiež sa nám potvrdilo dávkovanie cvikov proti odporu vlastnou 
hmotnosťou proti pôsobeniu zemskej príťažlivosti po 15 v danej sérii. Odpočinok medzi 
sériami sme stanovili na 30 sekúnd. Maglischo (2003) uvádza dĺžku odpočinku medzi sériami 
2 až 5 minút. S určitosťou došlo u probandov  k zlepšeniu v energetických systémov,                
ale z výsledkov nášho výskumu nevieme povedať, do akej miery. Podľa Kampmillera (2000) 
mladý organizmus nemá ešte vyzreté pufračné (nárazníkové) systémy a veľké množstvo 
laktátových prostriedkov vedie k destabilizácii a pretrénovanosti organizmu. Pufračné 
systémy probandov sme nenabúrali obsahom, intenzitou a ani dávkovaním zaťaženia 
probandov na suchu a vo vode. Náš výskum potvrdil na základe získaných nameraných 
hodnôt testov plaveckej rýchlosti a špeciálnej plaveckej rýchlosti vodných pólistov 
pôsobením cvičení na rozvoj silových schopností    na suchu ich výrazné zlepšenie.  
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5.  Záver 
      Vodné pólo je náročná, bojová a tvorivá hra. Všetky nami sledované faktory významnou 
mierou prispievajú k zlepšeniu herných činností jednotlivca, ku skvalitneniu celkového 
výkonu družstva. Zrýchľuje a spresňuje sa hra, ktorá sa stáva efektívnejšou, hráči sú odolnejší 
v osobných súbojoch. Hráči a družstvo, ako celok, získava ich zlepšením predpoklady         
pre lepší celkový výkon, a tým aj možnosť pozitívne ovplyvniť výsledok samotného 
stretnutia. 
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Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteinmi – nový ukazovateľ  vzniku  
cerebrálneho infarktu 

Lipoprotein-associated phospholipase A2- new marker of cerebrovascular 
infarction 

 
 

Libor Danihel,  Štefan Madarász 
 

Abstract:  New specific vascular inflammatory marker Lipoprotein-associated phospholipase 
A2  (Lp-PLA2) may predict future cerebrovascular and cardiovascular events in patients with 
ischemic stroke (CI), coronary artery disease (CAD) and arterial hypertension (AH). During 
last years starts discussion regarding its relationship with intima-media thickness (IMT), 
arterial stiffness and plaque morphology. 

Abstrakt : Nový špefický zápalový ukazovateľ Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteinmi 
(Lp-PLA2) môže predikovať vznik cerebrálneho infarktu a infarktu myokardu u pacientov s 
prekonanou ischemickou cievnou mozgovou príhodou, ischemickou chorobou srdca a u 
pacientov s ateriálnou hyperteziou. V posledných rokoch prebieha diskusia o vzťahu intimo-
mediálnej hrúbky, ateriálnej tuhosti a morfológie aterosklerotického plaku.  

Key words: Lipoprotein-associated phospholipase, atherosclerosis, atherosclerotic plaque  

Kľúčové slová: Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteinmi, ateroskleroróza, aterosklerotický 
plak 

JEL classification: Y9. 
 

1. Úvod 
    Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteinmi je enzyme produkovaný makrogágmi a 
penovými bunkami v cievnej intime a následne vyplavovaný do krvi, kde sa viaže na 
lipoproteinové častine (80% na LDL), na povrchu ktorých hydrolyzuje oxidované fosfolipidy. 
Oxidaciou modifikované LDL častice vznikajúce pôsobením voľných kyslíkových radikálov 
sú jednou zo základných príčin aterosklerózy, lebo nie sú vychytávané hepatocytmi cez ich 
LDL receptory ako neoxidované LDL častice, ale sa ukladajú v subendotelovom priestrore 
tepien, kde sa vytvára aterosklerotický plát a zároveň v mieste aterosklerotického plátu 
dochádza k zápalu tepny. Tento zápal Lp-PLA2  potencuje, lebo hydrolýzou oxidovaných 
LDL produkuje lysofosfatidylcholín a oxidované mastné kyseliny, čo sú látky so silným 
proinflamačným účinkom, ktoré spôsobujú migráciu ďalších monocytov meniacich sa na 
makrofágy do zapalovo zmeneného plátu, a tým zväčšovanie jeho nekrotického jadra 
a stenšovanie jeho fibrotickej čiapky, teda zhoršujú nestabilitu platu, čo môže viesť k jeho 
ruptúre. 

2. Súbor a metodika 
     Súbor tvorí 432 subjektov, rozdelených do 4 skupín: 1. ischemická cievna mozgová 
príhoda(CI), n=127, priemerný vek 69 ± 11 rokov, muži 52%, 2. koronárna arteriálna 
choroba(CAD), n=91, priemerný vek 71 ± 10 rokov,  muži 32%, 3. arteriálna 
hypertenzia(AH), n=120, priemerný vek 59 ± 10 rokov, muži 42%, 4. zdraví ľudia,    
kontrolná  skupina(C), n=94, priemerný vek 46 ± 16 rokov, muži 36%. Sérová koncentrácia 
Lp-PLA2 bola stanovená sendvičovou ELISA (PLAC test, diaDexus, San Francisco, 
California, USA 
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Štatistické spracovanie: program StatsDirect, verzia 2.8.0. (z 27.10.2013), testy: Kruskal-
Wallis a post hoc testy mnohonásobného porovnávania Dwass-Steel-Chritchlow-Flignerov a 
Conover-Inmanov,  lineárna regresia a korelácia, Pearsonov korelačný koeficient,     
koeficient determinácie. 

 

3. Výsledky 
     Sérové koncentrácie LP-PLA2 boli singnifikantne vyššie v skupine CI (p<0,0001), CAD 
(p<0,0001) a AH (p<0,0001) v porovnaní so skupinou zdravých ľudí C. 

 

 Tabuľka : Výsledky v jednotlivých skupinách CI, CAD, AD a C 

 

CI 
N=128, 

ženy 42% 

CAD 
N=91, 

ženy 71% 

AH 
N=120 

ženy 53% 

C 
N=94 

ženy 33% 

medián 220,63 212,00 199,05 180,90 

5. až 95. 
percentil 

173,38 - 360,83 170,12 - 280,9 169,99 - 358,40 133,20 - 221,11 PLA2-
LP 

p hodnota 
pri porovnaní s 

C 
< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

 

 

    Obrázok 1: Korelácia IMT (intimo-mediálnej hrúbky) a PLA2-LP 

 
                         PLA2-LP (µg/l) = -40,207046 IMT (mm) + 273,015553  
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    Obrázok 2: Korelácia LDL (lipoproteínov nizkej denzity) a PLA2-LP 

  
                             PLA2-LP (µg/l) = 46,445424 LDL (mmol/l) + 143,824888  
 

4. Záver 
    Sérová koncentrácia LP-PLA2 vo všetkých 3 skupinách CI, CAD a AH svedčí pre zápal 
cievnej steny. Keďže LP-PLA2 sa v najväčšom množstve produkuje v aterosklerotických 
plátoch, je LP-PLA2 použiteľná ako marker zvýšeného cerebrovaskulárneho 
a kardiovaskulárneho rizika. 
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Analýza vývoja detskej jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku 
v roku 2012 

Analysis of the pediatric day healthcare development in Slovakia in year 
2012 

 
Beáta Gavurová, Samuel Koróny 

 
Abstrakt:  Príspevok uvádza výsledky analýzy závislosti podielu hospitalizovaných 
a nehospitalizovaných detských pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti od kraja 
v roku 2012 spracované metódou analýzy reziduí, ako aj zhodnotenie celkového vývoja 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti všetkých pacientov za roky 2009 – 2012, odkedy sú 
výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti evidované národným registrom (NCZI). 
Paretovou analýzou boli identifikované najpočetnejšie výkony jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti v roku 2012 a zosumarizované problémy vývoja jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti na Slovensku. Výstupy analýz predstavujú cennú platformu v nevyhnutných 
následných výskumoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  
Abstract:  The article presents the dependence analysis results of the proportion of 
hospitalized and non-hospitalized day healthcare pediatric patients on the district in 2012; 
analysis was processed by the method of adjusted residuals, as well as evaluating the overall 
development of day-care of all patients for the years 2009-2012, since the performance of day 
health care are registered in national registry (National Health Information Center). By Pareto 
analysis were identified most numerous performances of day health care in 2012 and 
summarized the problems of day health care´s development in Slovakia. The outcomes of 
analyzes represent a valuable platform in necessary subsequent research of day healthcare in 
Slovakia. 
Kľúčové slová: jednodňová zdravotná starostlivosť, JZS, kontingenčné tabuľky, Paretova 
analýza, analýza trendov, progres JZS 
Keywords: Day healthcare - DHC, Cross tables, Pareto analysis, Trend analysis, Progress of 
day health care 
JEL classification: C55, I12 
 

1. Úvod 
 Zdravotná politika SR vychádza z predpokladu, že zdravotný stav obyvateľstva je 
v záujme jednotlivca a aj celej spoločnosti. Keďže v ľudskom konaní prevládajú individuálne 
záujmy motivované individuálnym úžitkom nad spoločenskými záujmami, musí sa 
o harmonizáciu súkromných a verejných záujmov postarať štát. Štát vo vysokej miere 
reguluje zdravotnú starostlivosť, ktorá spĺňa definíciu zmiešaného verejného statku 
v dôsledku konkurenčnej spotreby zdravotnej starostlivosti. V zdravotnom systéme SR je 
zreteľná výrazná informačná asymetria, ktorá nemusí nutne znamenať zlyhanie trhu. 
Dôvodom je samotné špecifikum zdravotnej starostlivosti, kde diagnóza a aj liečba je 
v určitom zmysle produktom. Zdravotnú informáciu a zároveň zdravotné služby poskytuje tá 
istá osoba – lekár, z toho dôvodu môže vzniknúť konflikt záujmov a lekár sa môže prikláňať 
k identifikovaniu diagnóz so stanovením nákladnejšej liečby (Karpiš et al. 2007). Štát využíva 
alternatívne spôsoby limitovania množstva poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako sú 
napr. limity na poskytované služby alebo spotrebovávané tovary, čakacie listiny, marginálne 
poplatky alebo arbitrárne rozhodnutia lekárov. Je evidentný fakt, že predlžovanie strednej 
dĺžky života, ako aj nárast počtu starších ľudí sú výraznými determinantmi neustáleho 
zvyšovania nákladov na zdravotnú starostlivosť, pričom s tým súvisí aj rastúci dopyt po 
zdravotnej starostlivosti a systém zdravotného poistenia (Gavurová – Šoltés, 2013). Systém 
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zdravotného poistenia umožňuje izoláciu nákladov na zdravotnú starostlivosť od pacienta, 
podporuje definovanie veľkého rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z poistenia a tak 
neúmerne zvyšovanie zdravotnej starostlivosti zo strany pacientov (Gavurová et al. 2013). 
Tým vzniká dostatočný priestor pre ignoranciu nákladovej efektivity poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti zo strany poskytovateľov, ako aj pre poskytovanie mnohokrát nepotrebnej, ako 
aj predraženej zdravotnej starostlivosti (Karpiš et al. 2007). Približne od roku 2002 je pre 
zdravotnícky systém SR príznačné prudko rastúce zadlžovanie, ktorého príčinou bolo 
neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi v systéme a mäkké rozpočtové kritériá štátnych 
príspevkových organizácií. V tomto období sa do popredia dostala aj otázka zavedenia 
a využívania jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) definovanej ako jedného 
z efektívnych spôsobov poskytovania zdravotnej starostlivosti, výhodného pre pacientov, ako 
aj zdravotné poisťovne (Gavurová – Hyránek, 2013). S rozvojom JZS je spojený od roku 
2007 aj proces redukcie lôžkových zariadení, ktorý bol súčasťou kritizovaného 
reštrukturalizačného procesu vlády a to najmä z dôvodu nekritického preberania zahraničných 
modelov. Ako dokazujú výsledky výskumnej štúdie (Gavurová et al. 2013) systém JZS na 
Slovensku v súčasnosti je síce funkčný, ale jeho jednotlivé komponenty nie sú správne 
nastavené. Vyžaduje si to efektívnu reguláciu zdravotného systému, ktoré by mala 
zohľadňovať predovšetkým zdravotné potreby obyvateľstva. Ich zistenie je veľmi náročné 
a to predovšetkým z metodologického aspektu (dané rozsahom, štruktúrou, 
reprezentatívnosťou a dôveryhodnosťou dostupných údajov). Na Slovensku do roku 2013 
absentovali akékoľvek výskumné štúdie zaoberajúce sa problematikou JZS, čo je aj dôvodom 
jej stagnácie, ako aj neefektívneho procesu redukcie lôžok, ktoré sa stali pre mnohé 
nemocnice na Slovensku likvidačné. Primárnym cieľom našej štúdie je analyzovať vývoj JZS 
detských pacientov v roku 2012 a zhodnotiť jej doterajší vývoj v posledných štyroch rokoch 
(obdobie 2009 – 2012 predstavuje komplexné obdobie zberu dát o JZS na Slovensku 
prostredníctvom NCZI, ktoré poskytlo dáta na základe zmluvnej spolupráce autorky). Získané 
závery z analýz a hodnotení JZS na Slovensku vytvoria účinnú platformu v procese rozvoja 
JZS, ako aj pri koncipovaní štátnej politiky zdravia na ceste k zvyšovaniu efektívnosti 
slovenského zdravotníctva.   
 

2. Metodologický rámec 
Výkony JZS možno na základe údajov ročného výkazu J(MZ SR) 1-01 a Vestníka 

Ministerstva zdravotníctva SR z dňa 1.3.2006, čiastka 9-16, časť 23 – Odborné usmernenie 
MZ SR o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti triediť podľa piatich znakov. Prvým 
znakom je počet pacientov operovaných a z toho hospitalizovaných po operačnom zákroku. 
Z neho sa dá rozdielom získať nový znak - počet pacientov nehospitalizovaných po zákroku. 
Druhým znakom je vek operovaných pacientov k sledovanému dňu, ktorý ich rozdeľuje do 
dvoch skupín: detských pacientov „juniorov“ (vek od 0 rokov do maximálne 18 rokov a 364 
dní) a dospelých pacientov „seniorov“ (vek aspoň 19 rokov a vyššie).  
 Podľa Vestníka MZ SR každý zrealizovaný výkon JZS patrí do jedného z siedmych 
špecializačných odborov: Chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia (ďalej 
len Chirurgia), Gynekológia a pôrodníctvo, Oftalmológia, Otorinolaryngológia, Urológia, 
Zubné lekárstvo a Gastroenterologická chirurgia a gastroenterológia.  

Ambíciou nášho príspevku je na základe analýz hospitalizovaných detí („juniorov“) 
zhodnotiť závislosť ich podielu od kraja za rok 2012 v piatich špecializačných odboroch. 
Závislosti za predchádzajúce roky 2009 – 2011 sú prezentované v príspevkoch Koróny- 
Gavurová (2013a,b). 

Na testovanie vzťahu miery hospitalizácie a odboru sme použili analýzu kontingenčných 
tabuliek implementovanú v štatistickom systéme SPSS verzia 19. Pri teste sa porovnávajú 
skutočné absolútne početnosti v jednotlivých políčkach tabuľky s tzv. očakávanými 



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 1/2014 
 
20 

absolútnymi početnosťami, ktoré by sme mali v prípade nezávislosti znakov. Nulová hypotéza 
testu je: dané dva znaky spolu nesúvisia. Alternatívna hypotéza: dané dva znaky spolu súvisia. 
Zo štatistického hľadiska nás zaujíma p-hodnotu testu, či jeho hodnota je menšia ako 0,05. To 
je štandardný postup pri malom počte testov a malých absolútnych počtoch v políčkach 
kontingenčných tabuliek. Pri väčšom počte testov a väčších absolútnych počtoch je vhodné 
sprísniť kritickú p-hodnotu. My sme zvolili za kritickú hodnotu Fisherovho testu p = 0,001. 
Zamietnutie nulovej hypotézy nevypovedá o príčine významnosti testu. Pre zistenie príčiny 
významnosti vzťahu dvoch kategorických znakov použijeme tzv. „Adjusted Residual“, ktorý 
je definovaný vzťahom (Haberman, 1973): 
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E

W
= je očakávaná početnosť.  (4) 

 
Vzhľadom na väčší počet testov a väčšie početnosti operovaných pacientov budeme v danom 
políčku signifikantný rozdiel medzi skutočnou a očakávanou početnosťou uvažovať pre 
hodnotu |AR| > 3,3. V nasledujúcej kapitole sú uvedené výsledky analýzy kontingenčnej 
tabuľky.  
 

3. Analýza závislosti podielu hospitalizovaných juniorov od kraja za rok 2012 
 Našim základným výskumným problémom bolo zistenie, či podiel hospitalizovaných 
detských pacientov závisí od kraja v roku 2012 pre jednotlivé špecializačné odbory. Testovali 
sme štatistickú hypotézu, že podiel hospitalizovaných je rovnaký pre všetky kraje v danom 
roku a odbore. Predpokladali sme, že zastúpenie jednotlivých typov výkonov JZS v každom 
odbore je zruba rovnaké pre kraje.  

Ak je test významný, potom platí opak: podiel hospitalizovaných v aspoň jednom kraji 
je iný (významne väčší alebo menší), ako očakávaný v roku 2012 a v špecializačnom odbore. 
V tab. 1 sú kontingenčné tabuľky za rok 2012, ktoré obsahujú skutočné počty a AR pre 
zistenie príčiny významnosti testu.  

Interpretácia výsledkov testovania: 
Odbor Chirurgia  

Hlavnou príčinou významnosti je Košický a Nitriansky kraj s nadmerne veľký podielom 
hospitalizovaných 175/444, resp. 85/189. Druhou príčinou významnosti je Banskobystrický, 
Prešovský a Trenčiansky kraj s nízkym podielom hospitalizovaných. 

Odbor Gynekológia a pôrodníctvo 
Hlavnou príčinou významnosti je Košický a Nitriansky kraj s nadmerne veľkým podielom 
hospitalizovaných juniorov 104/197, resp. 22/30. Druhou príčinou významnosti je 
Banskobystrický a Prešovský kraj, ktoré sú bez hospitalizácie (0/71, resp. 0/30). 

Odbor  Oftalmológia 
Na rozdiel od rokov 2009 a 2010 je test opäť významný za rok 2012. Vysoký podiel 
hospitalizovaných bol v Nitrianskom kraji (22/30).  
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Odbor Otorinolaryngológia 
Príčinou významnosti je vyšší podiel hospitalizovaných juniorov v Banskobystrickom 
(280/428), Trnavskom (156/515) a Žilinskom (335/1826) kraji. Naopak nižší počet 
hospitalizovaných je v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom 
kraji. 

Odbor  Urológia 
Vyšší podiel hospitalizovaných oproti očakávanému podielu bol zaznamenaný 
v Banskobystrickom (5/11) a Trnavskom (29/178) kraji. 
 
 
Tab. 1: Operovaní  detskí pacienti vs. kraje SR za špecializačné odbory v roku 2012 

                                                 Kraj Rok Odbor 

BC BL KI NI PV TA TC ZI Total 
Count 467 453 269 104 253 171 192 550 2459 Nehosp 

AR 10,0 -3,1 -8,3 -7,1 3,4 0,3 5,1 -0,4   

Count 31 180 175 85 48 51 20 177 767 

Juniori 

Hosp 

AR -10,0 3,1 8,3 7,1 -3,4 -0,3 -5,1 0,4   

Chir 

Total Count 498 633 444 189 301 222 212 727 3226 

Count 71 - 93 8 30 6 15 17 240 Nehosp 

AR 7,2  -6,6 -4,3 4,4 -2,4 3,0 1,8   

Count 0 - 104 22 0 11 0 4 141 

Juniori 

Hosp 

AR -7,2  6,6 4,3 -4,4 2,4 -3,0 -1,8   

Gyn 

Total Count 71 - 197 30 30 17 15 21 381 

Count 8 3 49 8 42 - 4 54 168 Nehosp 

AR 1,0 0,6 2,9 -11,5 2,7  0,7 3,1   

Count 0 0 0 22 0 - 0 0 22 

Juniori 

Hosp 

AR -1,0 -0,6 -2,9 11,5 -2,7  -0,7 -3,1   

Oftal 

Total Count 8 3 49 30 42 - 4 54 190 

Count 148 615 1532 726 1883 359 536 1491 7290 Nehosp 

AR -33,7 9,8 16,5 3,8 3,7 -12,4 8,9 -8,2   

Count 280 0 0 67 218 156 2 335 1058 

Juniori 

Hosp 

AR 33,7 -9,8 -16,5 -3,8 -3,7 12,4 -8,9 8,2   

ORL 

Total Count 428 615 1532 793 2101 515 538 1826 8348 

Count 6 19 786 170 38 149 41 136 1345 Nehosp 

AR -5,3 1,1 1,7 2,0 1,0 -5,8 -1,8 3,2   

Count 5 0 45 5 1 29 6 0 91 

Juniori 

Hosp 

AR 5,3 -1,1 -1,7 -2,0 -1,0 5,8 1,8 -3,2   

2012 

Urol 

Total Count 11 19 831 175 39 178 47 136 1436 

 Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát sprístupnených NCZI (výstup zo softvéru SPSS, 
verzia 19) 
 
Pre zvýšenie prehľadnosti sme výsledky testovania závislosti podielu hospitalizovaných 
juniorov od kraja zhrnuli do tab. 2. V nej sú podľa rokov a špecializačných odborov uvedené 
kraje so signifikantne zvýšeným (Kraj +) alebo zníženým (Kraj -) podielom voči 
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očakávanému podielu. Z tabuľky 2 je zrejmé, že v rokoch 2009-2010 bol  zvýšený alebo 
znížený podiel hospitalizovaných juniorov v troch odboroch: Chirurgia, Gynekológia 
a pôrodníctvo a Otorinolaryngológia. V roku 2011 k nim pribudol odbor Oftalmológia. 

V roku 2012 bol zvýšený alebo znížený podiel hospitalizovaných juniorov v rámci 
nejakého kraja vo všetkých odboroch. 
 

Tab. 2: Zastúpenie krajov v signifikantne zvýšených a znížených podieloch  
hospitalizácie juniorov v špecializačných odboroch a rokoch 

Rok Odbor Kraj + Kraj - 

2009 Chir TC - 

2009 Gyn KI ZI 

2009 ORL BC BL, KI, NI, PV, ZI 

2010 Chir PV, TC BL, KI,ZI 

2010 Gyn KI PV 

2010 ORL BL, KI BC, NI, PV, ZI 

2011 Chir NI, PV BC, BL, TA, TC 

2011 Gyn KI NI 

2011 Oftal KI ZI 

2011 ORL BC BL, KI, NI, PV, ZI 

2012 Chir KI, NI BC, PV, TC 

2012 Gyn KI, NI BC, PV 

2012 Oftal NI - 

2012 ORL BC,TA,ZI BL, KI, NI, PV, TC 

2012 Urol BC, TA - 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát sprístupnených NCZI 
 
 
V tab. 3 je uvedená aj frekvencia krajov podľa smeru odchýlky podielu od očakávanej 
hodnoty vrátane zostupne zoradeného podielu signifikantne zvýšených hospitalizácií. Sú v nej 
zvýraznené dva kraje - Košický a Žilinský, pretože podiel signifikantne zvýšených 
hospitalizácií je významne vyšší v Košickom kraji oproti Žilinskému (Fisherov presný test;  
p = 0,031). Znamená to, že v Košickom kraji skutočne hospitalizujú vo významne väčšej 
miere detských pacientov JZS v porovnaní so Žilinským krajom.   
 
 

Tab. 3: Frekvencia krajov podľa smeru odchýlky podielu hospitalizovaných juniorov 
Kraj + - Podiel + 

TA 2 1 67% 

KI 7 4 64% 

BC 4 4 50% 

NI 4 5 44% 

TC 2 3 40% 

PV 2 7 22% 

BL 1 5 17% 

ZI 1 6 14% 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát sprístupnených NCZI 
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4. Analýza trendov vývoja JZS na Slovensku 

 Paretov diagram predstavuje v súčasnosti dôležitý nástroj manažérskeho 
rozhodovania, ktorý umožňuje stanovenie priorít pri riešení problémov s cieľom účelného 
využitia zdrojov v záujme dosiahnutia maximálneho efektu (Montgomery, 2008). 
V Paretovom diagrame sa uplatňuje tzv. Paretov princíp. Jeho podstatou je oddeliť podstatné 
faktory (resp. príčiny určitého problému) od menej podstatných a ukázať, kam prednostne 
zamerať úsilie pri zlepšovaní procesov. Využitie Paretovej analýzy je mnohostranné a preto 
v súčasnosti sa považuje za jeden z najefektívnejších dostupných a ľahko aplikovateľných 
rozhodovacích nástrojov. Paretovo rozdelenie zobrazuje stĺpcový graf, pričom stĺpce sú 
zoradené od najvyššieho po najnižší, čím sa uplatňuje Paretov princíp súvisiaci so stanovením 
priorít. Paretovu analýzu výkonov JZS za rok 2012 na Slovensku zobrazuje obr. 1.  
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Obr. 1: Paretova analýza výkonov JZS v roku 2012 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát sprístupnených NCZI 
 

Ako uvádza grafický výstup Paretovej analýzy najpočetnejšími výkonmi JZS v roku 2012 boli 
výkony 3100 - operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky, 2020 - 
dilatácia a kyretáž, 1010 - exstirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu 
a 1350 - artroskopické výkony v kolennom zhybe. Posledný uvádzaný výkon – 1350 patrí aj 
do skupiny desiatich najdrahších výkonov JZS zistených na základe cien platných v roku 
2012  zo všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku.  
 Uvádzané výsledky analýzy v podkapitole 2.1 potvrdzujú výrazné regionálne rozdiely 
v počte operovaných, ako aj hospitalizovaných juniorov, ktoré je možné využiť pri nastavení 
optimálnej stratégie rozvoja systému JZS. V tab. 3 boli analyzované údaje len o počtoch 
pacientov do 18 roku veku. Ak sa pozrieme na vývoj počtu všetkých výkonov JZS (obr. 2), 
môžeme pozorovať stúpajúci trend, a to predovšetkým v skupine dospelých pacientov.   
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Obr. 2: Vývoj počtu operovaných pacientov JZS za roky 2009 – 2012 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát sprístupnených NCZI 
 

 Uvedený stav je ovplyvnený aj tou skutočnosťou, že podmienky pre poskytovanie 
jednodňovej chirurgie v skupine juniorov sú ešte prísnejšie, ako v skupine dospelých. Zákazy 
a obmedzenia pri výkone jednodňovej chirurgie u juniorov uvádzané vo vestníku MZ SR 
vyvolávajú u chirurgov ešte väčšiu osobnú zodpovednosť, pretože chirurg ochorenie 
diagnostikuje, indikuje operačný výkon, operuje pacienta a nesie zodpovednosť za výsledok 
a prípadné následky svojho rozhodnutia. Obr. 3 zobrazuje trend percentuálneho podielu 
hospitalizovaných a operovaných pacientov JZS na Slovensku za roky 2009 - 2012.  
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Obr. 3: Trend podielu hospitalizovaných a operovaných pacientov v rokoch 2009 – 2012 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát sprístupnených NCZI 
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 Ako uvádza obr. 3. od roku 2010 dochádza v oboch skupinách pacientov  
(juniori 0 – 18, seniori 19 a vyššie) k nárastu percentuálneho podielu hospitalizovaných 
a operovaných pacientov. Aj keď ide v rámci systému JZS o nežiaduci jav v rámci samotnej 
podstaty výkonov JZS (operovaný pacient by mal opustiť kliniku do 24 hodín, po presiahnutí 
tohto času je považovaný ako rizikový a daný výkon JZS nie je svojou podstatou už 
jednodňový), ide o zobrazenie agregátnych dát, ktoré je nevyhnutné v záujme docielenia 
presnejších a hodnoverných záverov ešte hlbšie analyzovať. K tomu je nevyhnutný aktívny 
prístup inštitúcií – zainteresovaných strán systému JZS a sprístupnenie ďalších požadovaných 
informácií o celom procese realizácie, ako aj vykazovania JZS v jednotlivých zdravotníckych 
zariadeniach (štátne vs. súkromné).  
 
