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Abstrakt: Naděje dožití, jinak také známa pod pojmem střední délka života, se v minulosti výrazně odvíjela od 
vyspělosti zdravotnictví, získaných lékařských poznatků a od znalostí příslušných léčebných procesů. V případě 
osob nemocných celiakií, což je onemocnění nesnášenlivosti lepku, se naděje dožití od padesátých do osmdesá-
tých let minulého století prakticky neměnila. Tito lidé umírali ve velmi podobném nízkém věku, což bylo způso-
beno neznalostí diagnostiky jejich nemoci. Od doby pádu komunistického režimu v Československu však nastal 
výrazný zlom a vývoj naděje dožití těchto osob se prudce změnil. Tato změna nastala proto, že do svobodné 
země začaly pronikat lékařské poznatky ze zahraničí, a díky tomu se na dosud neznámá onemocnění nalezly po-
stupy léčby, popřípadě informace ke zmírnění následků těchto onemocnění. Práce poskytne náhled do odhadu 
vývoje naděje dožití osob nemocných celiakií včetně grafické interpretace výsledků. Dále provede srovnání s 
vývojem naděje dožití u celkového obyvatelstva. Zároveň bude provedena kointegrační analýza mezi časovými 
řadami nedějí dožití u celkového obyvatelstva a odhadnutých nadějí dožití u obyvatelstva onemocněného celia-
kií. Práce se pokusí vyvrátit hypotézu tvrdící, že trend časových řad má přibližně stejný směr. V závěru tato stu-
die poskytne srovnání pravděpodobnosti úmrtí osob onemocněných celiakií a pravděpodobnosti úmrtí osob 
onemocněných některou další nemocí, jejíž diagnóza byla ve světě lékařství v minulosti již dlouhá léta známa. 
Toto srovnání bude provedeno za pomoci logitových a probitových modelů, což jsou v současnosti velmi popu-
lární modely, aplikovatelné v různých oblastech vědy. 

Klíčová slova: naděje dožití, pravděpodobnost úmrtí, celiakie, kointegrace, logit, probit, diskrétní vysvětlovaná 
proměnná. 

Úvod 
V dobách minulého režimu bylo naprosto běžné, že velké množství chorob a nemocí bylo buď obyva-
telstvu země utajeno, nebo se o příznacích, průběhu a dopadech těchto chorob z nějakých důvodů ne-
vědělo. Nevědělo se o nich buď proto, že věda a technika nebyla natolik vyspělá, aby tato onemocnění 
byla schopná odhalit, nebo z důvodu, že země byla vůči ostatním zemím izolována a neměla infor-
mace a znalosti, které již jinde byly známy a několik let již zachraňovaly lidské životy. V jiných ze-
mích existovaly již dávno léky a léčebné procesy na mnohá onemocnění a v tehdejším Českosloven-
sku se o nich buď nevědělo, nebo nebylo možné tyto léky a „informace“ dovézt. Jedním 
z onemocnění, které v minulosti zkracovalo život mnoha lidem, je i tzv. „nesnášenlivost lepku“, od-
borně známa pod názvem celiakie, což je dle Společnosti pro bezlepkovou dietu chronické onemoc-
nění sliznice tenkého střeva, způsobené přecitlivělostí na lepek. Práce srovná mezi sebou vývoj naděje 
dožití celé populace s odhadem vývoje naděje dožití osob nemocných na přecitlivělost na lepek. Lidé 
nemocní touto chorobou neměli dostatečné informace o tom, jak by se měli stravovat a tím eliminovat 
důsledky, které jim běžná strava způsobovala. Důležité je upozornit, že samostatné statistiky pro ze-
mřelé osoby na toto onemocnění se nevedou, v současnosti jsou zahrnuty v souhrnné skupině XI – 
Nemoci trávicí soustavy, publikované ČSÚ. Počet nemocných v České republice je v současnosti 
Společností pro bezlepkovou dietu odhadován asi na 40 000–50 000 (četnost 1:200–250), z nichž je 
ale asi pouze 10–15 % vedeno v péči lékařů. U naprosté většiny nemocných tato nemoc stále není dia-
gnostikována. 

