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Úvod
V této práci chceme čtenáře seznámit s metodou obálkových testů a jejich vývojem od standardních obálkových testů až k přesným obálkovým testům. Jedná
se o simulační testy typu Monte Carlo. Využívají se zejména v případech, kdy je
testování nulové hypotézy netriviální, například pokud neznáme rozdělení testové
statistiky. U obálkových testů je testovou statistikou funkce, jejíž průběh vynášíme do grafu. Jedná se tedy o názorné grafické testy. Především díky tomu se
standardní obálkový test stal velmi populární. Standardní obálkový test byl navržen k identifikaci kritických míst na daném intervalu, ve kterých se testovaná data
nejvíce odchylují od předpokládaného průběhu. Pokud bychom chtěli standardní
obálkový test používat k testování hypotézy na celém intervalu, musíme stanovit
hladinu testu. Ta se v tomto případě stanovuje obtížně, neboť dochází k mnohonásobnému porovnávání. Nejednalo se tedy o statistický test, ale spíše o metodu
zobrazení dat, která nám měla dát nějakou představu o jejich chování. Často však
docházelo k jejich užívání k testování hypotéz, což vedlo k nadměrnému zamítání
platných hypotéz.
Všechny kapitoly s výjimkou první jsou koncipovány následujícím způsobem.
Na začátku kapitoly vybudujeme teoretické základy o daném testu a následně
si na příkladu ukážeme praktické využití. V kapitole 1 si připomeneme základní
statistické pojmy, které v práci používáme. Seznámíme se s principem simulačních
testů a vysvětlíme si, v čem spočívá problém mnohonásobného porovnávání.
Kapitola 2 se věnuje standardním a vylepšeným obálkovým testům. Jsou zde
popsány obálkové testy tak, jak byly původně navrženy. Dále se zabýváme motivací k vylepšení těchto testů a popisujeme vylepšený obálkový test. Vylepšený
obálkový test se liší od standardní varianty testu doplněním o odhad hladiny
testu. Stále však nemůžeme hladinu testu volit předem. Volíme počet simulací
tvořících test a hladinu odhadujeme dodatečně. Ukážeme, že volbou počtu simulací lze ovlivňovat hladinu testu. V praktické části se zaměřujeme právě na odhad
hladiny testu a sledujeme, jak se mění hladina testu s rostoucím počtem simulací
tvořících test.
Kapitola 3 je zaměřena na další typ simulačních testů, odchylkové testy. Testovou statistikou u odchylkových testů je skalární veličina a hladinu testu volíme
předem, o výsledku testu rozhodujeme na základě odhadu p-hodnoty. Zadefinujeme si dvě varianty tohoto testu, maximový a integrální odchylkový test. Zabýváme se výhodami a nevýhodami odchylkových a obálkových testu, v části příklad
porovnáváme sílu těchto testů.
Přesným obálkovým testům se věnuje kapitola 4. V této kapitole kombinujeme
znalosti získané z předešlých kapitol. Přesné obálkové testy vycházejí jak z obálkových testů, tak z odchylkových testů. Prvně si ukážeme přesný obálkový test
založený na pořadí, jenž se velmi podobá odchylkovým testů. Také u tohoto testu
je testovou statistikou skalár a hladinu testu volíme předem. O výsledku testu
budeme rozhodovat na základě p-hodnoty z intervalu, který dostaneme odhadem.
Poté si ukážeme grafickou interpretaci tohoto testu a zjistíme, že princip testování odpovídá obálkovým testům. Spojením idejí odchylkových a obálkových testů
získáváme přesný obálkový test, u kterého můžeme volit hladinu testu předem.
Praktická část se věnuje dvěma tématům, prvně se zabýváme odhadem intervalu
2

pro p-hodnotu a sledujeme, jak je délka intervalu ovlivněna počtem simulací. Poté
porovnáváme sílu přesných obálkových testů s vylepšenými obálkovými testy a
s testy odchylkovými.
Ke všem výpočtům a tvorbě obrázků jsme použili software Mathematica,
verze 10.2, rok vydání 2015. Součástí práce je soubor PresneObalkoveTesty.nb
obsahující kód, jenž byl použit k výpočtům. Tento soubor je na přiloženém CD
spolu s elektronickou verzí práce.
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1. Základní pojmy a definice
1.1