5. Záver 
 JZS na Slovensku je dlhodobo nedostatočne regulovaná. Bola implementovaná do 
procesu zvyšovania efektívnosti zdravotného systému na Slovensku, ale doposiaľ absentujú 
jej niektoré dôležité existenčné prepojenia Aj napriek niekoľkoročnej legislatívnej podpore 
JZS MZ SR je jej podiel oproti iným krajinám veľmi nízky a bez pozitívneho progresu. 
Dôvody môžeme koncipovať do troch základných dimenzií: liečebnej, sociálnej 
a ekonomickej. Každá z nich má intenzívne interakcie s parametrami dostupnosti ZS na 
Slovensku, kvalitou zdravotnej starostlivosti, ekonomickou nákladovosťou, výkonnosťou 
a rovnosťou. Nastavenie aktívnej zdravotnej politiky v štáte si vyžaduje hľadanie 
kompromisov medzi uvádzanými parametrami, čo je veľmi problematické.   
 Našimi analýzami sme odhalili nerovnomerný vývoj v počte realizovaných výkonov 
JZS v jednotlivých regiónoch v skupine juniorov a špecifikovali odhalené rozdiely. Je veľmi 
zložité konštruovať jednoznačné dôvody tohto stavu. Jedným z nich je zámerné využívanie 
vlastných metodík vykazovania v daných zdravotníckych zariadeniach, vyvolané súčasnými 
cenovými stratégiami ZP. V dôsledku uvedeného mnohé nemocnice cielene transformujú 
výkony zo skupín výkonov JZS do skupiny osobitne hradených výkonov (OHV – ide 
o trojdňový výkon, pacient je prepustený z liečby do 72 hodín). Nemocnice preferujú OHV za 
účelom získania výhodnejšej finančnej úhrady za výkon v porovnaní s platbou za výkon JZS, 
ako aj realizáciu výkonov formou tradičnej hospitalizácie. Ak nemocnica má zavedenú JZS 
pre daný typ výkonu a bez uvedenia adekvátnych dôvodov ho zrealizuje formou tradičnej 
hospitalizácie, od ZP získa úhradu len za výkon v hodnote prináležiacej výkonu realizovaného 
formou JZS. Ide o hlbšie systémové problémy súvisiace s politikou cenotvorieb ZP, 
krátkodobosťou zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ZP, 
ako aj s ďalšími príčinami (legislatívne, procesné a pod.). Uvedené problémy nevyrieši ani 
plánovaný klasifikačný systém Diagnoses Related Groups (DRG), ktorý naša krajina nemá 
zavedený ako jediná z krajín EÚ. Plánovaný nemecký systém DRG, ktorý naša krajina 
plánuje implementovať v roku 2015 neobsahuje výkony JZS, preto tieto bude potrebné riešiť 
naďalej separátne (Gavurová et al. 2013). S rozvojom JZS by sa paralelne mali upravovať aj 
lôžkové kapacity v nemocniciach. Niektoré už reprofilizovali lôžkové zariadenia na 
zariadenia JZS. Taktiež je nevyhnutné stanoviť jednoznačný rámec a pravidlá pre všetky 
subjekty systému JZS. Ide o presnú definíciu pacientov, ktorí sú vhodní k liečbe v režime 
JZS, s vysokým zreteľom na pracovisko JZS mimo nemocničného zariadenia. Z toho vyplýva 
aj nevyhnutnosť realizácie analýz zameraných na odhaľovanie rizikových skupín pacientov 
pre správnu lokalizáciu realizácie daného typu výkonu. S týmto súvisí aj stanovenie jasne 
definovaných požiadaviek na personálne a technické vybavenia daných pracovísk, nakoľko 
nielen v chirurgii dospelých, ale aj v detskej chirurgii je možné realizovať vysoké % bežných 
a pre detský vek typických operačných výkonov v režime JZS.   
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Archivácia záznamov pacienta v neštruktúrovanej forme pomocou 
prostredia Matlab a nástroja Photoshop 

Archiving patient records in unstructured form using the Matlab 
environment and the Photoshop tool 

  
Robert Halenár 

 
Abstract:  Article addresses the data archiving of patient health records in electronic form. 
Data can be stored in heterogeneous data sources in different structures and each other 
"mixed". Matlab environment addresses the method of data extraction, transformation and 
alignments records, and then store the data in electronic form in unstructured environment of 
Photoshop tool. Records are transformed into graphic form and then, using layers, saved in 
the Photoshop tool - *. psd. The entire process is automated using Matlab environment. 

 
Abstrakt : Článok sa zaoberá spôsobom archivácie údajov zdravotných záznamov pacienta 
v elektronickej forme. Údaje môžu byť uložené v heterogénnych dátových zdrojoch v rôznych 
štruktúrach a navzájom „premiešané“. Pomocou prostredia Matlab publikácia rieši metódu 
získavania údajov, transformácie a vzájomného priradenia záznamov, a následne uloženia 
údajov v neštruktúrovanej elektronickej forme v prostredí nástroja Photoshop. Záznamy sú 
transformované do grafickej podoby a následne pomocou tzv. vrstiev vo uložené vo formáte 
nástroja Photoshop - *.psd. Celý proces je automatizovaný pomocou prostredia Matlab. 

 
Key words: archiving, patient, data, Matlab, Photoshop. 

Kľúčové slová: archivácia, pacient, dáta, Matlab, Photoshop. 

JEL classification: I19 

1. Úvod 
Elektronická dokumentácia zdravotných údajov o pacientovi je dnes už bežná záležitosť 

u väčšiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. K dispozícii sú rôzne informačné systémy 
umožňujúce túto dokumentáciu vytvárať a spravovať a to buď nástroje na použitie pre 
ambulancie všeobecných aj odborných lekárov (napr. program Ambulancia, SOLW – Správca 
Ordinácie Lekára pre Windows, MediCom Software a pod.) alebo zákaznícke informačné 
systémy pre väčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napr. od firmy IBM SAP 
a pod.). V oboch prípadoch je bežnou súčasťou programov aj podprogram pre zálohovanie 
údajov, aby sa predišlo strate údajov pri poruche hardvéru, alebo v prípade neodborného 
zásahu používateľa do údajovej štruktúry, resp. zásahom cudzej osoby (kriminálny čin), 
vírusom, živelnou pohromou a podobne. Potreba zálohovať údaje je v dnešnej dobe  už 
všeobecne prijatá ako správna. 

2. Zálohovania a archivácia 
Zálohovanie je pravidelné a bezpečné ukladanie takých dát, aby v prípade potreby mohla 

firma obnoviť všetky systémy. Primárnym cieľom zálohovanie je teda obnova systémov, 
pokiaľ možno v čo najaktuálnejšom stave. Jeho úlohou teda nie je pohľad do histórie dát, to 
má na starosť archivácia. Vo väčšine prípadov organizácie pristupujú k archivácie až vtedy, 
keď potrebujú uchovávať údaje napríklad z legislatívnych dôvodov aj potom, kedy s nimi už 
aktívne nepracujú, prípadne potrebujú uvoľniť miesto na nové dáta na drahých úložných 
systémoch. Pri zálohovaní zostávajú pôvodné dáta na rovnakom mieste, zatiaľ čo ich kópie sa 
prenáša na inú lokalitu. Vykonáva sa najmä z dôvodu bezpečnosti, aby v prípade výpadku 
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primárneho úložiska bola možná obnova dát. Oproti tomu pri archivácii nevznikajú kópie dát, 
ale tie sa priamo presúvajú na iné typy úložísk s nižšími prevádzkovými nákladmi. To je 
základný rozdiel medzi zálohovaním a archiváciou. Od toho sa potom odvíja aj cieľová 
skupina pre oba procesy. Zálohovať by mali všetky typy firiem a organizácií, ktorým záleží 
na ich duševnom vlastníctve. Archivovať sa potom oplatí vtedy, keď je potreba ukladať veľké 
objemy dát po dlhú dobu. [1] 

Cieľom archivácie je teda uchovávanie a s tým súvisiace zabezpečenie dlhodobej 
dostupnosti dát v digitálnej podobe. To si ale vyžaduje splnenie špecifických požiadaviek. 
Digitálny archív musí zabezpečovať kontinuitu dát desiatky rokov, musí pomocou 
kontrolných mechanizmov riešiť nemennosť a ne – modifikovateľnosť  dokumentov a musí 
vedieť pracovať s metadátami, aby archivované údaje neboli len digitálnym chaosom. A aby 
toho nebolo málo, ešte musí byť schopný využívať bez zložitých dátových migrácií nové typy 
serverov a diskových polí, ktoré sa objavia na trhu niekedy v budúcnosti. Už len z týchto 
dôvodov sú nároky kladené na archivačné systémy mimoriadne vysoké a svojou 
komplexnosťou prevyšujú zálohovacie riešenie. Digitálny archív musí byť dostatočne 
robustný, aby umožňoval uloženie a autentifikáciu nemenných dát pomocou digitálneho 
podpisu a zároveň možnosť overenia, či dáta od doby uloženia zostali nezmenené. [1] 

Archivácia dát informačného systému pracuje výlučne s dátami, ktoré nejakým spôsobom 
vznikli v informačnom systéme. Ide o štruktúrované dáta. Štruktúru dát udržiava priamo in-
formačný systém. Logika archivácie dát informačného systému je postavená na jednoduchom 
princípe – hodnota dát sa v čase mení. Ako vidieť z obr. č. 1 dáta majú najvyššiu hodnotu v 
čase svojho vzniku. Potom ich hodnota klesá. Napriek tomu ich organizácia musí na základe 
legislatívnej povinnosti uchovávať dlhý čas (asi 5 – 10 rokov v závislosti od typu dát). Po is-
tom čase nie je finančne efektívne uchovávať obchodne uzavreté, staré dáta v databáze infor-
mačného systému. Archivácia dát rieši presun týchto dát z databázy informačného systému na 
iný typ úložiska. Dôležitý princíp, ktorý sa musí dodržať, hovorí, že dáta musia byť naďalej 
zobraziteľné z informačného systému, keďže ten je ich vlastníkom a stále udržiava ich štruk-
túru. [2] 

V prípade archivácie údajov uložených v informačnom systéme sa jedná o archiváciu 
štruktúrovaných dát. Na ich rekonštrukciu je potrebné nie len dodržanie softvérovej 
kompatibility (teda nákup ďalšej verzie programu od toho istého dodávateľa) ale aj 
 hardvérovej kompatibility, čo je v podmienkach desaťročí prakticky nemožné. Teda staré 
štruktúrované dáta buď budú musieť byť z tejto dlhodobej archivácie úplne vylúčené, alebo za 
cenu vysokých nákladov transformované do novej podoby (štruktúry). 

Jednou z možností ako proces archivácie nie len zefektívniť, ale v priebehu desaťročí 
vôbec umožniť je zmena štruktúrovaných dát na neštruktúrované. To väčšinou znamená ich 
prevod do podoby bežne používaných formátov súborov (export) ako dokumentov aplikácií 
Office a podobne. Za cenu straty štruktúry údajov (a tým aj zníženie schopnosti vyhľadávania 
a párovania) si zabezpečíme jednoduchú a lacnú dostupnosť k údajom. Pri tomto procese by 
sme mali voliť také súborové formáty, ktoré sú časom preverené a dokázali svoju schopnosť 
udržať si kompatibilitu aj v priebehu desaťročí. Jedným z takýchto formátov sú hlavne 
obrazové súborové formáty. Výhodou je aj množstvo voľne šíriteľných programov pre ich 
zobrazovanie (teda bezplatné licencie). 

3. Prostredie Matlab 
V mojej práci som sa zameral na prevod štruktúrovaných dát do neštruktúrovanej textovej 

podoby a následne do formátu obrazových dát. 

Keďže prevod dát zo štruktúry je relatívne zložitý proces, je nutné používať sofistikované 
nástroje s možnosťou rozšírených volieb a vysokou algoritmickou variabilitou. Často krát sú 
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údaje o jednom pacientovi uložené v desiatkach tabuliek a „premiešané“ so záznamami iných 
pacientov. Teda export (migrácia) dát do neštruktúrovanej podoby musí rešpektovať všetky 
evidované závislosti a pomocou nich získať požadované informácie z celej dátovej štruktúry 
(databázy) a priradiť ich práve jednému pacientovi. 

Takým nástrojom je Matlab. Matlab je simulačný programovací jazyk 4.generácie 
začlenený do integrovaného prostredia pre vedeckotechnické výpočty, modelovanie, 
simuláciu a analýzu údajov. Umožňuje interaktívnu prácu, ale aj tvorbu aplikácií. 
Používateľom poskytuje relatívne výkonné grafické a výpočtové nástroje, ale aj rozsiahle 
knižnice funkcií, ktoré sú svojim rozsahom využiteľné prakticky vo všetkých oblastiach 
ľudskej činnosti. Vďaka svojej architektúre je Matlab určený aj pre tých, ktorí potrebujú riešiť 
výpočtovo náročné úlohy aj bez podrobného skúmania matematickej podstaty problému. 
Vlastný jazyk Matlabu je oveľa jednoduchší, než Delphi alebo C a poskytuje veľký potenciál 
produktivity a tvorivosti. Najsilnejšou stránkou Matlabu je rýchle výpočtové jadro s 
optimalizovanými algoritmami a silná matematická základňa. Implementácie Matlabu sú na 
kľúčových platformách – Windows a nasledovníci a Linux. [4] Matlab je vhodné prostredie 
pre vytváranie modelov rôzneho typu. [7] 

4. Nástroj na úpravu grafických dát – Photoshop 
V mojej práci som sa zameral na tvorbu elektronickej zdravotnej karty pacienta, v ktorej sú 

uložené záznamy určené pre dlhodobú archiváciu v neštruktúrovanej podobe. Teda na rozdiel 
od databázy alebo dátových skladov nie sú dáta organizované. Pre dlhodobé uchovávanie 
údajov v elektronickej podobe je dôležité zvoliť si taký formát, ktorý je nie len široko 
podporovaný (ako napríklad *.doc) ale aj všeobecne známy (čo sa týka jeho vnútornej 
štruktúry). Túto podmienku spĺňajú formáty *.jpg, *.gif, *.bmp a podobne. Ich nevýhodou je 
však spôsob reprezentácie údajov vo forme 2D obrázkov. Nemajú teda možnosť (schopnosť) 
reprezentovať zložitejšie štruktúry. Údaje o pacientovi sú zoradené chronologicky a teda by 
bolo nutné uchovávať o jednom pacientovi niekoľko takýchto súborov, ktoré by chronológiu 
reprezentovali napr. číselnou postupnosťou v názve súborov. (obr001.jpg, obr002.jpg ... 
obr063.jpg ... atď.) Bolo nutné nájsť taký formát, ktorý by rešpektoval podmienky širokej 
podpory, známej vnútornej štruktúry aj so schopnosťou reprezentácie chronológie. 
Kompromisom ktorý tento účel spĺňa je grafický formát *.psd, čo je súbor programu 
Photoshop. 

Photoshop (často označovaný ako PS) je rastrový program vyrobený spoločnosťou Adobe 
určený na tvorbu a úpravu 2d grafiky. Z názvu je jasné, že vznikol pôvodne ako nástroj na 
úpravu vtedy ešte skenovaných fotografií, ale jeho možnosti a pokročilé nástroje z neho 
rýchlo spravili univerzuálny nástroj pre prácu s 2d grafikou pre profesionálov. Photoshop je 
jednoznačne najpokročilejší a najprofesionálnejší nástroj pre prácu s rastrovou grafikou. 
Možnosti Photoshopu sú takmer neobmedzené. [5] 

Adobe Photoshop už dlhšiu dobu predstavuje špičku nielen v oblasti úpravy fotografií ale 
aj v oblasti 2D grafiky všeobecne. Ide o profesionálny nástroj, ktorý pri práci nevyužívajú iba 
fotografovi (ako by mohol našepkávať názov) ale napríklad i architekti, 3D grafici, vedci či 
lekári. [6] 

Vrstvy sú jedným zo charakteristických znakov Photoshopu. Pod vrstvami rozumieme 
fotografie, texty, filtre a podobne [6] 

Vrstvy si možno predstaviť ako priehľadné fólie poukladané na seba, pričom môže každá 
obsahovať iný obraz a spolu vytvárajú výsledný obraz. Obrazy v jednotlivých vrstvách sa 
môžu navzájom prekrývať, pričom záleží na ich poradí. Zmenou poradia vrstiev môže 
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vzniknúť iná kompozícia obrazu, mení sa výsledný obraz. Vrstvy sú od seba navzájom 
nezávislé. Každá vrstva predstavuje akoby samostatný obrázok, pričom cez jej priehľadné 
časti možno vidieť vrstvy pod ňou.  [5] 

Je tu zrejmá analógia s kartou zdravotných záznamov pacienta, pričom jednotlivé vrstvy 
môžu obsahovať ako textové informácie, tak aj grafické záznamy (výstupy EEG alebo EKG, 
RTG snímky, konkrétne záznamy MRI alebo CT) a dokonca aj videá (automatické režimy 
zobrazovania sekvencií MRI, sonografické video záznamy a pod.) 

Photoshop teda dokáže uložiť viacero typov informácií v jednom súbore, pričom ponúka 
možnosť chronologickej reprezentácie a zároveň poznáme (aspoň čiastočne) vnútornú 
štruktúru uchovaných informácií. Posledná vlastnosť zo spomínaných (vnútorná štruktúra 
uchovaných informácií) je kľúčová pri automatizovanej transformácií rôznych typov údajov 
pochádzajúcich z rôznych typov úložísk. Pomocou prostredia Matlab môžeme tento proces 
získavania a transformácie údajov automatizovať (v závislosti od konkrétnych podmienok 
čiastočne alebo plne) a následne ukladať vo formáte *.psd. 

5. Získavanie, transformácia a uloženie dát v neštruktúrovanej forme 
V nasledujúcom príklade je ukážka spracovania jedného RTG snímku a troch zdravotných 

záznamov pomocou prostredia Matlab do formátu *.psd. 

Najskôr je nutné presne identifikovať vstupné zdroje informácií: 

1. na akej lokalite s nachádzajú – sieťové úložisko, IP adresa, databáza a „connect 
string“... 

2. v akom formáte – interný formát SRBD (Systém riadenia bázy dát) Oracle alebo iný, 
formát a koncovka súboru, nutnosť prevodu do elektronickej podoby... 

3. možnosti exportu do štandardných formátov – treba zvažovať nutnosť resp. výhody 
exportu 

V našom ilustratívnom príklade sme mali jeden RTG snímok (naskenovaný a uložený vo 
formáte *.jpg) a tri záznamy v zdravotnej karte pacienta (prepísané do formátu *.txt). Textové 
záznamy boli ďalej upravené vložením špeciálneho znaku „%“ indikujúceho koniec riadku, 
pretože šírku riadku je nutné upraviť podľa veľkosti a typu písma a podľa budúceho rozlíšenia 
použitom v súbore Photoshop – u *.psd. Následne boli textové záznamy pacienta uložené vo 
formáte *.xlsx pre ďalšie spracovanie (rozparcelovanie textu na jednotlivé riadky pripravené 
pre ďalšie publikovanie a automatizované spracovanie v prostredí Matlab). 

Pri automatizovanom spracovaní údajov z konkrétnych zdrojov je priamo v Matlab – e možné 
jednoducho riešiť extrakciu údajov a následne predspracovanie (preprocessing) textových 
záznamov do požadovaného formátu, resp. ošetriť text špeciálnymi znakmi. 

V prostredí Matlab bol následne spustený transformačný skript ktorý RTG snímok vo formáte 
*.jpg a textové záznamy vo formáte *.xlsx spracoval a uložil ako vrstvy v programe 
Photoshop, čo je znázornené na Obr. 1 až 3. 

 
Obr. 1: Jednotlivé vrstvy vytvorené Matlab – om v aplikácií Photoshop 
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Obr. 2: Aplikácia Photoshop s aktívnou a viditeľnou vrstvou RTG snímku 

 

 
Obr. 3: Aplikácia Photoshop s jednou aktívnou a viditeľnou vrstvou záznamu pacienta 

 

6. Záver 
Takýmto spôsobom je možné pripraviť záznamy pacienta na dlhodobú elektronickú 

archiváciu. Na ukladanie je možné použiť lokálne alebo sieťové úložisko (súborový server 
alebo N.A.S. Network – Attached Storage), resp. úložisko internet – providera. Na prezeranie 
záznamov je možné použiť niektoré bežne dostupné prehliadače *.psd súborov (napr. Free 
PSD viewer, IrfanView, MyViewPad, Picasa 3.6 a pod.), priamo aplikáciu Photoshop, plug – 
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in pre prehliadanie *.psd súborov v bežnom internetovom prehliadači lebo priamo zákaznícku 
aplikáciu pre správu a prístup k archívnym záznamom. 
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Postup tvorby stĺpcového grafu v exceli 
To create a bar chart in Excel 

 
Jozef Chajdiak 

 

Abstrakt: Článok  sa zaoberá postupom tvorby stĺpcového grafu v Exceli. 
Abstract: The paper deals with the procedure making bar graph in Excel. 
Kľúčové slová: excel, stĺpcový graf. 
Keywords: Excel, bar graph. 
 
 Postup tvorby stĺpcového grafu je nasledujúci. Máme premennú Y, ktorej hodnoty 
chceme zobraziť stĺpcovým grafom.  
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Vysvietiť blok :B1.B12 

Ťuknúť : Vložiť/grafy /stĺpcový dvojrozmerný stĺpec 

Výstupom je prvá verzia obrázku: 

 

Na osi x  máme jednotlivé hodnoty zobrazené postupnosťou prirodzených čísiel. Nahradíme ich 

postupnosťou celých čísiel od 1 po  12. Ťukneme do poľa vymedzeného hodnotami Y  od 0  po 35 

a premennej X hodnotami od 1 po 12. Objaví sa rámček s krúžkami. Druhým tlačítkom myši ťukneme 

do  vyznačeného priestoru. Objaví sa ponuka akcií. Ťukneme na Vybrať údaje. 

 

Objaví sa okno   Vybrať zdroj údajov. 

  

V okne Vybrať zdroj údajov môžeme pridať, meniť alebo odobrať definíciu  Y-ovej premennej, upraviť 

menovky vodorovnej osi, zameniť riadky so stĺpcami, resp. stĺpce riadkami, upraviť rozsah údajov 

v grafe. 
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Nech v stĺpci C máme označenie postupnosti v premennej X od 1 po 12 hodnotami a, b, c, d, e, f, g, h, 

i,  j a k a v stĺpci D máme označenie postupnosti v premennej X od 1 po 12 hodnotami r01, r02, až 

r12. Zameňme číselnú postupnosť hodnôt z abecedy.  

Ťukneme na Vybrať údaje. Objaví sa okno Vybrať zdroj údajov.. 

 

Ťukneme na 1 a Upraviť v stĺpci Upraviť v pravej časti Menovky vodorovnej osi (kategória). Objaví sa 

okno Menovky osi a v ňom vysvietime hodnoty stĺpca C v políčkach C2 až C13. Hodnoty a, b, c, ... sa 

automaticky prenášajú do grafu. 

 

Ťukneme OK a kurzor sa vráti do hlavnej ponuky Vybrať zdroj údajov a ťukneme ešte raz na OK 

dostávame nasledujúci výstup. Hodnoty na X-ovej osi sú nahradené  hodnotami a, b, c, ...,i. 
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V ďalšom kroku  dáme názvy grafu, osi x-ovej a osi y-ovej. Graf nazveme Stĺpcový graf, os x-ovú 

nazveme Hodnoty HDP v situáciach a až l a os y-ovu nazveme Hodnoty HDP (v mld. Eur). 

 V hlavnej ponuke máme Nástroje pre grafy v členení na Návrh, Rozloženie a Formát. 

Ťukneme na plochu Rozloženie.  V ponuke vyberieme  Názov grafu, ďalej ťukneme  v ponuke na  Nad 

graf, prepíšeme NÁZOV GRAFU na zadaný názov Stĺpcový graf a ťukneme poľa obrázku. Dostaneme 

graf s názvom Stĺpcový graf. 
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Ďalej ťukneme v ponuke Nástroje pre grafy Rozloženie na  Názvy osi. 

 

Ťuknutím na Názov hlavnej zvislej osi a ďalej na Otočený názov v grafe sa zobrazí vyššie uvedený 

obrázok . Ťuknutím zvolíme Otočený názov  a napíšeme Hodnoty HDP (v mld. Eur). Otočený názov sa 

aktivuje ťuknutím do políčka Názov osi a prepísaním NÁZOV na HDP (v mld. Eur). Prepísanie Názvu 

hlavnej vodorovnej osi realizujeme analogicky. Výstup je nasledujúci Hodnoty HDP v situáciách a až l. 

