
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Přírodovědecká fakulta 
 

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
 
 
 
 

 
 
 
 

NADĚJE DOŽITÍ PŘI NAROZENÍ – REGRESNÍ 
MODELY V KONTEXTU UKAZATEL Ů 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 

Bakalářská práce 
 
 

Jitka Láchová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2008        Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. D. Dzúrová, CSc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně, pod vedením 
školitelky Doc. RNDr. Dagmar Dzúrové, CSc., a že jsem všechny použité prameny 
řádně citovala. 
 
 
 
 
V Novém Městě na Moravě, dne 18.5.2008 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Jitka Láchová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji Doc. RNDr. D. Dzúrové, CSc. za velice ochotné vedení této bakalářské práce; 
za cenné rady, podněty, věcné i stylistické připomínky k textu.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Naděje dožití p ři narození – regresní modely v kontextu ukazatel ů 
zdravotní pé če 
 
Abstrakt 
 
Tato práce se snaží pomocí metod statistické analýzy hodnotit variabilitu ukazatele naděje dožití 

při narození za regiony světa. Pro každý region světa je vytvářen lineární regresní model, 

závislou proměnnou se stává naděje dožití při narození; nezávisle proměnné tvoří soubor 

patnácti ukazatelů zdravotní péče. Nezávisle proměnné vstupující do modelu byly vybírány 

v kontextu současných trendů výzkumu této problematiky. Byla prokázána skutečnost, že pro 

vysvětlení hodnot závislé proměnné postačí pro všechny regiony pouze 1–4 nezávislé 

proměnné. Tyto nezávislé proměnné se v jednotlivých regionech liší. Každý model je doplněn 

o podrobnou analýzu a diskusi nejvýraznějších reziduí. V závěru práce je diskutována 

vypovídací schopnost modelů, a jejich použitelnost pro praxi.  
 

Klíčová slova:  naděje dožití při narození, ukazatele zdravotní péče, lineární regresní model, 

WHO regiony světa 

 
 
 
 
Life expectancy at birth – regression models of hea lth care related 
indicators 
 
Abstract 
 
This study attempt to asses variability of the indicator life expectancy at birth between world 

regions. The methods of statistical analysis are used. For each region of the world, the linear 

regression model is constructed. Life expectancy at birth became a dependent variable. 

Independent variables are 15 health care indicators, that were chosen in the context 

of contemporary research. It was proved that the variability of dependent variable is explained 

by only 1–4 independent variables for each region. These independent variables vary from one 

region to another. Each model contains also residual analysis. In the end of the study, 

the reliability and usability of the models is discussed.  

 

Key words:  life expectancy at birth, health care indicators, linear regression model, 
WHO world regions  
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Úvod 

 
Rozdíly ve vyspělosti jednotlivých zemí světa existují z hlediska nejrůznějších ukazatelů. 

Vyspělost zemí lze hodnotit z pohledu ekonomického, vzdělanostního, technologického,… 

a dalších. Pochopitelně i pohled zdravotnický vypovídá o vyspělosti státu mnohé.   

Tato práce se zabývá hodnocením zemí světa právě pomocí ukazatelů souvisejících s úrovní 

zdravotní péče. Jedná se o kvantitativní analýzu statistických dat. 

Naděje dožití je důležitý demografický ukazatel a je často předmětem empirických, 

metodologických či kombinovaných výzkumů (VELJANOVIĆ–MORAČA 2003).  

Cílem práce je snaha o vysvětlení variability proměnné naděje dožití při narození pomocí 

ukazatelů souvisejících s úrovní zdravotní péče. Hypotézy se týkají rozdílů v hodnotách naděje 

dožití a jsou podrobně popsány v podkapitole 1.3. K vysvětlení rozdílů jsou použity regresní 

modely, které jsou počítány odděleně pro každý region světa.  

Práce je strukturovaná do kapitol. Začíná metodologickým úvodem, na který navazuje 

diskuse s odbornou literaturou. Z této diskuse následně vychází výběr nezávisle proměnných 

vstupujících do regresních modelů. Zdůvodnění pro rozhodnutí počítat regresní modely 

odděleně pro regiony světa poskytuje kapitola 4 (Naděje dožití – deskriptivní statistika). 

Samotné modely tvoří stěžejní část práce, jsou popisovány v  kapitole 5 (Modely naděje dožití – 

regresní analýza). V této kapitole nechybí ani analýza reziduí pro každý ze světových regionů. 

Veškeré tabulky týkající se regresních modelů jsou k dispozici v přílohách.  
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Kapitola 1 
 

Metodika  

 
1.1  Použité metody statistické analýzy 
 
V této práci jsou použity metody deskriptivní statistiky (nejrůznější charakteristiky polohy 

a variability), korelační analýzy (Spearmanův korelační koeficient), a testování hypotéz 

(analýza rozptylu Anova). Základ práce je vystaven na metodě krokové lineární regrese, kdy 

je jako závislá proměnná uvažována naděje dožití žen při narození a nezávisle proměnnými 

ukazatele související s úrovní zdravotní péče.  

 
1.1.1   Závislá prom ěnná   
 

V souladu s řadou studií (např. KUNST, MACKENBACH 1994), a také díky rozdílné 

nadúmrtnosti mužů v jednotlivých zemích světa, se pro analýzu uvažuje naděje dožití pouze 

pro jedno pohlaví.  

Při výběru pohlaví je brán ohled na ostatní ukazatele, které se budou v souvislosti se 

závislou proměnnou uvažovat. Vzhledem k větší provázanosti těchto ukazatelů s problematikou 

ženské populace (např. míra mateřské úmrtnosti, míra kojenecké úmrtnosti) je nakonec zvolena 

naději dožití žen pří narození (dále jen naděje dožití, či závislá proměnná). 

 
1.1.2   Nezávislé prom ěnné 
 

Pro tuto práci je klíčový výběr nezávisle proměnných, tedy ukazatelů souvisejících s úrovní 

zdravotní péče. Po diskusi s odbornou literaturou (kap. 2) je vybráno vedle střední délky života 

dalších 15 ukazatelů (kap. 3), které větší či menší měrou vystihují úroveň zdravotní péče.  

 
1.2  Měřítková úrove ň 
 
Základní jednotkou měřítkové úrovně se staly země světa. Co se týče výběru zemí, z původních 

193 členů Světové zdravotnické organizace byly vyřazeny ty státy, které nesplňovaly kritérium 

populační velikosti (počet obyvatel větší něž 750 tisíc). Důvodem je rovnocenné hodnocení 

všech zemí bez jakéhokoliv kvantitativního či kvalitativního rozrůznění, tzn. co země, to případ. 

Ovšem ve skutečnosti je podíl miniaturních států na reálném systému zanedbatelný, a tak by 
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jistě bylo neuvážené považovat takto malé státy za rovnocenné zemím několikanásobně větším. 

Do analýzy bylo tedy zařazeno 157 zemí světa.  

Díky výrazné variabilitě hodnot naděje dožití za země světa (kap. 4, tab. 1.1) jsou modely 

počítány odděleně pro světové regiony. 

 
1.2.1   Vymezení region ů 
 

Vzhledem k náročnosti samostatného zpracování regionalizace světa bylo rozhodnuto o použití 

jednoho z již stávajících vymezení světových regionů. Otázkou je, které vymezení je pro práci 

nejvhodnější. 

Po důsledné analýze nejrůznějších možných vymezení regionů světa byla nakonec zvolena 

regionalizace vymezená Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která dělí země světa 

do šesti dílčích regionů (viz obr. 1). Detailní rozpis zemí, včetně zařazení do jednotlivých WHO 

regionů, je k dispozici v příloze 1.  
 

Obr. 1: Regiony světa dle WHO 
 

 
   (Zdroj regionalizace: WHO 2008) 
 

Přestože se na první pohled WHO regionalizace světa může zdát poněkud překvapivá, tak je 

vzhledem k důvěryhodnosti organizace, která ji tvořila, považována za odpovídající. Navíc, 

v kontextu s tématem práce, je regionalizace Světové zdravotnické organizace nejvíce 

opodstatněná1. 

 

                                                 
1 Na základě interních sdělení kanceláře WHO v ČR, a odkazu na webové stránky WHO (konkrétně 
regionální kanceláře pro region severovýchodní Asie), je odůvodnění regionalizace následující: „Šest 
regionů, do kterých WHO člení země světa, je založeno na geografii (více či méně modulované 
politikou), a nikoliv na stupni rozvoje. Každý z regionů WHO zahrnuje příklady zemí na všech stupních 
rozvoje. Žádný z regionů není homogenní z hlediska rasy, víry, politického či kulturního uspořádání, 
zdrojů nerostných surovin, rozvoje průmyslu, kvalifikované pracovní síly, či z hlediska nemocí 
a zdravotních problémů. Někdy se může zdát, že jeden faktor je více zřejmý v jednom regionu než 
v jiném: region VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ je převážně muslimský (se všemi souvisejícími 
implikacemi pro zdravotnictví), EVROPA je z velké části industrializovaná, v AFRICE se vyskytuje více 
nemocí tropického typu; avšak toto jsou výjimky (WHO REGIONAL OFFICE FOR SOUTH–EAST 
ASIA 2006). 
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1.3  Hypotézy 
 
1.3.1   Rozdíly v hodnotách nad ěje dožití žen p ři narození  
 

Je zřejmé, že mezi zeměmi světa existují výrazné rozdíly v hodnotách naděje dožití. Lze 

předpokládat, že odlišné hodnoty naděje dožití budou vykazovat regiony světa jako celky. 

K ověření předpokladu je stanovena první hypotéza (H1).  

H1: Jednotlivé regiony světa se v rozložení hodnot naděje dožití žen při narození statisticky 

významně liší.  

Testování H1  je součástí kap. 4 (tab. 1.3).  

 
1.3.2   Vysvětlení variability závislé prom ěnné v jednotlivých modelech 
 

Je pravděpodobné, že v každém WHO regionu světa budou mít významný vliv na vysvětlení 

variability hodnot naděje dožití odlišné nezávislé proměnné. Předpoklad ověříme testováním 

další, v pořadí druhé hypotézy (H2).  

H2: Modely popisující statisticky nejlépe variabilitu závislé proměnné (odhady regresních 

koeficientů) budou v jednotlivých WHO regionech světa rozdílné; tedy vysvětlující proměnné 

a regresní koeficienty se budou v jednotlivých WHO regionech světa lišit.  

Ověření H2  se nachází v podkapitole 5.2. 
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Kapitola 2 
 

Diskuse s odbornou literaturou 

 
V odborné literatuře nalezneme nepřeberné množství článků a monografií, které, ať už více či 

méně z geografického pohledu, sledují úroveň zdravotní péče. Bohužel, většina z těchto 

publikací se opírá o dotazníková šetření (např. CONGDON 2001; GUYATT, FEENY, 

PATRICK 1993; nebo KUNST, MACKENBACH 1994).  

Výzkumy jsou zaměřeny spíše na kvalitativní analýzu a subjektivní vnímání zdraví 

(např. LEE 1982), či na hodnocení kvality života spojené se zdravím (GUYATT, FEENY, 

PATRICK 1993). 

Relativně blíže k cílům předložené práce má studie P. Congdona, která sleduje 

nerovnoměrnosti v úmrtnosti a nemocnosti mezi socioekonomickými skupinami 

a geografickými oblastmi Velké Británie. P. Congdon vytváří modely, kde do úmrtnostních 

tabulek zahrnuje data za úmrtnost, nemocnost a subjektivní vnímání zdraví (CONGDON 2006).  

Existují i další práce, které dávají do souvislosti zdraví s několika dalšími faktory. 