Statistické pojmy

V této části si zadefinujeme základní statistické pojmy, které budeme v práci
používat. Více lze nalézt v knihách Jiřího Anděla Základy matematické statistiky [1] a Statistické metody [2].
Definice 1 (náhodný výběr). Posloupnost X = X1 , X2 , . . . , XN nezávislých
stejně rozdělených náhodných veličin, z nichž každá má distribuční funkci F , nazýváme náhodný výběr z rozdělení F o rozsahu N .
Mějme náhodný výběr X z rozdělení F , které závisí na neznámém parametru θ = (θ1 , θ2 , . . . , θk )T . Nechť tento parametr patří do parametrického prostoru Θ, jež je podmnožinou Rk . Na základě rozboru dané situace se můžeme
domnívat, že parametr θ patří do nějaké podmnožiny Θ0 prostoru Θ. Tím získáváme tvrzení θ ∈ Θ0 , o jehož pravdivosti chceme rozhodnout. Toto tvrzení
nazýváme nulovou hypotézou. Alternativou bude tvrzení: θ ∈ Θ1 , kde Θ1 je také
podmnožina prostoru Θ disjunktní s množinou Θ0 . Většinou bereme Θ1 jako
doplněk množiny Θ0 na prostoru Θ.
Definice 2 (hypotéza a alternativa). Mějme Θ0 , Θ1 neprázdné disjunktní podmnožiny množiny Θ. Množinu Θ0 nazýváme (nulová) hypotéza, množinu Θ1 nazýváme alternativa. Značíme H0 a H1 , mluvíme o testování hypotézy H0 : θ ∈ Θ0
proti alternativě H1 : θ ∈ Θ1 .
K rozhodování o platnosti hypotéz budeme potřebovat vhodnou testovou statistiku a statistický test.
Definice 3 (testová statistika). Testová statistika T (X) je měřitelná funkce náhodného výběru X.
Statistický test je dán testovou statistikou T (X) a množinou hodnot testové
statistiky C (kritický obor), pro které zamítáme nulovou hypotézu H0 . Když
máme hypotézu H0 i statistický test, o výsledku testu rozhodneme podle následujících pravidel:
• Pokud testová statistika padne do kritického oboru: T (X) ∈ C,
zamítáme nulovou hypotézu H0 .
• Pokud testová statistika leží mimo kritický obor: T (X) ∈
/ C,
nemůžeme hypotézu H0 zamítnout.
Po provedení testu a rozhodnutí o platnosti nulové hypotézy H0 nastane jedna
z následujících možností:
1) H0 platí a test ji nezamítá, tedy rozhodnutí je správné.
2) H0 neplatí a test ji zamítá, rozhodnutí je správné.
3) H0 platí a test ji zamítá. Říkáme, že nastala chyba 1. druhu.
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4) H0 neplatí a test ji nezamítá, nastala chyba 2. druhu.
Je zjevné, že se budeme snažit, aby pravděpodobnosti prvního a druhého jevu
byly co největší a naopak pravděpodobnosti jevů tři a čtyři byly co nejmenší.
Hypotézu H0 volíme tak, aby chyba 1. druhu byla závažnější než chyba 2. druhu.
Nechceme, aby k chybě 1. druhu docházelo často, neboť se jedná o mylné zamítání
platné hypotézy. Jak uvidíme dále, v praxi připouštíme malé pravděpodobnosti
této chyby.
S pojmy chyba 1. a 2. druhu úzce souvisí hladina a síla testu. Hladinu testu
budeme definovat jako pravděpodobnost chyby 1. druhu.
Definice 4 (hladina testu). Hladina testu α je pravděpodobnost, že testová statistika T (X) padne do kritického oboru C v případě, že náhodný výběr X splňuje
nulovou hypotézu H0 .
Jinými slovy, hladina testu α je pravděpodobnost zamítnutí platné hypotézy.
V dalších kapitolách uvidíme, že hladina α je velmi důležitým kritériem při výběru
vhodného statistického testu. Testy s vysokou hladinou považujeme za nevhodné
a snažíme se je v praxi nepoužívat, neboť mohou vést k příliš častému zamítání
platných hypotéz. Používáme tedy pouze testy, které dosahují předem zvolené
hladiny testu α, v praxi je běžnou volbou α = 0,05, nebo dokonce α = 0,01.
Definice 5 (síla testu). Mějme alternativu θ ∈ Θ1 . Síla testu β(θ) proti alternativě θ je pravděpodobnost, že testová statistika T (X) padne do kritického oboru C
v případě, že náhodný výběr X splňuje alternativu θ.
Síla testu β(θ) je tedy pravděpodobnost zamítnutí neplatné hypotézy při dané
alternativě θ. Všimněme si, že síla testu závisí na zvolené alternativě θ. Při hledání vhodného testu bychom rádi maximalizovali sílu mezi všemi testy dosahujícími požadované hladiny. V praxi však často není možné sílu maximalizovat
pro všechny alternativy zároveň.
Dalším pojmem, se kterým se seznámíme, je empirická distribuční funkce.
Definice 6 (empirická distribuční funkce). Empirickou distribuční funkci náhodného výběru X1 , X2 , . . . , XN definujeme vztahem
F̂N (r) =

N
1 ∑
1 (Xi ≤ r) , r ∈ R.
N i=1

(1.1)

Symbol 1(.) značí funkci, jejíž funkční hodnota je rovna 1, pokud je výraz
v argumentu pravdivý, v opačném případě se funkční hodnota rovná 0. Hodnota
F̂n v bodě r je rovna počtu pozorování náhodného výběru, která jsou menší nebo
rovna r, dělenému celkovým počtem pozorování N . Z definice 6 je zřejmé, že
hodnota empirické distribuční funkce je rovna nule až do bodu r = mini=1,...,N Xi
a rovna jedné od bodu r = maxi=1,...,N Xi . Tedy platí limr→−∞ F̂n (r) = 0 a
limr→∞ F̂n (r) = 1.

1.2

Problém mnohonásobného porovnávání

Jedná se o podcenění chyby 1. druhu v případě provedení více testů. Řekněme,
že máme k dispozici dva různé testy s hladinami α1 = α2 = 0,05. Nemůžeme se
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rozhodnout, který z testů je lepší a tak provedeme oba. Nulovou hypotézu budeme
zamítat, pokud dojde k jejímu zamítnutí alespoň v jednom z testů, v opačném
případě nezamítáme. Chybou by v tomto případě bylo prohlásit o výsledném
testu, že je jeho hladina α = 0,05. Tím by došlo k významnému podcenění chyby
1. druhu. Měl-li každý z testů hladinu 0,05, tak při provedení obou testů dostáváme α = 2 × 0,05 × 0,95 + 0,05 × 0,05 = 0,0975 (za předpokladu nezávislosti
testů). Dostáváme tedy téměř dvojnásobnou pravděpodobnost zamítnutí platné
hypotézy.
V kapitole 2.1 si ukážeme, že obálkový test je složen ze spousty dílčích testů,
které provádíme v předem zvolených bodech daného intervalu. O výsledku testu
v rámci celého intervalu rozhodujeme na základě dílčích výsledků v jednotlivých
bodech. Pokud dojde alespoň v jednom dílčím testu k zamítnutí, vede celý test
k zamítnutí nulové hypotézy. V takovém případě tedy dochází k mnohonásobnému
porovnávání a s tím souvisí obtížné stanovení hladiny testu.

