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A ty nevěříš na elixír?

Ne! Protože ho vyrábím.











Volba horizontu „predikce“ (na motivy Řehákovy tabulky)



Modely ÚZIS

1. Populační model SIR pro krátkodobé predikce a pro odhady reprodukčního čísla

2. Modely pro dlouhodobé predikce vývoje a pro hodnocení možného dopadu 
opatření (SEIR), které pracují i s maticemi kontaktů mezi lidmi a s dopady opatření 
na šíření viru

3.  Klinické stavové modely po predikce počtu hospitalizací, které pracují s 
parametry hospitalizací, rizikem těžkých průběhů nemoci



Ad 1) Model pro krátkodobé predikce





Predikovat je těžké, zejména pokud jde o budoucnost.

Yogi Berra



Model dobře popisující historická data ještě nemusí být vhodný pro predikce



Model dobře popisující historická data ještě nemusí být vhodný pro predikce



Model dobře popisující historická data ještě nemusí být vhodný pro predikce



Model dobře popisující historická data ještě nemusí být vhodný pro predikce



Co chceme od predikcí (a kdo a proč predikovat „umí“)



Ad 2) dlouhodobé 
prediktivní modely

„Ty modely jsou v 
podstatě věštěním 
z křišťálové koule…

Nechci se vytáčet, ale 
přišlo by mi až nefér
to prezentovat…“

L. Dušek, duben 2020



Nepredikce modelu pro dlouhodobé predikce v proměnách času

















All models are wrong, but some are useful.

Všechny modely jsou chybné, některé jsou však užitečné.

George E. P. Box



Co jsem vám chtěl říct

• Něco o matematice a alchymii

• Pozorně sledujte, jestli model pro (třeba dlouhodobé) predikce poskytuje predikce,
nebo něco jiného (třeba scénáře).

• Zamýšlejte se nad tím, jaká je cena scénářů bez kvantifikace jejich 
pravděpodobnosti.

• Zamýšlejte se nad volbou horizontu predikce. 

• Obzvláště podezíraví buďte k dlouhodobým predikcím bez kvantifikace nejistoty 
těchto predikcí. Nejistota je velmi často tak velká, že predikce na delší období jsou 
prakticky bezcenné (není možné je „brát vážně“).

• Buďte podezíraví k modelům, které jsou (na historických datech) až příliš přesné –
většinou mají příliš mnoho parametrů a nejsou vhodné pro predikce.

• Každý model má nějaké předpoklady. Ty mohou, ale nemusí být realistické, což 
limituje použitelnost modelu. 

• Některé modely jsou užitečné, ale pozor na jejich zneužití (je třeba se ptát k čemu
jsou užitečné, případně komu jsou užitečné).



Víš co? Uděláme nejlíp, když zmizíme.
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