Graf po príslušných operáciách má tvar: 

 

V nasledujúcom texte si ukážeme ako meniť šírku a farbu stĺpcov. Ťukneme na hociktorý stĺpec grafu 

a ťukneme ešte raz druhým tlačítkom myši. Objaví sa ponuka  v ktorej ťukneme na posledný riadok 

s textom  Formátovať rad údajov. Objaví sa okno Formátovať rad údajov. 
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V okne zvolíme  Šírka medzery na hodnotu Bez medzery a ťukneme na Vyplniť. V okne Formátovať 

rad údajov zvolíme Výplň plnou farbou a následne Farba zvolíme napríklad čiernu. Výstup je 

nasledujúci. 

V ďalšom kroku zvolíme Farba orámovania – plnou čiarou a Farba: žltá. Stĺpčeky sú vyžnačené žltou 

farbou. 

Ďalej zvolíme v rámci Nástroje pre grafy časť Návrh. Vyberieme piate okienko v prvom riadku v časti 

Návrh.   
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Objaví sa prvoverzia grafu, ktorý na osi y-ovej má vyznačené hodnoty a na osi x-ovej okrem 

vyznačenia príslušných hodnôt premennej x je aj tabuľka s hodnotami premennej y. 

Ďalšou ukážkou tvorby grafu je úprava osi  x-ovej a y-ovej. Na osi y-ovej chceme upraviť hodnoty od 

10 po 40 s krokom 5. Ťukneme na niektoré z čísiel, ktoré chceme zmeniť.                
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Čísla na osi y-ovej sa objavia v rámčeku. Druhým tlačidlom myši ťukneme na niektoré z vyznačených 

čísiel. Objaví sa ponuka. Z ponuky vyberieme posledný riadok Formátovať hlavnú os...  a dostávame 

okno Formátovať osi.                         

 

V časti Možnosti osi Minimum: zmeníme z Automaticky na Pevný  a zadáme číslo 10 (minimum). 

V časti Možnosti osi Maximum: zmeníme z Automaticky na Pevný a zadáme číslo 40 (maximum). 

V časti Hlavná jednotka opäť zameníme ponúkanú hodnotu 5,0 z formátu Automaticky na hodnotu 

10 v Pevnom formáte. V okne Formátovať osi máme tieto zmeny vyznačené a na ďalšom obrázku je z-

oví os upravená do novej formy. 
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V poslednej ukážke zmeníme stĺpcový graf na plošný a ďalej na čiarový graf. Ťukneme myšou do 

grafického pola, v zobrazenej ponuke zvolíme Zmena typu grafu. V nasledujúcom okne Zmeniť typ 

grafu zvolíme plošná graf (ťukneme na druhý plošný graf a ťukneme OK). 
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Opäť ťukneme do grafického poľa (teraz ale plošného grafu), v zobrazenej ponuke zvolíme Zmena 

typu grafu, v okne Zmeniť typ grafu zmeníme na Čiarový graf a názov grafu upravíme na Čiarový graf. 

 

Excel pri tvorbe ďalších variantov grafu poskytuje bohaté možnosti. Je na čitateľovi, aby ich zvládol. 
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Klasifika čné stromy jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku  
za roky 2009 -2011 

Classification trees of one day surgery healthcare in Slovakia  
during 2009-2011 

 
Samuel Koróny, Beáta Gavurová 

 
Abstrakt:  Príspevok uvádza výsledky analýzy závislosti podielu hospitalizovaných 
a nehospitalizovaných detských a dospelých pacientov jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
od kraja, odboru a roku za obdobie 2009 – 2011 pomocou klasifikačných stromov.  
Abstract:  The paper deals with dependency analysis results of hospitalized and  
non-hospitalized young and adult patients ratio at one day surgery to Slovak regions, field of 
activity and year during 2009 – 2011 by classification trees.   
Kľúčové slová: jednodňová zdravotná starostlivosť, klasifikačné stromy, rozhodovacie 
stromy 
Keywords: One day healthcare, Classification trees, Decision trees 
JEL classification: C55, I12 

1. Úvod 
Zdravotníctvo má k dispozícii obmedzené zdroje a tak celý dopyt po zdravotnej 

starostlivosti nemôže byť uspokojený. Už z podstaty zákona o ekonomickej vzácnosti 
vyplýva, že pri produkcii zdravotnej starostlivosti musí z tohto dôvodu nevyhnutne dochádzať 
k diskriminácii niektorých potrieb. Diskriminácia na základe ceny predstavuje prirodzený 
spôsob riešenia problému obmedzenosti zdrojov a je typická aj pre systém nášho 
zdravotníctva (Karpiš et al., 2007). Súčasné postupy pri liečbe niektorých druhov chorôb sú 
finančne veľmi nákladné a pri ich úhradách by nezostali zdroje na liečby iných pacientov. 
Preto významnú úlohu zohráva regulácia zdravotných systémov zo strany štátu s 
charakteristickými črtami politického riešenia ekonomických otázok. Približne od roku 2002 
je pre zdravotnícky systém Slovenska príznačné prudko rastúce zadlžovanie, ktorého príčinou 
bolo neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi v systéme spolu s mäkkými rozpočtovými 
kritériami štátnych príspevkových organizácií. V tomto období sa do popredia dostala aj 
otázka zavedenia a využívania jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) definovanej ako 
jedného z efektívnych spôsobov poskytovania zdravotnej starostlivosti, výhodného pre 
pacientov (Smith et al., 2012), ako aj zdravotné poisťovne (ZP). Od roku 2007 sa začal proces 
redukcie lôžkových zariadení, ktorý bol súčasťou kritizovaného reštrukturalizačného procesu 
vlády a to najmä z dôvodu nekritického preberania zahraničných modelov. JZS však neplnila 
úlohu plnohodnotného indikátora v procese optimalizácie zdravotnej starostlivosti 
a realizovala sa zvyčajne na oddeleniach poskytujúcich tradičnú hospitalizačnú starostlivosť. 
V tomto období nastal rozmach centier JZS vo svete, pričom početné výskumné štúdie 
deklarujú markantné rozdiely v rozsahu využívania JZS a v dosahovanej efektivite (Gavurová 
et al., 2013; Gavurová – Šoltés, 2013). V súčasnosti je JZS stále viac považovaná za 
štandardnú plánovanú procedúru, ktorá môže byť výhodná nielen pre samotného pacienta 
a jeho rodinu, ale aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. JZS, resp. jednodňová 
chirurgia alebo ambulantná chirurgia je definovaná ako operácia alebo procedúra, 
počas ktorej je pacient prijatý alebo prepustený z chirurgickej pohotovosti v ten istý deň. 
Rozvoj kvalitných služieb JZS v európskych krajinách je aj prioritou ich vlád v oblasti 
zdravotnej starostlivosti. Nedávny prieskum uskutočnený v 19 krajinách poukázal na 
signifikantné rozdiely v percentuálnom podiele realizovaných výkonov jednodňovej chirurgie 
(Toftgaard – Parmentier, 2006). Ich rozsah sa pohybuje od menej než 10 % (napr. Poľsko), až 



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 1/2014 
 
44 

po viac než 80 % (USA, Kanada). Uvedené rozdiely sú zreteľné medzi krajinami, ale aj 
v rámci jednotlivých krajín, medzi nemocnicami v danej krajine, jej oddeleniami, ako aj 
špecialistami v rovnakej nemocnici (Gavurová et al., 2013; Gavurová – Šoltés, 2013).  
Výhody jednodňovej chirurgie sú rôzne, odborná literatúra najčastejšie uvádza (Castoro et al., 
2007): kratší čas pobytu v nemocnici, čo umožní vyšetriť väčší počet pacientov a znížiť 
čakacie doby na chirurgické výkony, uvoľnenie lôžkových zariadení pre akútne prípady, 
možnosť promptného zrušenia plánovaných výkonov na daný deň v mimoriadnych situáciách, 
presný a efektívny plánovací systém, čo najviac prístupný pre pacientov, zníženie počtu 
potrebného zdravotníckeho personálu počas nočnej zdravotnej starostlivosti, zníženie času 
potrebného na realizáciu chirurgických výkonov a zníženie ich nákladnosti, využívanie 
pokroku v chirurgickej a anestéziologickej starostlivosti, lepšie využívanie vysoko 
nákladových špecializovaných zariadení operačných sál a zásob.  

V našom príspevku sme na základe údajov poskytnutých Národným centrom 
zdravotníckych informácií (NCZI) chceli zistiť, ako je hospitalizácia pacientov JZS vo veku 
do 18 rokov („juniorov“) nad 18 rokov („seniorov“) ovplyvnená geografickou polohou 
zdravotníckeho zariadenia (krajom, v ktorom bol pacient operovaný), odborom chirurgického 
výkonu a obdobím (rokom) na základe využitia klasifikačných stromov.  

2. Vymedzenie materiálu skúmania a doteraz použitých metód  
Podkladom pre naše analýzy boli údaje poskytnuté NCZI z ročného výkazu J (MZ SR) 

1-01 o jednodňovej starostlivosti za roky 2009 – 2011, kraje a odbory s počtami pacientov, 
ktorým bol uskutočnený výkon daného typu podľa kódu číselníka výkonov JZS Vestníka 
Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 1.3.2006, čiastka 9-16, časť 23 – „Odborné usmernenie 
MZ SR o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti“ (Gavurová et al., 2013). Podľa 
neho je sedem špecializačných odborov JZS (Chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia 
a plastická chirurgia (ďalej „Chirurgia“), Gynekológia a pôrodníctvo (ďalej „Gynekológia“), 
Oftalmológia, Otorinolaryngológia (ďalej „ORL“), Urológia, Zubné lekárstvo 
a Gastroenterologická chirurgia a Gastroenterológia). Výkony JZS za posledné dva odbory sa 
vykazujú v minimálnej miere a preto sme ich nezahrnuli do ďalších analýz. Predpokladáme 
pritom, že zastúpenie jednotlivých typov výkonov JZS v každom odbore je zhruba rovnaké 
pre kraje. Pri relatívne konsolidovanom vývoji ľudskej populácie (bez veľkých prírodných 
alebo ekologických katastrof) je to  rozumný predpoklad.  

Kontingenčné tabuľky odhalili množstvo dôležitých informácií, ktoré sú obsiahnuté 
v údajoch o počtoch operovaných pacientov JZS (Koróny – Gavurová, 2013a, b, c). Ich 
nevýhoda je však v ich zúženom pohľade, umožňujú zisťovať vzťahy len po dvojiciach 
znakov. U nás to boli tri možné dvojice: Kraj verzus odbor, kraj verzus rok a odbor verzus 
rok. My však potrebujeme zohľadniť spoločný signifikantný vplyv všetkých troch znakov na 
podiel hospitalizovaných a nehospitalizovaných pacientov JZS. 

Korešpondenčná analýza nám vniesla svetlo do podielov hospitalizovaných 
a nehospitalizovaných juniorov a seniorov podľa krajov a odborov, ale niektoré z nich nie sú 
dostatočne presne zobrazené v dvojrozmernom korešpondenčnom grafe (Gavurová -  Koróny, 
2013a, b). Bolo by treba pridať tretí rozmer. A to sme z analýz vylúčili rok, použili sme 
agregované počty za všetky tri roky 2009-2011.   

Cieľom našich analýz je: čo najjednoduchšie a najnázornejšie vyjadriť závislosť podielu 
hospitalizovaných a nehospitalizovaných juniorov a seniorov v rámci JZS od kraja, 
špecializačného odboru a roku, v ktorom boli výkony realizované. Pre riešenie nášho 
problému ponúka štatistická analýza dát tzv. loglineárne modely, tie sú však príliš 
komplikované pre použitie v praxi.  

Ako logické vyústenie našej snahy sa nám javí využiť klasifikačné stromy, ktoré 
poskytujú dostatočne presné a súčasne názorne vysvetlenie vzťahu medzi rizikom 
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hospitalizácie na jednej strane a krajom, odborom a rokom ako faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, 
na strane druhej. A nevadia im ani veľké počty v súboroch dospelých pacientov JZS. 

3. Stručný úvod do klasifikačných stromov  
Budeme vychádzať z manuálu použitého softwaru (IBM SPSS Decision Trees 19, 

2010). Na úvod jazyková poznámka: v systémoch SAS a IBM SPSS je používaný termín 
„decision trees“, ale ten sa už dávnejšie vyskytuje v operačnom výskume v teórii 
rozhodovania pre výber z viacerých možností na základe pravdepodobnosti a očakávaného 
zisku. Preto používame spojenie „klasifikačné stromy“ (Breiman et al., 1984). 

Každý algoritmus klasifikačného stromu vytvára klasifikačný model so stromovou 
štruktúrou. Klasifikujú alebo predpovedajú sa pritom prípady do skupín výstupného znaku 
(výstupu)  na základe vstupných znakov (prediktorov).  

Klasifikačný strom sa dá využiť na viac výskumných problémov: 
1. Segmentácia. Identifikovanie pacientov, ktorí patria prevažne do určitej skupiny. 
2. Stratifikácia. Priradiť pacientov do kategórie, napr. vysoké, stredné a nízke riziko. 
3. Predikcia. Vytvorenie pravidiel na predikciu budúcich udalostí. 
4. Redukcia dát. Nájdenie užitočnej podmnožiny prediktorov pre parametrický model. 
5. Interakcia. Nájdenie vzťahov platných len pre časť podskupín. 
6. Zoskupovanie kategórií kategorických znakov a kategorizovanie spojitých znakov.  
Na testovanie vzťahu miery hospitalizácie od kraja, odboru a obdobia sme použili 

klasifikačné stromy implementované v štatistickom systéme IBM SPSS verzia 19. Ide 
o nasledovné typy:   

• CHAID: V každom  kroku sa vyberie prediktor s najsilnejším vzťahom k výstupu. 
Kategórie prediktora sa agregujú, ak sa navzájom neodlišujú vzhľadom na výstup 
(Kass, 1980). 

• CRT: Rozdeľuje dáta do segmentov maximálne homogénnych voči výstupu (Breiman  
et al., 1984). 

• QUEST: Novší rýchlejší algoritmus, ktorý nepreferuje prediktory s viacerými 
kategóriami (Loh - Shih, 1997).  

Viditeľný rozdiel vo výslednom klasifikačnom strome medzi algoritmami je 
v nasledovnom: 

• CHAID vie vytvoriť naraz viacero rozdelení na danej úrovni. CRT a QUEST po dve.  
• CRT a QUEST umožňujú prerezávanie ( = zjednodušenie) stromu. CHAID nie. 
Po úvodných metodologických poznámkach (v manuáli IBM SPSS len samotné algoritmy 

klasifikačných stromov zaberajú 30 strán) môžeme pristúpiť k výsledkom ich aplikácie.  

4. Klasifikačný strom detských pacientov JZS 
 Náš výskumný problém je, ako podiel hospitalizovaných a nehospitalizovaných 
detských pacientov JZS závisí od kraja, roka a špecializačného odboru vo forme 
klasifikačného stromu. Najvhodnejší sa ukázal klasifikačný strom QUEST. Poskytol 
najjednoduchšie riešenie – najmenej „košatý“ klasifikačný strom pri súčasnej porovnateľnej 
miere správnej klasifikácie (predikcie) v porovnaní s ostatnými klasifikačnými stromami.  

Použili sme štandardné nastavenie parametrov minimálny počet v koncovom uzle 50 
pacientov. Maximálna hĺbka stromu 5. Kritická hladina p = 0,05 bola sprísnená Bonferroniho 
korekciou. Štandardný klasifikačný strom bol však príliš zložitý, mal spolu 31 uzlov, z toho 
16 je koncových, pričom jeho hĺbka je 5.  Celková úspešnosť klasifikácie je 94,5 %. To je síce 
dobrý výsledok, ale za cenu príliš zložitého stromu. Navyše presnosť klasifikácie 
hospitalizovaných je len 47,2 %, kým pri nehospitalizovaných je to až 99,1 %. Je to 
spôsobené malým celkovým podielom hospitalizovaných (2 340/26 249 = 8,9 %).  
Klasifikačná úloha má a priori veľký bias. Úspešnosť klasifikácie hospitalizovaných je možné 
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zlepšiť apriórnou pravdepodobnosťou, ale za cenu zhoršenia klasifikácie nehospitalizovaných. 
Je to otázka kompromisu. 

Pre zjednodušenie stromu sme použili „prerezávanie“ stromu (“pruning”) s 
podmienkou, aby celková predikcia bola maximálne len o jednu desatinu percenta horšia ako 
pôvodná (tabuľka 1). Výsledný nový strom je podstatne jednoduchší a spĺňa podmienku 
predikcie. Má spolu len sedem uzlov, z toho štyri sú koncové, jeho hĺbka je tri (obrázok 1). 

 
Tab. 1: Klasifikačná tabuľka juniorov výsledného stromu QUEST 

Predicted 

Observed Hosp Nehosp Percent Correct 
Hosp 1 007 1 333 43,0% 

Nehosp 148 23 761 99,4% 

Overall Percentage 4,4% 95,6% 94,4% 

 

 
Obr. 1: Klasifikačný strom QUEST operovaných juniorov po „prerezaní“ 
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Jeho interpretácia je teraz už jednoduchšia. Na začiatku máme celkový pomer 
hospitalizovaných a nehospitalizovaných juniorov rovný 2 340/23 909 (8,9 %/91,1 %).  

Algoritmus QUEST urobil prvé delenie podľa kraja. Vpravo dal všetky výkony 
v odboroch JZS v Banskobystrickom kraji a vľavo všetky výkony v ostatných krajoch. 
Banskobystrický kraj sa teda signifikantne odlišuje od iných krajov v podiele 
hospitalizovaných. Sedem ostatných krajov má za všetky odbory JZS pomer Hospitalizovaní 
/Nehospitalizovaní = 1 327/22 688 = 5,5 %/94,5 %. Zariadenia JZS v Banskobystrickom kraji 
majú teda významne vyšší podiel hospitalizovaných.  

Pri druhom delení sa vľavo ocitli spolu všetky výkony JZS v Banskobystrickom kraji 
za roky 2009 a 2011 s pomerom 1 008/651 = 60,8 % /39,2 %. Vpravo zostali všetky výkony 
v Banskobystrickom kraji za rok 2010, ktoré sa ďalej nedelia (pomer 5/570).  

Pri poslednom treťom delení všetkých výkonov v Banskobystrickom kraji za roky 
2009 a 2011 ostali v osobitnej skupine vľavo výkony za odbory Oftalmológia, ORL 
a Urológia s pomerom 1 007/148 = 87,2 %/12,8 %.  V skupine vpravo sú odbory Chirurgia 
a Gynekológia s pomerom1/503 = 0,2 %/99,8 %.  

Algoritmus QUEST teda najprv rozdelil hospitalizovaných a nehospitalizovaných 
detských pacientov JZS podľa kraja, potom podľa  roka a nakoniec všetky výkony v rokoch 
2009 a 2011 podľa odboru výkonu do dvoch skupín.  

Výsledky použitia klasifikačného stromu sa ukázali byť užitočné hlavne pri dospelých 
pacientoch, kde bežné štatistické inferencie narážali na problém veľkého počtu operovaných.  

5. Klasifikačný strom dospelých pacientov JZS 
 Aj pri dospelých pacientoch JZS sa ukázal klasifikačný strom QUEST ako relatívne 
najjednoduchší. S tým rozdielom, že celkový počet operovaných je zhruba desaťkrát väčší 
a preto aj výsledný strom je zložitejší, ale stále dobre interpretovateľný.  

Prvý klasifikačný strom bol opäť príliš zložitý, má spolu 59 uzlov, z toho 30 je 
koncových, jeho hĺbka je 5.  Celková úspešnosť klasifikácie je 92,5 % (tabuľka 2). 
Klasifikačná úloha má zase a priori veľký bias (pomer 7,9 %/92,1 %).  

Výsledný nový strom je podstatne jednoduchší. Má spolu len 17 uzlov, z toho deväť je 
koncových, jeho hĺbka je päť (obrázok 2). 

 
Tab. 2: Klasifikačná tabuľka seniorov výsledného stromu QUEST 

Predicted 

Observed Hosp Nehosp Percent Correct 
Hosp 1 780 18 408 8,8% 

Nehosp 971 235 973 99,6% 

Overall Percentage 1,1% 98,9% 92,5% 

 
Jeho interpretácia je trochu komplikovanejšia. Na začiatku máme celkový pomer 
hospitalizovaných a nehospitalizovaných seniorov rovný 20 188/236 944 (7,9 %/92,1 %). 

Prvé delenie je podľa odboru. Vpravo sú výkony v odboroch Oftalmológia a Urológia, 
tie sa ďalej nedelia (1 976/86 089). Vľavo sú ostatné odbory Chirurgia, Gynekológia a ORL.  

Pri druhom delení sa vľavo ocitli spolu výkony JZS v krajoch B. Bystrica, Nitra, 
Prešov, Trenčín a Žilina. Vpravo zostali výkony v krajoch Bratislava, Košice a Trnava.  

V treťom delení obidve skupiny krajov rozdelil rovnako podľa odborov - vpravo 
Chirurgia a Gynekológia (konečný stav) a odbor ORL, ktorý  sa ďalej delí. 

Vo štvrtom delení sa v skupine krajov B. Bystrica, Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina 
odbor ORL rozdelil na dve časti. Vľavo ostal kraj Žilina (konečný stav) a vpravo ostatné štyri 
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kraje. Skupinu krajov Bratislava, Košice a Trnava odbor ORL rozdelil podľa rokov na dve 
časti. Vľavo ostal rok 2010 (konečný stav) a vpravo roky 2009 a 2011.  

V piatom delení sa skupina krajov B. Bystrica, Nitra, Prešov a Trenčín rozdelila 
osobitne na B. Bystricu a ostatné tri kraje. A výkony za rok 2009 a 2011 v krajoch Bratislava, 
Košice a Trnava sa rozdelili na Bratislavu a Košice s Trnavou. 

 

 
Obr. 2: Klasifikačný strom QUEST operovaných seniorov po „prerezaní“ 

 
Algoritmus QUEST najprv rozdelil hospitalizovaných a nehospitalizovaných dospelých 
pacientov JZS podľa odboru, potom podľa  kraja, znova podľa odboru, potom podľa kraja 
resp. roku a na záver podľa kraja. 
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6. Záver 
Klasifikačné stromy predstavujú užitočný a názorný metodologický nástroj, ktorý sa 

nanešťastie stále relatívne málo používa v medicíne. Náš príspevok chcel ukázať na možnosť 
jeho použitia aj pri analýze JZS. Na detailné interpretácie záverov vyplývajúcich z 
predkladaných analýz by sme potrebovali prístup k ďalším dátam, ktoré v súčasnosti sú v 
procese zisťovania a zberu prostredníctvom viacerých inštitúcií zdravotníckeho systému a tak 
zostávajú predmetom ďalších analýz.  

Výsledky predkladanej analýzy vypovedajú o charakteristických nastaveniach 
komponentov systému JZS v jednotlivých krajoch. V našej analýze sme abstrahovali od 
informácií, v akom type kliník bol výkon JZS realizovaný (štátne vs. súkromné). Tento faktor 
je v procese rozvoja JZS veľmi dôležitý, nakoľko aktivitami niektorých súkromných kliník (aj 
novovznikajúcich) dochádza k zámernému, štátom neregulovanému sťahovaniu dopytu, 
s cieľom finančného prospechu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ponúkaná kratšia 
čakacia doba, na úkor vyššej, resp. úplnej finančnej úhrady výkonu pacientom). Bez ohľadu, 
či výkon realizuje klasická nemocnica, novozriadená špecializovaná klinika, alebo 
poliklinika, pre rozvoj JZS  by mala byť dôležitá motivácia pracoviska, indikačné skúsenosti 
a operačná schopnosť chirurga, kvalifikácia, technické a farmakologické možnosti 
anestéziológa, kvalita domáceho ošetrenia a motivácia pacienta. Skutočnosť je však iná. 
Okrem konkurencie medzi pracoviskami JZS je nevyhnutná regulácia konkurencie aj medzi 
pracoviskami JZS a štandardnými lôžkovými oddeleniami nemocníc. V súčasnosti až 
polovicu všetkých chirurgických výkonov je možné zrealizovať v režime JZS, pričom 
rozširovanie počtu výkonov vhodných na JZS neindikuje ohrozenie nemocníc, nakoľko 
existuje široké spektrum náročnej operatívy, ktorá vždy bude patriť do štandardného 
lôžkového zariadenia. Súvisí to s mierou rizikovosti pacientov ovplyvnenou aj 
komorbiditami, ktorí i po realizácii jednoduchého operačného výkonu musia byť prijatí do 
lôžkového zariadenia, aby bola v prípade potreby dostupná pooperačná starostlivosť na 
jednotkách intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež komplikácie po výkone JZS je možné 
vyriešiť len v štandardnom lôžkovom zariadení so všetkým komplementárnym zázemím. 
Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť súbežné pôsobenie oddelení – JZS, ako aj 
štandardného lôžkového. V tomto aspekte zohráva významnú úlohu vytvorenie podmienok 
zabezpečujúcich transparentnú súťaž medzi poskytovateľmi ZS. Vzhľadom k zisteným 
regionálnym rozdielom v počte a štruktúre realizovaných výkonov JZS by bolo vhodné 
špecializovať kliniky JZS a nemocnice na vybrané druhy výkonov v jednotlivých 
špecializačných odboroch. Takto fungujú aj početné kliniky v Európe a v USA, kde sa zriadili 
centrá jednodňovej chirurgie fungujúce už niekoľko desiatok rokov, založené na veľmi úzkej 
špecializácii výkonov. Finančné úspory zo zavedenia JZS sú zreteľné až po uzavretí 
nemocničných izieb (využívaných doposiaľ pri tradičnej chirurgii), prepustení prebytočných 
zamestnancov a zamedzení tvorbe nákladov z dôvodu udržiavania prázdnych nemocničných 
izieb (Gavurová et al., 2013).  
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Záznam dát pre analýzu prežívania 
Recording data  for survival analysis 

 
Ján Luha 

 
Abstract:  In this article we dealt with practical aspects of  recording medical data for survival 
analysis. Applications are provided by concrete examples. Recording data we illustrate in 
Excel. 
Abstrakt:  V článku sa zaoberáme s praktickými otázkami záznamu medicínskych dát pre 
analýzu prežívania. Aplikácie sú prezentované na konkrétnych príkladoch.. Záznam dát 
ilustrujeme v Exceli. 
Key words: statistical units, statistical variables, identifiers, recording data, survival analysis. 
Kľúčové slová: štatistické jednotky, štatistické znaky, identifikačné znaky, záznam dát, 
analýza prežívania. 
JEL Classification: C1, I1. 
 