1.3

Simulační testy typu Monte Carlo

Nejedná se o standardní statistické testy, jejichž princip jsme popsali výše.
Používáme je v případě, kdy nemáme k dispozici testovou statistiku nebo kritický
obor, na základě kterých bychom jednoduše rozhodli o výsledku testu. Jedná
se například o situaci, kdy rozdělení testové statistiky není známé. Testy, které
v této práci budeme používat, spadají právě do této skupiny. Jedná o metodu
velice flexibilní a tedy i možnosti jejího využití jsou široké.
Ve zkratce lze říci, že princip metody Monte Carlo je založen na generování
velkého počtu simulací z jednoho modelu. Jako model pro generování nových dat
použijeme nulovou hypotézu. Z tohoto modelu tedy nagenerujeme velké množství
simulací, čímž získáme představu o chování dat za platnosti nulové hypotézy.
Nyní zbývá porovnat, do jaké míry tato data odpovídají naměřeným datům.
Zachytit chování dat by měla umět vhodně zvolená testová statistika. Můžeme
tedy spočítat hodnotu testové statistiky pro naměřená data a pro nasimulované
hodnoty. Jakým způsobem porovnáme hodnotu testové statistiky s hodnotami
určenými z nasimulovaných dat, je otázkou jednotlivých testů.
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2. Standardní a vylepšené
obálkové testy
Obálkové testy jsou grafickým statistickým testem. Poprvé byly publikovány
roku 1977 ve dvou nezávislých studiích, autoři těchto prací jsou B. D. Ripley a
dvojice J. Besag a P. J. Diggle [3, 4]. Díky názornosti se záhy staly velmi populární. Začali je používat odborníci z široké škály oborů, našly uplatnění například
v ekologii, geografii a astronomii, konkrétní práce jsou citovány v článku [5].
Často však docházelo ke špatné interpretaci výsledků těchto testů a byly publikovány mylné závěry. Na problematiku upozornili zejména N. B. Loosmore a
E. D. Ford [6]. O několik let později vyšel v reakci na jejich práci článek P. Grabarnika, M. Myllymäkiové a D. Stoyana [7]. V této práci navrhli vylepšení obálkových testů o dodatečné určení hladiny testu. Takovýto test budeme dále nazývat
vylepšeným obálkovým testem (z anglického refined envelope test).
Testovou statistikou u obálkových testů je funkce. Tím se liší od běžných testů,
kde je testovou statistikou skalár. Jedná se o simulační test typu Monte Carlo,
proto našel své uplatnění v případech, kdy nemůžeme určit rozdělení testové statistiky. Místo toho simulujeme data ze známého modelu a následně z nasimulovaných dat dopočítáme průběhy testových statistik. Ty pak porovnáme s testovou
statistikou spočítanou z naměřených dat.

Obrázek 2.1: Obálka vytvořená z 1999 simulací na intervalu [-2,5; 2,5],
data pro tvorbu obálky jsou vygenerována z normovaného normálního rozdělení N(0; 1), rozsah náhodných výběrů je 500. Testovou statistikou je empirická
distribuční funkce spočítaná z těchto dat. Tečkovaně je vyznačena distribuční
funkce normovaného normálního rozdělení N(0; 1).
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Při testování tedy postupujeme následujícím způsobem. Za platnosti nulové
hypotézy nasimulujeme několik náhodných výběrů a z nich spočítáme testové
statistiky. Volbou nejmenších a největších funkčních hodnot testových statistik,
získáme obálku. Pro lepší představu se můžeme podívat na obrázek 2.1, který zobrazuje obálku vytvořenou z 1999 simulací. Jakmile máme sestavenou obálku, určíme průběh testové statistiky pro napozorovaná data a porovnáme jej s obálkou.
Pokud celá funkce naměřených dat leží uvnitř obálky, nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout. V opačném případě nulovou hypotézu zamítáme. Test provádíme
v rámci předem zvoleného intervalu. Postup si projdeme ještě jednou podrobněji
v následující kapitole.

2.1

Standardní obálkové testy

Mějme naměřená data X1 a nulovou hypotézu H0 . Zvolíme testovou statistku T (r) vhodně popisující charakteristiku dat, kterou chceme vyšetřovat. Připomeňme, že testovou statistikou je funkce. Testová statistika T (r) tedy závisí
na r, které v praxi často označuje vzdálenost. Budeme hledat taková r, která by
mohla vést k zamítnutí nulové hypotézy H0 . Velkou výhodou obálkových testů
je, že nemusíme znát rozdělení testové statistky. Naopak nevýhodou je výpočetní
náročnost, to se týká všech simulačních testů.
Dále určíme interval proměnné r, pro který budeme hypotézu H0 testovat.
Předpokládejme r ∈ [rmin , rmax ]. Provedeme s nezávislých simulací za platnosti
nulové hypotézy H0 , čímž získáme nezávislé náhodné výběry X2 , X3 , . . . , Xs+1 .
Abychom zjistili, jak moc se naměřená data odchylují od očekávaného chování
za platnosti nulové hypotézy H0 , porovnáváme funkci T1 (r), kterou jsme získali
z naměřených dat, s funkcemi T2 (r), T3 (r), . . . , Ts+1 (r) spočítanými z nasimulovaných dat. Porovnání provedeme pomocí obálky. Obálku budeme definovat její
dolní a horní hranicí. Dolní hranice obálky je definována jako

a horní hranice jako

Tlow (r) = min i=2,...,s+1 Ti (r)

(2.1)

Tupp (r) = max i=2,...,s+1 Ti (r)

(2.2)

pro r ∈ [rmin , rmax ] [7]. Obálka je tedy v daném bodě vždy tvořena největší
a nejmenší hodnotou vybranou z testových statistiky, které jsme získali z nasimulovaných dat. Hledáme r ∈ [rmin , rmax ], pro která T1 (r) leží mimo obálku
či se dotýká její hranice. Pro taková r jsou naměřená data nejvíce v rozporu
s chováním, jaké předpokládáme za platnosti H0 .
O platnosti nulové hypotézy H0 budeme rozhodovat dle následujících pravidel:
• nulovou hypotézu H0 zamítáme ⇔
∃r ∈ [rmin , rmax ]: T1 (r) ≤ Tlow (r) nebo T1 (r) ≥ Tupp (r),
• nulovou hypotézu H0 nemůžeme zamítnout ⇔
Tlow (r) < T1 (r) < Tupp (r), pro ∀r ∈ [rmin , rmax ].
Tento test je globální, neboť nulovou hypotézu testujeme na celém intervalu
[rmin , rmax ]. Také se jedná o oboustranný test, protože nulovou hypotézu H0 zamítáme pokud T1 (r) překročí horní, či dolní hranici obálky. Test lze modifikovat
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na jednostranný a zamítat nulovou hypotézu H0 například pouze při překročení
horní hranice. Variantu testu volíme před samotným testováním a závisí na daném problému, který chceme zkoumat. Dále budeme uvažovat pouze oboustranné
testy.
Zbývá stanovit počet simulací s. Jak si ukážeme později, počet simulací úzce
souvisí s hladinou testu α. Otázkou tedy je, kolik simulací provést, aby měl
test přijatelnou vypovídající hodnotu, neboli hladinu blízkou α = 0,05. Bohužel u standardních obálkových testů nemáme možnost hladinu testu přímo
kontrolovat. Vzhledem k tomu, že test provádíme současně pro každé r z intervalu [rmin , rmax ], narážíme na problém mnohonásobného porovnávání (více
v kapitole 1.2). Nelze předem určit, jaký počet simulací je potřeba provést, aby
měl test požadovanou hladinu. Z tohoto důvodu nejsou standardní obálkové testy
plnohodnotným statistickým testem. Není vhodné na jejich základě rozhodovat
o platnosti nulové hypotézy, protože neznáme hladinu testu. A pokud neznáme
hladinu testu, nevíme, zda nedochází k nadměrnému zamítání platných hypotéz.
Standardní obálkové testy byly navrženy tak, aby sloužily k indikaci těch r
z intervalu [rmin , rmax ], pro která se testová statistika nejvíce oddaluje od předpokládaného chování za platnosti hypotézy H0 . Tato informace je velmi cenná
při hledání odpovědi na otázku: proč data neodpovídají nulové hypotéze H0 .
Místo toho však byly často chybně používány jako globální test k testování nulové
hypotézy H0 na celém intervalu [rmin , rmax ]. V následující kapitole si ukážeme,
jak odhadnout hladinu obálkových testů α a stanovit počet simulací s.