Např. autoři C. Richmond, S.J. Elliott, R. Mathews a B. Elliott uvažují vztahy mezi zdravím 

a prostředím, ekonomickou situací a prosperitou (RICHMOND, ELLIOT, MATTHEWS, 

ELLIOT 2005). 

Studií zaměřených v kontextu předložené práce mnoho není, některé z nich však posloužily 

jako výchozí zdroj pro nasměrování analýzy a výběr proměnných.  

- Např. A. Robbins kritizuje World Health Report 2000 Světové zdravotnické organizace 

(WHO) za nedostatečnou pozornost k prevenci a ochraně (ROBBINS 2001). Na základě 

této kritiky jsou do vybraných ukazatelů zdravotní péče zahrnuty proměnné očkování 

a přístup městského obyvatelstva k pitné vodě.  

- Naopak, Robbins říká, že WHO perfektně pokryla služby osobní zdravotní péče 

a financování zdravotnictví (ROBBINS 2001). V souladu s tímto tvrzením, do regresní 

modelu vstupuje proměnná celkové výdaje na zdravotnictví jako procento hrubého 

domácího produktu (HDP).  

- Health and Lifestyle Study z počátku 90. let, která hodnotila situaci v Anglii a Walesu,  

obsahovala jako jednu z vysvětlujících komponent charakteristiku zvanou „Fitness“. 

Tato charakteristika zahrnovala 3 dílčí proměnné: krevní tlak, respirační funkci a Body 
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Mass Index (BMI)2 (KUNST, MACKENBACH 1994). Vzhledem k tomu, že takovéto 

charakteristiky za země světa nemáme, používá se podobný, avšak zjednodušený 

ukazatel procento dětí do pěti let s nadváhou. 

- D. Bardehle, která vytvářela sadu hodnotících ukazatelů zdraví pro jihovýchodní 

Evropu, zahrnuje do svého modelu i podíl obyvatelstva staršího 65 let na populaci 

(BARDEHLE 2002). I v tomto případě byl výběr nezávisle proměnné inspirován prací 

D. Bardehle, a stejná proměnná vstupuje i do tohoto modelu. Koneckonců výběr 

ukazatelů, které pro svou práci Doris Bardehle zvolila, je podle názoru autorky 

předložené práce velmi výstižný a opodstatněný. Výběr zahrnuje jednak proměnné, 

které by se s obecnou platností daly použít pro hodnocení zdraví i v jiných regionech 

(nezaměstnanost, dětská úmrtnost); a také další proměnné, jenž se váží specificky 

k poválečné situaci regionu jihovýchodní Evropy (sebevraždy, vraždy, průměrný počet 

lidí v místnosti) (BARDEHLE 2002).  

 

U ukazatelů je důležitá jejich vypovídací schopnost, spolehlivost, a interpretovatelnost 

(GUYATT, FEENY, PATRICK 1993). Podobně i D. Bardehle si stanovuje následující kritéria 

pro výběr ukazatelů: relevantnost, platnost, měřitelnost, citlivost ke změnám, srovnatelnost, 

opakovatelnost (pro časové řady), užitečnost, dostupnost (BARDEHLE 2002).  

Wolfson, ve své práci týkající se naděje dožití se zaměřením na zdravotnictví, se dotýká 

problému přílišné kvantifikace dat. Dokazuje, že naděje dožití sice zohledňuje kvantitu života, 

nikoliv však jeho kvalitu. Upozorňuje na skutečnost, že ačkoliv preferujeme delší život, mohou 

být přidaná léta života pouze lety prožitými v nemoci. Lidé ve vyšším věku mají totiž chatrné 

zdraví a jsou zatíženi chronickými chorobami (WOLFSON 1996).  

V téměř všech zmíněných publikacích se píše o důležitosti výzkumu a analýz zdraví pro 

politická rozhodování (např. GAKIDOU, MURRAY, FRENK 2000; či HUNT, 

McEWEN 1980). Konkrétně Kunst a Mackenbach říkají, že úkolem WHO (Evropský region) je  

kvantifikovat socioekonomické rozdíly ve zdraví, aby se následně daly použít pro politická 

rozhodnutí (KUNST, MACKENBACH 1994). 

Z hlediska metodologického se nabízí několik řešení, jak k problémům přistupovat. Kunst 

a Mackenbach ve své knize diskutují, zda jsou vhodnější metody jednoduché, či sofistikované. 

Na jednu stranu, jednoduché metody ztrácí dostupnou informaci, jsou však, na stranu druhou, 

snáze interpretovatelné (KUNST, MACKENBACH 1994). V této práci je model počítán 

metodou stepwise lineární regrese, což považuji za určitý kompromis mezi jednoduchostí 

a sofistikovaností přístupu. 

                                                 
2 Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI  (z anglického body mass index) je číslo 
používané jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. Index se spočítá 
vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky. Index tělesné hmotnosti vytvořil 
někdy v letech 1830–1850 belgický vzdělanec Adolphe Quetelet při práci na svém systému „sociální 
fyziky“, proto se BMI někdy označuje také jako Queteletův index (WIKIPEDIE 2008).  
 



Jitka Láchová: Naděje dožití při narození – regresní modely v kontextu ukazatelů zdravotní péče                        9 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitola 3 
 

Výběr prom ěnných vstupujících do modelu 

 
Pro vystižení úrovně zdravotnictví v jednotlivých zemích světa je použito 16 vybraných 

ukazatelů. Jejich výběr je částečně inspirován odbornou literaturou, a to zejména článkem 

Doris Bardehle (BARDEHLE 2002). 

Omezujícím prvkem se stala dostupnost dat. Z důvodu vyhnutí se komplikacím 

způsobeným chybějícími daty v jednom roce, je použit vždy pro každou proměnnou prostý 

aritmetický průměr dostupných let z období 2000–2005.  

Pokud se v této kapitole hovoří o koeficientu korelace, jedná se vždy o Spearmanův 

korelační koeficient.  

 

3.1  Závisle prom ěnná 
 
Závislou proměnnou v modelu se stává naděje dožití při narození, ženy. 

� Definice: Naděje dožití při narození je průměrný věk, kterého se dožije novorozenec za 

předpokladu zachování stejných měr úmrtnosti. 

� Zdroj dat:  Data  byla převzata z databáze U.S. Census Bureau, jedná se o průměrnou 

hodnotu z období 2000–2005. 

� Účel zařazení do modelu: Jedná se o syntetický ukazatel charakteristik úmrtnosti, 

kvality života a vyspělosti země. 

 
3.2  Nezávisle prom ěnné  

 
a) Míra kojenecké úmrtnosti, obě pohlaví dohromady 

� Definice: Míra kojenecké úmrtnosti je poměr mezi počtem zemřelých do 

jednoho roku života a počtem živě narozených (na 1000 živě narozených). 

� Zdroj dat:  Data převzata z databáze Světové zdravotnické organizace (WHO), 

průměr za období 2004–2005. 

� Účel zařazení do modelu: Úmrtnost do jednoho roku života významně 

ovlivňuje hodnoty naděje dožití při narození 

� Korelace se závislou proměnou: Spearmanův korelační koeficient je -0,928 

(sig. <0,0001); tedy čím nižší míra kojenecké úmrtnosti, tím vyšší hodnota 

střední délky života při narození.  
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b) Míra mateřské úmrtnosti (na 100 tis. živě narozených) 

� Definice: Jedná se o zemřelé ženy v průběhu těhotenství nebo do 42 dnů od 

ukončení těhotenství (WHO 2008). Míra je relativizována počtem živě 

narozených v daném roce. 

� Zdroj dat:  Data z databáze WHO, dostupný pouze rok 2000. 

� Účel zařazení do modelu:  Komplikace v průběhu těhotenství a během porodu 

jsou v rozvojových zemích hlavní příčinou úmrtnosti a invalidity žen 

v reproduktivním věku (WHO 2008).  

� Korelace se závislou proměnou: Korelační koeficient mezi mateřskou mírou 

úmrtnosti a nadějí dožití je rovněž velmi vysoký, má hodnotu -0,885 

(sig. <0,0001). 

 
c) Celkové výdaje na zdravotnictví jako procento hrubého domácího produktu (HDP) 

� Definice: Výběr ukazatelů týkajících se výdajů na zdravotnictví je široký 

(např. vládní výdaje na zdravotnictví, výdaje na zdravotnictví na osobu, atd.); 

do modelu byl však zvolen nejčastěji používaný ukazatel „Celkové výdaje na 

zdravotnictví jako procento HDP“. 

� Zdroj dat:  Databáze WHO, prostý aritmetický průměr let 2000–2004. 

� Účel zařazení do modelu: Je zřejmé, že úroveň zdravotnictví a potažmo naděje 

dožití bude korespondovat s výší výdajů
3. 

� Korelace se závislou proměnou: Korelační koeficient ukazuje slabší závislost, 

dosahuje hodnoty 0,488 (sig. <0,0001).  

 

d) Očkování 

� Definice: Ukazatel „očkování“ je zkonstruován jako kombinace tří dílčích 

vakcinací.  

První složkou jsou „zarděnky“ – procento jednoletých, kteří v daném roce 

obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny proti zarděnkám. V zemích, kde se 

doporučuje očkovat proti zarděnkám až po jednom roce života, je věková 

hranice stanovena na 24 měsíců.(WHO 2008) 

Druhou složku tvoří „DTP3“ – procento jednoletých, kteří v daném roce 

obdrželi 3 dávky kombinované vakcíny proti tetanu a černému kašli 

(WHO 2008).  

Třetí složkou je „žloutenka typu B3“ – procento jednoletých, kteří v daném roce 

obdrželi 3 dávky vakcíny proti žloutence typu B3 (WHO 2008). 

Z těchto tří dílčích ukazatelů byl opět vytvořen průměr za každý stát. V zemích, 

kde se žloutenka nevyskytuje (tudíž nemáme data za třetí složku), byl průměr 

počítán pouze za zbylé dvě složky.  

                                                 
3 Například v Rumunsku bylo v devadesátých letech zaznamenáno snížení naděje dožití. Rychlé 
socioekonomické změny a privatizace zdravotnictví měly za důsledek nedostatek financí na rumunský 
systém zdravotní péče, což vedlo ke krátkodobému snížení naděje dožití (MURESAN 1999). 
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� Zdroj dat:  Datovou základnou tohoto ukazatele je opět databáze WHO, průměr 

let 2004 a 2005. 

� Účel zařazení do modelu: Obecně se očkování chápe jako prevence před 

závažným onemocněním. 

� Korelace se závislou proměnou: Koeficient korelace mezi proměnnou 

„očkování“ a závislou proměnnou je 0,413 (sig. <0,0001). 

 
e) Narození s nízkou porodní hmotností 

� Definice: Procento novorozenců, kteří se narodili s porodní hmotností nižší 

než 2500 gramů (WHO 2008). 

� Zdroj dat:  Data z databáze WHO, rok 2002. 

� Účel zařazení do modelu: Podíl novorozenců s nízkou porodní hmotností je 

indikátorem komplexních problémů zdravotní péče. Zahrnuje v sobě 

podvýživu, nemocnost, pracovní vytížení a nedostatečnou zdravotní péči 

v průběhu těhotenství. Hodnoty ukazatele narození s nízkou porodní hmotností 

jsou důležitým předpokladem přežití novorozenců (WHO 2008). 

� Korelace se závislou proměnou: Hodnota korelačního koeficientu je -0,702 

(sig. <0,0001). 

 
f) Přístup městského obyvatelstva k pitné vodě 

� Definice: Procento obyvatelstva s přístupem k udržitelným zdrojům pitné vody 

(WHO 2008). 

� Zdroj dat: Data jsou dostupná za městské a venkovské obyvatelstvo zvlášť. 

