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V! iv čgti3{i~stm'  k®ffiSsmŤraSS a#r®S®iu #m kaí`dá(}v.a*Skuiámi  a  rsspir#šnz "ismc}€měmí v Pffa#ta

i3iplGmS"tka S€  v`Ůx Své prž'{€i  p{tfirg}iSitě  v`ě"j# p3.{9bl#mg`íi#g vnvu  kvalii}f ov.zďus}f na  vý.§k}TS k%}`#iíjvaskL{Iámíc;h fi

respíměnich SiiSnTiůL`n#rii<  V  pfvmi` části Sct včmuj€ půdrciLiiiémí} přsh!etiu #fíi#3` zŮí}bývajíS}'€h Se toutct

priíbleim#t}k®u v3 s'v#iQvé odbomé  msra{mř€<

V  da!ší části  Se  zabývá popí§Sm  dat,  kůerá použiia pro  vias{i?ť pťáGi.  Pro  hsťLidíi  Si zvá3iija L'{zSm{  hlavnťho  měts€a

Pr§}čy.  kde .i@ jBc{g3ak  vysc}kú  k®mS®n%S`age  ©bý'vaťeL  slg  i  Sí i3ié  Ž"S`čišů8mí  i}Ů'ztůuš{ 2pa.Žsůůpné  {"ťomobi!ŮÝ`Ůu

ti€,pravoíj`

V  pi)pisLj  €>brá#^ku  č,  í3 jS  ř€ě€iiú.  ď,€  #úQbi.a#wje  pfúměmé  hmomosSní koEi#čn€rac€`  ak` jŘ` poŘÁř,i&  hrč`bicDbrý &rúit`

íkter*`-c`&SflhLijs  m6dián,  iiikiTj! iv  pE'i°měťj<

Vť  k&pitSlff  4.1  HF®zbSr tq  ú`!iftiýz#  ti&t" js®L€  i3oijžitř'`  §fatisů`Í&`tké  #!iarRk!©ris{ík}`  mapříklad koi'®i&ění kogffi€iúůffitg  }iSn{

alth }iik€gr&k  vyjčwřeria  L*řssnc}s{ já`h®  o{ů!iadu`  byiQ  by`  EjžiÁBčtrié pi.€Lseiiůt)ůíat  iŘ?*erv+&Í  §po}Sbjivo3ti  riSbo akřsp®ň

vý'SIsd®k t®&i`u  nulovosťi  ů#hQi\cý  kiiefi€ignťu,

V-obrážrÁku   &  !  j€  #€)brgťůzs!i  vý~{aŤ}  i3r#Íi'}ěfuq  rmediánLi  &  gi3í3m?g{}.iSkčli{3  průmě3.u  d&nniú`h  tiat.  NBn,i jasi``ý.  Smy`gi

€®hc!tS grm (f3Si?ředp®kL*dá$3i,  že  á'!'i#m ^§g  m€iůsmsůt`{€ká  sši!di!jtÝ  p{'}L}žítý#ĚB  €haFakťeFistíkiú  Z  }9oh!Sdu

přgdkLÉdaně práSČ mL'iž€  tŘkažovat iiíi imklffmatiku roz}ož.eni šl€dc}včiné S}`araktgri§€iky rtgi3o mit roztiťE variabíljty
ijvgtít,ř důi# a m€t#i  tiriy,  ĚS®k{&€! má ###isovaů `íaritiL`ílíttž,  tiy!S  b5/y L#jtgěrič  ř#šit  probjém  Sfis{S  $1Qži€ějším  iritTjriejm

(ffiá!př.  AN€jv{fi §  ná!iL3dri.Ý'i!iti  ttftbk€}/jx  Ě3®kud  aLíí.#`#S`k m{4  prssGn{Svcit v!i®dito%t paramtůeru  & p®hiSdLá rozložgrH.

s!€cjffviůné  ví?!ičíny,  bý,rlrs by  Ližítsěnc: pravést {?včřsní t}í'pu  r®S!o#.effiív  flelm  by ři!esí)oii  mŘl}`<  kýt  2míffiěms`' ú\'.a}`y o

r#xtoggri,  h~ťeS`é  by  vě;d}*'  kr  vol8ě #hai.&kůg}.ist{Řy^  S'{áistnť  ť*ba`á%Sk  rri®c.  inf®rma€Í  nspřináŘi`^