2.2

Vylepšené obálkové testy

Zde popíšeme vylepšení standardního obálkového testu navržené v práci [7].
Vyjdeme z předchozího postupu pro tvorbu obálky a doplníme jej o odhad hladiny testu α. Ta je ovlivněna počtem simulací s. Již bylo řečeno dříve, že hladinu
testu α nemůžeme určit předem, ale můžeme ji dodatečně odhadnout po konstrukci obálky.
Začneme s odhadem hladiny testu α̂ pro jednostranný test, jenž uvádějí autoři
N. B. Loosmore a E. D. Ford ve své práci [6]
α̂ = 1/s,

(2.3)

kde s je celkový počet simulací. Odhad vychází z definice 4 a má smysl, pokud je
obálka tvořená jednou funkcí. V tom případě máme jednu funkci splňující nulovou
hypotézu, která vede k zamítnutí testu. Odhad hladiny testu α̂ tedy odpovídá
podílu této funkce ku celkovému počtu simulací. Důležité je si uvědomit, že tento
odhad ztrácí smysl, pokud ke tvorbě obálky přispívá více funkcí.
Naším cílem je odhad zobecnit pro více funkcí tvořících obálku a upravit jej
pro oboustranný test. Hladinu testu α tedy odhadneme jako poměr simulací,
které se podílejí na tvorbě obálky ku všem simulacím. Označme t počet simulací
ležících v obálce, tedy simulace splňující pro všechna r ∈ [rmin , rmax ] následující
nerovnosti:
Tlow (r) < Ti (r) < Tupp (r),
(2.4)
kde i = 2, . . . , s + 1. Pro tyto simulace nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout.
Počet simulací, které se podílejí na tvorbě obálky je (s − t). Přestože všechny
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simulace pocházejí z modelu za platnosti nulové hypotézy, (s − t) simulací vede
k zamítnutí nulové hypotézy. Hladinu testu α tedy odhadneme dle vztahu
t
(2.5)
α̂ = 1 − ,
s
po úpravě dostáváme α̂ = (s − t)/s [7].
Na obrázku 2.2 je znázorněno, jak by vypadala obálka pro jednostranný test
při počtu simulací s = 4. Vidíme, že na tvorbě obálky se podílejí 3 funkce (modré)
a jedna funkce (červená) se na tvorbě obálky nepodílí, tedy t = 1. Hodnoty
dosadíme do vztahu (2.5) a dostaneme odhad hladiny testu α̂ = 1 − 1/4 = 0,75.
Takže kdybychom dostali novou křivku odpovídající nulové hypotéze, očekáváme,
že s pravděpodobností 0,75 se bude dotýkat obálky, tedy s pravděpodobností 75 %
dojde k zamítnutí platné hypotézy.

Obrázek 2.2: Tvorba obálky pro jednostranný test. Z celkového počtu 4 simulací
se 3 funkce podílejí na tvorbě obálky.
V praxi se ukázalo, že s rostoucím počtem simulací s dochází ke snižování
hladiny testu α. Pavel Grabarnik a kol. [7] navrhují jako primární volbu s = 999,
tedy provedení 999 simulací. Pokud tato volba vede k nepřiměřeně vysoké hladině
testu α, zvýší se počet simulací s. I když nedosáhneme přesně předem zvolené
hladiny testu α, můžeme se tímto postupem alespoň k požadované hodnotě přiblížit.
Díky doplnění o odhad hladiny testu α̂ lze vylepšený obálkový test, na rozdíl
od standardního obálkového testu, používat jako plnohodnotný globální test.

2.3

Příklad

V této části na simulovaných datech ukážeme použití vylepšených obálkových
testů. Nebudeme rozhodovat o platnosti hypotéz, ale zaměříme se pouze na odhad
hladiny testu α̂. Řekněme, že budeme testovat, zda data pocházejí z normovaného
normálního rozdělení, ozn. N(0; 1). To znamená, že provedeme s simulací náhodných výběrů z rozdělení N(0; 1), tím získáme náhodné výběry X2 , . . . , Xs+1 .
Testovou statistikou T (r) je empirická distribuční funkce, viz definice 6. Spočítáme průběhy testových statistik T2 (r), . . . , Ts+1 (r) a z nich vyrobíme obálku.
Následně odhadneme hladinu testu α̂. Dále si ukážeme, jak je tvar obálky ovlivněn
počtem simulací s a rozsahem náhodného výběru J.
Mějme dána naměřená data X1 a následující nulovou hypotézu: data X1 pocházejí z rozdělení N(0; 1). V praxi volíme interval pro r ∈ [rmin , rmax ] na základě
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s
999
1999
2499
2999
3999

jemnost = 0,05
J = 250 J = 500 J = 1000
0,907908 0,731732 0,472472
0,905953 0,734867 0,438719
0,905162 0,728691 0,426570
0,902968 0,728576 0,423808
0,903976 0,730683 0,417604

jemnost = 0,01
J = 250 J = 500 J = 1000
0,920920 0,766767 0,517518
0,915458 0,761381 0,487744
0,913966 0,756303 0,474590
0,912971 0,757919 0,468156
0,914229 0,762191 0,460115

Tabulka 2.1: Odhad hladiny α̂ pro interval [-3; 3], počet simulací s o rozsahu
náhodného výběru J.
analýzy problému. Abychom ilustrovali chování testu v závislosti na rozsahu intervalu pro r, volili jsme interval podle dat. Prvně jsme chtěli zahrnout většinu hodnot z X1 a tvořili jsme tedy obálku pro r ∈ [−3; 3]. Poté jsme interval postupně
zužovali. Obálky jsme tvořili pro tři různé intervaly r ∈ [−3; 3], r ∈ [−2,5; 2,5] a
r ∈ [−2; 2] a výsledky jsme zaznamenali do tabulek 2.1 - 2.3. Volíme symetrické
intervaly, protože testujeme, zda data pocházejí z normovaného normálního rozdělení a střední hodnota by tedy měla být rovna nule. Uvidíme, že na intervalu
[-3; 3] test významně ovlivňují vlastnosti empirické distribuční funkce. Tento vliv
je méně významný na intervalu [-2,5; 2,5] a zanedbatelný na nejmenším intervalu
[-2; 2].
Z výpočetních důvodů funkce vzájemně porovnáváme v předem zvolených
bodech. Definujme tedy vektor hodnot
r = (r1 = rmin , r2 , . . . , rk , . . . , rn = rmax ) ,