Při konstrukci ukazatele bylo zvažováno použití váženého průměru obou 

kategorií, nicméně nakonec byla vybrána pouze kategorie městského 

obyvatelstva, a to z následujících důvodů:  

- rozlišení městského a venkovského obyvatelstva je problematické, 

neexistuje jednotná definice „městského“ a „venkovského“ pro všechny 

země světa; problematika má spekulativní povahu – co je chápáno jako 

„venkovské“ v jedné zemi, může být chápáno jako „městské“ v zemi jiné; 

- kategorie „městské obyvatelstvo“ se týká většího množství osob; 

- pro účely práce je vhodnější uvažovat městské prostředí, neboť ukazatel 

přístup k pitné vodě má zde větší vypovídací schopnost než v prostředí 

venkovském; 

- v neposlední řadě je důvodem pro výběr kategorie „městské obyvatelstvo“ 

lepší dostupnost dat za více zemí světa. 

Použita opět databáze WHO, průměr za období 2002–2004. 

� Účel zařazení do modelu: Dostupnost hygieny a pitné vody jako takové se 

nepochybně odráží ve zdravotním stavu jedinců. 

� Korelace se závislou proměnou: Korelační koeficient je roven 0,704 

(sig. <0,0001); tedy čím lepší je přístup k pitné vodě, tím vyšších hodnot 

dosahuje střední délka života při narození.  
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g) Prevalence HIV u osob starších patnácti let 

� Definice: Počet osob ve věku 15–49 let, které jsou nakaženy virem HIV 

(na 100 tis. obyvatel) (WHO 2008). 

� Zdroj dat:  Data z databáze WHO, dostupný pouze rok 2005. 

� Účel zařazení do modelu: HIV a AIDS se staly hlavním problémem veřejného 

zdraví ve spoustě zemí. Monitorování postupu epidemie a dopadů intervencí je 

klíčové (WHO 2008). 

� Korelace se závislou proměnou: Korelační koeficient proměnné je -0,669 

(sig. <0,0001); ukazuje tedy relativně silnou negativní závislost.  

 
h) Prevalence tuberkulózy 

� Definice: WHO charakterizuje ukazatel jako počet případů onemocnění TBC 

(všech forem – plicní i ostatní) v populaci v daném čase. V této databázi je 

vyjádřen jako počet případů onemocnění na 100 tisíc obyvatel. 

� Zdroj dat:  Data jsou velmi dobře dostupná z databáze WHO, použity průměrné 

hodnoty za období 2000–2005. 

� Účel zařazení do modelu: Onemocnění TBC (a potažmo úmrtí) bývá 

v mnohých zemích často označováno za jednu z významných příčin snižování 

naděje dožití.   

� Korelace se závislou proměnou: Spearmanův koeficient korelace má vysokou 

hodnotu -0,881 (sig. <0,0001). 

 

i) Prenatální péče 

� Definice: Jedná se o podíl žen, které navštívily kvalifikovaný zdravotnický 

personál z důvodů souvisejících s těhotenstvím. Ukazatel je vztažený k živě 

narozeným, v daném časovém úseku (WHO 2008). 

� Zdroj dat:  WHO vnitřně rozděluje tento ukazatel podle počtu návštěv 

(prohlídek) na „alespoň jedno navštívení“ a „alespoň čtyři navštívení“.  

Pro tuto analýzu byl zvolen ukazatel podíl žen, které minimálně čtyřikrát 

navštívily kvalifikovaný zdravotnický personál z důvodů souvisejících 

s těhotenstvím. Důvod je prostý, u „čtyřech navštívení“ je lepší dostupnost dat 

pro více zemí než u „jednoho navštívení“. Data pochází z databáze WHO, 

průměr za období 2000–2005. 

� Účel zařazení do modelu: Dostupnost prenatální péče je charakteristikou 

vyspělosti úrovně zdravotnictví. 

� Korelace se závislou proměnou: Korelační koeficient se zde v tomto případě 

neuvádí, neboť není statisticky významný (signifikance je větší než 0,05).  

 
j) Počet lékařů 

� Definice: Jedná se o prostý počet lékařů bez uvažování specializace. Z důvodu 

srovnání zemí je ukazatel chápán jako hustota lékařů na 1000 obyvatel. 



Jitka Láchová: Naděje dožití při narození – regresní modely v kontextu ukazatelů zdravotní péče                        13 
   

� Zdroj dat:  WHO poměrně detailně diferencuje lidské zdroje ve zdravotnictví 

do několika dílčích podskupin (např. zubaři, zdravotní sestry, 

lékárníci, …apod.). Pro vlastní analýzu byla vybrána nejhrubší kategorie 

„lékaři“, která zahrnuje obecné lékaře i specialisty. Data převzata z databáze 

WHO, použity průměrné hodnoty za období 2000–2005. 

� Účel zařazení do modelu: Dostupnost a složení lidských zdrojů 

ve zdravotnictví je důležitým indikátorem síly zdravotnického systému 

(WHO 2008). 

� Korelace se závislou proměnou: síla závislosti mezi počtem lékařů a střední 

délkou života je 0,804 (sig. <0,0001). 

 
k) Procento dětí do pěti let s podváhou 

� Definice: Procento dětí do pěti let, jejichž váha v poměru k věku je menší 

o alespoň dvě směrodatné odchylky než je medián standardů pro růst dětí 

dle Světové zdravotnické organizace (WHO 2008). 

� Zdroj dat:  Data převzata z databáze WHO, průměr za období 2000–2005. 

� Účel zařazení do modelu: Procento dětí s podváhou v určitém věku zohledňuje 

kumulativní dopady podvýživy a infekcí před narozením. Je to známka 

špatných enviromentálních podmínek a/nebo dlouhodobého omezení potenciálu 

růstu dětí (WHO 2008). 

� Korelace se závislou proměnou: Koeficient korelace je -0,714 (sig. <0,0001). 

 

l) Procento dětí do pěti let s nadváhou 

� Definice: Do modelu je zahrnuta proměnná Procento dětí do pěti let 

s nadváhou, kterou WHO definuje jako procento dětí do pěti let, jejichž váha 

v poměru k výšce je větší o alespoň dvě směrodatné odchylky než je medián 

standardů pro růst dětí dle Světové zdravotnické organizace (WHO 2008). 

� Zdroj dat:  Znovu se jedná o data z období 2000–2005 (průměr) pocházející 

z databáze WHO. 

� Účel zařazení do modelu: Prevalence nadváhy a obezity mezi dospělými se 

globálně zvýšila. Obézní jedinci (BMI > 30,0) mají zvýšené riziko nepříznivých 

metabolických projevů, jako je zvýšený krevní tlak, cholesterol, triglycerid. 

Zvýšené BMI následně exponenciálně zvyšuje riziko onemocnění 

nenakažlivými nemocemi, jako je infarkt myokardu, mozková příhoda 

a diabetes mellitus. Zvýšené BMI je také spojováno se zvýšeným rizikem 

rakoviny (WHO 2008).  

Z uvedené citace vyplývá, že nadváha má neblahé účinky na lidské zdraví. To 

potvrzují i D. Vandergrift a T. Yoked ve své analýze týkající se států USA 

(VANDERGRIFT, YOKED 2004). Záměrně byl zvolen ukazatel dětské 

a nikoliv dospělé nadváhy, jelikož z hlediska budoucího vývoje je ukazatel pro 

věk 0–5 let významnější nežli pro věky 15 a starší. Dalšími důvody je potom 
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lepší datová základna a také kompenzace k ukazateli „Procento dětí do pěti let 

s podváhou“. 

� Korelace se závislou proměnou: Korelační koeficient 0,193 (sig.=0,026) 

tentokrát ukazuje na slabou, nicméně statisticky významnou závislost. 

 
m) Podíl osob ve věku 65 let a starších na populaci 

� Definice: Jedná se o procentuální podíl věkové skupiny 65+ na celé populaci. 

� Zdroj dat:  Data jsou převzata z ročenky CIA (Central Intelligece Agency) 

The World Factbook 2005.  

� Účel zařazení do modelu: Je zřejmé, že podíl starých osob v populaci 

koresponduje s mnoha jinými ukazateli zdravotní péče, jako jsou například 

výdaje na zdravotnictví, počet lékařů apod. Výběr této proměnné je inspirován 

D. Bardehle, která vytvářela sadu minimálních ukazatelů zdravotnictví pro 

jihovýchodní Evropu (BARDEHLE 2002). 

� Korelace se závislou proměnou: Korelační koeficient je roven hodnotě 0,803 

(sig. <0,0001). 

 

n) Podíl osob ve věku 0–14 let na populaci (v procentech) 

� Definice: Ukazatel představuje procentuální podíl věkové skupiny 0–14 let na 

celé populaci. 

� Zdroj dat:  Data převzata z ročenky CIA The World Factbook 2005. 

� Účel zařazení do modelu: Podobně jako obyvatelstvo v postproduktivním 

věku i generace předproduktivních potřebuje zvýšenou zdravotní péči. 

� Korelace se závislou proměnou: Koeficient korelace (-0,625, sig. <0,0001) 

ukazuje na negativní závislost – čím vyšší hodnota naděje dožití, tím nižší podíl 

dětské složky.   

 
o) Gramotnost 

� Definice: Ukazatel je definován jako obyvatelstvo starší patnácti let, které umí 

číst a psát (v procentech) (CIA 2005).  

� Zdroj dat: Data byla převzata z ročenky CIA The World Factbook 2005. 

� Účel zařazení do modelu: Do modelu byla tato proměnná zahrnuta na základě 

inspirace z odborných článků, zejména od autorů D. Bardehle (používá 

totožnou proměnnou) a L.-F. Lee, který ve své studii diferencuje zdraví podle 

nejvyššího dokončeného vzdělání (BARDEHLE  2002, LEE 1982). 

� Korelace se závislou proměnnou: Silná pozitivní závislost (koeficient 

korelace = 0,728, sig. <0,0001) pouze potvrzuje správnost rozhodnutí k zahrnutí 

i této poslední nezávislé proměnné do modelu. 
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Kapitola 4 
 

Naděje dožití – deskriptivní statistika 

 
Dříve, než se přistoupí k samotnému regresnímu modelu, je vhodné podívat se 

na charakteristiky polohy a variability závislé proměnné z hlediska deskriptivní statistiky.  
 

Tab. 1.1: Charakteristiky polohy a variability naděje dožití žen při narození (v letech), svět, 
průměr let 2000-2005 (počet zemí = 157) 
průměr 67,82 
průměr (95 % interval spolehlivosti) (65,75 ; 69,89) 
medián 73,01 
směrodatná odchylka 13,21 
minimum  36,65 
maximum  85,18 
rozpětí  48,53 
mezikvartilové rozpětí 20,74 

variační koeficient (v %) 19,48 
(Zdroj dat: U.S. CENSUS BUREAU 2008) 
 

Charakteristiky variability (tab. 1.1) naděje dožití poukazují na nesourodost souboru zemí 

světa. Dokladem může být například jen prosté rozpětí, tedy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 

hodnotou. Japonsko, kde střední délka života při narození žen dosahuje rekordních 85,18 let, 

a Zambie, kde je naopak hodnota ukazatele nejnižší (36,65 let), jsou ve všech ohledech velmi 

odlišné státy.  