Ve své odborné činnosti jsem se zpočátku zaměřil zejména na experimentální úlohy menších rozsahů, 
ze kterých bych chtěl postupem času vytvořit souvislou sbírku publikovaných výsledků, pojednávají-
cích převážně o soudobém vývoji demografických ukazatelů, mezi které patří například i naděje dožití 
obyvatel onemocněných specifickým onemocněním, neboť tito obyvatelé, mezi něž patří zejména 
mladí lidé, mohou svým počtem, který pro každou konkrétní nemoc nabývá hodnot i několika desítek 
tisíc jedinců, významně ovlivnit výkonové ukazatele národního hospodářství České republiky. Na zá-
kladě myšlenek z první části této studie, pojednávající o odhadech naděje dožití osob onemocněných 
celiakií, budou aplikovány moderní přístupy nelineární regrese, které zažívají v současnosti rozmach 
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zejména v oblasti průzkumu trh
analýzách, kde jde o odhady nastoupení pravd
vedena pravděpodobnostní analýza nastoupení jevu 
dalšími proměnnými. Půjde o nezávislé potvrzení výsledku odhadu nad
celiakií, který bude vypočten v první 

Naděje dožití populace jako celk
onemocnělých celiakií
Z dat publikovaných Českým statistickým ú
mužů a žen od roku 1950 do roku 2009. Statistický ú
roku 1950 podrobně na svém webu
statná. Důležitý vývoj je zachycen na obrázku
dožití začala všeobecně růst. Detail tohoto nár
zebírat důvody zvyšování naděje dožití u celkového obyvatelstva podrobn
lidí, zlepšení dostupnosti léků a nové p
následek prodlužovaní naděje dožití v d
boť primárně se příspěvek zaměřuje na odhad vývoje nad

Obrázek 1: Naděje dožití u obyvate

Obrázek 2: Naděje dožití u obyvate

Z vlastních dat, od kterých se nedá p
osob onemocněných celiakií, bylo provedeno jednoduché vymodelování pr
osob do minulosti. Ze zpráv a osobních poznámek léka
v minulosti nebyly brány ohledy, a dalš
nut průběh naděje dožití osob onemocn
tento průběh znázorněn. Časová ř
dožití populace celkem, které jsou publikovány 
a „ženy [c]“ zobrazuje odhadnuté hodnoty nad
dožití těchto osob se pohybovala okolo ustálené hodnoty 30 let. 
bovala v přibližném rozsahu 29–
u mužů. V případě mužů se nadě
tímto onemocněním hranici 30 let. Krom
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zkumu trhu, průzkumu veřejného mínění, v bankovních aplikacích a v dalších 
analýzách, kde jde o odhady nastoupení pravděpodobnosti určitého jevu. V práci bude

podobnostní analýza nastoupení jevu „úmrtí“ určitých osob, která bude ovliv
nezávislé potvrzení výsledku odhadu naděje dožití osob onemocn
první části této studie. 

je dožití populace jako celku a odhady naděje dožití u osob 
lých celiakií 

eským statistickým úřadem je možno graficky znázornit vývoj nad
u 2009. Statistický úřad má zveřejněn vývoj nadě

na svém webu. Tato analýza do minulosti pro nás ovšem nebude ani tak pod
ležitý vývoj je zachycen na obrázku 1 u celkového obyvatelstva od roku 1990, kdy nad

ě ůst. Detail tohoto nárůstu zachycuje podrobně obrázek 2
ěje dožití u celkového obyvatelstva podrobněji (zlepšení kvality života 
ů a nové přístroje a postupy v medicíně, což v našich podmínkách má za 
ěje dožití v důsledku snižování úmrtnosti ve středním a vyšším v
ěřuje na odhad vývoje naděje dožití u osob onemocně

je dožití u obyvatelstva celkového v letech 1950–2009    

 
je dožití u obyvatelstva celkového v letech 1990–2009 (detail)  

Z vlastních dat, od kterých se nedá předpokládat, že by byly vhodné k usouzení na celou populaci 
ných celiakií, bylo provedeno jednoduché vymodelování průběhu nad

osob do minulosti. Ze zpráv a osobních poznámek lékařů, jejich životních zkušeností, na které 
minulosti nebyly brány ohledy, a dalších informací poskytnutých mi odborníky z praxe, byl odhad

je dožití osob onemocněných celiakií od roku 1950 do roku 1990. Na obrázku 
Časová řada označená „muži“ a „ženy“ zobrazuje skuteč

populace celkem, které jsou publikovány Českým statistickým úřadem. Časová 
zobrazuje odhadnuté hodnoty naděje dožití osob nemocných celiakií. Je patrné, že nad

chto osob se pohybovala okolo ustálené hodnoty 30 let. U žen se tato ustálená hodnota pohy
–32 let v období 1950–1985 a byla nepatrně vyšší než ustálená hodnota 

ů se naděje dožití pohybovala v rozsahu 27–29 let. Jen málokterý muž p
nici 30 let. Kromě všeobecně známých případů mužské 
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bankovních aplikacích a v dalších 
itého jevu. V práci bude tedy dále pro-

itých osob, která bude ovlivňována 
ěje dožití osob onemocněných 

ěje dožití u osob 

adem je možno graficky znázornit vývoj naděje dožití 
n vývoj naděje dožití obyvatel od 

. Tato analýza do minulosti pro nás ovšem nebude ani tak pod-
1 u celkového obyvatelstva od roku 1990, kdy naděje 

2. Nebudeme zde ro-
ěji (zlepšení kvality života 

, což v našich podmínkách má za 
ředním a vyšším věku), ne-

je dožití u osob onemocnělých celiakií. 