(2.6)

který nám rozdělí interval [rmin , rmax ] na menší ekvidistantí intervaly [rj , rj+1 ],
kde j ∈ (1, . . . , n − 1). Hodnotu výrazů rj+1 − rj označíme v dalším textu jako
jemnost. Pro tento případ jsme experimentálně volili jemnosti 0,01 a 0,05. To znamená, že na intervalu [-3; 3] při použití jemnosti 0,05 provádíme výpočet ve 121
bodech, při použití jemnosti 0,01 je to 601 bodů.
Velkou část minulé kapitoly jsme věnovali volbě počtu simulací s. Jako primární volbu jsme vzali s = 999 a tu jsme postupně navyšovali až k hodnotě
s = 3999. Vzhledem k tomu, že v této práci nebudeme používat reálná data, musíme zvolit i rozsah náhodného výběru J, tedy počet prvků, které vygenerujeme
v jedné simulaci. V našem případě jsme volili J = 250, J = 500 a J = 1000.
Při prvních výpočtech jsme použili interval [-3; 3], abychom zahrnuli co největší část hodnot z nasimulovaných náhodných výběrů. Jak můžeme vidět v tabulce 2.1, hladina testu se na tomto intervalu s rostoucím počtem simulací snižuje jen nepatrně. To je způsobeno shodami funkčních hodnot na okrajích intervalu. Připomeňme, že hodnota empirické distribuční funkce je rovna 0 na intervalu (−∞; a), kde a = mini=1,...,N Xi a rovna 1 od bodu b = maxi=1,...,N Xi (více
v kapitole 1.1). Pro velké množství simulací je a > −3. To znamená, že všechny
prvky náhodného výběru jsou větší než −3. Funkce spočítané z těchto simulací
se v levé části intervalu dotýkají dolní hranice obálky, tudíž vedou k zamítnutí
hypotézy. Obdobná je i situace na opačném konci intervalu, kde se velké množství funkcí dotýká horní obálky. Snadno nahlédneme, že je tento jev významnější
pro nižší rozsahy výběru J. Pokud náhodný výběr obsahuje více hodnot, je více
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s
999
1999
2499
2999
3999

jemnost = 0,05
J = 250 J = 500 J = 1000
0,365365 0,144144 0,097097
0,361681 0,114057 0,051026
0,344138 0,096839 0,040016
0,344115 0,093031 0,032011
0,341085 0,092023 0,026007

jemnost = 0,01
J = 250 J = 500 J = 1000
0,418418 0,205205 0,128128
0,401701 0,146073 0,075537
0,381753 0,125650 0,058824
0,381794 0,121040 0,047016
0,374594 0,116029 0,039010

Tabulka 2.2: Odhad hladiny α̂ pro interval [-2,5; 2,5], počet simulací s o rozsahu
náhodného výběru J.
s
999
1999
2499
2999
3999

jemnost = 0,05
J = 250 J = 500 J = 1000
0,073073 0,073073 0,079079
0,048024 0,051526 0,035518
0,033213 0,034814 0,030412
0,026676 0,030343 0,025008
0,024506 0,025756 0,018505

jemnost = 0,01
J = 250 J = 500 J = 1000
0,100100 0,107107 0,108108
0,066533 0,067534 0,050525
0,045618 0,052021 0,042017
0,036679 0,047016 0,036345
0,030758 0,040010 0,028257

Tabulka 2.3: Odhad hladiny α̂ pro interval [-2; 2], počet simulací s o rozsahu
náhodného výběru J.
pravděpodobné, že některá z těchto hodnot bude menší než -3 nebo větší než 3.
Například při počtu simulací s = 1999 a rozsahu náhodného výběru J = 500
nabývalo 1010 funkcí v bodě r = −3 hodnoty 0 a 983 funkcí mělo v bodě r = 3
hodnotu 1. Při zvýšení rozsahu náhodného výběru na J = 1000 mělo už jen 519
funkcí v bodě r = −3 hodnotu 0 a 514 funkcí v bodě r = 3 hodnotu 1. Je zřejmé,
že funkce dotýkající se obálky přispívají k vysoké hodnotě odhadu hladiny testu.
Dochází k zamítání hypotézy, i když se jedná o průběh funkce, který očekáváme
za platnosti hypotézy. To je způsobeno tím, že hypotézu zamítáme, jakmile se
funkce v nějakém bodě dotýká obálky a neumíme rozlišit situace, kdy očekáváme
za platnosti nulové hypotézy, že funkce budou nabývat stejných hodnot.
V tabulce 2.2 můžeme pozorovat, jak s rostoucím počtem simulací na intervalu
[-2,5; 2,5] klesá hladina testu. Pro větší rozsahy výběrů jsou pak hladiny testů
nižší. Vidíme, že při volbě J = 250 a J = 500 se hladina testu od počtu simulací s = 2499 snižuje jen nepatrně a požadované hodnoty α = 0,05 bychom nedosáhli. To je opět způsobeno shodami na koncích intervalů. Shody jsou pro rozsah
náhodného výběru J = 250 stále velmi významné, při počtu simulací s = 1999
nabývalo 428 funkcí v bodě r = −2,5 hodnoty 0 a 385 funkcí mělo v bodě r = 2,5
hodnotu 1. Avšak pro rozsah výběru J = 1000 máme jen 3 funkce, které nabývají hodnoty 0 a 6 funkcí, jež mají hodnotu 1 na krajích intervalu. Pro úplnost
doplníme, že pro rozsah náhodného výběru J = 500 nabývá 78 funkcí hodnoty 0,
a 68 funkcí hodnoty 1, vše při počtu simulací s = 1999.
Na intervalu [-2; 2] je limitní chování empirické distribuční funkce již zanedbatelné i pro nižší rozsah náhodných výběrů. Hladiny α = 0,05 jsme přibližně
dosáhli již při počtu simulací s = 1999, viz tabulka 2.3.
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Obrázek 2.3: s = 999, J = 250