Proto se nabízí myšlenka nevytvářet model pro celý svět, nýbrž pro jeho samostatné 

regiony. Vymezení regionů světa je totožné s regionalizací Světové zdravotnické organizace 

(viz oddíl 1.2.1; nebo příloha 1) 
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Tab. 1.2: Vybrané charakteristiky polohy a variability naděje dožití žen (v letech), regiony 
světa, 2000-2005 

WHO Region 
směrodatná 

odchylka průměr minimum maximum 

variační 
koeficient 

(v %) 

AFRIKA 8,58 49,89 
36,65 

(Zambie) 
75,8 

(Mauricius) 17,19 
SEVERNÍ A JIŽNÍ 
AMERIKA 5,76 74,29 

55,12 
(Haiti) 

83,1 
(Kanada) 7,75 

SEVEROVÝCHODNÍ 
ASIE 5,76 69,29 

58,43 
(Nepál) 

74,72 
(Srí Lanka) 8,31 

EVROPA 4,36 77,56 
65,62 

(Tádžikistán) 
83,23 

(Francie) 5,62 
VÝCHODNÍ 
STŘEDOMOŘÍ 10,86 69,15 

42,4 
(Afghánistán) 

80,4 
(Jordánsko) 15,7 

ZÁPADNÍ PACIFIK 8,56 73,56 
56,12 
(Laos) 

85,18 
(Japonsko) 11,64 

SVĚT 13,21 67,82 
36,65 

(Zambie) 
85,18 

(Japonsko) 19,48 
(Zdroj dat: U.S. CENSUS BUREAU 2008) 
 

I hodnoty variačního koeficientu potvrzují správnost rozhodnutí tvorby modelů odděleně 

pro regiony světa. Region svět má totiž hodnotu variačního koeficientu, stejně tak jako hodnotu 

směrodatné odchylky, výrazně vyšší než hodnoty těchto charakteristik za jednotlivé dílčí 

regiony (tab.1.2).  

Modelování naděje dožití za každý region zvlášť je navíc v souladu s názorem 

Johna F. Mohana, který tvrdí, že prostorová organizace služeb zdravotní péče by se měla 

zásadně analyzovat na třech měřítkových úrovních (globální, národní, lokální). V žádném 

případě nedoporučuje vytvářet univerzální vzorce, které by platily pro všechny úrovně 

(MOHAN 1998).  

Pro tuto práci byla zvolena úroveň semi–globální, tedy regiony světa (vymezení dle WHO).  

Ověření předpokladu nesourodosti regionů z hlediska závislé proměnné je provedeno 

pomocí testování hypotézy H1 (kap. 1.3.1). Vzhledem k povaze dat byla k testování použita 

jednofaktorová analýza rozptylu (Anova).  

Nulová hypotéza: Jednotlivé regiony světa se v rozložení hodnot naděje dožití žen 

při narození statisticky významně neliší.  

Alternativní hypotéza: Jednotlivé regiony světa se v rozložení hodnot naděje dožití žen 

při narození statisticky významně liší. 
 

Tab. 1.3: Testování hypotézy H1 – jednofaktorová analýza rozptylu 

  
 ANOVA 
Naděje dožití, průměr 2000-2005  

  

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 19244,507 5 3848,901 72,099 ,000 
Within Groups  8060,933 151 53,384     
Total 27305,440 156       

(Zdroj dat: U.S. CENSUS BUREAU 2008) 
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Hodnota signifikance je menší než 0,01, tudíž s 99% spolehlivostí zamítáme nulovou 

hypotézu ve prospěch alternativy.  

Z tab. 1.3 vyplývá, že určitá variabilita závislé proměnné je vysvětlena rozdíly mezi zeměmi 

v rámci jednotlivých regionů; avšak mnohem větší měrou se na rozdílech v hodnotách závislé 

proměnné podílí právě regiony jako celky.  

Poslední výstižnou ilustrací je obr. 2, který pomocí krabicových diagramů znázorňuje 

rozdíly v naději dožití žen v rámci jednotlivých regionů, a současně poukazuje na velké rozdíly 

v hodnotách mezi regiony samotnými. Nejvíce různorodé jsou regiony Východní Středomoří 

a Afrika, naopak největší podobnost vykazuje Evropa.  
 

Obr. 2: Rozdíly v naději dožití žen při narození v rámci jednotlivých regionů a mezi regiony 
navzájem, krabicové diagramy, průměr let 2000-2005 

 
(Zdroj dat: U.S. CENSUS BUREAU 2008) 

 

Kanadský autor Jalil Safaei ve své práci analyzoval v rámci kanadských provincií souvislost 

výše příjmu a nerovností ve zdravotnictví. Zjistil, že provincie, které si jsou více podobné výší 

příjmu, vykazují nižší míru nerovnosti zdravotnických charakteristik (SAFAEI 2007). Tato 

skutečnost by mohla být důvodem největší podobnosti zemí v regionu EVROPA z hlediska 

naděje dožití.  
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Kapitola 5 
 

Modely nad ěje dožití – regresní analýza 

 
5.1  Obecné charakteristiky 
 
Vzhledem k velkému rozpětí hodnot naděje dožití žen ve věku nula (viz tab. 1.1) je počítán 

regresní model pro každý z šesti WHO regionů zvlášť.  

Závislou proměnnou je vždy naděje dožití žen při narození. Nezávislými proměnnými je 

15 ukazatelů popisovaných v kapitole 3, body a) až o).  

Regresní model je počítán v programu SPSS 15.0.0 for Windows, SPSS Inc., licencovaném 

pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.  

Byla použita metoda krokové lineární regrese, tedy z modelu byly odstraněny ty nezávislé 

proměnné, které se významně nepodílí na vysvětlení hodnot naděje dožití žen ve věku nula. 

Hodnotícím kritériem pro zahrnutí nezávislé proměnné je pravděpodobnost F menší nebo rovna 

0,05 (signifikance).  

Chybějící hodnoty nezávislých proměnných byly nahrazovány průměrem regionu.  

U pěti WHO regionů je z nabízených modelů vybrán ten s nejvyšší hodnotou koeficientu 

determinace (R Square). Výjimku tvoří WHO region AFRIKA, kde je ze čtyř nabízených 

regresních modelů použit model s třetím nevyšším koeficientem determinace (tři nezávislé 

proměnné). Důvodem k vyřazení čtvrté proměnné celkové výdaje na zdravotnictví jako 

procento HDP je vysoká hodnota signifikance (0,049), která se velmi těsně blíží 

ke kritické hodnotě 0,05 (automatické vyřazení nezávislé proměnné z modelu). Koeficient 

determinace se po vyřazení čtvrté nezávislé proměnné sníží pouze o 1,7 % (viz tab. 2.1.1, 

příloha 2).   

 
5.1.1   WHO region AFRIKA 
 

Za WHO region AFRIKA bylo analyzováno 41 zemí. Do modelu bylo na počátku zařazeno 15 

nezávislých proměnných, ale postupnou regresí bylo z modelu vyřazeno 12 proměnných. Tři 

nezávislé proměnné v modelu vysvětlují 83,7 % celkové variability (tab. 2.1.1, příloha 2).   

Rovnice regresní přímky je následující (tab. 2.1.2, příloha 2): 

 
 y (AFRIKA) = 65,926 – 0,140*(b1) – 0,001*(b2) + 9,538*(b3); 

 
kde v modelu zařazenými nezávislými proměnnými jsou: 
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(b1)….. míra kojenecké úmrtnosti (na 1000 živě narozených) 

(b2)….. prevalence HIV u osob starších patnácti let (na 100 tis. obyvatel) 

(b3)….. počet lékařů (na 1000 obyvatel) 

 
Multikolinearitu mezi nezávislými proměnnými, jejíž neexistence patří mezi základní 

předpoklady vícenásobné lineární regrese, vylučujeme na základě tab. 2.1.3, příloha 2 (hodnota 

„condition index“ je rovna 10,375; je tedy menší než kritická hodnota 30). 

V osmdesátých letech byla v Subsaharské Africe nastartována řada rozsáhlých intervencí do 

zdravotního systému. Jejich cílem bylo vylepšit zdravotní péči především v městských 

oblastech, a to zejména ve smyslu rozšiřování a posilování veřejných nemocnic (FEW, 

HARPHAM, ATKINSON 2003).  

Předpokládá se, že právě toho důvodu se mezi nezávislé proměnné dostal právě ukazatel 

počet lékařů na 1000 obyvatel.  

Vizuálním přiblížením očekávaných a skutečných hodnot závislé proměnné je obr. 2.1. 
  

Obr. 2.1: Skutečná a modelová hodnota závislé proměnné, model AFRIKA  

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 

 
5.1.2   WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA n 
 

Z regionu SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA splnilo 26 států kritéria vstupu do modelu. 

Do modelu bylo na počátku zařazeno 15 nezávislých proměnných, avšak postupnou regresí bylo 
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z modelu vyřazeno 11 proměnných. Zbývající čtyři nezávislé proměnné v modelu vysvětlují 

93,0 % celkové variability (tab. 2.2.1, příloha 2).  

Rovnice regresní přímky pro tento region je následující (tab. 2.2.2, příloha 2): 

 
 y (SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA) = 78,939 – 0,123*(b1) – 0,003*(b2) + 0,336*(b3) – 0,013*(b4);  

 

kde v modelu zařazenými nezávislými proměnnými jsou: 

(b1)….. míra kojenecké úmrtnosti (na 1000 živě narozených) 

(b2)….. prevalence HIV u osob starších patnácti let (na 100 tis. obyvatel) 

(b3)….. celkové výdaje na zdravotnictví (jako procento HDP) 

(b4)….. míra mateřské úmrtnosti (na 100 tis. živě narozených) 

  

Důležitou podmínkou správnosti regresního modelu je neexistence multikolinearity 

nezávislých proměnných. Hodnota „condition index“ je rovna 10,770 (tab. 2.2.3, příloha 2), 

tudíž multikolinearitu vylučujeme.  

Ilustrací modelové a skutečné hodnoty naděje dožití je obr. 2.2.  
 

Obr. 2.2: Skutečná a modelová hodnota závislé proměnné, model SEVERNÍ A JIŽNÍ 
AMERIKA  

 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
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5.1.3   WHO region SEVEROVÝCHODNÍ ASIE 
 

Nejméně států reprezentovalo v modelu WHO region SEVEROVÝCHODNÍ ASIE. Do modelu 

bylo na počátku zařazeno 15 nezávislých proměnných, ovšem postupnou regresí bylo z modelu 

vyřazeno 14 proměnných. Pro deset zemí postačil model s jednou nezávislou proměnnou, která 

vysvětluje 70 % variability (tab. 2.3.1, příloha 2).  

Regresní přímka má takovýto tvar (tab. 2.3.2, příloha 2): 

 

 y (SEVEROVÝCHODNÍ ASIE) = 52,501 + 0,210*(b1); 

 

kde v modelu zařazenou nezávislou proměnnou je: 

(b1)….. podíl gramotných osob (v procentech) 

 

Podmínkou platnosti regresního modelu je neexistence multikolinearity. Hodnota „condition 

index“ je v tomto případě 6,626 (tab. 2.3.3, příloha 2), tím pádem je tato důležitá podmínka 

splněna. (Diagnostika multikolinearity je na tomto místě uvedena, přestože nezávislá proměnná 

v modelu je pouze jedna.)   

Vzhledem k malému počtu států, a také díky jediné nezávislé proměnné, se v tomto modelu 

(v porovnání s ostatními modely pro WHO regiony) očekávané a skutečné hodnoty naděje 

dožití více odlišují (obr. 2.3). 
 

Obr. 2.3: Skutečná a modelová hodnota závislé proměnné, model SEVEROVÝCHODNÍ 
ASIE

 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
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5.1.4   WHO region EVROPA 
 

Naopak nejvíce reprezentantů (celkem 47) představují evropské státy. Do modelu bylo 

na počátku zařazeno 15 nezávislých proměnných, nicméně postupnou regresí bylo z modelu 

vyřazeno 13 proměnných. Dvě zbývající nezávislé proměnné v modelu vysvětlují 82,5 % 

celkové variability (tab. 2.4.1, příloha 2).  