 
Zdroj dat: ČSÚ, 2011 

 
Zdroj dat: ČSÚ, 2011 

usouzení na celou populaci 
ů ěhu naděje dožití těchto 

ivotních zkušeností, na které 
ích informací poskytnutých mi odborníky z praxe, byl odhad-

ných celiakií od roku 1950 do roku 1990. Na obrázku 3 je 
zobrazuje skutečné hodnoty naděje 

ř Časová řada „muži [c]“ 
je dožití osob nemocných celiakií. Je patrné, že naděje 

U žen se tato ustálená hodnota pohy-
ě vyšší než ustálená hodnota 

29 let. Jen málokterý muž přežil s 
ů mužské nadúmrtnosti, které 
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zde neuvádíme, jsou pro muže častě
že muži zkonzumují mnohem více potravy než ženy. Jelikož celiakie je nemoc 
který způsobuje onemocnění sliznice tenkého st
nesmí konzumovat, tak větší konzumace potravin u muž
sobit, že jejich tenké střevo bylo 
mované potravy, a tím i menší množství konzumovaného lepku
v minulosti u mužů s tímto onemocn
mohly prodloužit život i o 3 roky.

Obrázek 3: Odhad vývoje nad
Zdroj dat: 

V další části obrázku 3 je patrný pr
do roku 2009. Je vidět, že zlomový okamžik mohl nastat v období, kdy klesala síla minulého režimu, 
a poměry izolovanosti informací za
doma díky rozvoji domácího lékař
1989, způsobilo to, že naděje dožití t

Začaly se vyrábět potraviny neobsahující lepek a alternativní možnosti stravování pro tyto osoby za
čaly pronikat do České republiky 
tvrdí např. Klener (2006), „při dodržování bezlepkové diety však vymizí všechny její p
Vzhledem k tomu, že se po revoluci 
i po stránce informací, vědy, techniky a vzd
nemocných touto chorobou bude limitovat k vývoji nad
průběh odhadu vývoje naděje dožití osob nemocných cel
doplněn navíc o 95% intervaly stability pro ženy trpící celiakií. V 95% všech p
střední hodnota odhadu nacházet v tomto intervalu, ovšem vzorek, ze kterého byly provedeny odhady, 
není reprezentativní. Pro lepší analýzu chybí data, která není možné bez n
výzkumu pořídit. Obrázek 5 je opě
tak jako u žen, ani tento vzorek, ze kterého byly po
hady chybí data a není možné je bez náklad

Analýza vztahů mezi vývojem jednotlivých nad
Můžeme provést analýzu, zdali mezi skute
telstva a odhadnutých hodnot nadě
neboli zda by řady mohly mít stejný trend
nebo Engelem a Grangerem (1987)
stacionární. 
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zde neuvádíme, jsou pro muže častější také v mladším věku úmrtí na úrazy a otravy. Všeobecn
že muži zkonzumují mnohem více potravy než ženy. Jelikož celiakie je nemoc nesnášenlivosti lepku, 

ění sliznice tenkého střeva [7], a lidé v dobách minulých nev
ětší konzumace potravin u mužů a tím i potravin obsahující lepek mohla zp
řevo bylo ničeno mnohem silněji a rychleji než u žen. Menší množství konzu

a tím i menší množství konzumovaného lepku, by mohlo být vysvě
 s tímto onemocněním naděje dožití nižší. Ženy si tak svou stř

mohly prodloužit život i o 3 roky. 

Odhad vývoje naděje dožití u mužů a žen nemocných celiakií v období 1950
Zdroj dat: ČSÚ, 2011 a dále vlastní propočty 

ásti obrázku 3 je patrný průběh odhadu naděje dožití osob nemocných ce
t, že zlomový okamžik mohl nastat v období, kdy klesala síla minulého režimu, 

ry izolovanosti informací začaly pomíjet. Přístup nových znalostí a poznatků
doma díky rozvoji domácího lékařství, ale i ze zahraničí, zejména důsledkem otev

ěje dožití těchto osob mohla růst. 

t potraviny neobsahující lepek a alternativní možnosti stravování pro tyto osoby za
eské republiky ze zahraničí. Celiakie je v současnosti nevyléč

ři dodržování bezlepkové diety však vymizí všechny její p
Vzhledem k tomu, že se po revoluci Česká republika otevřela světu nejen po ekonomické stránce

ědy, techniky a vzdělání, dá se předpokládat, že vývoj nad
nemocných touto chorobou bude limitovat k vývoji naděje dožití celkového obyvatelstva. Detailní 

ěje dožití osob nemocných celiakií je uveden na obrázku 4 a 5. Obrázek 4 je 
n navíc o 95% intervaly stability pro ženy trpící celiakií. V 95% všech př

ední hodnota odhadu nacházet v tomto intervalu, ovšem vzorek, ze kterého byly provedeny odhady, 
tativní. Pro lepší analýzu chybí data, která není možné bez nějakého dlouhodob
ídit. Obrázek 5 je opět doplněn o 95% intervaly stability pro muže trpící celiakií. Zrovna 

tak jako u žen, ani tento vzorek, ze kterého byly pořízeny údaje, není reprezentativní. Na exaktní od
hady chybí data a není možné je bez nákladů pořídit. 