Obrázek 2.4: s = 3999, J = 250

Obrázek 2.5: s = 999, J = 500

Obrázek 2.6: s = 3999, J = 500

Obrázek 2.7: s = 999, J = 1000

Obrázek 2.8: s = 3999, J = 1000

Obrázky 2.3 - 2.8: V levém sloupci vidíme obálky tvořené z 999 simulací,
v pravém sloupci jsou obálky vytvořené z 3999 simulací. V jednotlivých řádcích
se mění rozsahy náhodných výběrů, v prvním řádku je rozsah náhodného
výběru J = 250, ve druhém J = 500 a ve třetím J = 1000. Modře je znázorněna
distribuční funkce normovaného normálního rozdělení N(0; 1)

Porovnáme-li výsledky v závislosti na zvolené jemnosti, vidíme, že hodnoty
odhadů α̂ vycházejí vyšší pro jemnost 0,01. To jsme předpokládali, protože provádíme výpočet ve více bodech a tedy ve více bodech mohou funkce přispívat
k tvorbě obálky. K mírnému zvýšení odhadu hladiny α̂ došlo ve všech pozorovaných případech. Můžeme si povšimnout, že rozdíly mezi odhady pro různé
jemnosti jsou výraznější při nižším počtu simulací s.
Dále se můžeme podívat na tvar obálek. Budeme se zabývat pouze obálkami
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s jemností 0,01. Při použití jemnosti 0,05 se tvar obálek výrazně neliší, pouze jsou
funkce méně hladké. Na obrázcích 2.3 až 2.8 jsou znázorněny obálky odpovídající testům, jejichž hladiny jsme odhadovali výše. Vybrali jsme obálky pro různé
rozsahy náhodných výběru J = 250 až J = 1000, pro počty simulací s = 999 a
s = 3999. Vidíme, že s rostoucím počtem simulací s se tvar obálky výrazně nemění. Naopak tvar obálky silně ovlivňuje rozsah náhodného výběru J, obálky pro
větší rozsahy výběrů jsou užší a hladší. To je způsobeno tím, že skoky empirické
distribuční funkce jsou menší a tvar jednotlivých funkcí se tedy mění pozvolněji.
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3. Odchylkové testy
Dříve než si představíme přesné obálkové testy, musíme trochu odbočit k odchylkovým testům. Odchylkový test uvádějí N. B. Loosmore a E. D. Ford jako
vhodnou alternativu ke standardním obálkovým testům [6]. My se v této kapitole
podíváme detailně na dvě varianty tohoto testu, které uvádějí autoři P. Grabarnik, M. Myllymäkiová a D. Stoyan v práci [7]. Poté si na příkladech ilustrujeme
sílu odchylkových testů vůči různým alternativám a porovnáme je s vylepšenými
obálkovými testy.
Odchylkové testy patří také do rodiny testů typu Monte Carlo, část postupu
je tedy stejná jako u obálkových testů. Zachováme značení z kapitoly 2, naměřená data označíme X1 a k nim nasimulujeme s nezávislých náhodných výběrů
za platnosti nulové hypotézy H0 . Poté pro naměřená i nasimulovaná data spočítáme hodnotu testové statistiky, kterou je v tomto případě skalár. Následně
dopočítáme p-hodnotu a rozhodneme o výsledku testu. Postup si projdeme podrobněji dále.
Hlavní výhodou odchylkových testů je snadná kontrola hladiny testu. Naopak
nevýhodou je, že odchylkový test neurčí vzdálenosti r, ve kterých došlo k největším rozporům s testovanou hypotézou. Na příkladech se pokusíme ilustrovat, že
stejně velké odchylky jsou v některých částech intervalu [rmin , rmax ] méně nebo
více v rozporu s očekávaným chováním za nulové hypotézy, než v jiných. Na tuto
skutečnost naopak dobře reagují obálkové testy.

3.1

Maximový a integrální odchylkový test

Mějme dána naměřená data X1 , nulovou hypotézu H0 , interval [rmin , rmax ]
a funkci T (r). Za platnosti nulové hypotézy H0 nasimulujeme náhodné výběry
X2 ,X3 , . . . , Xs+1 . Z naměřených dat spočítáme funkci T1 (r) a pro nasimulovaná
data určíme funkce T2 (r), T3 (r), . . . , Ts+1 (r). Odchylkové testy pracují se skalární
testovou statistikou, musíme tedy převést informace obsažené ve funkcích Ti (r)
na skaláry ui , pro i ∈ 1, . . . , s + 1.
Maximovým odchylkovým testem budeme rozumět test, kde testové statistiky ui odpovídají následujícímu vztahu
ui = max rmin ≤r≤rmax |Ti (r) − TH0 (r)| ,

(3.1)

pro i ∈ 1, . . . , s + 1.
Integrální odchylkový test vychází ze vztahu
ui =

∫ rmax
rmin

(Ti (r) − TH0 (r))2 dr,

(3.2)

pro i ∈ 1, . . . , s + 1. Člen TH0 (r) značí střední hodnotu funkce T (r) za platnosti nulové hypotézy H0 . Je-li pro danou nulovou hypotézu H0 očekávaná teoretická funkce TH0 (r) neznámá, lze ji nahradit průměrem získaným z funkcí
T2 (r), T3 (r), . . . , Ts+1 (r) [6].
Abychom mohli spočítat ui , zvolíme stejně jako v kapitole 2.3 vektor hodnot r,
ve kterých provedeme výpočet, viz (2.6). Integrál ze vztahu (3.2) aproximujeme
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riemannovskou sumou. Poté pro integrální odchylkový test za předpokladu ekvidistantních vzdáleností mezi jednotlivými členy vektoru r dostáváme vztah
ui = ∆r

n
∑

(Ti (rk ) − TH0 (rk ))2 ,

(3.3)

k=1

pro i ∈ 1, . . . , s + 1. Symbol ∆r značí vzdálenost mezi dvěma vedlejšími hodnotami vektoru r a v našem případě odpovídá jemnosti (viz kapitola 2.3).
Ze vztahu (3.1) vidíme, že ui odpovídá maximální odchylce funkce Ti (r)
od TH0 (r) na intervalu [rmin , rmax ]. Test tedy není vhodný v případech, kdy
jsou stejně velké odchylky v některých částech intervalu [rmin , rmax ] významnější
než v jiných. Na tuto situaci lépe reaguje integrální odchylkový test, což můžeme
vidět ze vztahu (3.3), hodnoty ui odpovídají sumě kvadrátů odchylek v bodech
vektoru r.
Jakmile určíme ui pro i ∈ 1, . . . , s + 1, použijeme odhad pro p-hodnotu odchylkového testu uvedený v [6]
∑
1 s+1
1 (u1 > ui ) .
p̂ = 1 −
s + 1 i=2