Rovnice regresní přímky je následující (tab. 2.4.2, příloha 2): 

 
 y (EVROPA) = 81,292 – 0,042*(b1) – 0,087*(b2);  

 

kde v modelu zařazenými nezávislými proměnnými jsou: 

(b1)….. prevalence tuberkulózy (na 100 tis. obyvatel) 

(b2)….. míra kojenecké úmrtnosti (na 1000 živě narozených) 

 

Multikolinearitu nezávislých proměnných vylučujeme na základě hodnoty „condition 

index“ rovné 3,727 (tab. 2.4.3, příloha 2). 

Vizualizací hodnot modelové a skutečné naděje dožití žen při narození je obr. 2.4. 
 

Obr. 2.4: Skutečná a modelová hodnota závislé proměnné, model EVROPA 

 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
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Pro zajímavost je v obr. 2.4 zvýrazněno vyobrazení skutečné a modelové hodnoty naděje 

dožití Česka. Obr. 2.4 ukazuje, že se modelová hodnota od skutečné významně neliší. Ovšem 

lze sledovat následující:  

- z hlediska modelové hodnoty naděje dožití patří Česko v rámci WHO regionu 

EVROPA mezi státy s nejvyššími hodnoty tohoto ukazatele; 

- z hlediska skutečné hodnoty naděje dožití mezi státy s velmi příznivou hodnotou 

této charakteristiky, nikoliv však nejpříznivější.  

Rozdíl ve prospěch modelové hodnoty závislé proměnné způsobují příznivé hodnoty 

nezávislých proměnných kojenecká úmrtnost a prevalence tuberkulózy (viz též hodnota rezidua, 

příloha 3, tab. 3.4 Analýza reziduí, WHO region EVROPA).  

 
 

5.1.5   WHO region VÝCHODNÍ ST ŘEDOMOŘÍ   
 

Do WHO regionu VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ spadá 19 zemí. Do modelu bylo na počátku 

zařazeno 15 nezávislých proměnných, ale postupnou regresí bylo z modelu vyřazeno 

12 proměnných. Celková variabilita je z 94,6 % vysvětlena třemi nezávislými proměnnými 

(tab. 2.5.1, příloha 2)..  

Rovnice regresní přímky vypadá následovně (tab. 2.5.2, příloha 2): 

 

 y (VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ) = 81,509 – 0,165*(b1) – 0,010*(b2) – 0,006*(b3);  

 

kde v modelu zařazenými nezávislými proměnnými jsou: 

(b1)….. míra kojenecké úmrtnosti (na 1000 živě narozených) 

(b2)….. prevalence HIV u osob starších patnácti let (na 100 tis. obyvatel) 

(b3)….. míra mateřské úmrtnosti (na 100 tis. živě narozených) 

 

„Condition index“ je roven hodnotě 5,926 (tab. 2.5.3, příloha 2), multikolinearitu 

mezi nezávislými proměnnými opět vylučujeme.  

Ilustrací rozdílů hodnot mezi modelovou a skutečnou hodnotou závislé proměnné je obr. 2.5 
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Obr. 2.5: Skutečná a modelová hodnota závislé proměnné, model VÝCHODNÍ 
STŘEDOMOŘÍ 

 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 

 
5.1.6   WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK 
 

Za WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK bylo analyzováno 14 států. Do modelu bylo na počátku 

zařazeno 15 nezávislých proměnných, avšak postupnou regresí bylo z modelu vyřazeno 

12 proměnných. Tři nezávislé proměnné v modelu vysvětlují 96,4 % celkové variability, což je 

nejvyšší hodnota koeficientu determinace ze všech regionů (tab. 2.6.1, příloha 2).  

Rovnice regresní přímky je následující (tab. 2.6.2, příloha 2): 

 

 y (ZÁPADNÍ PACIFIK) = 80,251 – 0,034*(b1) + 0,672*(b2) – 1,624*(b3);  

 

kde v modelu zařazenými nezávislými proměnnými jsou: 

(b1)….. míra mateřské úmrtnosti (na 100 tis. živě narozených ) 

(b2)….. podíl osob starších 65 let na populaci (v procentech) 

(b3)….. procento dětí do pěti let s nadváhou 

 

Multikolinearitu nezávislých proměnných vylučujeme na základě hodnoty „condition 

index“ rovné 11,240 (tab. 2.6.3, příloha 2). 

Vizuálním přiblížením očekávaných a skutečných hodnot závislé proměnné je obr. 2.6 
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Obr. 25: Skutečná a modelová hodnota závislé proměnné, model ZÁPADNÍ PACIFIK 

 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 

 
5.2  Výsledky modelu 
 
Z jednotlivých vypočítaných regresních rovnic vyplývá, že rozdíly mezi WHO regiony 

v modelových hodnotách závisle proměnné jsou vysvětleny odlišnými vysvětlujícími 

(nezávislými) proměnnými. Potvrzujeme hypotézu H2 ve znění: „Modely popisující statisticky 

nejlépe variabilitu závislé proměnné (odhady regresních koeficientů) budou v jednotlivých 

WHO regionech světa rozdílné; tedy vysvětlující proměnné a regresní koeficienty se budou 

v jednotlivých WHO regionech světa lišit.“ 

Zatímco nezávislé proměnné míra kojenecké a mateřské úmrtnosti se dostaly do regresního 

modelu u čtyřech z šesti regionů, proměnné podíl osob starších 65 let na populaci, procento 

dětí do pěti let s nadváhou, prevalence tuberkulózy na 100 tis. obyvatel a konečně počet lékařů 

na 1000 obyvatel  vysvětlují naději dožití zemí vždy pouze u jednoho regionu.  

Naopak šest proměnných, konkrétně: očkování, narození s nízkou porodní hmotností, procento 

dětí do pěti let s podváhou, prenatální péče, podíl osob ve věku 0–14 let na populaci a přístup 

městského obyvatelstva k pitné vodě, se díky krokové metodě v rovnicích vůbec nevyskytují. 

Z patnácti vstupních nezávislých proměnných tedy pro všechny regiony postačí pouze 1–4 

ukazatele pro vysvětlení hodnot závislé proměnné. 
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Tato skutečnost by se teoreticky mohla příznivě odrazit v politických rozhodováních. 

Například při rozdělování nejrůznějších dotací vedoucích ke zvýšení střední délky života by se 

díky vysvětlujícím nezávislým proměnným mohl výrazně zjednodušit rozhodovací proces.  

 
5.3  Analýza reziduí 
 
Analýza reziduí vypovídá o rozdílech mezi skutečnou a modelovou hodnotou u každého státu.  

Z každého regionu jsou vybrány a komentovány země s vysokými absolutními hodnotami 

reziduí. 

Při porovnávání hodnot nezávislých proměnných se použitím slov „vyšší“, „nižší“, 

„vysoké“, „příznivé“ apod. rozumí srovnání hodnot v rámci ostatních zemí 

v příslušném regionu. Totéž platí hodnoty závislé proměnné.  

 
5.3.1   WHO region AFRIKA 
 

V rámci WHO regionu AFRIKA (příloha 3, tab. 3.1) má Svazijsko nejvyšší kladnou hodnotu 

rezidua (8,466). Velký rozdíl v modelové a skutečné hodnotě střední délky života při narození 

žen způsobuje vysoká hodnota nezávislé proměnné míra kojenecké úmrtnosti a zároveň nejvyšší 

hodnota prevalence HIV u osob starších 15 let.  

Naopak velice příznivé hodnoty nezávislých proměnných má Jihoafrická republika, stát 

s nejvyšší absolutní hodnotou záporného rezidua (-7,786). Příznivou hodnotu modelové naděje 

dožití způsobuje zejména nízká míra kojenecké úmrtnosti a vysoká hustota lékařů na 1000 

obyvatel.    

 
5.3.2   WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 
 

Jak vidíme z tab. 3.2 (viz příloha 3), nejvyšší kladnou hodnotu rezidua (3,171) v tomto WHO 

regionu má Ekvádor. Znamená to, že skutečná hodnota naděje dožití při narození pro ženy je 

o přibližně 3,171 let vyšší něž hodnota modelová. Při detailním zkoumání hodnot jednotlivých 

ukazatelů v modelu zjistíme, že nižší hodnota modelové proměnné je způsobena především 

vysokými hodnotami kojenecké úmrtnosti a současně malými celkovými výdaji na zdravotnictví.  

Naopak nejvyšší absolutní hodnotu záporného rezidua má Nikaragua. Modelová hodnota je 

o 2,588 let vyšší než skutečná. Tato skutečnost je způsobena výrazně pozitivními 

charakteristikami – vysokou hodnotou proměnné celkové výdaje na zdravotnictví a poměrně 

nízkou hodnotou proměnné prevalence HIV u osob starších 15 let (ve srovnání s ostatními 

zeměmi v regionu). 

 
5.3.3   WHO region SEVEROVÝCHODNÍ ASIE 
 

Na tabulce č. 3.3 (příloha 3) je zajímavé, že přestože Srí Lanka představuje jeden ze států 

s vyšší gramotností (92,3 % osob umí číst a psát), hodnota rezidua je výrazně kladná. Skutečná 

hodnota naděje dožití žen ve věku nula je o 2,921 let vyšší než modelová. Tato skutečnost je 

způsobena nejvyšší hodnotou střední délky života žen při narození z celého regionu (74,77 let). 
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Lépe do modelu zapadá stát s druhým nejvyšším kladným reziduem, tedy Indie. Velmi nízká 
gramotnost (59,5 %) snižuje modelovou hodnotu naděje dožití o 2,656 let. 

Opačným příkladem je Barma, kde vyšší gramotnost (85,3 %) zvyšuje modelovou hodnotu 

střední délky života žen při narození o 7,052 let.  

 
5.3.4   WHO region EVROPA 
 

Za WHO region EVROPA (tab. 3.4, příloha 3) představuje nejvyšší hodnotu kladného rezidua 

Gruzie. Rozdíl je způsobený nepříznivými charakteristikami ukazatelů v modelu: relativně 

vysoká míra kojenecké úmrtnosti a vyšší hodnota prevalence tuberkulózy ubírají Gruzii 

5,108 let na modelové naději dožití (rozdíl od skutečné hodnoty střední délky života 

při narození žen).  

Na druhé straně největší absolutní hodnotu záporného rezidua má Bulharsko (-3,147). 

V tomto případě však rozdíl mezi skutečnou a modelovou nadějí dožití není způsoben relativně 

pozitivními hodnotami nezávislých proměnných (jsou spíše průměrné). V Bulharsku totiž 

dosahuje skutečná střední délka života žen při narození v porovnání s ostatními zeměmi 

WHO regionu EVROPA poměrně nízkých hodnot, konkrétně 75,17 let.  

Lepším příkladem země se zápornou hodnotou rezidua (druhá nejvyšší záporná absolutní 

hodnota v pořadí) je Maďarsko. Charakterizují jej relativně nižší hodnoty obou nezávislých 

proměnných, tedy kojenecké úmrtnosti i prevalence tuberkulózy. 

 
5.3.5   WHO region VÝCHODNÍ ST ŘEDOMOŘÍ 
 

Tab. 3.5 (viz příloha 3) ukazuje, že nejvyšší absolutní hodnotu záporného rezidua má stát Sýrie 

(reziduum = - 4,136). Ovšem vzhledem k chybějícímu údaji za ukazatel prevalence HIV u osob 

starších 15 let je vynechán komentář, v modelu byla totiž chybějící hodnota tohoto ukazatele 

pro Sýrii nahrazena průměrem za celý region, což by mohlo být  pro vysvětlení hodnot rezidua 

zavádějící.  

