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JAK VZNIKÁ VĚDECKÁ STUDIE
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KDY PŘEMÝŠLET O DATECH

Už ve chvíli, kdy o studii teprve uvažujeme
● Co budeme sbírat?
● Co s tím pak budeme chtít dělat? K čemu budou výsledky 

užitečné?
● Jak budeme sbírat?
● Na kom to budeme měřit / sledovat / zjišťovat?
● Kolik toho bude? Bude to stačit?
● Jak to pak budeme analyzovat?



 
 

DESIGN STUDIE

Jak a na kom budeme měřit?
● popisujeme jen stav nebo porovnáváme intervence?

– vzorek pacientů z ambulance / hospitalizace
– volba zda a jaká kontrolní skupina: zdraví lidé / jiná terapie
– koho náš vzorek reprezentuje? zobecnitelné?

● jdeme do minulosti? 
– case-control studie, průřezová studie
– retrospektivně z dokumentace? registr?

● jdeme do budoucnosti? (observace, randomizovaný experiment)



 
 

DESIGN STUDIE

● děláme průzkum?
– je vzorek respondentů reprezentativní?
– oslovení pacientů v ambulanci
– výzva na internetu: riziko samovýběru extrémů

Kolik toho budeme měřit?
● cílový počet respondentů / vyšetřených

– ideálně stanoveny z výpočtů síly studie (power study)
– uskutečnitelné? → realistický odhad



 
 

DESIGN STUDIE

Co budeme měřit?
● výskyt jevu (ano/ne – např. výskyt AI onemocnění) 

● odběr a hodnoty z laboratoře (např. koncentrace kappa-lambda FLC)

● popis stavu pomocí škály nebo skóre (MMSE pro Alzheim. nemoc)

● cílený test (např. TUG test)

● doba od do nějaké události (např. od operace do úmrtí/propuštění)

● dotazníkové šetření (např. kvalita života)

minimalizace zátěže pacienta při maximalizaci informace

Vždy evidujeme i relevantní demografické / anamnestické proměnné



 
 

SBĚR DAT

Kvalitně sebraná a připravená data
● umožňují včasnou detekci problémů
● významně urychlují analýzu
● omezují riziko chyby při analýze
● lze lépe interpretovat, činit závěry s větší jistotou
● lze snadno doplňovat pro budoucí použití, lze se k nim 

vracet s minimem nároků na čas
● porozumí jim i někdo jiný a může vaši práci převzít



 
 

SBĚR DAT

Jak budeme data uchovávat?
● příprava datového formuláře

– Access, Excel, Calc
– jasný identifikátor jedince, posléze anonymizovaný, ale přiřazení zaheslované 

uložit pro budoucí referenci
– proměnná s kategoriemi: definice, zařazení do skupin, názvy skupin
– proměnná s hodnotami: možné limity hodnot, jednotky

● přehlednost, popis na zvláštním listě
– databázi pak může použít i někdo jiný než já sám

● při opisu z karet zapsat vše, co mohu
● nezahazovat primární informaci (BMI: nechat i výšku i hmotnost)



 
 

TYPY PROMĚNNÝCH

Základní dva typy proměnných (veličin)
● kategoriální proměnná

– omezené množství hodnot
– pohlaví, NYHA klasifikace, typ DM, genotyp, ...
– podtyp binární proměnná (ano/ne)

● přítomnost onemocnění, pozitivita testu, ...

● spojitá proměnná
– spojité množství hodnot
– BMI, glykemie, pH, věk, ...



 
 

KATEGORIÁLNÍ PROMĚNNÁ

Omezené množství hodnot
● znak přítomen / nepřítomen 
● výběr z rovnocenných (neseřaditelných) možností: umístění nádoru, druh terapie, ...
● hodnoty lze seřadit: úroveň vzdělání, stupeň závažnosti onemocnění, ...