(3.4)

Připomeňme, že symbol 1(.) značí funkci, jejíž funkční hodnota je rovna 1, pokud
je výraz v argumentu pravdivý, v opačném případě se funkční hodnota rovná 0.
p-hodnota vyjadřuje pravděpodobnost, že bychom za platnosti nulové hypotézy
napozorovali data, která by byla s hypotézou ve stejném nebo větším rozporu,
než pozorovaný náhodný výběr.
Na základě p-hodnoty rozhodujeme o výsledku testu dle následujících pravidel:
• nulovou hypotézu H0 zamítáme ⇔ p̂ ≤ α,
• nulovou hypotézu H0 nemůžeme zamítnout ⇔ p̂ > α.
Takovýto test má přibližně hladinu α, protože používáme odhad p-hodnoty.
Na rozdíl od obálkových testů volíme hladinu testu předem a o výsledku rozhodneme na základě odhadu p-hodnoty.

3.2

Příklad

Stejně jako v kapitole 2.3 bude naší hypotézou tvrzení, že napozorovaná
data X1 pocházejí z rozdělení N(0; 1). Budeme sledovat sílu odchylkových testů
vůči různým alternativám a porovnáme ji se silou vylepšených obálkových testů.
Testovou statistikou pro obálkové testy T (r) bude opět empirická distribuční
funkce.
Vyjdeme z výsledků minulé kapitoly a použijeme následující parametry pro
testy: rozsah náhodného výběru J = 1000, počet simulací s = 2999, jemnost 0,01
a interval [-2,5; 2,5]. Tyto parametry jsme vybrali na základě hodnot uvedených v tabulce 2.2 tak, aby měl vylepšený obálkový test přibližně hladinu 0,05.
Nasimulujeme tedy 2999 náhodných výběrů o rozsahu 1000, poté spočítáme testové statistiky T2 (r), T3 (r), . . . , Ts+1 (r) a vytvoříme obálku. Dále určíme testové
statistiky ui pro maximový a integrální odchylkový test dle (3.1) a (3.3), kde
16

i ∈ 2, . . . , s + 1. Jako TH0 (r) volíme distribuční funkci normovaného normálního
rozdělení N(0; 1).
Jak jsme již zmínili výše, budeme sledovat sílu jednotlivých testů. Vyjdeme
z definice 5 a odhadneme sílu testu následujícím způsobem: zvolíme alternativu a za platnosti této alternativy nasimulujeme 1000 náhodných výběrů o rozsahu 1000. Rozsah náhodného výběru volíme stejný, jaký jsme použili pro tvorbu
jednotlivých testů. Pro simulace z alternativy provedeme všechny tři typy testů:
obálkový, maximový odchylkový a integrální odchylkový test. Poté sílu testu odhadneme jako podíl počtu simulací, pro které test hypotézu zamítá (ozn. a) ku celkovému počtu testovaných simulací (ozn. b). V našem případě je b = 1000. Formálně odhad síly zapíšeme vztahem
β̂ = a/b.

(3.5)

Alternativy jsme volili podobné nulové hypotéze, uvažovali jsme tedy data pocházející z různých typů normálních rozdělení, ozn. N(µ; σ), kde µ značí střední
hodnotu a σ odpovídá směrodatné odchylce. Prvně jsme sledovali sílu testu v závislosti na změně směrodatné odchylky σ pro hodnoty od σ = 0,85 do σ = 1,15
s rozmezím 0,05. Poté jsme se podívali, jak sílu testu ovlivňuje změna ve střední
hodnotě normálního rozdělení µ. Volili jsme µ = −0,15 až µ = 0,15 také s rozmezím 0,05. V tabulkách 3.1 a 3.2 vidíme počty simulací, pro něž testy vedly
k zamítnutí. V posledním sloupci označeném Průnik je uveden počet simulací,
které vedly k zamítnutí u všech tří variant testů.
V tabulce 3.1 vidíme, že pro pozorované alternativy dosahují obálkové testy
lepších výsledků než testy odchylkové. Nejméně citlivý je maximový odchylkový
test, který hypotézu zamítá na základě maximální absolutní odchylky. Průběhy
funkcí spočítaných z alternativ T1 (r) se od funkcí spočítaných z dat odpovídajících nulové hypotéze T2 (r), . . . , Ts+1 (r) liší především na krajích sledovaného
intervalu. Odchylky na krajích jsou velikostí malé, ale významné. Naopak v okolí
střední hodnoty jsou větší odchylky v souladu s hypotézou. To velmi dobře reflektují obálkové testy. Jak uvidíme dále, obálky jsou na krajích intervalu užší a
v okolí střední hodnoty jsou širší. Při testování maximovým odchylkovým testem
tedy dochází k zastínění malých, ale významných odchylek na okrajích intervalu
většími odchylkami uprostřed intervalu. Takový test poté nevede k zamítnutí
hypotézy, protože rozhoduje jen na základě absolutní odchylky a nezohledňuje
místo, kde byla odchylka spočtena.
Pro alternativy N(0; 0,85) a N(0; 1,15) vedly všechny testy k zamítnutí ve většině případů a mezi silou jednotlivých testů není výrazný rozdíl. Pokud se s alternativami přiblížíme více k nulové hypotéze, volíme tedy alternativy N(0; 0,9) a
N(0; 1,1), vidíme nedostatek maximového odchylkového testu. Síla maximového
odchylkového testu je v tomto případě 0,442 a 0,383, test tedy nelze považovat
za vhodný. Obálkový test oproti tomu dosahuje síly 0,853 a 0,812. Alternativy
N(0; 0,95) a N(0; 1,05) jsou pro zvolené parametry testu hodně podobné nulové
hypotéze, tedy rozdělení N(0; 1). Proto je síla v tomto případě u všech testů
nízká. Obálkový test vede k zamítnutí zhruba ve čtvrtině případů, maximový
odchylkový v desetině a integrální odchylkový test zamítá 15 % případů.
Pokud se podíváme na sílu testu v závislosti na změně střední hodnoty normálního rozdělení µ, dosahuje obálkový test mírně horších výsledků než maximový
odchylkový test. V tabulce 3.2 vidíme, že na změnu ve střední hodnotě µ nej17

Alternativa
N(0;
N(0;
N(0;
N(0;
N(0;
N(0;

0,85)
0,9)
0,95)
1,05)
1,1)
1,15)