Druhou nejvyšší absolutní hodnotu záporného rezidua představuje Írán (-4,108). Rozdíl 

mezi modelovou a skutečnou hodnotou naděje dožití žen při narození je způsoben příznivými 

hodnotami měr kojenecké a mateřské úmrtnosti.  

Na druhé straně nejvyšší hodnoty kladných reziduí (tzn. o kolik je vyšší skutečná hodnota 

naděje dožití než modelová) vykazují státy Jordánsko (6,344), Libye (3,780), 

Saudská Arábie (2,567) a Jemen (1,227). Bohužel, u všech z těchto zemí by komentář 

rozdílů modelových a skutečných hodnot opět mohl být zavádějící, ze stejného důvodu jako 

v případě Sýrie (chybějící hodnoty nezávislé proměnné prevalence HIV u osob starších 15 let).  

V pořadí další nejvyšší kladnou hodnotu rezidua má Afghánistán (0,929). V tomto případě 

je již nasnadě rozdíly vysvětlit. Nižší modelovou střední délku života způsobuje nejvyšší 

hodnota míry kojenecké úmrtnosti v regionu a zároveň také nejvyšší hodnota míry mateřské 

úmrtnosti.  

 
5.3.6   WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK 
 

Ve WHO regionu ZÁPADNÍ PACIFIK (tab. 3.6, příloha 3)  představuje Vietnam stát s nejvyšší 

absolutní hodnotou záporného rezidua. Ve skutečnosti je naděje dožití žen ve věku nula 
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o 2,777 let nižší než modelová. Nadhodnocení modelové hodnoty je způsobeno především 

velmi příznivou hodnotou nezávislé proměnné procento dětí do pěti let s nadváhou, a dále také 

relativně nižší hodnotou míry mateřské úmrtnosti.  

Druhým extrémem hodnoty rezidua je Singapur (3,081). Podobně jako u Bulharska 

v regionu EVROPA, vysoká hodnota rezidua není způsobena negativními charakteristikami 

nezávislých proměnných. Singapur vyniká v rámci regionu vysokou hodnotou střední délky 

života při narození žen (84,05), uvažované nezávisle proměnné nepostačují k vysvětlení tak 

příznivé naděje dožití. Odůvodnění bychom měli v tomto případě hledat spíše v celkové 

ekonomické situaci země, nikoliv pouze prostřednictvím ukazatelů úrovně zdravotnictví.  

Příkladem země, kde vysokou kladnou hodnotu rezidua (1,971) vysvětlují nepříznivé 

hodnoty nezávislých proměnných, je Malajsie. V rámci regionu vykazuje druhou nejvyšší 

hodnotu ukazatele procento dětí s nadváhou, a současně podíl obyvatel starších 65 let je 

v Malajsii třetí nejnižší.  
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Závěr  
 
Naděje dožití při narození je považována za základní srovnávací charakteristiku vyspělosti 

zemí. V této práci byla popisována pomocí ukazatelů souvisejících se zdravotní péčí.  

Analýza se týká regionů světa vymezených Světovou zdravotnickou organizací.  

Stěžejní část práce tvoří vlastní modelování hodnot naděje dožití. Vzhledem ke skutečnosti, 

že byla potvrzena H1 ve znění: „Jednotlivé regiony světa se v hodnotách naděje dožití žen 

při narození statisticky významně liší“, jsou modely počítány pro každý region světa zvlášť.  

Modely jsou počítány metodou krokové lineární regrese. Závislou proměnnou je naděje dožití 

žen při narození, nezávislé proměnné tvoří soubor 15 ukazatelů vztahujících se k úrovni 

zdravotní péče.  

Druhá hypotéza H2, ve znění: „Modely popisující statisticky nejlépe variabilitu závislé 

proměnné (odhady regresních koeficientů) budou v jednotlivých WHO regionech světa 

rozdílné; tedy vysvětlující proměnné a regresní koeficienty se budou v jednotlivých WHO 

regionech světa lišit“, byla taktéž potvrzena.  

Díky zvolené metodě krokové lineární regrese bylo zjištěno, že 6 z 15 nezávislých 

proměnných vstupovalo do modelu zcela zbytečně. Nepodílí se významným způsobem 

na vysvětlení variability hodnot závislé proměnné. U jednotlivých WHO regionů se celková 

vysvětlená variabilita závisle proměnné pohybuje mezi 70 a 96,4 procenty, a počet proměnných, 

které ji vysvětlují, mezi 1-4.  

Mohlo by se tedy zdát, že hodnoty naděje dožití jsou z velké části vysvětleny jen skutečně 

malým počtem nezávislých proměnných. Je však nutné mít na paměti, že se jedná pouze 

o čistou kvantitativní analýzu, proměnným chybí kvalitativní rozměr. Je zřejmé, že 

na kvalitativní analýzu úrovně zdravotní péče pro regiony světa chybí data. Problematika je 

navíc jen obtížně měřitelná. Je to však možný směr dalšího výzkumu, jenž by se zřejmě musel 

opírat o jiné metodické postupy.  

Nicméně výše zmíněná skutečnost neznamená, že se jednotlivé modely nedají v praxi 

využít, je pouze nutné s nimi opatrně zacházet. Jedno z možných využití modelů by mohlo být 

například při cíleném rozdělování dotací vedoucích ke zvyšování naděje dožití. Díky 

vysvětlujícím nezávislým proměnným pro každý region by se staly příčiny nízkých hodnot 

závislé proměnné průhlednější.  

Podobné modely naděje dožití lze pochopitelně počítat pro všechny měřítkové úrovně 

a pro jakákoliv období. Klíčový je výběr nezávislých proměnných a limitujícím faktorem je 

pouze dostupnost dat.  
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Jako další možný směr výzkumu úrovně zdravotnictví v geografii se nabízí aplikace 

geografických informačních systémů (GIS). Bylo by vhodné propojit znalosti o globálních, ale 

i lokálních zdravotních problémech s moderními GIS technologiemi. V současné době se GIS 

ve spojitosti se zdravotnictvím pochopitelně používá, jde však spíše o používání omezené. 

S. Cockins, Ch.E. Dunn, R.S. Bhopal, a D.R. Walker diskutují ve své práci odstranění bariér 

omezeného používání a perspektivy využití GIS v souvislosti se zdravotnickou problematikou 

(COCKINS, DUNN, BHOPAL, WALKER 2004). Podobně i M. Ali, M. Emch a J.–P. Donnay 

navrhují, jak nejlépe využít GIS k adresování zdravotnických problémů (ALI, EMCH, 

DONNAY 2002).  

 

Vysoké hodnoty naděje dožití se obecně považují za indikátor vyspělosti států.  

Naděje dožití je ovlivněna řadou faktorů, přičemž úroveň zdravotnictví patří mezi ty 

dominantní. Tato práce se snažila objasnit příčiny variability hodnot naděje dožití při narození 

v souboru zemí světa, a to z hlediska úrovně zdravotní péče, pomocí metod statistické analýzy 

dat.   
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Příloha 1: Vymezení WHO region ů světa 
 
1) AFRIKA (41 států)    

Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratické Kongo, 

Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea–Bissau, Jihoafrická republika, 

Kamerun, Keňa, Kongo, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretánie, 

Mauritius, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, 

Středoafrická republika, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe 

 
2) SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA (26 stát ů) 

Antigua a Barbuda, Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, 

Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Jamajka, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, 

Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Spojené státy americké, Trinidad a 

Tobago, Uruguay, Venezuela 

 
3) SEVEROVÝCHODNÍ ASIE (10 států) 

Bangladéš, Barma, Bhútán, Indie, Indonésie, Nepál, Severní Korea, Srí Lanka, Thajsko, 

Východní Timor 

 
4) EVROPA (47 států) 

Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá 

hora, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, 

Kazachstán, Kypr, Kyrgystán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, 

Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, 

Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán 

 
5) VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ (19 států) 

Afghánistán, Egypt, Írán, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, 

Omán, Pákistán, Saudská arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán, Sýrie, 

Tunisko 

 
6) ZÁPADNÍ PACIFIK (14 stát ů) 

Austrálie, Čína , Rádži, Filipíny, Japonsko, Jižní Korea, Kambodža, Laos, Malajsie, 

Mongolsko, Nový Zéland, Papua–Nová Guinea, Singapur, Vietnam 

 
(Zdroj: WHO 2008)



  

Příloha 2: Regresní modely 
 
2.1  WHO region AFRIKA  
 
Tab. 2.1.1: Vysvětlená variabilita, regresní modely pro WHO region AFRIKA  

Model Summarye

,642a ,412 ,396 6,66384
,889b ,790 ,779 4,03662
,915c ,837 ,823 3,60509
,924d ,854 ,837 3,46080

Model
1

2

3

4

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnosta. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+)b. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+),
Počet lékařů

c. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+),
Počet lékařů, Výdaje na zdravotnictví

d. 

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozeníe. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 
Tab. 2.1.2: Rovnice regresní přímky, regresní modely pro WHO region AFRIKA  

Coefficientsa

65,535 3,171 20,668 ,000
-,167 ,032 -,642 -5,223 ,000

72,058 2,077 34,699 ,000
-,186 ,020 -,713 -9,520 ,000
-,001 ,000 -,619 -8,264 ,000

65,926 2,641 24,965 ,000
-,140 ,022 -,536 -6,213 ,000
-,001 ,000 -,603 -8,989 ,000
9,538 2,924 ,279 3,262 ,002

71,238 3,637 19,588 ,000
-,154 ,023 -,590 -6,785 ,000
-,001 ,000 -,543 -7,681 ,000
8,185 2,884 ,240 2,838 ,007
-,838 ,411 -,151 -2,037 ,049

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

Počet lékařů

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

Počet lékařů

Výdaje na zdravotnictví

Model
1

2

3

4

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005)  



  

Tab. 2.1.3: Ověření předpokladu neexistence multikolinearity, WHO region AFRIKA 

Collinearity Diagnosticsa

1,945 1,000 ,03 ,03
,055 5,925 ,97 ,97

2,494 1,000 ,01 ,02 ,06
,454 2,343 ,02 ,04 ,86
,051 6,977 ,97 ,94 ,08

2,834 1,000 ,01 ,01 ,04 ,02
,685 2,034 ,00 ,01 ,03 ,47
,454 2,498 ,01 ,03 ,86 ,00
,026 10,375 ,99 ,95 ,06 ,51

3,752 1,000 ,00 ,00 ,02 ,01 ,00
,694 2,326 ,00 ,01 ,02 ,46 ,00
,457 2,865 ,00 ,02 ,75 ,00 ,00
,082 6,746 ,00 ,23 ,19 ,11 ,46
,015 15,896 ,99 ,74 ,02 ,41 ,53

Dimension
1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Model
1

2

3

4

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Kojenecká
úmrtnost

Prevalence
HIV (P 15+)

Počet
lékařů

Výdaje na
zdravotnictví

Variance Proportions

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005)   
 
 
 
 
 



  

2.2  WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA  
 
Tab. 2.2.1: Vysvětlená variabilita, regresní modely pro WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ 
AMERIKA  

Model Summarye

,642a ,412 ,396 6,66384
,889b ,790 ,779 4,03662
,915c ,837 ,823 3,60509
,924d ,854 ,837 3,46080

Model
1

2

3

4

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnosta. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+)b. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+),
Počet lékařů

c. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+),
Počet lékařů, Výdaje na zdravotnictví

d. 