ů mezi vývojem jednotlivých nadějí dožití
žeme provést analýzu, zdali mezi skutečnými hodnotami vývoje naděje dožití u celkového obyva

h hodnot naděje dožití u obyvatel trpících celiakií, existuje kointegra
mít stejný trend. Z postupu uvedeného např. Dickiem a

nebo Engelem a Grangerem (1987) můžeme prozkoumat, zda mají řady jednotkový ko
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otravy. Všeobecně se ví, 
nesnášenlivosti lepku, 

], a lidé v dobách minulých nevěděli, že lepek 
 a tím i potravin obsahující lepek mohla způ-

žen. Menší množství konzu-
by mohlo být vysvětlením, proč byla i 

je dožití nižší. Ženy si tak svou střídmostí k potravě 

 

období 1950–2009  

je dožití osob nemocných celiakií od roku 1990 
t, že zlomový okamžik mohl nastat v období, kdy klesala síla minulého režimu, 

poznatků, nejen získaných 
sledkem otevření hranic v roce 

t potraviny neobsahující lepek a alternativní možnosti stravování pro tyto osoby za-
asnosti nevyléčitelná choroba. Jak 

i dodržování bezlepkové diety však vymizí všechny její příznaky“. 
tu nejen po ekonomické stránce, ale 

edpokládat, že vývoj naděje dožití u osob 
je dožití celkového obyvatelstva. Detailní 

iakií je uveden na obrázku 4 a 5. Obrázek 4 je 
n navíc o 95% intervaly stability pro ženy trpící celiakií. V 95% všech případů by se měla 

ední hodnota odhadu nacházet v tomto intervalu, ovšem vzorek, ze kterého byly provedeny odhady, 
ějakého dlouhodobějšího 

n o 95% intervaly stability pro muže trpící celiakií. Zrovna 
í reprezentativní. Na exaktní od-

ějí dožití 
ěje dožití u celkového obyva-

je dožití u obyvatel trpících celiakií, existuje kointegrační vztah, 
ř. Dickiem a Fullerem (1979) 

ady jednotkový kořen, tj. jsou ne-
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Obrázek 4: Odhad vývoje nad
(detail + 95% intervaly stability odhadu pro ženy)

Obrázek 5: Odhad vývoje nad
(detail + 95% intervaly stability odhadu pro muže)

Provedeme test jednotkového koř
řadu „muži [c]“, tj. vývoj odhadu nad
H0: časové řady jsou nestacionární, jsou typu I(1)
H1: časové řady jsou stacionární, jsou typu I(0)

Výstupy ze systému GRETL jsou uvedeny pro 
rázku 7. Je vidět, že na 5% hladině

únor 2012 

Odhad vývoje naděje dožití u mužů a žen nemocných celiakií v období 1990
(detail + 95% intervaly stability odhadu pro ženy)  Zdroj dat: ČSÚ, 2011 a dále vlastní propo

Odhad vývoje naděje dožití u mužů a žen nemocných celiakií v období 1990
valy stability odhadu pro muže)  Zdroj dat: ČSÚ, 2011 a dále vlastní propo

Provedeme test jednotkového kořene pro řadu „muži“, tj. vývoj naděje dožití m
, tj. vývoj odhadu naděje dožití mužů trpících celiakií. Vyslovená hypotéza zní:

ady jsou nestacionární, jsou typu I(1) 
ady jsou stacionární, jsou typu I(0) 

jsou uvedeny pro řadu „muži“ na obrázku 6 a pro řadu „muži 
t, že na 5% hladině významnosti nezamítáme hypotézu H0, že řady jsou nestacionární.
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období 1990–2009 
SÚ, 2011 a dále vlastní propočty 

 
období 1990–2009 

SÚ, 2011 a dále vlastní propočty 

je dožití mužů v populaci a pro 
 trpících celiakií. Vyslovená hypotéza zní: 

řadu „muži [c]“na ob-
řady jsou nestacionární. 
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Obrázek 6: Výsledek ADF pro prom

Aby existoval kointegrační vztah, musí být 
a následně musí být zamítnuta testovaná hypotéza pro rezuidua z kointegra
regrese, uvedená např. Arltem a Arltovou (2007)
Fullerův test pro proměnnou . Výsledek tohoto testu je uveden na obrá