Povaha kategorií
● “přirozené” (žena/muž, barva, diagnóza, ...)
● umělé: vznikají pojmenováním nějakých intervalů spojité proměnné

– podváha / normální váha / nadváha / obezita / morbidní obezita – ve skutečnosti je to BMI rozsekané na 
kousky

Umělé kategorie znamenají ztrátu informace obsaženou ve spojité proměnné 

Lepší zaznamenat tu, pokud to jde, kategorizace se dá vytvořit vždycky



 
 

KATEGORIÁLNÍ PROMĚNNÁ

Na co si dát pozor, když zapisuji kategoriální proměnnou
● jasně definovaná množina hodnot, kterých faktor nabývá
● pokud slovně, dávám pozor na překlepy, mezery
● pokud číselně, uchovávám si bokem správné přiřazení 

číselných kódů a názvů
● ideálně si v databázi nastavím povolené hodnoty, když 

chci napsat něco jiného, zařve
● pokud vytvořena uměle, uchovávám i původní proměnnou 



 
 

SPOJITÁ PROMĚNNÁ

● má zpravidla jednotky
● má logická rozmezí

– pH krve = 4 je spíše chyba než reálná hodnota
– BMI = 10 nebo BMI = 100

● tyto informace v seznamu proměnných poslouží skvěle při 
kontrole dat a analýze

● jednotky nepíšu do dat, ale bokem
● pozor na desetinnou tečku / čárku



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

● ukážeme si data
● společně budeme identifikovat, co je špatně
● ukážeme si, co to udělá při natažení do R
● ukážeme si, jak to napravit



 
 

ZAČÁTEK PRÁCE S R STUDIEM

● vytvořte si někde pracovní adresář
● http://biostatisticka.cz/vyuka
● do adresáře si stáhněte lekce1.R a data
● kliknutím nebo otevřením v Rstudiu spusťte

● kurzor na řádku + Ctrl+Enter spustí řádek
● blok označený myší + Ctrl+Enter spustí blok



 
 



 
 



 
 



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

● že je diabetes, hypertenze apod faktor (tj. kategoriální) je OK 
● že je věk, glykemie atd. faktor je špatně
● co se stalo?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

pozn.: data v Excelu



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

věk není číslo ale text! Hezké, ale nepoužitelné.



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

text uprostřed čísel, navíc nenesoucí příliš informace



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

prázdné pole: je to NE nebo chybějící pozorování?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

desetinná čárka a desetinná tečka zároveň



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

nesmyslná hodnota – obvykle nenajdeme na první pohled



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?



 
 

UKÁZKA DAT – CO JE ŠPATNĚ?

tři informace (přítomnost, typ, terapie) naráz, takto neanalyzovatelné



 
 

UKÁZKA DAT – NÁPRAVA



 
 

UKÁZKA DAT – NÁPRAVA

věk přepočítán (zaokrouhlení vizuální, jinak des. číslo)



 
 

UKÁZKA DAT – NÁPRAVA

čárka opravena na tečku, nejsou texty; NA je ekvivalentní prázdnému poli



 
 

UKÁZKA DAT – NÁPRAVA

rozlišeno ne a chybějící, poznámka je vedle



 
 

UKÁZKA DAT – NÁPRAVA

rozlišeno ne a chybějící, poznámka je vedle



 
 

UKÁZKA DAT – NÁPRAVA

rozděleno na výskyt a poznámku



 
 

UKÁZKA DAT – NÁPRAVA

rozlišen výskyt, typ, terapie do samostatných proměnných

→



 
 

UKÁZKA DAT – OPRAVA



 
 



 
 

● přehledný seznam 
slouží jako reference
– pro autora databáze
– pro analytika
– pro návrat v 

budoucnosti
● snižuje riziko chyby, 

záměny, nepochopení



 
 

VÝSLEDEK OPRAV

● data jsou v R přímo čitelná se správným typem
● dají se na ně rovnou uplatnit analytické nástroje (tabulky, výpočet 

průměrů atd)
● radikálně rychlejší, efektivnější práce s menším rizikem chyb
● dobrá příprava předem se rozhodně vyplatí

DOMÁCÍ ÚKOL
● navrhnout, jak přepracovat poslední sloupec (laická KPCR)
● zkusit si natáhnout do Rstudia nějaká svoje data a podívat se na ně



 
 

KDE HLEDAT POMOC S R

● R pro biology (Karel Zvára, KPMS)
– http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zvara/biostat/2009/eRkoBio.pdf

● Materiály k Rku (Arnošt Komárek, KPMS MFF UK)
– http://www.karlin.mff.cuni.cz/~komarek/vyuka/2011_12/Rko-2011.html
– Hrátky s R (správný odkaz):

https://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/Rdoc/arnost_introR.pdf
● Cookbook for R (www.cookbook-r.com)
● Stackoverflow (stackoverflow.com)

– dotazy s řešeními od uživatelů
– typicky se sem dostanu po dotazu v googlu



 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST

www.biostatisticka.cz

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zvara/biostat/2009/eRkoBio.pdf
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http://stackoverflow.com/
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