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozeníe. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 

 
 
 
Tab. 2.2.2: Rovnice regresní přímky, regresní modely pro WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ 
AMERIKA 

Coefficientsa

81,654 ,922 88,526 ,000
-,317 ,033 -,892 -9,665 ,000

81,881 ,724 113,131 ,000
-,239 ,032 -,672 -7,424 ,000
-,003 ,001 -,365 -4,027 ,001

81,480 ,639 127,510 ,000
-,115 ,050 -,325 -2,313 ,030
-,003 ,001 -,397 -5,037 ,000

-,014 ,005 -,377 -2,980 ,007

78,939 1,341 58,882 ,000
-,123 ,046 -,348 -2,657 ,015
-,003 ,001 -,367 -4,913 ,000

-,013 ,005 -,343 -2,884 ,009

,336 ,159 ,128 2,114 ,047

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

Míra mateřské
úmrtnosti

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

Míra mateřské
úmrtnosti

Výdaje na zdravotnictví

Model
1

2

3

4

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 



  

Tab. 2.2.3: Ověření předpokladu neexistence multikolinearity, WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 

Collinearity Diagnosticsa

1,825 1,000 ,09 ,09
,175 3,232 ,91 ,91

2,570 1,000 ,04 ,03 ,04
,296 2,948 ,53 ,00 ,55
,135 4,370 ,43 ,97 ,41

3,387 1,000 ,02 ,01 ,02 ,01
,297 3,377 ,64 ,00 ,36 ,01
,275 3,511 ,12 ,02 ,46 ,17
,042 9,006 ,22 ,98 ,15 ,81

4,106 1,000 ,00 ,00 ,01 ,01 ,00
,540 2,758 ,02 ,01 ,10 ,03 ,06
,277 3,849 ,00 ,01 ,67 ,13 ,00
,042 9,908 ,01 ,98 ,17 ,82 ,01
,035 10,770 ,96 ,00 ,05 ,01 ,93

Dimension
1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Model
1

2

3

4

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Kojenecká
úmrtnost

Prevalence
HIV (P 15+)

Míra
mateřské
úmrtnosti

Výdaje na
zdravotnictví

Variance Proportions

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005)   
 
 
 



  

2.3  WHO region SEVEROVÝCHODNÍ ASIE  
 
Tab. 2.3.1: Vysvětlená variabilita, regresní modely pro WHO region SEVEROVÝCHODNÍ 
ASIE 

Model Summaryb

,836a ,700 ,662 3,34762
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Gramotnosta. 

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozeníb. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 
Tab. 2.3.2: Rovnice regresní přímky, regresní modely pro WHO region SEVEROVÝCHODNÍ 
ASIE 

Coefficientsa

52,501 3,587 14,637 ,000
,210 ,049 ,836 4,317 ,003

(Constant)

Gramotnost

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 
Tab. 2.3.3: Ověření předpokladu neexistence multikolinearity, WHO region SEVERO-
VÝCHODNÍ ASIE 

Collinearity Diagnosticsa

1,955 1,000 ,02 ,02
,045 6,626 ,98 ,98

Dimension
1

2

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) Gramotnost
Variance Proportions

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 

 
 



  

2.4  WHO region EVROPA  
 
Tab. 2.4.1: Vysvětlená variabilita, regresní modely pro WHO region EVROPA 

Model Summaryc

,856a ,732 ,726 2,30658
,908b ,825 ,817 1,88357

Model
1

2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Prevalence tuberkulózya. 

Predictors: (Constant), Prevalence tuberkulózy, Kojenecká úmrtnostb. 

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozeníc. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 
Tab. 2.4.2: Rovnice regresní přímky, regresní modely pro WHO region EVROPA 

Coefficientsa

81,292 ,474 171,372 ,000
-,062 ,006 -,856 -11,086 ,000

81,456 ,389 209,486 ,000
-,042 ,006 -,574 -6,696 ,000
-,087 ,018 -,415 -4,846 ,000

(Constant)

Prevalence tuberkulózy

(Constant)

Prevalence tuberkulózy

Kojenecká úmrtnost

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 
Tab. 2.4.3: Ověření předpokladu neexistence multikolinearity, WHO region EVROPA 

Collinearity Diagnosticsa

1,705 1,000 ,15 ,15
,295 2,404 ,85 ,85

2,418 1,000 ,06 ,04 ,05
,408 2,435 ,80 ,03 ,26
,174 3,727 ,14 ,93 ,69

Dimension
1

2

1

2

3

Model
1

2

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Prevalence
tuberkulózy

Kojenecká
úmrtnost

Variance Proportions

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 



  

2.5  WHO region VÝCHODNÍ ST ŘEDOMOŘÍ  
 
Tab. 2.5.1: Vysvětlená variabilita, regresní modely pro WHO region VÝCHODNÍ 
STŘEDOMOŘÍ 

Model Summaryd

,924a ,855 ,846 4,25942
,963b ,928 ,919 3,08994
,972c ,946 ,935 2,77217

Model
1

2

3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnosta. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+)b. 

Predictors: (Constant), Kojenecká úmrtnost, Prevalence HIV (P 15+),
Míra mateřské úmrtnosti

c. 

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozeníd. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 
Tab. 2.5.2: Rovnice regresní přímky, regresní modely pro WHO region VÝCHODNÍ 
STŘEDOMOŘÍ 

Coefficientsa

79,174 1,401 56,513 ,000
-,231 ,023 -,924 -9,997 ,000

81,750 1,200 68,127 ,000
-,218 ,017 -,874 -12,812 ,000
-,009 ,002 -,275 -4,038 ,001

81,509 1,082 75,324 ,000
-,165 ,028 -,661 -5,786 ,000
-,010 ,002 -,308 -4,891 ,000
-,006 ,003 -,248 -2,209 ,043

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

(Constant)

Kojenecká úmrtnost

Prevalence HIV (P 15+)

Míra mateřské úmrtnosti

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

 (Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 



  

Tab. 2.5.3: Ověření předpokladu neexistence multikolinearity, WHO region VÝCHODNÍ 
STŘEDOMOŘÍ 

Collinearity Diagnosticsa

1,717 1,000 ,14 ,14
,283 2,461 ,86 ,86

2,374 1,000 ,05 ,06 ,06
,389 2,469 ,00 ,65 ,54
,237 3,168 ,95 ,29 ,40

2,959 1,000 ,03 ,01 ,03 ,02
,706 2,047 ,06 ,02 ,23 ,11
,250 3,438 ,82 ,00 ,65 ,02
,084 5,926 ,09 ,97 ,08 ,86

Dimension
1

2

1

2

3

1

2

3

4

Model
1

2

3

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Kojenecká
úmrtnost

Prevalence
HIV (P 15+)

Míra
mateřské
úmrtnosti

Variance Proportions

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 

 
 
 



  

2.6  WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK  
 
Tab. 2.6.1: Vysvětlená variabilita, regresní modely pro WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK 

Model Summaryd

,889a ,790 ,773 4,12959
,957b ,916 ,900 2,73548
,982c ,964 ,953 1,87905

Model
1

2

3

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Míra mateřské úmrtnostia. 

Predictors: (Constant), Míra mateřské úmrtnosti, Podíl P 65+b. 

Predictors: (Constant), Míra mateřské úmrtnosti, Podíl P 65+, Deti do 5 let
s nadváhou

c. 

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozeníd. 
 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 
 
Tab. 2.6.2: Rovnice regresní přímky, regresní modely pro WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK 

Coefficientsa

79,404 1,407 56,427 ,000

-,040 ,006 -,889 -6,725 ,000

72,170 2,017 35,773 ,000

-,029 ,005 -,647 -6,102 ,000

,784 ,194 ,429 4,043 ,002
80,251 2,613 30,717 ,000

-,034 ,004 -,757 -9,603 ,000

,672 ,137 ,368 4,923 ,001

-1,624 ,445 -,237 -3,649 ,004

(Constant)

Míra mateřské
úmrtnosti

(Constant)

Míra mateřské
úmrtnosti

Podíl P 65+

(Constant)

Míra mateřské
úmrtnosti

Podíl P 65+

Děti do 5 let   
s nadváhou

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 

 (Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 



  

Tab. 2.6.3: Ověření předpokladu neexistence multikolinearity, WHO region ZÁPADNÍ 
PACIFIK 

Collinearity Diagnosticsa

1,620 1,000 ,19 ,19
,380 2,066 ,81 ,81

2,196 1,000 ,03 ,04 ,03
,729 1,736 ,00 ,38 ,09
,075 5,399 ,97 ,57 ,88

3,077 1,000 ,00 ,02 ,01 ,01
,744 2,033 ,00 ,36 ,06 ,00
,155 4,459 ,01 ,19 ,57 ,19
,024 11,240 ,99 ,43 ,36 ,80

Dimension
1

2

1

2

3

1

2

3

4

Model
1

2

3

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)

Míra
mateřské
úmrtnosti

Podíl
P 65+

Děti do 5 let
s nadváhou

Variance Proportions

Dependent Variable: Naděje dožití žen při narozenía. 
 

 (Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008, CIA 2005) 
 
 



  

Příloha 3: Analýza reziduí  
  
3.1  WHO region AFRIKA 
 
Tab. 3.1: Analýza reziduí, WHO region AFRIKA 
 

Závislá proměnná Nezávislé proměnné 
Skutečná 
hodnota 

Modelová 
hodnota 

Míra kojenecké 
úmrtnosti Prevalence HIV 15+ Počet lékařů 

Stát Reziduum (v letech) (v letech) (na 1000 Nv) (na 100 tis. ob.) (na 1000 ob.) 
Svazijsko 8,466 38,52 30,05 103,0 34457 0,16 
Demokratické Kongo 6,457 53,47 47,01 129,0 2933 0,11 
Togo 5,221 58,65 53,43 78,5 2879 0,04 
Pobřeží Slonoviny 4,331 50,63 46,30 118,0 6442 0,12 
Madagaskar 4,326 62,25 57,92 75,0 451 0,29 
Etiopie 3,323 49,60 46,28 109,5 . 0,03 
Botswana 2,948 45,67 42,72 80,5 23624 0,40 
Gambie 2,270 54,87 52,60 93,0 2091 0,11 
Alžírsko 2,195 74,03 71,83 34,5 82 1,13 
Ghana 2,119 58,50 56,38 68,0 2225 0,15 
Gabon 2,072 58,02 55,95 59,0 6750 0,29 
Mauricius 1,800 75,80 74,00 12,5 437 1,06 
Burundi 1,319 49,53 48,21 114,0 3132 0,03 
Lesotho 1,289 41,58 40,29 78,5 22684 0,05 
Senegal 1,276 56,40 55,12 77,5 837 0,06 
Eritrea 1,271 59,10 57,83 51,0 2180 0,05 
Guinea-Bissau 1,150 48,45 47,30 125,0 3483 0,12 
Libérie 0,831 40,48 39,65 157,0 . 0,03 
Mali 0,527 49,35 48,82 120,5 1572 0,08 
Mosambik 0,494 42,97 42,48 101,0 14429 0,03 
Benin 0,345 53,07 52,73 89,5 1635 0,04 
Čad 0,237 47,65 47,41 120,5 3111 0,04 
Středoafrická republika 0,055 44,02 43,97 115,0 9990 0,08 



  

 

Závislá proměnná Nezávislé proměnné 

Skutečná hodnota Modelová hodnota 
Míra kojenecké 

úmrtnosti Prevalence HIV 15+ Počet lékařů 
Stát Reziduum (v letech) (v letech) (na 1000 Nv) (na 100 tis. ob.) (na 1000 ob.) 

