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Příčiny úmrtí: od moru ke covidu







„Statistika příčin smrti 
není zatížená jen 
chybami, ale i mnoha 
dalšími faktory. Když se 
to setká, tak vůbec nikdo 
nedokáže odhadnout, co 
se doopravdy děje.“

https://ihned.cz/c1-61452430-delka-zdraveho-zivota-u-nas-klesa-prodluzujeme-stonani-je-to-ekonomicka-past-varuje-lekar
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Mám sen. Zlý sen. Procházím chodbou 
ministerstva zdravotnictví a volám silným 
hlasem:

KOHO TADY ZAJÍMÁ ZDRAVÍ LIDÍ?
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https://data.irozhlas.cz/umrti-retro/www/


1) Otevřená data z ČSÚ

https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-podrobneho-seznamu-pricin-smrti-pohlavi-a-veku-v-cr-1919-2005-a95l7hehjg


2) Demografové: metoda a stories



3) Balíček v R
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5) ÚZIS



https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab


https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab


Od faráře k demografovi

1990—2018

1785—
1918

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab
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1919—1948

Od španělské chřipky k exodu Němců

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab


Pivo, bůček, cigára: temná éra pro srdce 

1949—1989

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab
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Stín po železné oponě

1990—2018
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Do střev

1990—2018

2020+
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Covidová poprvé

1990—2018

2020+

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab
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Scrollytelling

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/covid-priciny-umrti-uzis-smrt-demografie_2101040600_jab
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Podivné diagnózy









S covidem × na covid
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● cca 60k znaků textu
● 17 grafů/gifů
● 7 sad ilustrací
● 1700 řádků kódu v R
● ? řádků v JS
● smutné Vánoce

Výsledek?
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Takže?
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Takže?
● je to složitější
● příběhy
● s covidem × na covid samo o sobě 

nedává smysl
● ale musíme to upřímně vysvětlovat, 

hledat lepší otázky



https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/rakovina-lecba-petilete-preziti-onkologie_2106170600_jab
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/umrtnost-data-muzi-zeny-zelezna-opona-cesko-rakousko-nemecko-ockovani_1901210600_jab
https://interaktivni.rozhlas.cz/umrti-srdce/www/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/umrtnost-zdravotnictvi-nemoci-srdce-sebevrazdy-nehody_2001240600_jab


Média nejsou nepřítel, 
ale partner.

@honzabocek
jan.bocek@samizdat.cz