1. Úvod 
Záznam dát a ich príprava na štatistické spracovanie je podstatný krok pri zabezpečení 
korektných štatistických analýz. Na pôde konferencie MedStat sa tejto problematike 
venujeme od vzniku konferencie. Teoreticko-metodologické aspekty sú riešené napríklad 
v práci Luha J.(2010b): Metodologické zásady záznamu dát z rozličných oblastí medicíny 
a zásady ich kontroly. FORUM  STATISTICUM  SLOVACUM  1/2010. SŠDS  Bratislava 
2010. ISSN 1336-7420. Pokračovaním je práca Luha J. (2011): Záznam medicínskych dát. 
FORUM  STATISTICUM  SLOVACUM  1/2011. SŠDS  Bratislava 2011. ISSN 1336-7420.  
Nasleduje práca Luha J. (2012): Spracovanie medicínskych dát  do elektronickej podoby 
FORUM  STATISTICUM  SLOVACUM  2/2012. SŠDS  Bratislava 2012. ISSN 1336-7420. 
Ďalším pokračovaním je práca Luha J. Hornáček K. (2013): Záznam medicínskych dát 
sledovania účinnosti liečby. FORUM  STATISTICUM  SLOVACUM  2/2013. SŠDS  
Bratislava 2013. ISSN 1336-7420. 
 
V tomto príspevku sa venujeme špecifickým otázkam záznamu dát pre analýzu prežívania 
(follow-up štúdie). Hlavným špecifikom dát pre skúmanie analýzy prežívania je, že okrem dát 
obsahujú aj cenzurované dáta. 
 
Udalosťou je výskyt stanoveného javu, chápaného zo subjektívneho pohľadu výskumníka, 
pozitívne, negatívne alebo aj neutrálne.  
 
Jav môže byť napríklad: smrť, incidencia choroby, relaps z remisie a pod.  
 
Časom (time) resp. dobou prežívania (survival time) je počet časových jednotiek (rokov, 
mesiacov, týždňov, dní a pod.) od začiatku sledovania jednotlivca až do výskytu skúmaného 
javu. 
 
Cenzurované dáta vznikajú, keď v dobe sledovania nedôjde u daného jedinca k výskytu 
skúmanej udalosti. Pri väčšine štúdií analýzy prežívania nastáva situácia, že skúmaný jedinec 
je vyradený zo štúdia  prv ako sa štúdia skončí, tieto situácie nazývame cenzurovanie.  Môže 
nastať z troch dôvodov: 
1. sledovaná udalosť nenastane do konce štúdie 
2. subjekt je v priebehu sledovania zo štúdie vyradený alebo sám dobrovoľne odstúpi 
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3. subjekt je stratený pre sledovanie pred ukončením štúdie (napr. zomrie – ak však smrť nie 
je sledovanou udalosťou). 
 
Typy cenzurovania –sprava (pozorovaný čas prežívania je kratší než skutočný; štúdia končí 
pred nastatím udalosti),  zľava (čas do udalosti je kratší (alebo rovný) než čas pozorovaný), 
intervalové  (kombinácia oboch typov. 
 
Indikátor cenzurovania označíme napríklad symbolom C, je to premenná, ktorá nadobúda 
hodnotu 1, ak sledovaná udalosť nastala a 0 ak bol sledovaný objekt cenzurovaný. 
 
Niekoľko príkladov štúdií analýzy prežívania: 
• doba prežívania - do úmrtia (v mesiacoch) pacientov s leukémiou, ktorým bola 
transplantovaná kostná dreň 
• dĺžka remisie (v mesiacoch) pacientov s akútnou leukémiou (do výskytu relapsu nebo 
úmrtia) od klinického pokusu podania lieku 6-mercaptopurine 
• doba do výskytu infekcie (v mesiacoch) u pacientov s renálnou insuficienciou pri použití 
rôznych katetrizačných postupov 
• doba prežívania - do úmrtia (v mesiacoch) pacientok s rakovinou pŕs s rôznou 
imunohistochemickou odpoveďou 
• doba (v dňoch) do úmrtia alebo relapsu pre pacientov s transplantáciou kostnej drene 
s Hodgkinovým a non-Hodgkinovým lymfómom 
• dĺžka trvania manželstva (v rokoch) do rozvodu 
• doba (v hodinách) životnosti súčiastok priemyselného zriadenia do zlyhania 
• dĺžka (v mesiacoch) nezamestnanosti uchádzačov o prácu do uzatvorenia pracovného 
pomeru 
• dĺžka (v rokoch) predplatného časopisu alebo novín do zrušenia predplatného 
 

2. Follow-up štúdie 
Špecifikom pri zázname dát pre analýzu prežívania je cenzurovanie, záznam doby prežívania 
a záznam ďalších premenných skúmaných v štúdii. Obvykle sú predmetom analýzy 
prežívania dáta zozbierané pri follow-up štúdiách., ktoré majú cenzurované dáta.  Základné 
typické schémy zobrazenia doby prežívania vo follow–up štúdiách prezentujú kalendárny 
záznam follow-up štúdie (Schéma 1.) a transformáciu na dobu v štúdii jednotlivých pacientov 
(subjekty v štúdii) od začiatku po ukončenie štúdie vrátane cenzurovania (Schéma 2.). 
V Tabuľke 1. je jednoduchý príklad záznamu dát vrátane cenzurovaných. 
 
Fiktívny záznam follow-up štúdie prezentujeme na príklade 5 pacientov: 

• Pacient A bol zaradený do štúdie na začiatku štúdie a skúmaná udalosť (napríklad 
smrť) nastala (C1=1) za T1=5 týždňov.  

• Pacient B bol v štúdii po celý čas T2=12 týždňov, keďže skúmaná udalosť u neho 
nenastala je tento údaj cenzurovaný, teda hodnota C2=0.  

• Pacient C „prišiel“ do štúdie v tretí týždeň, sledovaný bol T3=4 týždne a zo štúdie 
odišiel, čiže aj tento údaj je cenzurovaný a C3=0.  

• Pacient D bol v štúdii T4=8 týždňov, zaradený do štúdie bol v piaty týždeň a do 
ukončenia štúdie u neho udalosť nenastala C4=0.  

• Pacient E nastúpil do štúdie vo štvrtý týždeň, zotrval T5=6 týždňov, ale pre štúdiu bol 
„stratený“, takže C5=0.  

• Pacient F bol zaradený do štúdie v šiesty týždeň, skúmaná udalosť u neho nastala 
v dobe T6=4 týždne, čiže C6=1. 
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Schéma 1. Príklad schémy follow-up štúdie – kalendárny záznam 
pacient T1=5           
A         x          
   T2=12            
B                         koniec štúdie 
    T3=4           
C           odišiel      
      T4=8         
D                     koniec štúdie 
     T5=6          
E                stratený  
       T6=4        

F              x     
týždeň t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12  
 x udalos ť nastala        
 
 
Schéma 2. Príklad schémy follow-up štúdie – doba v štúdii 
pacient T1=5           
A         x          
   T2=12           koniec štúdie 
B                          
  T3=4             
C         odišiel        
  T4=8            koniec štúdie 
D                       
  T5=6             
E             stratený      
  T6=4             
F         x          
čas t1 t2  t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12  
 x udalos ť nastala        
 
Tabuľka 1. Príklad záznamu dát pre analýzu prežívania 
id T C 
A 5 1 
B 12 0 
C 4 0 
D 8 0 
E 6 0 
F 4 1 
 

3. Charakterizácia dátového súboru  
Na ilustráciu záznamu dát  pre analýzu prežívania využijeme dáta rozsiahlej foloow-up štúdie 
ACTQ320 (AIDS Clinical Trials Group Study 320, základné informácia ako aj dáta sú na 
stránke http://hivdb.stanford.edu/pages/clinicalStudyData/ACTG320.html). 
Dáta o rozsahu 1151 pozorovaní a 16 premenných pochádzajú z uvedenej follow-up štúdie 
realizovanej podľa protokolu ACTG 320. Išlo o dvojito zaslepený klinický experiment, 
ktorého súčasťou bola doba prežívania, kde sledované boli dva javy: censor: 1=nakazenie 
AIDS/alebo smrť a censor_d: 1=smrť.  
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Štúdia skúmala tiež vplyv špecifických liečebných postupov pacientov s HIV oproti súboru 
s „placebo“ ako kontrolným súborom. Keďže našim cieľom je objasniť záznam dát pre 
analýzu prežívania nebudeme sa podrobnejšie zaujímať o iné aspekty štúdie. Použité boli 
lieky indinavir (IDV), zidovudine (ZDV) alebo stavudine (d4T) a lamivudine (3TC) a ich 
kombinácie pri liečbe. 
 
V tabuľke 2 prezentujeme hárok metadát, kde sú definované premenné a škály ich merania 
pre záznam dát. 
 
 Tabuľka 2: Hárok Metadáta 
číslo 
premennej 

názov 
premennej 

popis kódy hodnoty odpovedí 

1 id Identifikácia 1=AIDS, 0=nie 
2 time čas po diagnózu AIDS, 

alebo smrť 
dni 

3 censor AIDS, alebo smrť 1=AIDS, alebo smrť,  0=nie 
4 time_d čas po smrť dni 
5 censor_d smrť 1=áno, 0=nie 
6 tx vyšetrenia 1=IDV, 0=nie 
7 txgrp vyšetrenia - kategórie 1=ZDV + 3TC,  

2=ZDV + 3TC + IDV, 
3=d4T + 3TC, 
4=d4T + 3TC + IDV 

8 strat2 CD4 kategórie 0=CD4 <= 50, 1=CD4 > 50 
9 sex pohlavie 1=muž, 2=žena 

10 raceth rasa a etnicita 1=White Non-Hispanic, 
2=Black Non-Hispanic, 
3=Hispanic (regardless of race), 
4=Asian, Pacific Islander, 
5=American Indian, Alaskan 
Native, 
6=Other/unknown 

11 ivdrug ijekčné užívanie drog 1=Nikdy, 2=Teraz, 3=Prv 
12 hemophil hemofilik 1=áno, 0=nie 
13 karnof Karnofského skóre 100=Normal; no complaint, no 

evidence of disease, 
90=Normal activity possible; 
minor, signs/symptoms of disease, 
80=Normal activity with effort; 
some signs/symptoms of disease, 
70=Cares for self; normal 
activity/,    active work not 
possible 

14 cd4 Baseline CD4 count Cells/milliliter 
15 priorzdv Months of prior ZDV use mesiace 
16 age vek roky 
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4. Záznam dát 
Zopakujme si postup pri zázname dát a metadát štandardizovaným spôsobom. V excelovskom 
súbore vytvoríme dva hárky: hárok Dáta a hárok Metadáta. 
Dáta zásadne zaznamenávame do dátovej matice, v prvom riadku sú názvy skúmaných 
štatistických znakov, vrátane identifikácie a demografických znakov a potom v každom 
riadku zaznamenávame údaje za každý prípad (pacienta, probanda, respondenta a pod.). 
Metadáta definujú sledované štatistické znaky a ich hodnoty. Podrobnejšie sa teoreticko-
metodologickými otázkami záznamu medicínskych dát a princípmi ich kontroly možno 
oboznámiť v práci Luha J. (2010b). 
Poprípade môžeme vytvoriť tretí hárok  s vysvetľujúcimi poznámkami. 
Pred prípravou zaznamenaných dát je potrebné na štatistické spracovanie realizovať ich 
kontrolu a čistenie dát a potom prípadné transformácie, ako napríklad kategorizácie 
numerického znaku uvádzame kategorizáciu veku.  
Pripomíname niektoré zásady záznamu dát, podrobne sú publikované napríklad v prácach 
Luha J. (2010b),  Luha J. (2011), Luha J. (2012) a Luha J. Hornáček K. (2013).. 
Pri zázname dát musíme rešpektovať všetky typy štatistických znakov, ktoré sú v skúmanom 
súbore.  
Treba zdôrazniť nutnosť identifikovať jednotlivé záznamy, obyčajne stačí poradové číslo 
záznamu, napr. číslo pacienta, kód vzorky, a nezabudnúť na identifikáciu chýbajúcich údajov. 
Základné  typy štatistických znakov - nominálne, ordinálne, numerické a „multiresponse“ 
(viacznačné). Špecifické sú nominálne znaky s dvojprvkovou množinou hodnôt, tieto obyčajne 
kódujeme pomocou čísel 0 a 1 (nula môže označovať neprítomnosť daného javu a 1 jeho 
prítomnosť).  
Jednoznačne uprednostňujeme číselné kódovanie „hodnôt“ štatistických znakov. 
Chýbajúce dáta – možno „zaznamenať“ dvomi spôsobmi. Prvý je, že nezaznamenáme nič, 
príslušné políčka dátovej zostanú prázdne, druhý spôsob spočíva vo vytvorení špeciálneho 
kódu v závislosti od typu znaku.  
Kontrola dát je podstatný krok pred akýmkoľvek vyhodnocovaním dát. Takmer pri každom 
zázname dát sú chyby – tieto musíme nájsť, identifikovať a opraviť.  
Dôležitou súčasťou bývajú demografické znaky. Niekedy ich tiež priraďujeme ku 
identifikácii. Podľa škály môžu byť demografické znaky nominálne, ordinálne, numerické 
alebo kategorizované, preto ich záznam robíme, tak ako je popísané pri príslušných typoch 
znakov. 
Záznam nominálnych znakov – ku menu „hodnoty“ znaku nájdeme príslušný numerický 
kód a ten zaznamenáme. Podobne postupujeme aj pri zázname ordinálnych 
a kategorizovaných znakov. 
Záznam numerických  znakov - numerické znaky sú samozrejme vyjadrené číselne. Záznam 
realizujeme jednoducho zaznamenaním numerickej hodnoty do príslušného políčka dátovej 
tabuľky. Pri dátach s desatinnou čiarkou treba zaznamenať vhodný počet desatinných miest. 
Čo je vhodný počet desatinných miest závisí od konkrétneho znaku a rozsahu hodnôt.  
Po kontrole a čistení dát, ich pripravujeme na štatistickú analýzu. Príprava dát na štatistické 
spracovanie znamená okrem primárnych dát pripraviť aj transformácie ako napríklad indexy, 
podiely, ale aj kategorizácia napríklad veku, agregácie znakov. Príklady sú zrejmé z definície 
dát a metadát.  
 

5. Príklad 
Prezentujeme realizáciu záznamu dát súboru opísaného v kapitole 3.  V tabuľke 3. je dátová 
tabuľka, tak ako sú dáta zaznamenané. Na ilustráciu uvádzame 20 náhodne vybraných 
záznamov z follow-up štúdie ACTQ320. 
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Tabuľka 3. Hárok Dáta 
id time censor time_d censor_d tx txgrp  strat2 sex raceth ivdrug hemophil karnof cd4 priorzdv age 

14 206 1 230 0 0 1 0 2 2 1 0 80 16 24 33 

42 187 0 187 0 1 2 1 2 3 1 0 90 165 12 37 

61 287 0 287 0 1 2 1 1 1 1 0 80 97 23 41 

121 236 0 236 0 1 2 0 1 2 1 0 90 25 8 30 

292 342 0 342 0 1 2 0 1 3 1 0 100 16 46 34 

428 273 0 273 0 0 1 0 1 3 1 0 100 14 11 39 

492 328 0 328 0 1 2 1 1 1 1 0 90 173 6 46 

496 179 0 179 0 0 1 1 1 3 1 0 90 172 52 54 

500 342 0 342 0 0 1 1 2 1 1 0 100 117 31 35 

638 321 0 321 0 1 2 1 2 3 1 0 100 126 41 33 

671 202 0 202 0 0 1 1 1 3 1 0 90 62 10 49 

718 242 0 242 0 1 2 1 1 1 1 0 100 75 8 30 

780 138 0 138 0 1 2 1 1 2 1 0 90 104 30 39 

807 46 0 46 0 1 2 1 1 2 3 0 90 212 15 45 

823 7 1 301 0 1 2 0 1 1 1 0 100 11 18 41 

845 256 0 256 0 0 1 0 1 1 1 0 100 35 6 42 

967 248 1 248 1 1 2 1 1 2 1 0 90 211 15 58 

1 027 298 0 298 0 1 2 0 1 3 1 1 90 8 48 15 

1 092 208 0 208 0 1 2 0 1 1 1 0 100 5 52 34 

1 098 250 0 250 0 1 2 1 1 2 1 0 80 251 12 59 

 
Hárok metadát je v kapitole 3 ako Tabuľka 1. V Tabuľke 4. uvádzame popisky metadát 
v SPSS. 
 
Tabuľka 4. Hárok Metadáta v SPSS 
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6. Záver 
Záznam dát je stále aktuálna otázka, najmä pre začínajúcich “analytikov“, preto je potrebné 
neustále otázky korektného záznamu dát pripomínať, čo realizujeme aj v tomto príspevku. 
Tentoraz sme prezentovali možnosti záznamu dát pre analýzu prežívania.  
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Analýza prežívania v SPSS 
Survival analysis in SPSS 

 
Ján Luha 

 
Abstract:  In this article we dealt with basical tasks of survival analysis. This tasks are very 
frequent in statistical analysis of medical data. Applications are provided by concrete 
examples.  
Abstrakt:  V príspevku sa zaoberáme základnými úlohami analýzy prežívania. Tieto úlohy sú 
veľmi časté pri štatistickej analýza medicínskych dát. Aplikácie sú na konkrétnom príklade. 
Key words: survival analysis, censoring, follow-up study, medical data, KM estimators, life 
tables, Cox regression. 
Kľúčové slová: analýza prežívania, cenzurovanie, follow-up štúdie, medicínske dáta, KM 
odhady, tabuľky životnosti, Coxova regresia. 
JEL Classification: C1, C12, I1. 
 

1. Úvod 
V príspevku „Luha J. (2014): Záznam dát pre analýzu prežívania. FORUM  STATISTICUM  
SLOVACUM  1/2014. SŠDS  Bratislava 2014. ISSN 1336-7420.“ sa zaoberáme špecifickými 
aspektmi záznamu medicínskych dát pre analýzu prežívania. 
Pri štatistickom spracovaní dát je nevyhnutným prvý krokom prvotná štatistická analýzy 
týchto dát, je dôležitá ako prvý krok kontroly a pre navigáciou ku ďalšej štatistickej analýze. 
V príspevku Luha J. (2014) sú uvedené základné pojmy analýzy prežívania a aj motivačné 
príklady štúdií analýzy prežívania. Kvôli úplnosti sa nevyhneme určitej duplicite pri uvádzaní 
už zavedených pojmov v prvom príspevku. V tomto príspevku sa venujeme vybraným 
metódam analýzy prežívania na konkrétnych príkladoch, kde na ilustráciu využijeme dáta 
prezentované v hore uvedenom článku – ide o dáta rozsiahlej follow-up štúdie ACTQ320 
(AIDS Clinical Trials Group Study 320, základné informácia ako aj dáta sú napr. na stránke 
http://hivdb.stanford.edu/pages/clinicalStudyData/ACTG320.html). Uvedená štúdia mala viac 
cieľov, my si vyberáme iba časť premenných pre dáta na ilustráciu metód analýzy prežívania. 
Pre niektoré analýzy využijeme aj náhodný výber 20 pacientov z uvedenej štúdie z príkladu 
záznamu dát v práci Luha J. (2014). 
Výpočty príkladov sú realizované pomocou profesionálneho štatistického softvéru SPSS, 
konkrétne IBM SPSS Statistics 20. V článku zároveň ilustrujeme postup výpočtov analýzy 
prežívanie v SPSS.  
Prednostne sa venujeme prezentácii Kaplan-Meierovej metóde odhadu funkcie prežívania 
a ilustrácii výpočtov na konkrétnom súbore dát. 
 

2. Deskriptívne charakteristiky súboru dát follow-up štúdie ACTQ320 
Zo skúmaného súboru 1151 pozorovaných pacientov využijeme niektoré premenné na 
ilustráciu metód analýzy prežívania. Najprv uvedieme základné deskriptívne štatistiky týchto 
premenných. Najprv uvádzame deskriptívne štatistiky numerických premenných, ďalej 
indikátory cenzurovania a nakoniec frekvenčné tabuľky potenciálnych faktorov, ktoré majú 
vzťah ku prežívaniu pacientov v štúdii. Z týchto premenných využijeme vybrané premenné aj 
pri analýze vplyvu vybraných faktorov na prežívanie a na funkcie prežívania.  
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Tabuľka 1. Deskriptívne štatistiky numerických premenných 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

time: čas po diagnózu AIDS, alebo smrť 1151 1 364 230.18 89.877 

time_d  čas po smrť 1151 1 364 242.29 82.589 

cd4  Baseline CD4 count 1151 0 392 86.46 70.054 

priorzdv  Months of prior ZDV use 1151 3 312 30.42 29.218 

age  vek 1151 15 73 38.65 8.811 

 

Tabuľka 2. Indikátory cenzurovania 
censor:  AIDS, alebo smrť 

  Frequency Percent 

Valid 0  nie 1055 91.7 

  1  AIDS, alebo smrť 96 8.3 

  Total 1151 100.0  

censor_d:  smrť 

  Frequency Percent 

Valid 0  nie 1125 97.7 

  1  áno 26 2.3 

  Total 1151 100.0  
censor  AIDS, alebo smrť * censor_d  smrť Crosstabulation 

censor_d  smrť Total 

 0  nie 1  áno 0  nie 

0  nie 1055 0 1055 censor  AIDS, 
alebo smrť 1  AIDS, alebo smrť 70 26 96 

Total 1125 26 1151 

 
U 96 pacientov (8.3%) nastala počas sledovania udalosť AIDS, alebo smrť. Druhá skúmaná 
udalosť smrť nastala u 26 HIV pacientov (2.3%). 
 
Tabuľka 3. Frekvenčné tabuľky potenciálnych faktorov 
pohlavie 

 Frequency Percent 

Valid 1  muž 951 82.6 

  2  žena 200 17.4 

  Total 1151 100.0 
 

vyšetrenia 

 Frequency Percent 

Valid 0  iné 577 50.1 

  1  IDV 574 49.9 

  Total 1151 100.0 
 

injekčné užívanie drog 

 Frequency Percent 

Valid 1  Nikdy 968 84.1 

  2  Teraz 4 .3 

  3  Prv 179 15.6 

  Total 1151 100.0 
 

vyšetrenia - kategórie 

 Frequency Percent 

Valid 1  ZDV + 3TC 576 50.0 

  2  ZDV + 3TC + IDV 572 49.7 

  3  d4T + 3TC 1 .1 

  4  d4T + 3TC + IDV 2 .2 

  Total 1151 100.0 
 

rasa a etnicita 

 Frequency Percent 

Valid 1  White Non-Hispanic 596 51.8 

  2  Black Non-Hispanic 327 28.4 

  3  Hispanic (regardless of race) 203 17.6 

  4  Asian, Pacific Islander 14 1.2 

  5  American Indian, Alaskan 
Native 11 1.0 

  Total 1151 100.0 
 

Karnofského skóre 

 Frequency Percent 

Valid 70  Cares for self; normal 
activity/,    active work not 
possible 

32 2.8 

  80  Normal activity with effort; 
some signs/symptoms of disease 182 15.8 

  90  Normal activity possible; 
minor, signs/symptoms of disease 541 47.0 

  100  Normal; no complaint, no 
evidence of disease 396 34.4 

  Total 1151 100.0 
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CD4 kategórie 

 Frequency Percent 

Valid 0  CD4 <= 50 439 38.1 

  1  CD4 > 50 712 61.9 

  Total 1151 100.0 
 

hemofilik 

 Frequency Percent 

Valid 0  No 1116 97.0 

  1  Áno 35 3.0 

  Total 1151 100.0 
 

 

3. Základné pojmy analýzy prežívania 
Problematika analýzy času do výskytu nejakej udalosti sa v súčasnosti rieši v rozličných 
oblastiach výskumu. My sa zameriavame na oblasť medicíny. Špeciálne matematicko-
štatistické metódy tejto oblasti nazývame analýza prežívania.  
Špecifikum dátových súborov, ktoré skúmame metódami analýzy prežívania je 
cenzurovanie. Indikátor cenzurovania C nadobúda hodnotu 1, keď skúmaný jav v štúdii 
nastal a 0, keď je údaj cenzurovaný. Čas do výskytu daného javu je doba prežívania T, udáva 
počet časových jednotiek (rokov, mesiacov, týždňov, dní a pod.) do výskytu javu. Javom 
môže byť smrť, incidencia choroby, relaps z remisie, zlyhanie orgánu, uzdravenie a pod. 
Ciele analýzy prežívania sú: 
• odhadnúť a interpretovať funkciu prežívania a/alebo rizikovú funkciu 
• porovnať funkcie prežívania a/alebo rizikové funkcie 
• odhadnúť vzťah medzi sledovanými vysvetľujúcimi premennými a dobou prežívania. 
Jedným z cieľov analýzy preživania je odhadnúť funkcia prežívania S(t)=P(T>t), čiže 
pravdepodobnosť, že daná osoba žije dlhšie ako konkrétne daný čas t. Pripomeňme si 
distribu čnú funkciu  F(T)=P(t≤T), čiže platí S(t) = 1 – F(t).  
Vlastnosti S(t): je nerastúca funkcia v čase t=o je S(0)=1 (čiže na začiatku štúdie všetci žijú) 
a v čase  „nekonečno“ je hodnota S=0. (Ak je najdlhšie pozorovanie necenzurované (teda ak 
udalosť NASTALA), odhad S je v tomto čase rovný NULE). V konkrétnych štúdiách môže 
byť koniec štúdie taký, že hodnota funkcie prežívania na konci štúdie nemusí byť 0. Odhad 
funkcie prežívania: 
 
Ŝ(t)= počet pacientov, ktorí prežili čas dlhší ako t 
     celkový počet pacientov v štúdii 
 
Funkciu hazardu môžeme chápať ako pravdepodobnosť okamžitého hazardu/udalosti v čase 
t za predpokladu, že subjekt prežil do času t. V tomto zmysle je funkcia hazardu h(t) mierou 
rizika.  Ak označíme f(t) funkciu hustoty rozdelenia doby prežívania, tak  
h(t)=f(t)/S(t). 
Obvykle je do tabuľky a/alebo grafu vynesený hazard kumulovaný do času t, tzv. 
kumulatívna funkcia hazardu: 
H(t) = -ln (S(t)) 
Teda h(t) je pravdepodobnosť, že k javu došlo v intervale <t, t+∆t>, za podmienky že k javu 
nedošlo pred časom t, pričom ∆t je nekonečne malá jednotka času. h(t) je nezáporná funkcia 
a nie je zhora obmedzená. 
Príklady funkcie hazardu: 
Exponenciálne rozdelenie λ > 0, t ≥ 0: 
Funkcia hazardu h(t) = λ (konštantný hazard). Pre zdravé osoby je riziko ochorenia rovnaké, 
konštantné. 
Funkcia prežívania S(t) = e−λt; Hustota rozdelenia f (t) = λe(−λt ) . 
Weibullovo rozdelenie α, λ > 0, t ≥ 0: 
Funkcia hazardu h(t) =αλtα −1.  
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Rastúca funkcia hazardu pre leukemických pacientov (α > 1).  
Klesajúca funkcia hazardu pre pacientov zotavujúcich sa z operácie (α < 1): 
Funkcia prežívania S(t) = e−λtα ; Hustota rozdelenia f(t)=αλtα − 1e −λtα. 
Uvedené rozdelenia a tiež ďalšie sa skúmajú pri analýze prežívania, ak je možné daný model 
rozdelenia aplikovať. Najčastejšie sa používajú neparametrické metódy založené na Kaplan-
Meierovom postupe odhadu funkcie prežívania, tejto metóde sa prednostne venujeme 
v našom príspevku. 
Pri skúmaní analýzy prežívania je dôležité zobrať do úvahy cenzurovanie, čo samozrejme 
ovplyvňuje štatistické charakteristiky, pretože doba prežívania je potenciálne vyššia ako keby 
sme mali úplné informácie. 
 