Obrázek 8: Výsledek ADF testu pro rezidua kointegra

Z výstupu je patrné, že kointegrač
xistencí vztahu, nebo nereprezentativními odhady, které by mohly být jiné, než jaké byly vypo
Případná neexistence vztahu je však pozitivní zjišt
žití mužů onemocněných celiakií je jiný, než vývoj nad
den test jednotkového kořene pro ř
[c]“, tj. vývoj odhadu naděje dožití žen trpících celiakií. Na obrázku 
systému GRETL pro řadu „ženy
znamnosti nezamítáme testovanou hypotézu H

Obrázek 9: Výsledek ADF pro prom

Na základě existence jednotkových
regrese dle příslušného postupu a následn
Výsledek tohoto testu je uveden na obrázku 

Obrázek 11: Výsledek ADF testu pro rezidua kointegra

Ani v tomto případě není možné 
grační vztah mezi nimi neexistuje, není tedy možné použít nap
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kdy se naplno začaly aplikovat nové poznatky z medicíny, které způsobily prodlužování naděje dožití 
osob onemocněných celiakií. Pro experiment nelineární regrese, aplikovaný v této studii, jsem získal 
40 pozorování, sestávající ze dvou vzorků. Nejedná se o reprezentativní výběr a jsou z větší části po-
rušeny základní předpoklady pro aplikaci metod matematické statistiky. Jde však o jediná data, která 
se podařilo opatřit, proto pouze v dlouhém období a po více experimentech bude moci být mé tvrzení 
potvrzeno nebo vyvráceno. Vzorek obsahuje 20 pozorování osob onemocněných celiakií a 20 osob 
onemocněných některou jinou nemocí nebo trpící jinými zdravotními komplikacemi, které jsou však v 
medicíně již dlouhou dobu známé. Jedná se o nemoci a komplikace: 

• cukrovka, 
• vysoký obsah cholesterolu v krvi (více než 5 mmol/l), 
•  vysoký krevní tlak (více než 150 SYS a 95 DIA), 
•  astma bronchiale (onemocnění dýchacích cest), 
•  případně jiná onemocnění. 

Výběr 40 pozorování je vyčerpávající, opatřený od jednoho lékaře, který se ve své praxi zabýval do-
spělými osobami s onemocněním trávicí soustavy a některými dalšími onemocněními. Výběr tvoří 
osoby, které byly pozvány v roce 1990 na celkovou zdravotní prohlídku, a jejich další vývoj zdravot-
ního stavu byl do budoucna sledován. Autoři Spector a Mazzeo (1980) ve své studii sestavili příklad, 
kde odhadovali, s jakou pravděpodobností uspěje student u zkoušky, s použitím dalších vysvětlujících 
proměnných, některých i diskrétních. Na základě tohoto příkladu byly rozvinuty pravděpodobnostní 
logitové a probitové modely, které v současnosti využívá řada autorů ve svých výpočtech a publika-
cích, jako například Hoyos et al. (2010) pro marketingové účely. Pokusil jsem se sestavit vlastní logi-
tový a probitový model, na jehož základě bych chtěl odhadnout pravděpodobnost nastoupení jevu 
„úmrtí x-leté osoby do pěti let od okamžiku zdravotní prohlídky“ v případě, že osoba má diagnostiko-
vánu nemoc trávicí soustavy (dnes již známá celiakie) a nastoupení tohoto jevu v případě, že má dia-
gnostikovánu některou z dalších výše uvedených nemocí. 

Vysvětlovaná proměnná je diskrétní. Pravděpodobnost nastoupení jevu „úmrtí x-leté osoby do pěti let 
od okamžiku zdravotní prohlídky“ je rovno 1, pak osoba zemře. Nebo pravděpodobnost nastoupení 
jevu „úmrtí x-leté osoby do pěti let od okamžiku zdravotní prohlídky“ je rovno 0, pak osoba přežije. 
Aby bylo možno určit i hodnoty pravděpodobnosti nastoupení tohoto jevu mezi oběma extrémy, bude 
aplikován logitový a probitový model diskrétní volby, kdy vysvětlovaná proměnná nabývá hodnot 
z intervalu <0 ; 1>. V pořízených datech vystupují proměnné: 

• VEK – je věk osoby pozvané ke zdravotní prohlídce, 
•  KZRU – je Konstanta Zvyšující Riziko Úmrtí, která byla zkonstruována především pro po-

třeby tohoto příkladu a jejíž výpočet udává vzorec (1). Konstanta nabývá hodnot z intervalu 
<5 ; 35>, 

•  CEL – je binární proměnná, nabývající hodnot „0“ = osoba nemá celiakii, avšak trpí některou 
z dalších výše zmíněných nemocí nebo má zdravotní komplikace, nebo „1“ = osoba má celia-
kii, 

•  UMRTI_5 – je binární proměnná, nabývající hodnot „0“ = osoba do 5 let od zdravotní pro-
hlídky nezemřela v důsledku svého onemocnění, nebo „1“ = osoba do pěti let od zdravotní 
prohlídky zemřela v důsledku svého onemocnění. 