Pť®  šii€!ú3`í`aji.ý  pf®b}8m je  Ýíel#ii  `tši{,€ěnč  Láva*ovat  7í?Í!ř,děiií  můý<i  ďiiar€tk}L`ris€ikš}mi  Livzďušj  a  z,d2vav#ůním

SSavgiŤ``  #cig  ž"€{,?S.ka  v prá€i  SkrLttéřčffiě  dě{á,  iSIS je  3"mo  uv`gižá}ů'.at  i  mtgžiiost  vlivw  dž{iších  *`€qkt{irů  i  tot{Sj€  v prási

},tvĚůžÁ®vám$4  Ni€mémě  náipíó,  n&  {}!?Fž'&zku  17 .iS  a{jbÉ.g}žGii& k®r®1@c,8 kvaii€y  Liv#dLůšia  S  p{}čt,v  li®Spiíaljzít€í  a jg

diskuŤ€)v'án  v!iv  lýdí`!míha  í3`}SLámLtíí  {'}ážg7).  &jg  právě  ffi(={§#iSaEi#tace js€)ii  `Jsjmi  Sí lnč  oŮ`livněny  c}Jk}€rín pfaL`6vm'ci?

diii  ži js  réměř !i€m{isúmč`  €jdti8!{{  v!!\{'  pťaic`ovr}iy!3#  t,Ý'dm€  cid  „#is%éh®`6  #ApSP,dění da"éb®  biSlftgigkoii  pi3dsS&ťoti.  pro

v!iÝ  !ag7  $6ů  Si8ÍS  ffiabi%{  pi.ávě  Žtmííiřfi`Ý  \j}iv` pra#GvrHr!i{i  ŮýriTie`

V  kátpitr}}g  SSESťistí€kž'i  &n&iý'za  pak  plTiě  `i'y'uži'vá  Siatisti€,ký€Fi  metod  k. #věřSvání bř'potéž  &  tti  í pť®  siožitějši

statjsi`ÍL:ké  m`)d€i}'t  které ^Lsí>u  13Ltdov.ány  t&k7  ž{b}Í Siim í!iov@l}.'  t'liv "ši`'ých  faki€}ř&,  %v`®?emé  m®dsI}i'

fí(iť§,Sc}j3civské ťsgťesS  S  ví€S  kíiv&!.i€iiiíftm Í  a  v'ý!p€)ěSt ?.g!ft{ivmíhi}  ri&ika je  píištiip  Eiti®kvEítn!`  fi{uď®va€ié

t3i.i.}b}6mžůfti€á``  V§Ěký`}ii  priil*ié}3ism  tiai jc#  1ý€{®nnj  6ykiis€# {pť§devš!.m  hi}8pi{íůlizžS€Í}Q  S Ů®u  S®  aut®E`ka  Sryťůvffiáv»Ř

L§SpokcijívěÁt jgn by byiu uži{€€né podi.cibi?čúi i  pD#8at r}#uži{é posfuhiy,  abžvlášť kd}.'ž d{j i)m€gsu vstupují j6'dnak

sv`át`L~y ai€  Í  nemšřené li{itii"ůy v  }iěkťerýSh  dmg#h,  g2íjL!&i*5J  nů(9d€l ť}.i® v'}ivý'  Li\'`SřjujS,  ale  S,qi$1iijs  *`í€e  v&ťiíi`n€

jsj iGh  ff,Íihfíi}}tí  dii  m®delu  a z,de  by by`jo  iažiteě}ié  Liř`€sr}čji  pc!psa{  p®i}ž.itý přísSupv

CglhSvě .it* možmS  kLťm8Sft{mv<a{.  ž<e  d,ip}®m®ntkB Sp!ni}gH p{jž#dftvk}t  klftůsmé  na díp!i)mfiv€9u  pS»áci a ,prnkáža}&a

gShGp"st p!»®vásů kí5mplé3Kní  <#malýir,u problém",  Přgd!r!#®nftu  dip}omoS'c}ij  príŘ&i  d#pSFL§#uji  přijmoL}t.
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Státnf 2tdravo{n3.  ústav Pi-ahg!,