4. Kaplan-Meierov odhad funkcie prežívania 
V ilustračnom príklade dát follow-up štúdie ACTQ320 bolo použité cenzurovanie sprava. 
V príspevku sa venujeme viac praktickým aspektom aplikácie metód analýzy prežívania. 
Prevažujúcou metódou odhadu funkcie prežívania je Kaplan-Meierova (KM) metóda, preto sa 
v našom príspevku prednostne venujeme tejto metóde a tiež aj na rozsah príspevku a času 
prezentácie. Na ilustráciu využijeme náhodný výber 20 pacientov, tak ako je prezentovaný 
v práci Luha J. (2014). Je to kvôli väčšej názornosti, pretože 1151 záznamov je ťažšie 
jednoducho prezentovať. Postup KM odhadu funkcie prežívania sú v tabuľke 4. T čas 
prežívania je usporiadaný a zo skúmanej skupiny 20 pacientov je najprv uvedený podiel 
žijúcich s tým, že nasledujúce cenzurované pozorovania nemenia tento podiel, čo je 
zobrazené v grafe 1. funkcie prežívania. V tabuľke 4. je výstup z IBM SPSS Statistics 20. 
Vidíme, že v čase sledovania nastala daná udalosť u 3 pacientov a cenzurovaných bolo 17 
údajov.  V tabuľke 4. SPSS výstup nedáva rovnaké hodnoty kumulatívneho podielu 
prežívajúcich v daný časový okamih. Tabuľku sme doplnili hodnotou S(t=0)=1, čo vidno aj 
v grafe 1. Kaplan-Meierov odhad – funkciu prežívania odhadujeme v každom časovom 
okamihu, v ktorom nastala aspoň jedna udalosť a je konštantná v celom intervale, až po 
nasledujúci čas výskytu udalosti 
 
Tabuľka 4. Príklad odhadu funkcie prežívania pomocou Kaplan-Meierovej metódy 

Survival Table 
Cumulative Proportion 
Surviving at the Time 

 i Time t Status Estimate Std. Error 

N of 
Cumulative 

Events 

N of 
Remaining 

Cases 

0 0 Počiatok štúdie 1    
1 7 1 AIDS, alebo smrť .950 .049 1 19 
2 46 0 nie     1 18 
3 138 0 nie     1 17 
4 179 0 nie     1 16 
5 187 0 nie     1 15 
6 202 0 nie     1 14 
7 206 1 AIDS, alebo smrť .882 .080 2 13 
8 208 0 nie     2 12 
9 236 0 nie     2 11 
10 242 0 nie     2 10 
11 248 1 AIDS, alebo smrť .794 .110 3 9 
12 250 0 nie     3 8 
13 256 0 nie     3 7 
14 273 0 nie     3 6 
15 287 0 nie     3 5 
16 298 0 nie     3 4 
17 321 0 nie     3 3 
18 328 0 nie     3 2 
19 342 0 nie     3 1 
20 342 0 nie     3 0 
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Odhad priemernej hodnoty doby prežívania pri cenzurovani je µ =Σi=1"(t i − ti−1)(S(ti−1) = 
307,7 dní, čo je oveľa viac ako zistíme v celom skúmanom súbore 229,8 dní a aj podľa 
indikátoru prežívania, kde súbor cenzurovaných mal priemernú dobu prežívania 243,3 cní 
a pri výskytu udalosti bol priemer doby prežívania 153,7 dňa. Odhady priemerov z 20 
náhodne vybraných záznamov sa prirodzene líšia od odhadov z údajov za celú štúdiu, kvôli 
úplnosti ich uvádzame. Odhad priemeru pri cenzurovaní je 340.1 dní, za súbor všetkých 1151 
pozorovaní je priemer  230.2 dňa, priemer za súbor 96 pozorovaní, kde udalosť nastala je 
104.8 dňa a za súbor 155 cenzurovaných záznamov bol priemerný čas 241.6 dňa. 
 
Graf 1. KM odhad funkcie prežívania z 20 náhodne vybraných pozorovaní 

 
 
V grafe 2. prezentujeme príklad funkcie prežívania zo všetkých 1151 reálnych dát spomínanej 
follow-up štúdie. V celej štúdii sa udalosť vyskytla v 96 prípadoch a 1055 údajov boli údaje 
cenzurovane. 
 
Graf 2. KM odhad funkcie prežívania z reálnych dát follow-up štúdie 
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Graf 3. KM odhad kumulatívnej funkcie hazardu 
 

 
 
V našich analýzach sa budeme venovať prednostne funkcii prežívania, funkciu hazardu sme 
uviedli kvôli ilustrácii. 

 

 

5. Komparácie funkcií prežívania 
Medzi dôležité úlohy analýzy prežívania patrí skúmanie vplyvu určitých faktorov na priebeh 
analýzy prežívania. Na ilustráciu komparácie funkcií prežívania budeme využívať dáta 
follow-up štúdie ACTQ320 a KM metódu odhadu týchto funkcií.  

 

Najprv skúmame kontingenčnú tabuľku vzťahu premennej censor a sex (tabuľka 6.). P-
hodnota Fisherovho exaktného testu P=0.778, čo značí, že tento vzťah nie je štatisticky 
signifikantný. Toto sa prejaví aj v štatisticky nesignifikantnej rozdielnosti funkcií prežívania 
podľa pohlavia. P-hodnota Log Rank testu P=0.778.  

 

Z 1151 prípadov v 96 nastala skúmaná udalosť a cenzurovaných bolo 1055, pričom u 951 
mužov to bolo v 81 prípadoch, cenzurovaných bolo 870 údajov a u žien udalosť nastala v 15-
tich prípadoch a 185 bolo cenzurovaných. 

V tabuľke 5 sú odhady priemernej hodnoty doby prežívania podľa pohlavia 
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Tabuľka 5. Odhad priemernej hodnoty doby prežívania podľa pohlavia 

Mean 

95% Confidence Interval 

pohlavie 

Estimate Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

1 muž 338,069 2,588 332,997 343,142 

2 žena 341,058 5,727 329,834 352,283 

Overall 340,035 2,376 335,377 344,692 

 
Tabuľka 6. Kontingenčná tabuľku vzťahu premennej censor a sex 

sex pohlavie  

1 muž 2 žena 

Total 

Count 870 185 1055 

% within censor AIDS, alebo smrť 82,5% 17,5% 100,0% 0 nie 

% within sex pohlavie 91,5% 92,5% 91,7% 

Count 81 15 96 

% within censor AIDS, alebo smrť 84,4% 15,6% 100,0% 

 

censor 

1 AIDS, alebo smrť 

% within sex pohlavie 8,5% 7,5% 8,3% 

Count 951 200 1151 

% within censor AIDS, alebo smrť 82,6% 17,4% 100,0% Total 

% within sex pohlavie 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Graf 4. Komparácia funkcií prežívania podľa pohlavia 
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Komparácia funkcií prežívania podľa podávania lieku indinavir (IDV). P-hodnota Fisherovho 
exaktného testu P=0.002, čo značí štatisticky signifikantný vplyv aplikácie daného lieku. 
Podrobné výsledky kontingenčnej tabuľky sú v tabuľke 8. V tabuľke 7. uvádzame odhady 
priemernej doby prežívania podľa tx vyšstrenia. 
 
Tabuľka 7. Odhad priemernej hodnoty doby prežívania podľa tx vyšetrenia 

Mean 

95% Confidence Interval 

tx vyšetrenia 

Estimate Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

0 iné 332,828 3,752 325,474 340,183 

1 IDV 347,130 2,896 341,454 352,806 

Overall 340,035 2,376 335,377 344,692 

 
Tabuľka 8. Kontingenčná tabuľka vzťahu censor a tx vyšetrenia 

tx vyšetrenia  

0 iné 1 IDV 

Total 

Count 514 541 1055 

% within censor AIDS, alebo smrť 48,7% 51,3% 100,0% 0 nie 

% within tx vyšetrenia 89,1% 94,3% 91,7% 

Count 63 33 96 

% within censor AIDS, alebo smrť 65,6% 34,4% 100,0% 

censor 

1 AIDS, alebo smrť 

% within tx vyšetrenia 10,9% 5,7% 8,3% 

Count 577 574 1151 

% within censor AIDS, alebo smrť 50,1% 49,9% 100,0% Total 

% within tx vyšetrenia 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Funkcie analýzy prežívania podľa vyšetrenia tx sa líšia štatisticky vysoko signifikantné, P-
hodnota Log Rank testu je P=0.001. 
 

Graf 5. Komparácia funkcií prežívania podľa vyšetrenia tx 
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Vplyv podávania lieku stavudine (d4T) na cenzurovanie je štatisticky vysoko signifikantný P-
hodnota Fisherovho exaktného testu P=0.000. Podobné výsledky sú v kontingenčnej tabuľke 
10. Výsledky odhadu doby prežívania podľa kategórií stavudine (d4T) sú v tabuľke 9. 
 
Tabuľka 9. Odhad priemernej hodnoty doby prežívania podľa kategórií stavudine (d4T) 

Meana 

95% Confidence Interval 

strat2 CD4 kategórie 

Estimate Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

0 CD4 <= 50 313,031 4,818 303,587 322,474 

1 CD4 > 50 352,399 2,143 348,199 356,599 

Overall 340,035 2,376 335,377 344,692 

 
Tabuľka 10. Kontingenčná tabuľka vzťahu censor a kategórií stavudine (d4T) 

strat2 CD4 kategórie  

0 CD4 <= 50 1 CD4 > 50 

Total 

Count 372 683 1055 

% within censor AIDS, alebo smrť 35,3% 64,7% 100,0% 0 nie 

% within strat2 CD4 kategórie 84,7% 95,9% 91,7% 

Count 67 29 96 

% within censor AIDS, alebo smrť 69,8% 30,2% 100,0% 

censor  

1 AIDS, alebo smrť 

% within strat2 CD4 kategórie 15,3% 4,1% 8,3% 

Count 439 712 1151 

% within censor AIDS, alebo smrť 38,1% 61,9% 100,0% Total 

% within strat2 CD4 kategórie 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Komparácia funkcií prežívania podľa kategórií stavudine (d4T) dáva taktiež štatisticky 
vysoko signifikantný výsledok P-hodnota Log Rank testu je P=0.000. 
 

Graf 6. Komparácia funkcií prežívania podľa kategórií stavudine (d4T) 
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Nedávame si za úlohu podrobne štatisticky analyzovať dáta spomínanej follow-up štúdie, 
preto ďalšej komparácie funkcií prežívania aj kvôli úspore miesta nerobíme. Podrobnejšie 
o tejto štúdii je na stránke: http://hivdb.stanford.edu/pages/clinicalStudyData/ACTG320.html 
a tam dostupných odkazoch. 

 

6. Tabuľky životnosti 
Cez procedúru Life Tables v skupine analýz prežívania vytvárame prehľadný výstup tabuliek 
životnosti vrátane výpočtu funkcie prežívania a funkcie hazardu ako aj ich grafy 
a komparácie. Musíme si zadať ekvidistantné členenie za časový interval follow-up štúdie. 
Pre tabuľku 11. sme zadali ekvidistantne delený interval po 20 dňoch follow-up štúdie. 
Procedúra Life Tables umožňuje aj komparáciu funkcií prežívania alebo funkcií hazardu 
pomocou Wilcoxon (Gehan)  štatistiky. Na ilustráciu uvádzame grafe 7. graf funkcie 
prežívania, ktorý využíva výsledky tabuľky 11.  

 

Tabuľka 11. Tabuľka životnosti pre dáta follow-up štúdie ACTG320 

Life Tablea 

Interval S
tart T

im
e 

N
um

ber E
ntering Interval 

N
um

ber W
ithdraw

ing during Interval 

N
um

ber E
xposed to R

isk 

N
um

ber of T
erm

inal E
vents 

P
roportion T

erm
inating 

P
roportion S

urviving 

C
um

ulative P
roportion S

urviving at 
E

nd of Interval 

S
td. E

rror of C
um

ulative P
roportion 

S
urviving at E

nd of Interval 

P
rob.  D

ensity 

S
td. E

rror of P
rob. D

ensity 

H
azard R

ate 

S
td. E

rror of H
azard R

ate 

0 1151 10 1146.0 17 0.015 0.985 0.985 .00 0.0007 0.0002 0.0007 0.0002 

20 1124 7 1120.5 8 0.007 0.993 0.978 .00 0.0004 0.0001 0.0004 0.0001 

40 1109 23 1097.5 8 0.007 0.993 0.971 .00 0.0004 0.0001 0.0004 0.0001 

60 1078 23 1066.5 6 0.006 0.994 0.966 .01 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 

80 1049 24 1037.0 10 0.010 0.990 0.956 .01 0.0005 0.0001 0.0005 0.0002 

100 1015 31 999.5 11 0.011 0.989 0.946 .01 0.0005 0.0002 0.0006 0.0002 

120 973 34 956.0 9 0.009 0.991 0.937 .01 0.0004 0.0001 0.0005 0.0002 

140 930 36 912.0 4 0.004 0.996 0.933 .01 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 

160 890 35 872.5 4 0.005 0.995 0.928 .01 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001 

180 851 51 825.5 6 0.007 0.993 0.922 .01 0.0003 0.0001 0.0004 0.0001 

200 794 57 765.5 2 0.003 0.997 0.919 .01 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

220 735 72 699.0 4 0.006 0.994 0.914 .01 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 

240 659 109 604.5 4 0.007 0.993 0.908 .01 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 

260 546 125 483.5 1 0.002 0.998 0.906 .01 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

280 420 122 359.0 2 0.006 0.994 0.901 .01 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 

300 296 129 231.5 0 0.000 1.000 0.901 .01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

320 167 111 111.5 0 0.000 1.000 0.901 .01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

340 56 52 30.0 0 0.000 1.000 0.901 .01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

360 4 4 2.0 0 0.000 1.000 0.901 .01 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

a. The median survival time is 360,00 
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Na ilustráciu postupu testovania funkcií prežívania sme vypočítali funkcie životnosti podľa 
kategórií lieku stavudine (d4T), prezentované sú v grafe 8.   

 

Graf 7. Komparácia funkcií prežívania podľa kategórií stavudine (d4T) v procedúre Life 
Tables 

 
 
Ilustratívny príklad dáva štatisticky signifikantný výsledok, P-hodnota príslušného testu je 
P=0.002. 

 
Graf 8. Komparácia funkcií prežívania podľa kategórií stavudine (d4T) v procedúre Life 
Tables 
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7. Coxova regresia 
Coxov model proporcionálnej regresie skúma, v rámci metód analýzy prežívania, aj spoločný 
vplyv „prítomných“ faktorov, ktoré potenciálne ovplyvňujú dobo prežívania a odhaľuje aj 
mieru vplyvu skúmaných faktorov na funkciu prežívania.   

V programoch SPSS sú metódy analýzy prežívania obsiahnuté v module Advanced Statistics.  
Model Coxovej regresie má tvar: 

[ ] [ ] eee nn11nn11 XbXb

00

Xb...Xb
*...**)t(h*)t(h)t(h ==

++
, kde 

h0 je základná (baseline) hazard funkcia pre situáciu, keď všetky kovariáty sú nulové. Pri 
interpretácii regresných koeficientov sa ale veľmi často užíva relative hazard: 

eee nn11nn11 XbXbXb...Xb

0 *...*)t(h/)t(h == ++
 

alebo tzv. log relative hazard: 
[ ] nn110 Xb...Xb)t(h(t)/hln ++= . 

Regresné koeficienty bi vyjadrujú, o koľko by sa podľa modelu zmenil log relative hazard 
ln(h(t)/h0(t)), ak sa hodnota danej premennej zvýši o jednotku a ostatné premenné zostanú konštantné. 
Kladná hodnota koeficientu znamená že s vyššími hodnotami tejto premennej je vyššie úmrtia a 
naopak. Koeficienty (ebi) vyjadrujú, koľkokrát sa podľa odhadu zmení relative hazard h(t)/h0(t), ak sa 
hodnota danej premennej zvýši o jednotku a ostatné premenné zostanú konštantné. 
Nedávame si za cieľ vysvetliť matematickú podstatu Coxovej regresie, na to slúžia príslušné 
učebnice, niektoré sú uvedené v zozname literatúry. Na príklade dát skutočnej follow-up 
štúdie, ktoré využívame v tomto príspevku si ukážeme postup výpočtu modelu Coxovej 
regresie a jeho využitie pri vyhodnocovaní výsledkov štúdie ACTQ320 (AIDS Clinical Trials 
Group Study 320, základné informácia ako aj dáta sú napr. na stránke 
http://hivdb.stanford.edu/pages/clinicalStudyData/ACTG320.html). 
Najprv uvádzame v tabuľke 12. základný prehľad o počte sledovaných pacientov skúmaných 
vo foolow-up štúdii. 

 

Tabuľka 12. Prehľad o počte pacientov v štúdii 

Case Processing Summary  

 N Percent 

Eventa 96 8,3% 

Censored 1055 91,7% 

Cases available in analysis 

Total 1151 100,0% 

Cases with missing values 0 0,0% 

Cases with negative time 0 0,0% 

Censored cases before the earliest event in 

a stratum 

0 0,0% 

Cases dropped 

Total 0 0,0% 

Total 1151 100,0% 

a. Dependent Variable: time čas po diagnózu AIDS, alebo smrť 

 
Skúmame dobu prežívania pacientov v štúdii a vplyv vybraných faktorov na dobu prežívania. 
V tabuľke 13. sú základné štatistické charakteristiky faktorov, ktoré sme vybrali na 
prezentáciu. Faktory, ktoré sú elementárne javy štandardne kódujeme kódom 1 ak jav nastal 
a 0. jav nenastal. Kódovanie nominálnych znakov vyžaduje určenie bázy, pretože jednoduché 
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rekódovanie do 0/1 premenných by pri štatistických výpočtoch spôsobilo že kovariančná 
matice je singulárna. Tento problém ale dnes nebudeme rozoberať. Kódovanie nominálnych 
znakov s viac ako dvomi možnosťami, ako napríklad ivdrug a Karnof uvádzame v tabuľke 13. 

 

Tabuľka 13. Základné štatistické charakteristiky faktorov, potenciálne ovplyvňujúcich dobu 
prežívania 

Categorical Variable Codings a,d,e,f,g,h  

 Frequency (1)c (2) (3) 

0=iné 577 1   txb 

1=IDV 574 0   

0=CD4 <= 50 439 1   strat2b 

1=CD4 > 50 712 0   

1=muž 951 1   sexb 

2=žena 200 0   

1=Nikdy 968 1 0  

2=Teraz 4 0 1  

ivdrugb 

3=Prv 179 0 0  

0=No 1116 1   hemophilb 

1=Áno 35 0   

70=Cares for self; normal activity/,    

active work not possible 

32 1 0 0 

80=Normal activity with effort; some 

signs/symptoms of disease 

182 0 1 0 

90=Normal activity possible; minor, 

signs/symptoms of disease 

541 0 0 1 

karnofb 

100=Normal; no complaint, no evidence 

of disease 

396 0 0 0 

a. Category variable: tx (vyšetrenia) 

b. Indicator Parameter Coding 

c. The (0,1) variable has been recoded, so its coefficients will not be the same as for indicator (0,1) 

coding. 

d. Category variable: strat2 (CD4 kategórie) 

e. Category variable: sex (pohlavie) 

f. Category variable: ivdrug (ijekčné užívanie drog) 

g. Category variable: hemophil (hemofilik) 

h. Category variable: karnof (Karnofského skóre) 

 
Výsledky riešenia Coxovej regresie sú v tabuľke 14. V prehľadnej tabuľke sú regresné 
koeficienty B, výsledky testovania a tiež hodnoty Exp(B) čo sú vlastne hodnoty pomeru šancí. 
Výsledky v tejto tabuľke uvádzajú komplexný vplyv skúmaných faktorov ba dobu prežívania. 
Stručne môžeme komentovať, že vyšetrenia tx, stat2 ako aj ďalšie premenné, kde P-hodnota 
v stĺpci Sig. je menšia ako 0.05 významne ovplyvňujú dobu prežívania. Ešte dopĺňame, že 
model je štatisticky signifikantný, príslušná P-hodnota je P=0.000. 
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Tabuľka 14. Premenné v Coxovej regresii 

Variables in the Equation  

95.0% CI for 

Exp(B) 

 B SE Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

tx ,707 ,216 10,731 1 ,001 2,029 1,329 3,098 

strat2 1,223 ,232 27,727 1 ,000 3,396 2,155 5,354 

sex -,093 ,285 ,106 1 ,745 ,911 ,521 1,595 

ivdrug   5,959 2 ,051    

ivdrug(1) ,705 ,337 4,378 1 ,036 2,023 1,046 3,914 

ivdrug(2) 1,915 1,073 3,183 1 ,074 6,784 ,828 55,591 

hemophil -,123 ,595 ,043 1 ,836 ,884 ,276 2,836 

karnof   26,068 3 ,000    

karnof(1) 1,715 ,410 17,486 1 ,000 5,556 2,487 12,413 

karnof(2) 1,186 ,307 14,919 1 ,000 3,275 1,794 5,979 

karnof(3) ,440 ,293 2,250 1 ,134 1,553 ,874 2,759 

age ,021 ,011 3,307 1 ,069 1,021 ,998 1,044 

 
Štatisticky signifikantný vplyv na dobu prežívania sme zistili pri faktoroch: liečenie tx,  dávka 
CD4 a stav pacienta podľa Karnovského skóre. Na hranici štatistickej signifikantnosti  boli 
faktory injekčné užívanie drog a vek pacienta. Na podrobnejšiu analýzu zistených výsledkov 
by bolo potrebné spolupracovať so skúsenými medicínskymi odborníkmi, čo v tomto 
momente nerobíme. Pridávame ešte ilustráciu v grafe 9. funkciu prežívania v časti Coxovej 
regresii. Doba koniec doby prežívania v skúmanom súbore, aj vzhľadom na skoršie ukončenie 
tejto štúdie, je vyššia ako 0, je to vidno aj vo výsledku prezentovanom v uvedenom grafe. 
 

Graf 9. Funkcia prežívania v Coxovej regresii 
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8. Závery 
Metódy medicínskej štatistiky predstavujú veľmi rozsiahly diapazón možností. V tomto 
príspevku sme sa venovali čiastočným úlohám, ktoré reprezentujú metódy analýzy prežívania. 
Na malom priestore sme vybrali časť možnosti, ktoré metódy analýzy prežívania ponúkajú pri 
riešení úloh medicínskeho výskumu. 
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Analýza efektu trombolýzy pacientov v rokoch 2009-2013 na NK ÚVN FN 
Ružomberok 

Analysis of Efect of Thrombolysis in Patients in the Years 2009-2013 on the 
Neurological Clinic of  Central Military Teaching Hospital,  Ružomberok 

 
 

Štefan Madarász, Peter Koleda, Patrik Kašovič, Peter Lopeň, Ján Midriak, Miriam Matulová    
 
 

Abstract:  The authors analyzed the results of thrombolysis in 26 patients at the Neurological 
Clinic FN UVN SNP Ružomberok. The evaluation focused on the effectiveness of treatment 
for the patients or deterioration of the state using the NIHSS scale, the incidence of adverse 
events, the incidence of serious complications and the incidence of death in connection with 
the administration of thrombolytic agents.  

 

Abstrakt:  Autori analyzovali výsledky thrombolýzy u 26 pacientov na Neurologickej klinike 
ÚVN SNP FN Ružomberok. V hodnotení sa zameravali na efektivitu liečby pre pacienta, 
prípadne zhoršenie stavu pomocou NIHSS škály, na výskyt nežiaducích účinkov, na výskyt 
závažných komplikácií a na výskyt úmrtí v súvislosti s podaním trombolytika.   

 

Key words: trombolysis, NIHSS scale, the effectiveness of trombolysis 

Kľúčové slová: trombolýza, NIHSS škála, význam trombolýzy 

 

JEL classification: I10 
 

1. Úvod 
     Hlavnými príčinami vysokej miery úmrtnosti obyvateľstva SR sú ochorenia, ktoré majú 
najvyšší podiel na chorobnosti obyvateľstva SR: 1. ochorenia obehovej sústavy, 2. nádory, 3. 
vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, 4. choroby dýchacej sústavy, 5. choroby tráviacej sústavy. 
[13].  Choroby obehovej sústavy (CHOS) dlhé roky obsadzujú tretie až druhé miesto 
v rebríku úmrtnosti v priemyselne vyspelých krajinách. [2] [11].    Medzi tieto ochorenia 
zaraďujeme aj cievne mozgové príhody (CMP), ktoré sa delia na ischemické (vyvolané sú 
nedokrvením) mozgu a tvoria 80  všetkých CMP a hemoragické (zakrvácanie do mozgu alebo 
pod mozgové pleny), a tvoria cca.  20%. [7].   Tieto ochorenia patria medzi choroby, ktoré 
zapríčiňujú vysokú úmrtnosť a v prípade prežívania pacienta po príhode vysokú invaliditu. 
Kým u prežívajúcich pacientov po infarkte myokardu až 70-80% pacientov je schopných 
pracovať v pôvodnom zamestnaní, tak u pacientov, ktorí prežili stroke (cievna mozgová 
príhoda), návrat do pôvodného zamestnania je len u 10% pacientov [8].   Z tohto aspektu je 
veľmi dôležitá včasná a presná diagnostika týchto stavov a adekvátna cielená liečba.  