Jak bylo řečeno výše, konstanta zvyšující riziko úmrtí byla zkonstruována pouze pro potřeby 
výpočtů tohoto příkladu a její výpočet vychází z tabulky 1. 
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Tabulka 1: Odpovědi pacientů na otázky lékaře během celkové prohlídky  Zdroj: vlastní sestavení 

Щ1 Щ2 Щ3 
Kuřák ne příležitostně pravidelně 
Černá káva ne příležitostně pravidelně 
Alkohol ne příležitostně pravidelně 
Spánek pravidelný nepravidelný špatný 
Stravování se pravidelné nepravidelné špatné 

Lékař při celkové prohlídce pokládá pacientovi několik jednoduchých otázek. Na základě odpovědí 
byla vytvořena tato tabulka, kde místo slovně uvedených odpovědí byly zaznamenány щ�,�, nabývající 
hodnot „0“ a „1“, kde 

• „0“ = odpověď pacienta se neshoduje se slovem, uvedeném v příslušné buňce, 
• „1“ = odpověď pacienta se shoduje se slovem, uvedeném v příslušné buňce. 

Po zaznamenání odpovědí do tabulky 2 v „0/1“ formátu 

Tabulka 2: Odpovědi pac. na otázky lékaře během prohlídky ve formátu „0/1“  Zdroj: vlastní sestavení 

Щ1 Щ2 Щ3 
Kuřák щi,j = 0/1 … … 
Černá káva … 
Alkohol … 
Spánek … 
Stravování se … 

Byl proveden výpočet 

���� 	 
1 �  щ�,�
�

���
� � 
3,5 �  щ�,�

�

���
� � 
7 �  щ�,�

�

���
� . �1� 

Tato konstanta může nabývat hodnot z intervalu <5; 35>, kde krajní hodnota 5 znamená, že pacient 
minimálně zvyšuje riziko úmrtí svým špatným životním stylem, a krajní hodnota 35 znamená, že 
pacient zvyšuje riziko úmrtí tím nejhorším možným způsobem. 

Logitový model 
Z předpokladů uvedených například Christensenem (1990) je pravděpodobnostní funkce 

�� 	 ��� 	 1| �� 	 1
1 � !"�#$%&' (�  , �2� 

která upravená pro potřeby této úlohy má podobu 

�� 	 ��� 	 1| �� 	 11 � !"�#$%#*+,-(%#.-/01(%#23,4(�  . �3� 

Označme �� 	 56 � &7 � , �4� 
která je pro potřeby úlohy v podobě �� 	 56 � 56 � 5�9��� � 5������ � 5�:�;� . �5� 
Pak platí 

�� 	 11 � !"/( 	 !/(
1 � !/( 	 <���� , �6� 

což je distribuční funkce logistického rozdělení. Pravděpodobnost osoby x-leté nezemřít do pěti let od 
okamžiku zdravotní prohlídky je 

1 > �� 	 11 � !/(  , �7� 

a proto ��1 > �� 	 !/(  . �8� 

Za pomoci logaritmu obdržíme logit 
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ln B ��1 > ��C 	 �� 	 56 � &7 � , �9� 

který má v této úloze podobu 

ln B ��1 > ��C 	 �� 	 56 � 5�9��� � 5������ � 5�:�;� . �10� 

Pro odhad parametrů loktového modelu se nedá využít klasické metody nejmenších čtverců, s dobrým 
software lze však využít metodu maximální věrohodnosti. Z obecného zápisu logaritmu věrohodnostní 
funkce, uvedeném Christensenem (1990) jako 

ln ;�56, &� 	  F�� ln G !/(
1 � !/(H � �1 > ��� ln G1 > !/(

1 � !/(HI
J

���
 , �11� 

vychází po dosazení 

ln ;�56, &� 	  F�� ln G !#$%&' (
1 � !#$%&' (H � �1 > ��� ln G1 > !#$%&' (

1 � !#$%&' (HI , �12�
J

���
 

a pro tuto konkrétní úlohu pak ln ;�56, 5�, 5�, 5��
	  F�K�LM_5� ln G !#$%#*+,-(%#.-/01(%#23,4(

1 � !#$%#*+,-(%#.-/01(%#23,4(H
J

���
� �1 > �K�LM_5�� ln G1 > !#$%#*+,-(%#.-/01(%#23,4(

1 � !#$%#*+,-(%#.-/01(%#23,4(HI . 
�13� 

Probitový model 

V logitovém modelu bylo využito logistického rozdělení, v případě probitového modelu musíme vyu-
žít rozdělení normálního. Jestliže proměnná O má normální rozdělení se střední hodnotou µ 
a rozptylem σ�, její hustota pravděpodobnosti je 

R�S� 	 1
√2UV� !�W"X�.