Burkina Faso 0,053 51,65 51,60 96,5 2004 0,05 
Keňa -0,264 52,02 52,28 78,0 6125 0,14 
Sierra Leone -0,647 41,63 42,28 165,0 1361 0,03 
Kamerun -1,144 51,18 52,32 87,0 4899 0,19 
Niger -1,548 42,83 44,38 151,0 998 0,02 
Rwanda -1,723 46,12 47,84 118,0 3133 0,05 
Mauritánie -1,740 53,93 55,67 78,0 629 0,11 
Guinea -1,754 50,35 52,10 99,5 1475 0,11 
Kongo -1,818 51,83 53,65 79,0 4731 0,20 
Namibie -1,856 48,98 50,84 44,0 17676 0,30 
Tanzánie -3,123 48,30 51,42 77,0 5909 0,02 
Uganda -4,043 47,27 51,31 80,0 6304 0,08 
Malawi -4,618 40,08 44,70 93,5 12528 0,02 
Nigérie -5,172 46,82 51,99 102,0 3547 0,28 
Zambie -5,337 36,65 41,99 104,0 15819 0,12 
Angola -5,786 37,22 43,01 154,0 3281 0,08 
Zimbabwe -6,517 38,47 44,99 69,0 19210 0,16 
Jihoafrická republika -7,286 47,58 54,87 52,5 16579 0,77 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008) 



  

3.2  WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 
 
Tab. 3.2: Analýza reziduí, WHO region SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA  

Závislá proměnná Nezávislé proměnné 
Skutečná 
hodnota 

Modelová 
hodnota 

Míra kojenecké 
úmrtnosti 

Prevalence HIV 
15+ 

Výdaje na 
zdravotnictví  

Míra mateřské 
úmrtnosti 

Stát Reziduum (v letech) (v letech) (na 1000 Nv) (na 100 tis. ob.) (% HDP) (na 100 tis. Nv) 
Ekvádor 3,171 78,67 75,50 22,5 246 5,02 130 
Panama 2,858 77,97 75,11 19,0 755 7,76 160 
Kanada 2,259 83,10 80,84 5,0 222 9,44 5 
Brazílie 1,723 75,13 73,41 30,0 454 8,24 260 
Argentina 1,296 79,32 78,02 15,0 456 9,10 70 
Jamajka 1,292 75,22 73,93 17,0 1371 5,52 87 
Haiti 1,236 55,12 53,88 78,5 3377 7,32 680 
Mexiko 0,932 77,42 76,49 22,5 244 6,12 83 
Paraguay 0,912 76,90 75,99 20,5 338 8,02 170 
Dominikánská rep. 0,476 73,45 72,97 26,5 1036 5,98 150 
Chile 0,463 79,50 79,04 8,0 229 6,20 30 
Kostarika 0,036 79,00 78,96 11,0 235 6,94 25 
Guyana -0,279 66,97 67,25 47,0 2072 5,42 170 
Venezuela -0,302 75,67 75,97 17,0 598 5,16 78 
Peru -0,426 70,50 70,93 23,5 480 4,50 410 
Salvador -0,445 74,25 74,69 23,5 770 7,90 150 
Uruguay -1,190 78,32 79,51 12,5 362 9,92 20 
Kuba -1,312 78,45 79,76 5,5 52 6,16 33 
Kolumbie -1,341 74,98 76,32 17,5 509 7,70 130 
Honduras -1,360 70,92 72,28 31,0 1392 6,82 110 
Trinidad a Tobago -1,436 68,42 69,86 17,5 2538 3,68 110 
Guatemala -1,466 69,97 71,44 32,5 825 5,44 240 
Antigua a Barbuda -1,481 73,62 75,10 11,0 . 4,90 . 
Bolívie -1,491 67,28 68,77 53,0 120 6,48 420 
Spojené státy americké -1,538 79,95 81,49 6,5 508 14,52 14 
Nikaragua -2,589 71,62 74,21 30,5 215 7,76 230 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008) 



  

3.3  WHO region SEVEROVÝCHODNÍ ASIE 
 
Tab. 3.3: Analýza reziduí, WHO region SEVEROVÝCHODNÍ ASIE 

Závislá proměnná Nezávislá proměnná 
Skutečná 
hodnota 

Modelová 
hodnota Gramotnost 

Stát Reziduum (v letech) (v letech) (v %) 
Srí Lanka 2,921 74,77 71,85 92,3 
Indie 2,656 67,63 64,97 59,5 
Východní Timor 2,365 67,15 64,78 58,6 
Thajsko 1,868 73,78 71,91 92,6 
Bhútán 1,533 62,88 61,35 42,2 
Indonésie -0,057 70,87 70,93 87,9 
Severní Korea -0,133 73,12 73,25 99,0 
Bangladéš -0,556 60,98 61,54 43,1 
Nepál -3,546 58,43 61,98 45,2 
Barma -7,052 63,33 70,38 85,3 

(Zdroj dat: CIA 2005, U.S. CENSUS BUREAU 2008) 



  

3.4  WHO region EVROPA 
 
Tab. 3.4: Analýza reziduí, WHO region EVROPA 

Závislá proměnná Nezávislé proměnné 

Skutečná hodnota Modelová hodnota Prevalence tuberkulózy 
Míra kojenecké 

úmrtnosti 
Stát Reziduum (v letech) (v letech) (na 100 tis. ob.) (na 1000 Nv) 

Gruzie 5,108 79,1 73,99 93,0 41,0 
Bosna a Herzegovina 3,799 81,55 77,75 61,6 13,0 
Španělsko 2,652 82,77 80,12 23,7 4,0 
Francie 2,591 83,23 80,64 11,2 4,0 
Švýcarsko 2,273 83,12 80,85 6,2 4,0 
Rumunsko 2,120 74,45 72,33 184,3 16,5 
Itálie 1,590 82,45 80,86 5,9 4,0 
Švédsko 1,419 82,45 81,03 3,9 3,0 
Kyrgystán 1,367 71,53 70,16 149,2 58,0 
Litva 1,343 78,67 77,33 83,3 7,5 
Tádžikistán 1,209 65,62 64,41 251,5 75,0 
Rakousko 1,068 81,73 80,66 9,6 4,5 
Albánie 0,970 79,68 78,71 32,3 16,0 
Řecko 0,904 81,33 80,43 16,3 4,0 
Belgie 0,854 81,48 80,63 11,5 4,0 
Izrael 0,829 81,62 80,79 6,5 4,5 
Portugalsko 0,803 80,55 79,75 32,6 4,0 
Norsko 0,760 81,77 81,01 4,4 3,0 
Finsko 0,744 81,67 80,93 6,4 3,0 
Černá Hora 0,725 79,3 78,58 . 4,5 
Německo 0,662 81,48 80,82 6,9 4,0 
Moldavsko 0,303 72,72 72,42 178,0 18,5 
Nizozemí 0,240 81,1 80,86 5,9 4,0 
Turkmenistán 0,235 70,18 69,95 107,2 80,5 
Chorvatsko 0,120 78,17 78,05 69,1 6,0 



  

 

Závislá proměnná Nezávislé proměnné 
Skutečná hodnota Modelová hodnota Prevalence tuberkulózy Míra kojenecké úmrtnosti 

Stát Reziduum (v letech) (v letech) (na 100 tis. ob.) (na 1000 Nv) 
Spojené království 0,020 80,63 80,61 9,8 5,0 
Kazachstán -0,112 71,03 71,14 153,0 45,0 
Arménie -0,406 74,83 75,24 91,5 27,5 
Slovinsko -0,628 79,65 80,28 20,9 3,5 
Polsko -0,652 78,63 79,28 38,5 6,5 
Irsko -0,753 79,88 80,63 10,3 4,5 
Rusko -0,779 72,42 73,20 172,9 12,0 
Ukrajina -0,973 73,67 74,64 135,1 13,5 
Kypr -1,260 79,6 80,86 5,9 4,0 
Dánsko -1,323 79,52 80,84 6,3 4,0 
Lotyšsko -1,623 75,75 77,37 80,1 8,5 
Estonsko -1,625 76,85 78,48 58,9 6,0 
Ázerbajdžán -1,633 69,05 70,68 102,1 74,5 
Česko -1,757 78,85 80,61 13,0 3,5 
Slovensko -1,843 77,9 79,74 26,4 7,0 
Bělorusko -2,232 75,02 77,25 85,1 7,5 
Srbsko -2,269 76,35 78,62 . 4,0 
Uzbekistán -2,751 67,62 70,37 146,3 57,0 
Makedonie -2,754 75,83 78,58 39,5 14,0 
Turecko -3,085 74,15 77,23 44,6 27,0 
Maďarsko -3,104 76,37 79,47 33,9 6,5 

Bulharsko -3,147 75,17 78,32 50,1 12,0 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008) 



  

3.5  WHO region VÝCHODNÍ ST ŘEDOMOŘÍ 
 
Tab. 3.5: Analýza reziduí, WHO region VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ  

Závislá proměnná Nezávislé proměnné 

Skutečná 
hodnota 

Modelová 
hodnota 

Míra 
kojenecké 
úmrtnosti 

Prevalence HIV 
15+ 

Míra 
mateřské 
úmrtnosti 

Stát Reziduum (v letech) (v letech) (na 1000 Nv) (na 100 tis. ob.) (na 100 tis. Nv) 
Jordánsko 6,344 80,4 74,06 22,5 . 41 
Libye 3,780 78,23 74,45 18,0 . 97 
Saudská 
arábie 2,567 76,9 74,33 21,5 . 23 
Jemen 1,227 62,68 61,45 79,0 . 570 
Kuvajt 1,223 77,52 76,30 10,0 . 12 
Afghanistán 0,930 42,4 41,47 165,0 100 1900 
Spojené 
arabské 
emiráty 0,802 77,25 76,45 7,5 . 54 
Irák 0,712 68,77 68,06 51,0 . 250 
Somálsko -0,117 48,83 48,95 133,0 870 . 
Tunisko -0,153 76,05 76,20 20,5 115 120 
Libanon -0,505 74,45 74,96 27,0 114 150 
Katar -0,708 75,62 76,33 10,0 . 7 
Maroko -0,868 72,27 73,14 37,0 88 220 
Omán -1,081 74,75 75,83 10,0 . 87 
Pákistán -1,479 62,85 64,33 80,0 86 500 
Súdán -1,752 50,95 52,70 62,0 1454 590 
Egypt -2,679 72,83 75,51 27,0 100 84 
Írán -4,108 70,37 74,48 31,5 133 76 

Sýrie -4,136 70,5 74,64 14,5 . 160 
(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008) 



  

3.6  WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK 
 
Tab. 3.6: Analýza reziduí, WHO region ZÁPADNÍ PACIFIK 

Závislá proměnná Nezávislé proměnné 

Skutečná 
hodnota 

Modelová 
hodnota 

Míra 
mateřské 
úmrtnosti 

Podíl 
obyvatelstva 

65+ 
Podíl dětí do 5 
let s nadváhou 

Stát Reziduum (v letech) (v letech) (na 100 tis. Nv) (v %) (v %) 
Singapur 3,081 84,05 80,97 15 8,1 2,6 
Malajsie 1,971 74,35 72,38 41 4,6 5,9 
Jižní 
Korea 1,277 80,08 78,80 20 8,6 . 
Kambodža 1,143 61,77 60,63 450 3,1 4,0 
Austrálie 0,902 83,07 82,17 6 12,9 . 
Papua-
Nová 
Guinea 0,162 66,27 66,11 300 3,8 . 
Laos 0,077 56,12 56,04 650 3,2 2,7 
Nový 
zéland -0,007 81,32 81,33 7 11,7 . 
Filipíny -0,162 72,12 72,28 200 4,0 2,4 
Čína -0,464 73,1 73,56 56 7,6 6,1 
Japonsko -1,290 85,18 86,47 10 19,5 . 
Mongolsko -1,296 67,82 69,12 110 3,7 6,1 
Fidži -2,617 71,3 73,92 75 4,1 . 
Vietnam -2,777 72,92 75,70 130 5,8 2,5 

(Zdroj dat: WHOSIS, U.S. CENSUS BUREAU 2008) 

 
 