 

2.         Trombolýza u pacientov s ischemickou náhlou cievnou príhodou  
Jedinou kauzálnou liečbou ischemických náhlych cievnych mozgových (NCMP) príhod je 

trombolýza. Ide o podávanie lieku, tzv. aktivátoru plazminogenu  (alteplázy, tiež rt-PA) intra 
venózne v stanovenom množstve podľa hmotnosti pacienta s očakávaním, že sa trombóza 
cievy v mozgu uvolní, a krvný prúd sa obnoví s možnosťou čiastočného zlepšenia stavu,  
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prípadne úpravy stavu do pôvodného pred vznikom  NCMP. Liečba sa riadi Odborným 
usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov 
s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu s platnosťou od 1.5.2008 [4]   
[16]  

 

 
 

Obr. 1:    Odborné usmernenie MZ SR pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou  
               mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu 
 

Vo vestníku sú určené základné opatrenia v prednemocničnej starostlivosti, sú určené 
pracoviská ktoré liečbu môžu vykonať, sú stanovené indikácie a kontraindikácie liečby, je 
určený kompetentný zdravotnícky pracovník, ktorý môže liečbu vykonať, atď. Lieky sa 
podáva v i.v.  v dávke.  

 

 2.        Trombolýza pacientov na NK ÚVN FN Ružomberok v období 1.9. 2009-28.4.2014 
 

Na Neurologickej klinike ÚVN SNP FN Ružomberok sa trombolýza zaviedla od 
1.9.2009. V období od 1.9.2009 do 28.2.2014 bolo hospitalizovaných celkom 527 
pacientov s dg ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody, a z nich bolo liečených 
trombolýzou celkom  26 (4,93%) pacientov, z ktorých 8 (30,77) bolo žien a 18 
(69,23%) mužov. Minimálny vek v súbore bol 42 r. a maximálny vek v súbore 27 
pacientov bol 78 rokov.  V súbore žien minimálny vek bol 59 rokov a    maximálny 78 
r., v súbore 18 mužov minimálny vek bol 42 rokov a maximálny vek 77 rokov.  
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Graf 1:  Štruktúra súboru pacientov zaradených do súboru pacientov s trombolýzou  

              na NK  v dobe od 1. 9. 2009 do 28.2.2014 

 

 
 

 

Graf  2:   Veková štruktúra 26 pacientov zaradených do súboru  
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NIHSS pred zahájením trombolýzy bol u žien v priemere 14 (kalkulované na celé 
čísla), min. 2 a max. 22, u mužov priemer bol 11, min. 5 a maximum 24 bodov.  

 

 
 

Graf 3: Hodnotenie stavu pacientov liečených trombolýzou podľa NIHSS v bodoch  
             v jednotlivých obdobiach pobytu na klinike  
 

Po ukončení trombolýzy u žien priemer NIHSS bol 13, min. 4 a maximálne hodnoty 
18, v prípade mužov priemerné hodnoty boli 8, min. 0 a maximum 22 bodov. Pri prepustení 
hodnoty NIHSS u žien boli v priemere 10 bodov, max. hodnoty 18 a min. hodnoty 0, 
v prípade mužov pri prepustení z hospitalizácie priemerné hodnoty klesli na 7 bodov, max. 
počet bodov bolo 22 a min. počet bodov 0. 

 
Artériová hypertenzia predstavuje závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne 

ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové zlyhávanie, cievne mozgové 
príhody, srdcové arytmie a periférne artériové ochorenie [3]  [5].   
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Tab. 1:  Hodnotenie systolického a diastolického tlaku krvi u pacientov v súbore   
              pred  zahájením trombolýzy a po ukončení trombolýzy 

 
 

V súbore pacientov prijatých na NK pre NCMP hypertenziu malo  pri prijatí celkom  
24 pacientov, čo je 92,31% - ný výskyt hypertenzie v súbore pacientov s trombolýzou, a len 
dvaja pacienti mali normálne hodnoty tlaku krvi. Zo žien hypertenziu malo všetkých 8 
pacientov, t.j. 100%, a z 18 mužov hypertenzia bola zistená u 16 pacientov, čo je  
88,89% pacientov zo súboru mužov.  

 

 
Graf 4: Tlak krvi u pacientov pri prijatí na kliniku s NCMP 

sTK dTK sTK dTK sTK dTK sTK dTK
140 80 155 100
166 74 175 80

136 109 140 99
145 85 130 80
180 100 200 90

144 78 121 85
161 111 170 100
130 80 145 85
160 90 150 85

170 95 140 100
150 79 122 65
150 90 175 110
147 87 130 90

155 85 132 95
149 83 160 100
160 95 120 60
190 90 174 98

190 90 132 70
170 90 145 74
150 100 140 107
129 75 145 85
175 80 160 80

170 90 210 89
145 105 160 100
130 80 149 77
145 105 200 100

ŽENY TK PRED 
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ŽENY TK PO 
TROMBOLÝZE

MUŽI TK PRED 
TROMBOLÝZOU
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 Cukrovka sa vyskytla u jednej pacientky, čo je 12,5%-ný výskyt v ženskej populácii 
v súbore 26 pacientov s trombolýzou, a u 3 mužov, čo reprezentuje 16,67%-ný výskyt 
v mužskej populácii súboru. Celkový výskyt DM v súbore pacientov s trombolýzou  bol  
prítomný 4 pacientov, čo je 15,38% - ný výskyt.  
 

 
Graf 5: Výskyt DM u pacientov s tromolýzou v súbore 26 pacientov 

 
 Hypercholesterolémia je definovaná ako príliš vysoké plazmatické hladiny 
cholesterolu, a je významným rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne príhody vrátane 
NCMP [14].  V prípade pacientov zaradených do nášho súboru ako  hypercholesterolému 
sme hodnotili vyššie hladiny cholesterolu ako 5,2 mmol/l, podľa normatívnych hodnôt 
biochemického laboratória ÚVN SNP FN.  

 

 
Graf 6: Výskyt hypercholesterolemie u pacientov s tromolýzou v súbore 26 pacientov 

 

V súbore 26 pacientov 5 žien malo hypercholesterolemiu, čo je 62,5% všetkých žien 
v súbore, a 6 mužov, čo je 33,33% všetkých mužov v súbore. Hypercholesterolémia sa 
v celom súbore vyskytla celkom u 11 pacientov, čo je 42,31% - ný výskyt v danom súbore 
pacientov.  

Závažnou komplikáciou trombolýzy je intrakraniálna hemorágia, čiže krvácanie do 
mozgového parenchýmu. Intracerebrálne hemoragie (ICH)  tvoria 15 % všetkých iktov. Sú 
najzávažnejším typom devastačnej mozgovej cievnej príhody, po ktorom do roka zomrie viac 
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než 50 % postihnutých a polovica z tých, čo prežijú, má závažné reziduálne postihnutie a iba 
20 % zostane sebestačných [3] [5].   

 

 
Graf 7: Výskyt intracerebrárnej hemoragie u pacientov s tromolýzou v súbore 26 pacientov 

 
V našom súbore túto závažnú komplikáciu pri podávaní Aktilyze (liek na vykonanie 

trombolýzy, antitrombotikum, fibrinolytikum) sme zaznamenali v prípade piatich mužov, čo 
predstavuje 27,78% mužskej populácie súboru. U žien intracerebrálnu hemorágiu ako 
komplikáciu antitrombotickej liečby sme nezaznamenali. V celom súbore výskyt 
intracerebrálnych hemorágií bol u  5 pacientov, čo je 19,23%.    

   Ďalšou možnou závažnou až život ohrozujúcou komplikáciou trombolýzy je GIT 
(gastrointestinálne) krvácanie.  

 

 
Graf 8: Výskyt gastrointestinálnych hemorágií u pacientov s tromolýzou v súbore 26 

pacientov 
 

 V našom súbore sa táto komplikácia vyskytla u jednej pacientky, čo je 12,5% zo 
všetkých žien, a u 2 mužov, čo je 11,1% mužskej populácie v súbore. Celkový počet GIT 
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hemoragických komplikácii v súbore 26 pacientov bolo 3, čo predstavuje 11,53% 
komplikácií.   

 Mozog-likvor-krv vo vnútri lebečnej dutiny tvoria zjednotený tekutinový 
priestor, a platí pre neho fyzikálny zákon o tekutinách t.j. " v uzatvorenom tekutinovom 
priestore tlak sa síri rovnakou intenzitou v každom smere". T.z., že keď sa zvýši 
intrakraniálny tlak (ICT), mozog sa natlačí na tentorium a na kostné štruktúry lebky z vnútra 
lebečnej dutiny a na foramen magnum. Mozgový kmeň, mozgové nervy sú vystavené tlaku – 
spočiatku je to reverzibilný stav, neskôr dochádza k ireverzibilným anatomickým zmenám a 
vznikajú funkčné poruchy. Otvorenie lebečnej dutiny – craniotomia znižuje ICT a tak: 
zabraňuje vzniku konusu resp. kranio-kaudálnemu posunu a poskytne časový priestor na 
ďalšiu liečbu vzhľadom k tomu, že vždy sa jedná o život ohrozujúcu komplikáciu [10] [12]. 

 

 
Graf 9: Výskyt malignej ischémie u pacientov s tromolýzou v súbore 26 pacientov 

 

V našom súbore maligná ischémia sa vyskytla u dvoch žien čo je 25% ženskej 
populácie v súbore, u mužov maligná ischemia sa nevyskytla. Celkový počet malignej 
ischemie v súbore 26 pacientov s trombolýzou je 2 (7,69%).   

Cieľom trombolýzy je kauzálna liečba pacienta s ischemickou cievnou mozgovou 
príhodou.  Zlepšenie prípadne zhoršenie stavu po liečbe nám odzrkadľuje  objektívna škála 
NIHSS v bodoch [15].  V našom súbore 26 pacientov zlepšenie klinického stavu podľa 
NIHSS sme dosiahli v prípade  6 pacientiek, čo je 75% všetkých pacientiek, u jednej 
pacientky došlo k zhoršeniu stavu, čo je 12,5%,  a u jednej pacientky nemáme k dispozícii 
záverečné hodnotenie stavu (12,5%).   
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Graf 10: Zlepšenie-zhoršenie stavu pacientiek po trombolýze 

 

 
Graf 11: Zlepšenie-zhoršenie stavu pacientov – mužov  po trombolýze 

 

V prípade mužov zlepšenie stavu sme zaznamenali v 12 prípadoch (66,67%), v dvoch 
prípadoch došlo k zhoršeniu klinického stavu (11,11%), u dvoch pacientov nezaznamenali 
sme zlepšenie stavu (11,11%) a u dvoch pacientov hodnotenie konečného stavu 
chýba(11,11%). Zo súboru 26 pacientov celkove došlo k zlepšeniu klinického stavu u 18 
(69,23%) pacientov, v prípade troch pacientov sa zistilo zhoršenie stavu (11,54%), u troch 
pacientov chýbalo objektívne hodnotenie (11,54%) a u dvoch pacientov nenastalo žiadne 
zlepšenie stavu (7,69%). Najvýraznejšie zlepšenie v súbore 26 pacientov bolo 16 bodov, a 
najvýraznejšie zhoršenie -11 bodov. Priemerné zlepšenie v celom súbore bolo 4,05 bodov.  
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Graf 12: Zlepšenie-zhoršenie stavu pacientov – mužov  po trombolýze 

 

Najzávažnejšou komplikáciou trombolytyckej liečby je úmrtie pacienta. V našom 
súbore 26 pacientov sme sa s touto komplikáciou stretli v prípade jednej pacientky (3,84%) 
z celého súboru a u dvoch pacientov, mužov, čo je 7,69%.  

Trombolýza je podľa guidelines liečebná metódy s množstvom kontraindikácií a je 
povolená v prípade, že od začiatku príznakov ischemickej cievnej mozgovej príhody 
neuplynulo viac ako 4,5 hodiny čo sa vyjadruje ako Onset to treatment time – čas od začiatku 
príznakov po zahájenie liečby. Čím je ale táto doba kratšia, tým sa dá očakávať lepšie 
výsledky od liečby s menším výskytom komplikácií.  

 

 
Graf 13: OTT a DNT v súbore 26 pacientov ktorý absolvovali trombolýzu na NK ÚVN SNP   
               FN v dobe v období od 1.9.2009 do 28.2.2014   
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V našom súbore OTT (čas od začiatku príznakov po zahájenie liečby) udáva graf č. 
13. [7].    Onset to treatment time v priemere v súbore bol 165 min., max. hodnota bola 246 
min. a min. 70 min. Čas medzi príchodom na pohotovosť a podaním trombolytyckej liečby 
v priemere bol 99 min., max. hodnota trvania tohoto času bola 196 min. a min. trvanie DNT 
[1] bolo 30 min.  

 

3. Súhrn  
 

Ischemická náhla cievna mozgová príhoda je závažné, neraz život ohrozujúce 
ochorenie. Aktuálne jedinou kauzálnou liečbou je podávanie lieku, aktivátoru plazminogenu  
(alteplázy, tiež rt-PA) s očakávaním, že sa trombóza cievy v mozgu uvoľní, a krvný prúd sa 
obnoví s možnosťou čiastočného zlepšenia stavu alebo úpravy stavu do pôvodného, ako pred 
vznikom  NCMP. Na NK ÚVN SNP FN v období pod 1.9.2009 do 28.2.2014 bolo 
hospitalizovaných celkom 527 pacientov s dg ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody, 
a z nich bolo liečených trombolýzou celkom  26 (4,93%) pacientov.  Autori hodnotili stav 
týchto pacientov pri ich prijatí na Neurologickú kliniku, po podaní trombolytika a pri 
prepustení z hospitalizácie.    

Najčastejšou sprievodnou symptomatológiou u pacientov bola hypertenzia, ktorá sa 
vyskytovala u 100% zo súboru žien, a u 88,89% pacientov zo súboru mužov. Zo závažných 
komplikácií pri podávaní Aktilyze sme zaznamenali v prípade piatich mužov intrakraniálnu 
hemorágiu, čo predstavuje 27,78% mužskej populácie súboru. U žien túto komplikáciu  sme 
nezaznamenali. V celom súbore výskyt intracerebrálnych hemorágií bol 19,23% - ný.     

   Krvácanie do gastrointestinálneho traktu v našom súbore sa vyskytla u jednej 
pacientky, čo je 12,5% zo všetkých žien, a u 2 mužov, čo je 11,1% mužskej populácie 
v súbore. Celkový počet GIT hemoragických komplikácii v súbore 26 pacientov bolo 3, čo 
predstavuje 11,53% komplikácií. 

Ďaľšou zo závažných komplikácií býva pri trombolýze  maligná ischémia, ktorá  sa 
vyskytla u dvoch žien čo je 25% ženskej populácie v súbore, u mužov maligná ischemia sa 
nevyskytla. Celkový počet malignej ischemie v súbore 26 pacientov s trombolýzou je 2 
(7,69%).   

V našom súbore zlepšenie klinického stavu podľa NIHSS sme dosiahli v prípade  6 
pacientiek, čo je 75% všetkých pacientiek, u jednej pacientky došlo k zhoršeniu stavu, čo je 
12,5%,  a u jednej pacientky nemáme k dispozícii záverečné hodnotenie stavu (12,5%).  
V prípade mužov zlepšenie stavu sme zaznamenali v 12 prípadoch (66,67%), v dvoch 
prípadoch došlo k zhoršeniu klinického stavu (11,11%),  u dvoch pacientov nezaznamenali 
sme zlepšenie stavu (11,11%) a u dvoch pacientov hodnotenie konečného stavu 
chýba(11,11%). Zo súboru 26 pacientov celkove teda došlo k zlepšeniu klinického stavu u 18 
(69,23%) pacientov, v prípade troch pacientov sa zistilo zhoršenie stavu (11,54%), u troch 
pacientov chýbalo objektívne hodnotenie (11,54%) a u dvoch pacientov nenastalo žiadne 
zlepšenie stavu (7,69%). Najvýraznejšie zlepšenie v súbore 26 pacientov bolo 16 bodov, a 
najvýraznejšie zhoršenie -11 bodov. Priemerné zlepšenie v celom súbore bolo 4,05 bodov.  

Najzávažnejšou komplikáciou trombolytickej liečby je úmrtie pacienta. V našom 
súbore 26 pacientov sme sa s touto komplikáciou stretli v prípade jednej pacientky (3,84%) 
z celého súboru a u dvoch pacientov, mužov, čo je 7,69%.  
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4. Záver  
Intravenózna trombolýza (IVT) je t.č. jedinou kauzálnou liečbou ischemickej náhlej 

mozgovej príhody) a je liečbou voľby pre pacientov s akútnym mozgovým infarktom v 
supratentoriálnej aj infratentoriálnej vaskulárnej oblasti do 4,5 hodín od vzniku prvých 
príznakov. Podľa literárnych údajov priaznivý výsledný klinický stav sa dosiahne u 31 – 50 % 
pacientov liečených rtPA čo sa potvrdilo aj v našom súbore.  Naše výsledky sú taktiež 
v súlade s literárnymi údajmi, podľa ktorých výskyt symptomatických mozgových krvácaní sa 
pohybuje okolo 6 %. Pacient liečení IVT do 90 minút od vzniku iktu majú až štvornásobne 
vyššiu úplnú úpravu ako pacienti, u ktorých sa  liečba začne do 3 hodín, preto je snaha liečbu  
IVT  zahájiť čo najskôr od vzniku prvých príznakov.  
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Použité skratky: 
DM Diabetes mellitus (cukrovka) 

DNT 
Door to needle time  - čas medzi príchodom 
na pohotovosť a podanie trombolýzy  

GIT gastrointestinálne 

ICH 
intracerebrárne hemoragie (krvácanie do 
mozgu) 

ICT intrakraniálny tlak 

IVT intravenózna trombolýza  

NCMP náhla cievna mozgová príhoda 

NIHSS 
The National Institute of Health Stroke  

Scale -  

NK Neurologická linika 

OTT 
Onset to treatment time – čas od začiatku 
príznakov po zahájenie liečby 

ÚVN SNP - FN  
Ústredná vojenská nemocnica - fakultná 
nemocnica 
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Vplyv pohybovej aktivity študentov (mužov) IFBLR UCM v Trnave  na 
vybrané zmeny somatických, funkčných a motorických ukazovateľov  
Effect of physical activity students (men) IFBLR UCM in Trnava for 

selected somatic changes, functional and motor parameters 
 

Igor Somorovský,  Andrej Trnka 
 

Abstract:  Sports and physical activity should be an integral part of college life. The goal was 
to determine changes in the basic somatic, functional and motor indicators College Institute of 
Physiotherapy, Balneology and medical rehabilitation of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 
for 8 month motion program. We obtained the results through non-parametric tests, where we 
came, not in all cases, statistical significance between inlet and outlet measuring IFBLR 
students in the academic year 2012/2013. 

Abstrakt : Športovanie a pohybové aktivity by mali byť pevnou súčasťou života 
vysokoškolákov. Cieľom práce bolo zistiť zmeny základných somatických, funkčných a 
motorických ukazovateľov vysokoškolákov Inštitútu fyzioterapie, balneologie a liečebnej 
rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave počas 8 mesačného pohybového 
programu. Výsledky sme získali prostredníctvom neparametrických testov, kde  nám vyšla, 
nie vo všetkých prípadoch,  štatistická významnosť medzi vstupným a výstupným meraním 
študentov IFBLR v školskom roku 2012/2013. 

Key words: physical activity, college, sports. 

Kľúčové slová: pohybová aktivita, vysokoškoláci, šport. 

JEL classification: C12, I10 
 

1. Úvod 
V záujme komplexného pohybového, psychického a sociálneho vývoja vysokoškoláka je 

potrebné získať ho na pohybovú aktivitu a vytvorenie záujmu o pohybové aktivity a šport. 
Telesná výchova a šport a Pohybové aktivity majú ako fakultatívne predmety v procese štúdia 
nezastupiteľné miesto. Telesné cvičenie je podskupinou telesnej aktivity. Pri optimálnom 
týždennom zaťažení profilovými predmetmi odborného zamerania je potrebné vybrať si taký 
program záujmovej pohybovej činnosti, ktoré im zabezpečia aktivitu veľkých svalov, ktorá je 
rytmická a opakuje sa (napr. chôdza, beh, plávanie). Podľa odborníkov, zdravotníkov i 
pedagógov je potrebné, aby sa určité množstvo telesnej aktivity pestovalo pravidelne. 
Pohybový režim vysokoškolákov má rôzne organizačné formy, v ktorých študentom 
poskytuje aktívny oddych a významne prispieva na telesný a pohybový rozvoj. Telesnú 
schopnosť definuje Kasa (1997) ako rozvinuté predpoklady vegetatívnych funkčných orgánov 
človeka. Dotýkajú sa vnútorných systémov, zabezpečujú vnútornú rovnováhu v organizme, 
vytvárajú energetickú základňu pre svalovú činnosť. Pohybovú výkonnosť definujeme ako 
stav organizmu podávať opakované výkony v určitej pohybovej činnosti. (Kasa, 1997). 

Podľa Libu (2005) pohybová aktivita adekvátne patrí k základným činiteľom ľudského 
zdravia. Súčasne je dôležitý aj vplyv výživy, spôsob života a životného prostredia. V 
súčasnosti je veľmi dôležitá stimulácia pohybovej aktivity detí a mládeže. Zistilo sa, že 
prípadný nedostatok alebo neuskutočňovanie pohybovej aktivity vo všetkých oblastiach 
života má za následok redukciu stimulov pre primeraný psychosomatický vývin, čo sa 
prejavuje vo vzťahu ku kvantite a kvalite pohybových aktivít. Dochádza tým k disproporcii 
medzi ontogenetickou skutočnosťou a fylogeneticky vytvorenou pohybovou potrebou, čo sa 
postupne prejavuje zhoršovaním stavu zdravia ľudskej populácie.  
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Dnešný životný štýl celej našej spoločnosti poskytuje silné faktory, ktoré negatívne 
ovplyvňujú postoje študentov k pohybu a športu a možnosti realizácie sa študentov v 
niektorom zo športov. 

Dôležitosť športu a telovýchovy v živote vysokoškolákov nás podľa Baišovej a Kružliaka 
(2013) nabáda k pochopeniu potreby realizovať sa v pohybových aktivitách, potrebe 
pochopenia ich motivácie a dôvodov vyhýbania sa športovaniu. Štúdie autorov zaoberajúcich 
sa problematikou športovania mladých ľudí konštatujú, že mládež športuje z jednoduchých 
dôvodov. Jedná sa o získanie nových zručností a zdokonaľovania sa v nich pre konečný 
výsledok a spoločenské postavenie, súťaženie, vybíjanie prebytočnej energie, zábavu, 
kondíciu, kamarátstvo alebo ide o snahu o začlenenie sa do kolektívu. Pri analýze motívov je 
nutné venovať sa aj motivácii, ktorá vychádza zo zdravotných dôvodov, či snahe o zlepšenie 
fyzického vzhľadu, odbúravanie stresu, celkovej relaxácie a spoločenskému kontaktu. 

Pohybová aktivita sa v súčasnej dobe stala neodmysliteľnou súčasťou nášho voľného času. 
Nové komerčné športové aktivity ako je fitness, aerobik, in-line atď. patria medzi 
najvyhľadávanejšie pohybové aktivity. Veda zaoberajúca sa  športovými aktivitami neslúži už 
len  výkonnostnému či vrcholovému športu, ale i športu rekreačnému. Rekreačný šport a jeho  
masovosť hrá významnú úlohu v boji proti civilizačným chorobám (Kukačka, 2009). 

Vysokoškoláci tvoria dnes jednu veľkú sociálnu skupinu, ktorá má svoje špecifické znaky 
vyplývajúce z jej osobitého spôsobu života, zo značného psychického zaťaženia počas 
pracovnej a voľnočasovej aktivity a zo značného deficitu pohybových stimulov v priebehu 
každodennej habituálnej činnosti. Avšak, aj medzi vysokoškolákmi možno ešte vyselektovať 
skupiny vyznačujúce  sa špecifickými atribútmi, vyplývajúcimi priamo z charakteru študijnej 
špecializácie. Takouto skupinou sú aj študenti Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Hrčka et al,2011). 

Pohybová aktivita a potreba jej pravidelného vykonávania by mali byť pre dnešnú dobu  
neodmysliteľnou  súčasťou  životného  štýlu  každého  z nás,  aby  sme  nielen  predchádzali 
bežným  civilizačným  chorobám,  čí  už  fyzickým  alebo  psychickým,  ale  taktiež  
eliminovali stres, napätie a predlžili aktívnu časť nášho života. 

 

2. Metodika výskumu 
Samotný tréningový program trvajúci 8 mesiacov prebiehal vo fitnes štúdiu na Inštitúte 

fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Vstupné merania sme uskutočnili na 
začiatku školského roka 2012/2013. Pozostávali z merania základných somatických, 
funkčných a vybraných  motorických ukazovateľov. Probandi chodili počas zimného a 
letného semestra v rámci hodín telesnej výchovy  do fitnes štúdia vždy 2 krát do týždňa, kde 
prebiehal pohybový program pozostávajúci najmä z aeróbnej pohybovej aktivity  
vykonávajúci na trenažéroch – cyklotrenažér, bežecký trenažér, elipsovitý trenažér, veslársky 
trenažér a horizontálny bicyklový trenažér. Silová zložka programu pozostávala z 
posilňovacích cvičení na rôznych pomôckach napr.: posilňovacia veža, TRX, lavička, činky, 
expandére Bosu, lavica na hyperextenziu atď. Každá hodina nášho programu vyzerala 
nasledovne: rozcvičenie (10 min), aeróbna zložka (20 min), posilňovacia zložka (20 min), 
strečingové cvičenia (10 min). Na konci školského roka 2012/2013 sme vykonali testy 
výstupné. Telesnú výšku sme merali metrom, s presnosťou na cm. Telesnú hmotnosť sme 
vážili váhou zn. Omron BF-400, s presnosťou na kg. Pulzovú frekvenciu sme merali 
palpačnou metódou. Percento tuku sme vypočítali dosadením potrebných údajov do programu 
v PC. 
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3. Súbor dát 
Výskumu sa zúčastnili študenti druhého ročníka, dennej formy štúdia Inštitútu fyzioterapie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie,  v rámci výučby na hodine Telesnej výchovy. Štatistický 
súbor tvorilo 15 mužov vo veku od 20 do 25 rokov. Vekový priemer bol 21,07 roka. 
Premerali sme základne somatické (výška, váha, BMI), funkčné (pulzová frekvencia v pokoji, 
Ruffierova skúška) a motorické (skok do diaľky z miesta, sed- ľah/30s., kľuky/30s.) 
ukazovatele. 