�Y.  �14� 

a její příslušná distribuční funkce je 

<�S� 	 Z 1
√2UV�

W

"[
!"�\"X�.

�Y. ]^ . �15� 

Pro odhad parametrů probitového modelu taktéž nemůžeme využít klasické metody nejmenších 
čtverců, ale univerzální metodu maximální věrohodnosti. Z obecného zápisu logaritmu věrohodnostní 
funkce, uvedeném např. Christensenem (1990) 

ln ;�56, &� 	 _�� ln�<����� � �1 > ��� ln�1 > <�����`J

���
 , �16� 

vychází po dosazení 

ln ;�56, &� 	 _�� ln�<�56 � &7 ��� � �1 > ��� ln�1 > <�56 � &7 ���`J

���
 , �17� 

což je pro tuto konkrétní úlohu ln ;�56, 5�, 5�, 5��
	 a�K�LM_5� lnb<�56 � 5�9��� � 5������ � 5�:�;��c

J

���� �1 > �K�LM_5�� lnb1 > <�56 � 5�9��� � 5������ � 5�:�;��cd �18� 
a distribuční funkce 
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po dosazení pro tuto konkrétní úlohu

Odhadování neznámých parametrů
mových systémů se pohodlí uživatele p
spočítat až po zadání konkrétního matematického zdrojového kódu, který byl pro každou konkrétní 
úlohu jedinečný. Navíc bylo třeba zadat po
račně vylepšoval. Byl velký prostor pro vznik chyb. 
zlepšení bylo třeba velké množství. Tém
v roce 2007 a později již bezpeč ě
výpočet iterací. V práci byl využit analytic
neznámých parametrů a testy modelu.

Odhady parametrů – logitový model

Po výpočtu odhadů neznámých parametr
uvedenou na obrázku 12 s následujícími výsledky:

Obrázek 12: odhady

Je vidět, že přestože bylo pořízeno jen velmi malé množství pozorování, všechny odhady neznámých 
parametrů jsou na 5% hladině významnosti statisticky významné.
try do pravděpodobnostní funkce (2):
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Odhadnutá hodnota funkce logaritmu v
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režimu, ve kterém onemocnění celiakie nebylo v medicíně diagnostikováno, ničili nevědomky svůj or-
ganismus potravou, kterou nesměli konzumovat. Když se na jejich onemocnění přišlo, bylo již bohužel 
pozdě pokoušet se něco zachránit. 

Obrázek 13: Závislost pravděpodobnosti úmrtí osoby x-leté do pěti let od okamžiku lékařské prohlídky 
v roce 1990 na věku konkrétní osoby, logitový model   Zdroj: vlastní výpočty 

Odhady parametrů – probitový model 

Obdobným způsobem jako v případě logitového modelu byl i zde proveden v systému GRETL odhad 
neznámých parametrů metodou maximální věrohodnosti. Systém zobrazil tabulku s výsledky, uvede-
nými v obrázku 14: 

Obrázek 14: odhady parametrů probitového modelu  Zdroj: vlastní výpočty 

Směrodatné chyby odhadů parametrů modelu jsou dostatečně malé a na 5% hladině významnosti 
můžeme s jistotou zamítnout testovanou hypotézu o jejich statistické nevýznamnosti. Je tedy možno 
vypsat odhadnuté parametry do logaritmu věrohodnostní funkce (18): 

ln ;�56, 5�, 5�, 5��
	 a�K�LM_5� lnb<�>13,59 � 0,19 � 9��� � 0,21 � ����� � 4,89 � :�;��c

J

���� �1 > �K�LM_5�� ln�1 > <�>13,59 � 0,19 � 9��� � 0,21 � ����� � 4,89 � :�;���d 
a do distribuční funkce (20) pro tuto úlohu: 

<�56 � 5�9��� � 5������ � 5�:�;�� 	 1
√2U Z !"e.� ]f

�"��,�g%6,�g�+,-(%6,���-/01(%h,ig�3,4(�

"[
 

Samotná odhadnutá hodnota funkce logaritmu věrohodnosti (18), které bylo dosaženo iterační meto-
dou po 10 iterací, je: ln ;�56, 5�, 5�, 5�� 	  >7,83512785597 . 
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Nejdůležitější grafický výstup je z této části na obrázku 15. Jde o grafické zobrazení závislosti pravdě-
podobnosti úmrtí osoby x-leté do pěti let od okamžiku lékařské prohlídky v roce 1990 na věku kon-
krétní osoby. Horní křivka odpovídá příslušným hodnotám pravděpodobnosti úmrtí osob onemocně-
lých celiakií. Dolní křivka odpovídá příslušným hodnotám pravděpodobnosti úmrtí osob onemocně-
lých některou z dalších, dříve zmíněných nemocí. Graf je obdobný jako v případě logitového modelu. 
Odhady jsou správné a oba modely se dají použít. 