Vstupné meranie sa uskutočnilo v septembri 2012, výstupne merania boli vykonané o 
osem mesiacov neskôr, teda  v máji  2013. 

Exploračná analýza ukázala, že z celkového počtu študentov boli 3 (20%) fajčiari a 8 
(53%) sa venovalo  alebo venuje  akejkoľvek športovej aktivite. Išlo o športy alebo športové 
aktivity ako futbal, basketbal, atletika, tenis, hádzaná, hokej, box, lyžovanie. Vo výške sme 
nezistili žiadne odľahlé alebo extrémne hodnoty, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky 
výskumu. 

 

4. Výsledky výskumu 
Keďže základný štatistický súbor tvorilo len 15 probandov, nemohli sme použiť bežné 

parametrické testy. Z toho dôvodu sme použili neparametrické testy, konkrétne Wilcoxonov 
test. Pre vypracovanie štatistickej analýzy sme použili softvér IBM SPSS Statistics ver. 21. 

Pre každý sledovaný pár ukazovateľov (pár premenných) sme stanovili nulovú hypotézu 
o rovnosti mediánov a túto hypotézu sme následným testom prijali, resp. prijali sme hypotézu 
alternatívnu. 

 

 

Stanovené nulové hypotézy H0: 

• hmotnosť na začiatku výskumu je rovnaká ako hmotnosť na konci výskumu, 
• BMI na začiatku výskumu je rovnaký ako BMI na konci výskumu, 
• percento tuku v tele na začiatku výskumu je rovnaké ako percento tuku v tele na 

konci výskumu, 
• pulzová frekvencia na začiatku výskumu je rovnaká ako pulzová frekvencia na konci 

výskumu, 
• hodnota Ruffierovej skúšky na začiatku výskumu je rovnaká ako hodnota 

Ruffierovej skúšky na konci výskumu, 
• počet sed-ľah na začiatku výskumu je rovnaký ako počet sed-ľah na konci výskumu, 
• počet kľukov na začiatku výskumu je rovnaký ako počet kľukov na konci výskumu, 
• vzdialenosť skoku z miesta na začiatku výskumu je rovnaká ako vzdialenosť skoku z 

miesta na konci výskumu. 

Tab. 1 zobrazuje priemery a mediány sledovaných premenných. Výsledky testovania 
jednotlivých hypotéz sú zobrazené v tab. 2 – tab. 9. 
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Tab. 1: Priemery a mediány premenných 
 

Statistics  

 Mean Median 

Vstupná hmotnosť 80,00 82,00 

Výstupná hmotnosť 80,87 86,00 

Vstupné BMI 23,9333 23,7700 

Výstupné BMI 24,2113 23,9900 

Vstupné percento tuku v tele 16,1553 15,6300 

Výstupné percento tuku v tele 16,5120 16,7900 

Vstupný pulz 86,00 90,00 

Výstupný pulz 74,67 70,00 

Vstupná Ruffierova skúška 14,13 15,00 

Výstupná Ruffierova skúška 9,60 10,00 

Sed-ľah - vstupný 28,47 26,00 

Sed-ľah - výstupný 32,80 33,00 

Kľuky - vstupné 34,27 30,00 

Kľuky - výstupné 39,47 45,00 

Skok z miesta - vstupný 202,60 212,00 

Skok z miesta - výstupný 212,47 217,00 

 
H0: hmotnosť na začiatku výskumu je rovnaká ako hmotnosť na konci výskumu 

Tab. 2: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Výstupná 

hmotnosť - 

Vstupná 

hmotnosť 

Z -1,166b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,244 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 

Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hmotnosti študentov je rovný 0. Zmena hmotnosti 
nie je štatisticky významná. 
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H0: BMI na začiatku výskumu je rovnaká ako BMI na konci výskumu 

Tab. 3: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Výstupné BMI - 

Vstupné BMI 

Z -1,290b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,197 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hodnoty študentov pri  BMI je rovný 0. Zmena 

BMI nie je štatisticky významná. 

 
H0: percento tuku v tele na začiatku výskumu je rovnaké ako percento tuku v tele na 

konci výskumu 

Tab. 4: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Výstupné 

percento tuku v 

tele - Vstupné 

percento tuku v 

tele 

Z -1,201b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,230 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 

Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hodnoty percenta tuku v tele je rovný 0. Zmena 
percenta tuku v tele nie je štatisticky významná. 

 

H0: pulzová frekvencia na začiatku výskumu je rovnaká ako pulzová frekvencia na 
konci výskumu 

Tab. 5: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Výstupný pulz - 

Vstupný pulz 

Z -2,774b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hodnoty pulznej frekvencie nie je rovný 0. Zmena 
hodnoty pulznej frekvencie je štatisticky významná. V 10 prípadoch bol výstupný pulz nižší 
ako vstupný. 

 

H0: hodnota Ruffierovej skúšky na začiatku výskumu je rovnaká ako hodnota 
Ruffierovej skúšky na konci výskumu 

Tab. 6: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Výstupná Ruffierova skúška - 

Vstupná Ruffierova skúška 

Z -3,073b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 

Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hodnoty Ruffierovej skúšky nie je rovný 0. Zmena 
hodnoty Ruffierovej skúšky je štatisticky významná. V 13 prípadoch bola výstupná hodnota 
Ruffierovej skúšky menšia ako vstupná hodnota. 

 

H0: počet sed-ľah na začiatku výskumu je rovnaký ako počet sed-ľah na konci 
výskumu 

Tab. 7: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Sed-ľah - 

výstupný - Sed-

ľah - vstupný 

Z -3,418b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
 

Medián rozdielov vstupného a výstupného počtu sed-ľahu nie je rovný 0. Zmena počtu 
sed-ľahu je štatisticky významná. Vo všetkých prípadoch bola výstupná hodnota väčšia ako 
vstupná. 
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H0: počet kľukov na začiatku výskumu je rovnaký ako počet kľukov na konci 
výskumu 

Tab. 8: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Kľuky - 

výstupné - 

Kľuky - vstupné 

Z -3,013b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Medián rozdielov vstupného a výstupného počtu kľukov nie je rovný 0. Zmena počtu 

kľukov je štatisticky významná. Vo 13 prípadoch bola výstupná hodnota väčšia ako vstupná. 

 

H0: vzdialenosť skoku z miesta na začiatku výskumu je rovnaká ako vzdialenosť 
skoku z miesta na konci výskumu 

Tab. 9: Testovacia štatistika a signifikancia 

Test Statistics a 

 Skok z miesta - 

výstupný - Skok 

z miesta - 

vstupný 

Z -1,989b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,047 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hodnoty skoku z miesta nie je rovný 0. Zmena 

hodnoty skoku z miesta je štatisticky významná (na hranici). V 11 prípadoch bola výstupná 
hodnota väčšia ako vstupná. 

5. Záver 
Po vyhodnotení výsledkov sme prišli k záveru, že počas 8 mesiacov sa rozdiel medzi 

vstupným a výstupným meraním v somatických ukazovateľoch výraznejšie nezmenil. 
Naopak, vo funkčných a motorických ukazovateľoch sa nám potvrdila rozdielnosť hodnôt 
medzi vstupom a výstupom štatistickou významnosťou (signifikanciou). 

Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hodnoty študentov pri  meraní hmotnosti, BMI a 
percenta tuku v tele bol rovný 0. Zmena hmotnosti, BMI  a percenta tuku v tele študentov nie 
je štatisticky významná pri vstupnom a výstupnom meraní. 

Medián rozdielov vstupnej a výstupnej hodnoty pulzovej frekvencie a Ruffierovej skúšky 
nebol rovný 0. Zmena hodnoty pulzovej frekvencie a Ruffierovej skúšky je štatisticky 
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významná. V 10 prípadoch merania pulzovej frekvencie bol výstupný pulz nižší ako vstupný, 
a pri Ruffierovej skúške v 13 prípadoch bola výstupná hodnota menšia ako vstupná hodnota. 

Čo sa týka motorických ukazovateľov, zistili sme, že  medián rozdielov vstupného a 
výstupného počtu ukazovateľov ako sed-ľahu, kľukov a v skoku do diaľky z miesta nebol 
rovný 0. Zmena počtu sed-ľahu, kľukov a hodnotu skoky do diaľky z miesta  je štatisticky 
významná. Vo všetkých prípadoch pri sed-ľahu bola výstupná hodnota väčšia ako vstupná. V 
13 prípadoch motorického ukazovateľa kľuky bola výstupná hodnota väčšia ako vstupná. V 
skoku do diaľky v 11 prípadoch bola výstupná hodnota väčšia ako vstupná. 
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Optimálna alokácia výberu medzi stratá 
Optimal Allocation of Sample among Strata 

 
 

Milan Terek 

 
Abstract:  The article deals with the problem of allocation of the sample among strata in the 
estimation of the mean of finite population. It starts with the characterization of point 
estimator of the mean. The next part deals with the formulation of the problem  ̶  allocation 
the sample among strata such that variance of the estimator under given conditions would be 
minimal. The following part is focused on optimal allocation of the sample regarding the 
costs. The cases of fixed sample size and of fixed overall survey costs are described. The 
calculations are illustrated on example. The next possible problems of optimal sample 
allocation and possibilities of their solution are described in conclusion.  

Abstrakt : Článok je venovaný problému alokácie výberového súboru medzi stratá pri 
odhadovaní strednej hodnoty konečného základného súboru. Začína sa charakterizáciou 
bodového odhadu strednej hodnoty konečného základného súboru. Ďalšia časť je venovaná 
formulácii úlohy – rozdeliť výber medzi stratá tak, aby bol rozptyl bodového odhadu pri 
daných podmienkach najmenší. Nasleduje časť o optimálnej alokácii výberu s ohľadom na 
náklady. Uvádza sa prípad keď je fixovaný rozsah výberu a keď sú fixované celkové náklady 
na prieskum.  Postup výpočtov je ilustrovaný na príklade. V závere sú uvedené ďalšie možné 
problémy pri optimálnej alokácii výberu a možnosti ich riešenia.    

Key words: estimation of mean, stratified random sampling, optimal allocation of sample, 
survey costs  

Kľúčové slová: odhadovanie strednej hodnoty, stratifikované náhodné vyberanie, optimálna 
alokácia výberu, náklady na prieskum  

JEL classification: C 83 

 

1. Úvod 
    Pri stratifikovanom náhodnom vyberaní je nevyhnutné riešiť problém alokácie 
výberového súboru medzi stratá. Možno realizovať stratifikovaný výber ktorý má 
konštantný výberový pomer vo všetkých stratách alebo výberový súbor optimálne rozdeliť 
medzi stratá (Neymanov výberový súbor). Podrobnejšie si všimneme druhú možnosť pri 
odhadovaní strednej hodnoty µ konečného základného súboru.  

    Všeobecne možno hľadať riešenie bez ohľadu alebo s ohľadom na náklady na prieskum. 
Keď sa berú do úvahy aj náklady, možno fixovať rozsah výberu alebo celkové náklady na 
prieskum.  Ukážeme obe možnosti a postup výpočtov budeme ilustrovať na príklade. 

 

2.Bodový odhad strednej hodnoty µ  konečného základného súboru  
    Majme základný súbor rozsahu N rozdelený na H strát, z ktorého sa náhodným 
vyberaním bez opakovania vytvára výberový súbor rozsahu n. Chceme odhadnúť strednú 
hodnotu µ tohto základného súboru. Bodovým odhadom strednej hodnoty µ  je výberový 

priemer  stratifikovaného  výberu strX : 
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kde hiX  je náhodná premenná, ktorá nadobúda hodnoty hix (i = 1, 2, ... hN ), hN je rozsah  

h-teho stráta, hn  je rozsah výberu z h-teho stráta. Možno dokázať, že výberový priemer strX  

je nevychýleným bodovým odhadom  strednej hodnoty µ  konečného základného súboru 

(pozri Terek, Hrnčiarová 2008, s. 80). Rozptyl výberového priemeru strX  je (pozri Terek, 

Hrnčiarová 2008, s. 79  ̶  81): 
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kde 2

hσ  je rozptyl h-teho stráta. 

 
3. Optimálna alokácia výberového súboru medzi stratá (Neymanov výberový súbor) 
    Budeme formulovať úlohu – rozdeliť výber rozsahu n medzi stratá tak, aby bol rozptyl 
bodového odhadu pri daných podmienkach minimálny.  

Chceme nájsť optimálny výberový súbor pre odhadovanie strednej hodnoty premennej x. 
Z formálno-matematickej stránky ide o problém hľadania viazaného extrému. Treba nájsť 

také 1n , 2n ,... Hn , pre ktoré rozptyl ( )strXD  pri podmienke nn
H

h
h =∑

=1
 bude minimálny. 

Postupom uvedeným napr. v Terek, Hrnčiarová 2008, s. 83 – 85 dospejeme k riešeniu úlohy: 

 

hhh KNn σ=                                                                 (1) 

kde  
λN

K
1=  a λ je Lagrangeov multiplikátor. Hodnotu koeficienta K možno 

vypočítať z rovnice   
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Z toho dostaneme: 
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Po dosadení za K do (1) dostaneme 
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3.1.Optimálna alokácia a náklady  

    Namiesto charakteristiky variability 2

hσ budeme teraz uvažovať o relatívnej 

charakteristike variability 
h

h

C

2σ
, kde hC sú náklady na vybratie jednej jednotky v h-tom 
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stráte. Charakteristika 
h

h

C

2σ
je rozptyl, pripadajúci na jednotkové náklady v h-tom stráte. 

Potom bude  

h

h
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C
KNn

σ=                                                     (3) 

Zrejme  
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Z toho  
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Po dosadení za K do (3), dostaneme 
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Vzťah (4) možno použiť ked´ je dané n. Výpočet 1n , 2n ,... Hn  podľa (4) minimalizuje 

rozptyl pripadajúci na jednotkové náklady bodového odhadu strX . 

    Niekedy je užitočné fixovať celkové náklady C na výber. Zrejme 

 

C =  h
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                               (5) 

 

Po dosadení do (5) za hn  z (3), dostaneme 
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Po dosadení za K do (3), dostaneme 
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Príklad. Spoločnosť má 25 000 správ o nehodách v istom čase. Potrebuje odhadnúť 
očakávaný počet pracovných hodín stratených kvôli nehodám. Z 25 000 správ je 15 000 
kódovaných a 10 000 nekódovaných. Kódované záznamy možno priamo spracovať, 
nekódované treba pred spracovaním najprv zakódovať. Jednotkové náklady na výber 
a spracovanie kódovaného záznamu sú 0,10 eur, jednotkové náklady na výber 
a spracovanie nekódovaného záznamu sú 0,30 eur. Na získanie výberu a kódovanie 
záznamov je k dispozícii 500, - eur. Predpokladáme že smerodajná odchýlka rozdelenia 
stratených pracovných hodín je 1,5 krát väčšia medzi nekódovanými ako medzi 
kódovanými záznamami. Treba nájsť najlepšiu alokáciu výberu medzi kódované 
a nekódované záznamy.  

 

    Zrejme pôjde o stratifikované náhodné vyberanie z dvoch strát  ̶  kódované záznamy, 
nekódované záznamy. Označme: 1N  = 15 000 kódovaných záznamov (strátum 1),  

2N  = 10 000 nekódovaných záznamov (strátum 2), C = 500, - eur, 1C  = 0,10 eur, 2C  = 0,30 
eur, 12 5,1 σσ =  

 

Podľa (6) vypočítame: 
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500⋅ ≈ 1057 

 

Musí byť  

 

C =  h

m

h
hCn∑

=1
 = 1831 · 0,1 + 1057 · 0,3 ≈   500 

 

    V príklade sme predpokladali 12 5,1 σσ = . Všeobecne keď možno vyjadriť všetky hσ  

pomocou jednej z nich, netreba ich poznať, pretože ich vo vzťahoch na výpočet hn  možno 

jednoducho vykrátiť.   

    Keď položíme n = 1831 + 1057 = 2888 a počítame hn  podľa vzťahu (4), dostaneme 

samozrejme rovnaké výsledky. 
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4. Záver 
    Uviedli sme tri možnosti optimálnej alokácie stratifikovaného náhodného výberu – bez 
ohľadu na náklady pri fixovanom rozsahu výberu n,  s ohľadom na náklady pri fixovanom 
rozsahu výberu n a s ohľadom na náklady pri fixovaných celkových nákladoch C.  

    Pri optimálnej alokácii výberového súboru sa možno stretnúť ešte s jedným problémom bez 
ohľadu na to či berieme alebo neberieme do úvahy aj náklady. Môže sa totiž stať, že 
optimálny rozsah výberu hn  môže vyjsť väčší ako počet jednotiek v h-tom stráte hN . Keď sa 

to stane, položíme hn  = hN pre každé stratum ktoré má optimálnu alokáciu hn väčšiu ako hN . 

Potom sa zbytok celého výberu realokuje do iných strát podľa niektorého z uvedených 
vzťahov na získanie optimálnej alokácie. 

    Pri plánovaní stratifikovaného náhodného vyberania obyčajne uvažujeme o viacerých 
premenných. Odporúča sa vypočítať optimálnu alokáciu pre najdôležitejšie premenné v 
prieskume. Keď sú vypočítané alokácie príliš odlišné, treba uvažovať o nejakom vhodnom 
kompromise (napríklad sa vypočíta priemerné hn za premenné). Niekedy je vhodné uvažovať 

aj o alokácii s konštantným výberovým pomerom1 (keď smerodajné chyby  pri konštantnom 
výberovom pomere nie sú oveľa väčšie ako pri optimálnej alokácii).  

 

Tento článok vznikol s prispením grantovej agentúry VEGA v rámci projektu číslo 1/0761/12: 
Alternatívne prístupy k meraniu sociálnoekonomického rozvoja (v kontexte Stratégie 2020 
a poučení z globálnej finančnej krízy). 
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Analýza viacnásobných odpovedí pomocou SPSS 
Multi Response Analysis with SPSS 

 
Andrej Trnka 

 
Abstract:  The paper describes the processing capabilities of so-called multiple responses 
(Multi Response). This type of response is characterized in that the proband has the option to 
choose multiple answers or can reply to individual statements in the question. It is not 
appropriate to use the conventional frequency or cross tables for analysis of such a response 
(variable). By means of SPSS Statistics there  is possible to specify a set of statements and its 
subsequent analysis, which is more transparent and allows a better understanding of context. 

Abstrakt : Článok popisuje možnosti spracovania tzv. viacnásobných odpovedí (Multi 
Response). Tento typ odpovedí je charakteristický tým, že proband má možnosť vybrať 
viaceré odpovede alebo môže odpovedať na jednotlivé vyhlásenia v otázke. Na analýzu 
takejto odpovede (premennej) nie je vhodné použiť bežné frekvenčné alebo krížové tabuľky. 
Pomocou SPSS Statistics je možné špecifikovanie sady vyhlásení a jeho následná analýza, 
ktorá je prehľadnejšia a umožňuje lepšie pochopenie súvislostí.  

Key words: multi response, cross table, frequency table, sada vyhlásení. 

Kľúčové slová: viacnásobná odpoveď, krížová tabuľka, frekvenčná tabuľka, set of 
statements. 

JEL classification: I10, C30.         
 

1. Úvod 
Viacnásobné odpovede sa používajú vtedy, keď vo výskume pokladáme otázku zloženú z 

viacerých vyhlásení, na ktoré probandi môžu zvoliť vopred definované kategórie odpovedí. 
Ako príklad môžeme uviesť dotazník, kedy probandi odpovedajú na otázky, z ktorých môžu 
vybrať viacero odpovedí, t.j. môžu zaznačiť  viac ako jednu odpoveď. Iným príkladom 
viacnásobných odpovedí je otázka, ktorá je zložená z viacerých vyhlásení, na ktoré môže 
proband odpovedať (maticová otázka) napr. „Súhlasím“ alebo „Nesúhlasím“. Analyzovanie 
viacnásobných odpovedí často končí veľmi veľkým množstvom frekvenčných alebo 
krížových tabuliek. Použitím analýzy viacnásobných odpovedí je možné celý proces urýchliť 
a zjednodušiť. Ako výstup analýzy bude potom jedna kompaktná frekvenčná alebo krížová 
tabuľka, zobrazujúca jednotlivé kategórie odpovedí pre každú premennú. 

Na vytvorenie analýzy viacnásobných odpovedí sme použili štatistický softvér IBM SPSS 
Statistics. Celá analýza pozostáva z dvoch krokov: 

• špecifikovanie sady premenných, ktoré vstupujú do analýzy (táto sada obsahuje všetky 
premenné, ktoré chceme spolu analyzovať); 

• vykonanie analýzy (frekvenčná tabuľka alebo krížová tabuľka). 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda realizuje výskum s názvom „Reflexia habituálnej 

motorickej činnosti osôb na ich vybraných zdatnostných  a somatických charakteristikách“.  
Tento sa uskutočnil v nadväznosti na poznatky získané z výskumu zameranom na študentov 
fyzioterapie UCM, kde autori hodnotili pohybovú aktivitu vo voľnom čase a jej dopad na 
zdatnostné a zdravotné charakteristiky (Hrčka a kol., 2010 a 2011 ). Cieľom výskumu je 
zmapovnie objemu počtu krokov osôb vo vybraných druhoch zamestnaní (v práci a doma) a 
korelovať ich s údajmi o životospráve a pohybových návykoch, ako aj parametrami 
zdravotného stavu probandov, získaných štandardnými meraniami. Súčasťou projektu (okrem 
potrebných meraní probandov) bolo aj vyplnenie dotazníka životného štýlu.  Týmto 



 FORUM  STATISTICUM  SLOVACUM  1/2014 

 

104 

dotazníkom sa získali podklady k spracovaniu výskumu zameraného na hodnotenie objemu 
pohybovej činnosti osôb v ich hlavnom zamestnaní ako aj mimo zamestnania (doma - vo 
voľnom čase). Intenzita pohybu sledovaných osôb bola meraná krokomermi podľa 
štandardného protokolu. Súčasťou sledovania boli aj antropometrické merania, dáta o 
vybraných zdravotných parametrov ako aj informácie o dodržiavaní zásad životného štýlu. 
Počet probandov bol 186, z toho 65mužov  a 121žien. 

2. Súčasný stav skúmanej problematiky 
Aj keď sú benefity chôdze odbornej a vedeckej komunite dostatočne známe, predsa sa 

skúmaniu jej aplikácie venuje pomerne malá pozornosť. Výskumné práce o kvantifikácii, 
dávkovaní a o normách objemu náležitého počtu krokov počas pracovnej doby alebo i mimo 
nej, sú veľmi zriedkavé. Nezisťuje sa počet krokov ktoré absolvuje zamestnaný človek počas 
pracovnej doby (eventuálne aj mimo nej), ktorým by ovplyvňoval úroveň svojho zdravia. 
Málo sa skúma aj absencia pohybovej činnosti pri práci v zamestnaní i v habituálnej činnosti 
človeka vôbec. 

Skôr sa vyskytovali a vyskytujú výskumné práce informujúce o energetickom výdaji počas 
pracovnej činnosti (Seliger, 1980). Intenzitou nenáročná a štruktúrou jednoduchá pohybová 
činnosť chôdzou nevzbudzuje náležitú pozornosť výskumných pracovníkov. Ani bežná 
populácia nedoceňuje ohromný význam chôdze (najmä zrýchlenej) pre zlepšenie telesnej 
zdatnosti a upevnenie zdravia, resp. aj liečby. V starších literárnych prameňoch Japonska sa 
odporúčalo vykonať pre zdravý život človeka 15 tisíc krokov denne. V novších údajoch 
upravili toto číslo na 10 tisíc krokov denne. Aj v informačných pokynoch k používaniu 
krokomeru OMRON Walking style One sa odporúča k upevneniu zdravia absolvovať denne 
10 tisíc krokov a na schudnutie 12-15 tisíc krokov. Hrčka (1986) zmapoval počty krokov v 35 
druhoch profesií, ktoré vykonávali zamestnanci počas 8-hod. pracovnej doby a vypočítal, 
koľko krokov by mali doplniť každodenne v mimopracovnom čase tí zamestnanci, ktorí 
nedosahujú priemer (t.j. 11039 krokov). Hrčka v roku 1990 zistil, že osoby v skupine s 
najnižším počtom krokov (do 5000 denne) majú vyššiu telesnú hmotnosť ako osoby v 
skupinách s vyšším objemom pohybovej činnosti. Osoby s najvyšším počtom krokov (od 20 
do 25 tisíc) mali najnižšiu telesnú hmotnosť. Krokomerom zisťoval tiež objem počtu krokov 
vo vybraných športovo-rekreačných aktivitách (počas 1 hodiny). Záhorec (2010) zisťoval 
krokomerom počty krokov u 12 osôb počas 8 hodinovej pracovnej doby a porovnával ich s 
výsledkami získanými Hrčkom (1986). Nová generácia krokomerov OMRON poskytuje 
možnosti získať informácie nielen o počte krokov, ale aj o prejdenej vzdialenosti, dĺžke času, 
výdaja tekutín a množstva tuku spáleného pri chôdzi. Sú teda oveľa dokonalejšie ako ich 
predchádzajúce generácie. Aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli využiť ich v našom 
výskume. 

3. Prínos výskumu 
Vyriešením výskumnej úlohy by bolo možné získať komplexné poznatky o energickom 

výdaji osôb počas ich telesnej činnosti v zamestnaní, ako aj vo voľnom čase (v čase ich 
habituálnej rutinnej činnosti mimo pracovnú dobu). Výsledky výskumu prispejú k spoznaniu 
vplyvu pohybovej činnosti osôb vo vybraných druhoch zamestnaní na ich zdravie a 
výkonnosť. Bude ich tiež možné porovnať s navrhnutými normami. Nové poznatky bude 
možné využiť ako podklad pre odporúčanie dávkovania riadenej pohybovej aktivity 
pracujúcich (v závislosti od ich telesného zaťaženia v práci) slúžiacej k zlepšeniu telesnej 
zdatnosti a upevneniu zdravia. Metodika výskumu môže zároveň perspektívne poslúžiť ako 
východisková báza pre výskum väčšieho rozsahu. 
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4. Špecifikácia dátovej sady viacnásobných odpovedí 
Pre potreby článku sme použili otázku z dotazníka životného štýlu týkajúcu sa najčastejšie 

vykonávajúcej činnosti v mimopracovnom čase. Probandi boli dopytovaní, či s jednotlivými 
vyhláseniami súhlasia alebo nie. Celkový počet vyhlásení bol 13, z toho v poslednom 
vyhlásení bolo možné vyjadriť inú možnosť. Vyhlásenia na ktoré boli probandi dopytovaní 
boli nasledovné: 

1. sledovanie televízie / filmov 
2. počúvanie rozhlasu / hudby 
3. čítanie kníh a časopisov  
4. práca v domácnosti  
5. surfovanie na interne a facebooku  
6. telovýchovné aktivity a tréning 
7. zberateľská činnosť (hobby) 
8. tvorivá umelecká činnosť 
9. vzdelávanie (cielene zamerané) 
10. nákupy v obchodných centrách 
11. fyzická práca okolo domu (záhradkárstvo) 
12. posedenie s priateľmi, v klube, v kaviarni 
13. iné 

Odpovede na jednotlivé vyhlásenia boli prekódované hodnotami 0 (nesúhlasím) a 1 
(súhlasím).  