Obrázek 15: Závislost pravděpodobnosti úmrtí osoby x-leté do pěti let od okamžiku lékařské prohlídky 
v roce 1990 na věku konkrétní osoby, probitový model    Zdroj: vlastní výpočty 

Závěr 
Vzhledem k tomu, že vzorek pro odhad naděje dožití není statisticky reprezentativní, není možné bez-
pečně tvrdit, že vypočtená naděje dožití je správná. Taktéž není možné tvrdit, že žádný kointegrační 
vztah mezi nadějí dožití u celkového obyvatelstva a u obyvatel trpících celiakií nemůže existovat. 
Nicméně jde o jediný pokus, představit podobu tohoto vývoje veřejnosti. V případě, že by se opatřila 
vhodnější a reprezentativnější data, mohly by být odhady zpětně přepočteny, modifikovány a znovu 
publikovány jako odhady přesnější. Zároveň by na základě těchto přesnějších odhadů mohly být pro-
vedeny statistické a demografické analýzy, jak by se mohla naděje dožití osob trpících celiakií do bu-
doucna vyvíjet. Můžeme však předpokládat, že i když se nenajde lékařská metoda, jak vyléčit tyto 
osoby trvale, vzhledem k již dostatečně objasněným příčinám a důsledkům tohoto onemocnění se dá 
předpokládat, že do budoucna bude naděje dožití těchto osob limitovat k naději dožití celkového oby-
vatelstva. Z výsledků, které byly uvedeny v části logitových a probitových modelů (byť splnění před-
pokladů pro jejich vznik není silné), je možno potvrdit odhadnutou hodnotu naděje dožití osob one-
mocněných celiakií z roku 1990. Během vývoje již samostatné České republiky naděje dožití těchto 
osob rostla, pravděpodobnost úmrtí osob x-letých tudíž určitě začala klesat. S největší pravděpodob-
ností se podaří do budoucna opatřit další obdobná data o těchto pacientech, ať už od lékaře stejného, 
nebo jiného, ale posunutá v čase o několik let dál. Doufám, že tato práce vznikne a poskytne odhady 
pravděpodobnosti úmrtí nižší, než poskytla tato práce. Tak by došlo k dalšímu potvrzení předpokláda-
ných výsledků. Z dalších studií, kterých bych chtěl do budoucna dosáhnout, uspořádám co nejpřesnější 
odhady naděje dožití osob onemocněných různými nemocemi, společně s ekonomickou analýzou vý-
znamu těchto osob pro produkt této republiky, neboť jak jsem dříve uvedl, osob nemocných každou 
konkrétní nemocí, která může jejich život předčasně ukončit, je několik desítek tisíc. Případná před-
časná ztráta potenciálu, který spočívá v těchto lidech, je krom morálních hodnot také ztrátou ekono-
mickou. 
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Summary 
Estimates of life expectancy for people with specific diseases 

Because of that sample to estimate the life expectancy is not statistically representative, it can’t safely say, that 
the calculated life expectancy is correct. Also, it is not possible to say, that no co-integration between life 
expectancy for the total population and the population suffering from celiac disease can’t exist. However, it is 
the only attempt to introduce this form of development to the public. In the event, that would seek better and 
more representative data, estimates could be retroactively restated, modified and republished as more accurate 
estimates. At the same time, based on these more accurate estimates could be made statistical and demographic 
analysis, how could life expectancy of people suffering from celiac disease develop in the future. Even if we will 
find a medical method to permanently cure these people, due to the already known causes and consequences of 
this disease, we can say, that the life expectancy of these people will limit to the life expectancy of the total 
population in the future. The results, which were placed in the LOGIT and PROBIT models, it is possible to 
confirm the value of the estimated life expectancy of people suffering from celiac disease in 1990. During 
development of the independent Czech Republic could the life expectancy of these people grow, the probability 
of death x-year-old certainly began to decline. Most likely in the future will find further information about these 
patients, whether by the same doctor or another, but shifted in time a few years away. I hope that this work will 
be, and provide estimates of the probability of death lower than that provided by this work. Then there was 
another confirmation of the expected results. In other studies, which I would like to achieve in the future, arrange 
the most accurate estimates of life expectancy of people sick in different diseases, together with the economic 
analysis of the importance of these people to the product of the Republic, because as I said earlier, there are tens 
of thousands of people sick each these diseases, which can prematurely terminate human life. Potential loss of 
these people is in addition to moral values, a loss of economic value. 

Keywords: Life Expectancy, Probability of Death, Celiac Disease, Co-integration, LOGIT, PROBIT, Discrete 
Dependent Variable. 
 