Pri spracovaní viacnásobných odpovedí a ich analyzovaní môžeme v IBM SPSS Statistics 
kombinovať jednotlivé vyhlásenia do jednej sady. Kvôli zjednodušeniu vypustíme vyhlásenie 
č. 13, ktoré svojou podstatou predstavuje otvorenú otázku a jej spracovanie je nad rámec tohto 
článku. Každé vyhlásenie môžeme považovať za samostatnú premennú. Z takto zostavenej 
otázky musíme definovať sadu, ktorú budeme ďalej analyzovať.  

 
Obr. 1: Dialógové okno pre definovanie sady viacnásobnej odpovede 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obr. 1 zobrazuje dialógové okno pomocou ktorého definujeme potrebnú sadu pre ďalšiu 
analýzu. Špecifikovanie sady pozostáva z troch častí. V časti „Variable in Set“ špecifikujeme 
názvy premenných, ktoré patria do vytváranej sady (v našom prípade prvých 12 vyhlásení). V 



 FORUM  STATISTICUM  SLOVACUM  1/2014 

 

106 

časti „Variable Are Coded As“ špecifikujeme hodnotu (hodnoty), ktoré chceme spočítať. 
Existujú dve možnosti ako môžeme tieto hodnoty špecifikovať: 

• pre dichotomické premenné (ktoré majú len dve odpovede), špecifikujeme len jednu 
hodnotu, ktorú chceme spočítať. V našom prípade je to hodnota 1, ktorá reprezentuje 
kladnú odpoveď na vyhlásenie; 

• pre kategorické premenné špecifikujem rozsah obsiahnutých hodnôt. 
Tretia a posledná časť špecifikovania sady sa týka zadania názvu sady a jej popisu. Po 

kompletnej špecifikácii je potrebné túto sadu pridať  do zoznamu definovaných sád. Názov 
novej sady sa zobrazí v zozname a predchádza mu znak $. 

5. Vytvorenie frekvenčnej tabuľky zo sady 
Na získanie celkového prehľadu jednotlivých odpovedí z vytvorenej sady môžeme použiť 

frekvenčnú tabuľku. V dialógovom okne (obr. 2) pre vytvorenie frekvenčnej tabuľky musíme 
vybrať sadu, pre ktorú chceme vytvoriť tabuľku. Zoznam vopred definovaných sád (viď 
predchádzajúca kapitola) je v zobrazený v časti „Multiple Response Set“. Sady, pre ktoré 
budeme vytvárať frekvenčnú tabuľku sú zobrazené v časti „Table(s) for“. V našom prípade to 
bude sada nazvaná „$otazka13“. 

 
Obr. 2: Dialógové okno pre vytvorenie frekvenčnej tabuľky z viacnásobnej odpovede 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Okrem prehľadu použitých dát, vygenerovaný výstup frekvenčnej tabuľky obsahuje tzv. 
„Case Summary“ (tab. 1), čiže zhrnutie, ktoré zobrazuje informácie o počte valídnych a 
chýbajúcich prípadoch. 

Tab. 1: Prehľad o počte valídnych a chýbajúcich prípadoch 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Naša dátová sada obsahuje 186 záznamov, 4 probandi vyjadrili nesúhlas so všetkými 
dvanástimi vyhláseniami. Táto skupina sa nebude vyskytovať vo frekvenčnej tabuľke, preto je 
označená ako chýbajúci prípad. 182 probandov vyjadrilo súhlas aspoň s jedným vyhlásením v 
otázke. Metodologickým zásadám záznamu dát sa venoval Luha v roku 2010. 
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Nad frekvenčnou tabuľkou (tab. 2) je zobrazený názov sady, pre ktorú je tabuľka 
vytvorená. Frekvenčná tabuľka je zložená z toľkých riadkov, koľko bolo vyhlásení. V päte 
tabuľky sú spočítané jednotlivé hodnoty.  

Stĺpec „N“ zobrazuje počet probandov, ktorí súhlasili s konkrétnym vyhlásením. 64 
probandov súhlasilo s vyhlásením, že sledujú televíziu alebo filmy. Podobne je to aj s 
ostatnými vyhláseniami. Celkový počet „N“ je rovný hodnote 559. Maximálna možná 
hodnota v našom prípade je 2232 (186x12). 

Stĺpec „Percent“ zobrazuje percentuálnu hodnotu čísla „N“, čiže koľko percent probandov 
súhlasilo s vyhláseniami v porovnaní s celkovým počtom súhlasných odpovedí. Pre prvé 
vyhlásenie je hodnota percentuálneho podielu 11,4% a je vypočítaná ako podiel hodnôt 
64/559. Ak táto percentuálna hodnota prekročí 8,3% pre niektoré vyhlásenie, potom je súhlas 
s vyhlásením nadpriemerný. 

Stĺpec „Percent of Cases“ zobrazuje percentuálne hodnoty s ohľadom na celkový počet 
valídnych prípadov.  Pre prvé vyhlásenie je táto hodnota 35,2% a je vypočítaná ako podiel 
hodnôt 64/182. 

 

Tab. 2: Frekvenčná tabuľka 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

6. Vytvorenie krížovej tabuľky zo sady  
V predchádzajúcom prehľade pomocou frekvenčnej tabuľky nebolo možné jednotlivé 

prípady špecifikovať napr. na základe pohlavia, dosiahnutého vzdelania, vekovej kategórie, 
atď. Aby sme dosiahli komplexnejší pohľad na dáta vytvoríme tzv. krížovú tabuľku, ktorá 
dokáže jednotlivé prípady rozdeliť na viacero skupín a tieto skupiny medzi sebou porovnať. V 
projekte „Reflexia habituálnej motorickej činnosti osôb na ich vybraných zdatnostných  a 
somatických charakteristikách“ sme museli diferencovať jednotlivé prípady podľa pohlavia. 
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V dialógovom okne  (obr. 3) pre vytvorenie krížovej tabuľky špecifikujeme, ktorú sadu 
chceme vzťahovať ku ktorej premennej. Ľavá časť dialógového okna zobrazuje zoznam 
premenných  a zoznam nadefinovaných sád. Z nich je pre vytvorenie krížovej tabuľky 
potrebné vybrať jednu položku (premennú alebo sadu) pre „Rows“  a jednu položku pre 
„Column“. Týmto nadefinujeme riadky a stĺpce krížovej tabuľky. V našom prípade sme pre 
„Row“ zvolili vytvorenú sadu a pre „Column“ sme vybrali premennú „Pohlavie“. V krížovej 
tabuľke môžeme zobraziť len číselné premenné. Z toho dôvodu sú textové premenné v 
zozname premenných vynechané. 

 Prípade, že je potrebné použiť textovú premennú, je nutné túto premennú transformovať 
na číselnú premennú (napr. pri premenne „Pohlavie“ hodnota 1 reprezentuje mužov a hodnota 
2 ženy). 

V ďalšom kroku musíme špecifikovať rozsah hodnôt premennej „Pohlavie“ pomocou 
tlačidla „Define Range“. Rozsah v našom prípade začína hodnotou 1 (muž) a končí hodnotou 
2 (žena). 

 
Obr. 3: Dialógové okno pre vytvorenie krížovej tabuľky z viacnásobnej odpovede 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Okrem prehľadu použitých dát, výstup obsahuje podobné zhrnutie („Case Summary“) ako 
pri frekvenčnej tabuľke (tab. 1). V krížovej tabuľke (tab.3) je počet probandov, ktorí súhlasili 
s vyhlásením, rozdelený do dvoch skupín, na mužov a ženy. Tabuľka zobrazuje, že skupina 
ktorá súhlasila s prvým vyhlásením (64 probandov) obsahuje približne rovnaký počet mužov 
a žien (29 mužov a 35 žien). Pri niektorých vyhláseniach sú však rozdiely medzi jednotlivými 
skupinami markantné. Napr. pri štvrtom tvrdení (práca v domácnosti) zo 123 kladných 
odpovedí, bolo až 97 žien. 

Tlačítko „Options“ v dialógovom okne „Multi Response Crosstabs“ (obr. 3) poskytuje 
viaceré možnosti nastavenia obsahu krížovej tabuľky (obr.4).  Pri výbere konkrétnej hodnoty 
môžeme zobraziť percentuálne hodnoty v bunkách (tab. 5). 

 
Obr. 4: Dialógové okno pre nastavenie obsahu krížovej tabuľky 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tab. 3: Krížová tabuľka 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

7. Záver 
Príprave dátového súboru predchádza dôsledný návrh dotazníka. Ak sa v dotazníku 

vyskytujú viacnásobné odpovede, je vhodné ich zaznamenávať pomocou maticovej otázky. 
Veľmi nápomocné môže byť zbieranie dát pomocou online dotazníkov (napr. Google Docs). 
Použitím takýchto dotazníkov predídeme prípadným chybám spôsobených prepisovaním 
údajov z papierových dotazníkov (za predpokladu, že nepoužívame špeciálny softvér).  

Otázka s viacnásobnými odpoveďami z projektu „Reflexia habituálnej motorickej činnosti 
osôb na ich vybraných zdatnostných  a somatických charakteristikách“ bola analyzovaná 
pomocou štatistického softvéru IBM SPSS Statistics. Konkrétne sme využili prvok „Multi 
Response Analysis“, pomocou ktorého sme špecifikovali potrebnú sadu otázok, ktoré boli 
analyzované ako celok. Následne sme vytvorenú sadu použili na vygenerovanie frekvenčných 
a krížových tabuliek, ktoré nám poskytli prehľadnejšie usporiadaný výstup. Z takto 
vytvorenej sady a použitia krížových tabuliek je možné veľmi jednoduchým spôsobom získať 
údaje, ktoré doposiaľ boli neznáme a z dátového súboru sa nedali priamo vyčítať.  
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Riešenie úlohy regresie v exceli 
Solution taks of regression in Excel 

 
Jozef Chajdiak 

 

Abstrakt:  Článok  sa zaoberá postupom riešenia úlohy regresie v exceli. 
Abstract:  Article deals with the procedure of task solution regression in Excel. 
Kľúčové slová: excel, regresia. 
Key words: Excel, regression. 
 

V článku prezentujeme postup riešenia lineárnej regresnej úlohy. Odhadujeme vzťah 

Y=f(X)+e. čo vyjadruje model ).X(fY =
)

 Budeme odhadovať regresnú priamku, aj regresnú 
rovinu ako regresné lineárne modely  a polynóm n-tého stupňa ako linearizovaný model. Ide 
o modely: 

2
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210
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++=
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)

)
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Excel príslušné parametre odhaduje metódou najmenších štvorcov. 

Podiel vysvetlenej variability meranej sumou štvorcov vypočítame na základe 
rozkladu sumy štvorcov SS = SSm + SSe, ďalej SS/SS = SSm/SS + SSe/SS a podiel 
vysvetlenej variability na celkovej variabilite SSm/SS sa nachádza v riadku R-square. 

Odhady parametrov b0, b1 a b2 sú v ľavej dolnej časti výstupu v časti parameter 
estimate; parameter b0 je v riadku Intercept, parameter b1 je v riadku X resp. X1 
a parameter b2 je  v druhej rovnici v riadku X2 resp. v tretej rovnici v riadku X2. 
 
Ilustra čný príklad : 
Jednoduchým náhodným výberom vyberieme 8 meraní, konkrétne : 
Y X2 X X*2 
________________________ 
1 1 2 4 
2   2  4 16 
3 3 7 49 
4 4 9 81 
4 5 9 81 
3 6 8 72 
2 7 5 25 
1 8 7 49 
________________________  
 

a) Úlohou je vypočítať parametre regresnej priamky. 
b) Úlohou je vypočítať parametre regresnej roviny. 
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c) Úlohou je vypočítať parametre regresnej paraboly. 
a) Zvolíme nástroj Regression.  

 

 
 

V poličku Input Y Range zadáame A1 až A9, v políčku Input X Range zadáme C1 až C9 a v políčku 

Output options zadáme F1 a ťukneme OK. 

 

 
Hodnota R-square sa rovná 0,62 a model  regresnej priamky Y = 0,1026 + 0,3746*X. 
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b) Zvolíme nástroj regression.  Ako premenú Y zadáme údaje A1 až A9. Pre regresnú rovinu 

zadáme dve premenné X2 a X. Odfajkujeme  Labels. Výstup uložíme na FI.  

 

 
 

Po ťuknutí  na OK dostávame nasledujúci výstup.  

 

 
Hodnota R-square je 0,83 a odhad regresnej roviny je  Y  = 0,456 -0,257*X2 +0,502*X. 
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c) Zvolíme nástroj Regression a vyplníme   príslušné okno. Ťukneme OK a dostávame výsledné 

odhady. 

 

 
Hodnota R-square  sa rovná 0,67 a odhad regresnej paraboly sa rovná Y = 1,361 -0,159*X + 0,046*X2. 
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Recenzia skrípt Ivan Janiga, Jana Gabková, Milada Omachelová, Daniela Richtáriková: 
Základy štatistickej analýzy. STU Bratislava 2013. ISBN 978-80-227-4023-4. 2221 strán. 

 
Ján Luha 

 
Na Slovensku vychádzajú publikácie z oblasti štatistických metód. V tomto príspevku 
informujeme záujemcov o nové skriptá, ktoré sú orientované na oblasti technických vied, ale 
štatistika je „medzinárodný“ jazyk a metódy publikované v skriptách sú aplikovateľné vo 
všetkých odboroch ľudskej činnosti. 
Text skrípt obsahuje kapitoly Pravdepodobnosť, Náhodné premenné, Viacrozmerné náhodné 
premenné, Tvorba náhodného výberu a opisná štatistika, Bodové odhadovanie, Štatistické 
intervaly a rozsahy výberov pri danej presnosti bodových odhadov, Testy hypotéz v jednom 
výbere a Indukčná štatistika pre dva výbery.  
Autori pri písaní skrípt kládli dôraz na to, aby text bol čo najbližší k inžinierskemu mysleniu. 
Vyhýbali sa exaktným matematicky formulovaným definíciám. Nové pojmy sa snažili 
definovať tak, aby boli zrozumiteľnejšie technikom a pritom nestrácali svoju „exaktnosť“. 
Každý pojem je vysvetlený aj na príkladoch a obrázkoch.   
V prvej kapitole je kladený dôraz na štatistickú definíciu pravdepodobnosti, ktorá má 
v inžinierskej praxi veľký význam, obzvlášť v štatistickej regulácii produkčných a meracích 
procesoch. Číselné a grafické metódy opisnej štatistiky sú prezentované aj na konkrétnom 
príklade z praxe. V skriptách sú uvedené tri druhy štatistických intervalov. Okrem intervalu 
spoľahlivosti pre parametre rozdelení, sú uvedené aj predikčné intervaly ohraničujúce 
hodnotu budúceho merania, ktoré chceme urobiť. Toto je niekedy veľmi dôležité pre 
rozhodovanie, či urobiť alebo neurobiť ďalšie meranie. Veľmi dôležitý je štatistický 
tolerančný interval, ktorý s danou spoľahlivosťou pokrýva aspoň zadaný podiel hodnôt celého 
základného súboru. Pomocou tohto intervalu autori prispeli k vyriešeniu závažného problému 
v dvoch firmách na Slovensku a jednej v USA. V tejto časti sú prezentované vlastné výsledky 
publikované v monografiách uvedených v prílohe. V testovaní hypotéz je v praxi veľmi 
dôležitá chyba druhého druhu a s ňou súvisiaca sila testu, ktorá pomáha detegovať odchýlky 
od menovitej hodnoty meranej veličiny. Toto má veľký význam v regulácii procesov. Nemalý 
význam má aj stanovenie rozsahu náhodného výberu, t. j. koľko meraní je potrebné urobiť, 
aby sme s danou spoľahlivosťou detegovali rozdiel medzi menovitou hodnotou a skutočnou 
hodnotou meranej veličiny. Na to slúžia najmä krivky operatívnej charakteristiky, ktoré sú 
uvedené v prílohe.  
Hoci je text skrípt napísaný pre bakalárske štúdium, poslúži aj študentom inžinierskeho a 
doktorandského štúdia. Výskumníkom a pracovníkom z technickej praxe môže pomôcť pri 
spracovaní a vyhodnocovaní experimentálnych dát. 
Skriptá obsahujú veľa riešených príkladov, na ktorých sú zrozumiteľne vysvetlené základné 
pojmy. Každá kapitola navyše obsahuje aj úlohy na samostatnú prácu spolu s výsledkami. Na 
konci skrípt sú uvedené najpotrebnejšie štatistické tabuľky. 
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Recenzia novej knihy: Ivan Janiga „Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov. 
1. diel: Štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát“ STU Bratislava 2013. ISBN 978-80-
227-4046-3. 265 strán. 
 

Ján Luha 

Publikačná aktivita členov SŠDS je rozsiahla. Dovoľujeme si upozorniť na najnovšiu knihu 

kolegu I. Janigu, ktorá je prvou časťou pripraveného dvojdielneho projektu „Aplikovaná 

pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov“ orientovaných najmä na technické odbory. 

Prvý diel učebnice je napísaný najmä pre predmet Základy aplikovanej štatistiky, ktorý sa 

vyučuje v druhom ročníku bakalárskeho štúdia ako povinne voliteľný predmet. Tento diel 

učebnice obsahuje časť učebnej látky aj pre inžinierske študijné programy, napríklad kvalita 

produkcie, mechatronika a iné, ale aj pre doktorandské študium všetkých študijných 

programov.  

Text prvého dielu učebnice obsahuje osem kapitol. 

Kapitoly 1, 2 a 3 pokrývajú základné pojmy ako sú pravdepodobnosť, diskrétne a spojité 

náhodné premenné, pravdepodobnostné rozdelenia a ich číselné charakteristiky, združené 

pravdepodobnostné rozdelenia, nezávislosť náhodných premenných a spoľahlivosť systémov 

s m blokmi. Uvedené kapitoly poskytujú primerane kompletné spracovanie týchto tém, 

pričom sa vyhýbajú mnohým matematickým alebo viac teoretickým informáciám. 

Kapitola 4 je venovaná tvorbe náhodného výberu zo základného súboru, výberovým 

charakteristikám, číselným a grafickým metódam základného spracovania dát. Kapitola 5 sa 

zaoberá bodovým odhadovaním parametrov. Táto kapitola uvádza tiež niektoré z dôležitých 

vlastností odhadov, metódu maximálnej vierohodnosti, výberové rozdelenia a centrálnu 

limitnú vetu. V tejto kapitole je prezentovaná aj počítačová technika nazývaná bootstrap, 

ktorá je použitá na získanie hodnoty bootstrapového odhadu smerodajnej chyby. 

Kapitola 6 pojednáva o intervalovom odhadovaní pre jeden výber. Uvedené sú intervaly 

spoľahlivosti pre stredné hodnoty, rozptyly a podiely, predikčné a štatistické tolerančné 

intervaly. Táto kapitola obsahuje aj bootstrapové intervaly spoľahlivosti. Kapitola 7 opisuje 

testy hypotéz pre jeden výber. Uvedené sú testy pre stredné hodnoty a rozptyly, testy pre 

podiel p z veľkého aj malého rozsahu výberu, testy dobrej zhody a testy v kontingenčných 

tabuľkách. Kapitola 8 uvádza testy a intervaly spoľahlivosti pre dva výbery. K dispozícii sú 

podrobné informácie a príklady metód na stanovenie vhodného rozsahu výberu. Cieľom je 

oboznámiť študenta s používaním jednotlivých techník pri riešení reálnych technických 

problémov. Kladie sa dôraz na to, aby študent pochopil príslušné pojmy. Uprednostňuje sa 

logický, heuristický rozvoj postupov pred formálnym matematickým. 

Pri písaní učebnice bol kladený dôraz na to, aby text bol čo najbližší k inžinierskemu 

mysleniu. Nové pojmy sú definované tak, aby boli zrozumiteľnejšie technikom a pritom 

nestrácali svoju „exaktnosť“. Každý pojem sa preto vysvetľuje aj na príkladoch a obrázkoch.   
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Zo života SŠDS 

 
From live of SSDS 
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Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 
Views on economy of Slovakia 2014 

 
Peter Mach 

 
Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska patrí k pravidelným podujatiam 

Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS). Tohtoročný 14. ročník 
konferencie sa konal 8. apríla 2014. Od roku 2009 sa konferencia koná v Aule Ekonomickej 
univerzity v Bratislave a Ekonomická univerzita je jej spoluorganizátorom.  

 
Štrnásty ročník konferencie pripravoval Programový a organizačný výbor v zložení: 

Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – predseda, RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník, RNDr. Peter 
Mach, Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Ján Onda, Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. Ing. 
Marek Radvanský, Ing. František Bernadič, Ing. Michal Olexa, PhD. a Doc. RNDr. Viliam 
Páleník, PhD. 

 
Rokovanie konferencie otvoril podpredseda SŠDS pre medzinárodné styky RNDr. 

Peter Mach. Pripomenul ciele konferencie a odovzdal pozdrav od podpredsedu vlády 
a ministra financií SR Petra Kažimíra, ktorý prevzal záštitu aj nad týmto ročníkom 
konferencie. 
 

Konferencia od svojho vzniku venuje pozornosť hodnoteniu a prognózam rastu HDP. 
K tomu sa každý rok pridáva hodnotenie niektorého ďalšieho ukazovateľa, v tomto roku to 
bol demografický vývoj.  

 
Prvým prednášajúcim predpoludňajšieho programu bol rektor Ekonomickej univerzity 

v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., ktorý v úvode svojho vystúpenia privítal 
účastníkov konferencie na pôde Ekonomickej univerzity. Ocenil tiež význam konferencie 
a spoluprácu so SŠDS pri jej príprave. Jeho príspevok sa týkal Analýzy vývoja ekonomiky SR 
v roku 2013. 

 
Predseda SŠDS Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., predniesol príspevok Expertné 

hodnotenie stavu ekonomiky Slovenska za rok 2013 oproti roku 2012 a odhad budúceho 
vývoja HDP. Vo svojom príspevku položil dôraz na prezentáciu vývoja základných 
makroekonomických údajov v grafoch. 

 
Ing. Boris Vaňo, vedúci Výskumného demografického centra Infostatu, predstavil 

Prognózu vývoja obyvateľstva SR do roku 2060. Výsledkom očakávaného populačného 
vývoja bude najskôr stagnácia počtu obyvateľov zhruba na súčasnej úrovni a najneskôr v roku 
2025 začne pokles počtu obyvateľov, ktorý bude trvať až do konca prognózovaného obdobia, 
pričom počet obyvateľov by sa do roku 2060 mal znížiť zhruba na úroveň 5,3 mil. osôb.. 
Slovensko bude v roku 2060 patriť medzi najstaršie štáty v EÚ. Zmeny sa nevyhnú ani 
obyvateľstvu v produktívnom veku, aj túto vekovú skupinu zasiahne znižovanie počtu 
obyvateľov a starnutie. Očakávané zmeny vo vývoji počtu a vekovej štruktúry obyvateľstva 
budú mať závažne celospoločenské dopady, najvýraznejšie sa prejavia na trhu práce, 
v sociálnom poistení a v zdravotníctve. Nevyhnutné budú komplexné a dlhodobo stabilné 
opatrenia a reformy. 

 
Na záver predpoludňajšieho programu Ing. Ivan Lichner, PhD. z Ekonomického 

ústavu SAV, predniesol príspevok Vplyv demografického vývoja na priemysel Európskej 
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únie. V príspevku upozornil na možné dopady starnutia populácie na všetky oblasti 
spoločensko-hospodárskych vzťahov a to tak na európskej, národnej ako aj regionálnej 
úrovni. Na jednej strane podľa očakávaných trendov starnutie so sebou prinesie negatívne 
dopady na trh práce – znižovanie disponibilných počtov pracovníkov a rast priemerného veku 
zamestnancov. Avšak na druhej strane starnutie populácie predstavuje aj určitú trhovú 
príležitosť pre podniky vzhľadom na vysokú dynamiku budúceho rastu tohto segmentu. Preto 
bude nevyhnutné prijímať efektívne opatrenia znižujúce negatívne dopady starnutia a to 
predovšetkým: zvýšenie participácie pracovníkov vo veku nad 50 rokov, zlepšenie 
zamestnanosti žien, zlepšenie možností celoživotného vzdelávania, ako aj adekvátne 
vzdelanie a odbornú prípravu mladých, spolu s integráciou migrantov do trhu práce. 

 
Popoludňajší program moderoval RNDr. Ján Luha, CSc., vedecký tajomník SŠDS. 
 
Aktuálne prognózy a námety k demografickému vývoju a rastu HDP a prezentovali 

zástupcovia jednotlivých pracovísk, ktoré sa zaoberajú prognózovaním: 
• Ing. Ján Beka, Národná banka Slovenska, 
• Ing. Ján Haluška, PhD., Infostat, 
• Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., Ústav manažmentu STU, 
• Ing. Brian König, PhD., Ekonomický ústav SAV, 
• Vladimír Vaňo, MBA, Sberbank. 
 

V záverečnej časti Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., predseda SŠDS, a RNDr. Ján Luha, 
CSc., vedecký tajomník SŠDS, prezentovali Vývoj aktuálnych preferencií politických strán. 

 
SŠDS vydala z príspevkov na konferencii zborník Pohľady na ekonomiku Slovenska 

2014 (ISBN 978-80-88946-65-6). Zborník zostavili Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. 
Ján Luha, CSc. a Ing. František Bernadič. Zborník recenzovali: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., 
RNDr. Peter Mach,  RNDr. Ján Luha, CSc. a Ing. František Bernadič. 

 
Zborník (spolu so zborníkmi so všetkých predchádzajúcich ročníkov) je 

v elektronickej forme k dispozícii na www.ssds.sk v časti Ďalšie publikácie. 
 
Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014 pokračovala v tradícii a priniesla 

zaujímavé a podnetné informácie. Poďakovanie za to patrí najmä autorom odborných 
príspevkov a organizátorom za kvalitnú prípravu podujatia. 
 
Adresa autora 
Peter Mach, RNDr. 
podpredseda SŠDS pre medzinárodné styky 
peter.mach@petermach.sk 
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