Obálkový test
1000
853
263
268
812
998

Maximový
odchylkový test
928
442
102
116
383
795

Integrální
odchylkový test
999
742
142
164
698
988

Průnik
928
421
63
87
365
795

Tabulka 3.1: Počty simulací z alternativních hypotéz, které vedly k zamítnutí
nulové hypotézy v závislosti na změně směrodatné odchylky σ. Ve sloupci Průnik je uveden počet simulací, které vedly k zamítnutí pro všechny tři typy testů.
Pro každou alternativu jsme provedli celkem 1000 simulací o rozsahu náhodných
výběrů 1000. Nulovou hypotézou je, že data pocházejí z rozdělení N(0; 1), testujeme na intervalu [-2,5; 2,5]. Pro sestavení jednotlivých testů jsme použili 2999
simulací z N(0; 1) o rozsahu náhodných výběru 1000, zvolená jemnost je 0,01.
lépe reaguje integrální odchylkový test. Pro alternativy N(-0,15; 1) a N(0,15; 1)
dochází u všech testů k zamítnutí ve většině případů. Při volbě středních hodnot µ = −0,05 a µ = 0,05 je síla obálkových testů 0,247 a 0,204, zatímco integrální
test zamítá třetinu případů.
Můžeme si všimnout, že obálkové testy reagují na změnu ve střední hodnotě µ i
směrodatné odchylce σ podobně. Při volbě směrodatné odchylky σ = 0,95 (resp.
σ = 1,05) je síla obálkového testu 0,263 (resp. 0,268) podobná jako při volbě
středních hodnot µ = −0,05 a µ = 0,05, (síla 0,247 a 0,204). Obdobná situace
nastává i pro volby směrodatných odchylek σ = 0,9 a σ = 1,1 a středních hodnot
µ = −0,1 a µ = 0,1. Naopak maximový odchylkový test reaguje výrazně lépe
na změny ve střední hodnotě µ. Stejně tak integrální odchylkový test má větší
sílu při změně střední hodnoty µ než při změně směrodatné odchylky σ.
Pokud měníme směrodatnou odchylku normálního rozdělení σ, tvar distribuční funkce se mění následujícím způsobem. Pro σ < 1 je rozptyl hodnot menší
než u rozdělení N(0; 1). Prvky náhodného výběru jsou tedy blíže u sebe. To se
projeví na tvaru funkce zúžením ve směru vodorovné osy, tedy přiblížením se
k svislé ose. Naopak pro σ > 1 je rozptyl hodnot větší a dochází k oddálení
od svislé osy. Lze si toho povšimnou například na obrázku 3.1, kde je červeně
zobrazena empirická distribuční funkce pro data pocházející z rozdělení N(0; 1,1).
Změna ve střední hodnotě µ se projeví na tvaru distribuční funkce posunutím
celé funkce po vodorovné ose. Pro µ > 0 se funkce posune doprava v porovnání
s distribuční funkcí pro rozdělení N(0;1), pro µ < 0 se funkce posune doleva. Není
tedy překvapivé, že při porovnání síly dopadl integrální odchylkový test nejlépe
při změně střední hodnoty. Test reaguje velmi dobře na posun celé funkce, neboť je
založen na sčítání kvadrátů odchylek funkcí Ti (r) od TH0 . Oproti tomu obálkový
test reaguje na obě změny podobně. K zamítnutí testu dle našich pozorování
dochází nejčastěji na krajích intervalu, kde je obálka nejužší. V této části obálkový
test dobře detekuje jak posunutí ve směru vodorovné osy, tak zúžení nebo rozšíření
funkce oproti funkcím splňujícím nulovou hypotézu.
Podíváme-li se na data ve sloupci Průnik, vidíme, že hodnoty jsou vždy blízké
18

Alternativa

Obálkový test

N(-0,15; 1)
N(-0,1; 1)
N(-0,05; 1)
N(0,05; 1)
N(0,1; 1)
N(0,15; 1)

979
738
247
204
677
977

Maximový
odchylkový test
980
778
278
280
785
992

Integrální
odchylkový test
992
848
328
341
858
997

Průnik
973
699
192
161
642
974

Tabulka 3.2: Počty simulací z alternativních hypotéz, které vedly k zamítnutí
nulové hypotézy v závislosti na změně střední hodnoty µ. Ve sloupci Průnik je
uveden počet simulací, které vedly k zamítnutí pro všechny tři typy testů. Pro každou alternativu jsme provedli celkem 1000 simulací o rozsahu náhodných výběrů
1000. Nulovou hypotézou je, že data pocházejí z rozdělení N(0; 1), testujeme na
intervalu [-2,5; 2,5]. Pro sestavení jednotlivých testů jsme použili 2999 simulací z
N(0; 1) o rozsahu náhodných výběru 1000, zvolená jemnost je 0,01.
počtu simulací u testu s nejmenší silou. Pokud tedy dojde k zamítnutí nulové
hypotézy H0 u testu s nejmenší silou, dojde ve většině případů k zamítnutí H0 i
u zbývajících dvou testů. To je způsobeno zejména tím, že používáme u všech testů
k zachycení vlastností dat empirickou distribuční funkci. Kdybychom sledovali sílu
testů s rozdílnými testovými statistikami, mohlo by docházet k různým výsledkům
u jednotlivých testů.
Na závěr této kapitoly uvádíme tři obrázky 3.1, 3.2 a 3.3 odpovídající testům,
jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 3.1. Všechny obrázky zobrazují stejnou
obálku sestavenou z 2999 simulací na intervalu [-2,5; 2,5] a liší se testovanou funkcí
T1 (r). Tato funkce je vždy spočtena z dat nasimulovaných z rozdělení N(0; 1,1).
Na obrázku 3.1 je příklad funkce T1 (r), pro niž všechny sledované typy testů
zamítly nulovou hypotézu. Prostor mezi funkcí T1 (r) a TH0 je vyplněn, abychom
si lépe představili odchylky, se kterými pracují odchylkové testy. Maximální absolutní odchylka je v bodě r = 0,4 a je rovna 0,058. Největší rozdíl mezi horní
a dolní hranicí obálky je 0,118, v nejužší části má obálka šířku 0,016. Největší
absolutní odchylka obálky od TH0 je 0,065 a nejmenší 0,006. Je tedy zřejmé, že
obálkový test je vhodný, pokud jsou odchylky v některých částech intervalu významnější než v jiných. Na obrázku 3.2 uvádíme funkci, která leží celá v obálce
a obálkový test tedy nulovou hypotézu nezamítá. Odchylkové testy naopak vedou k zamítnutí, na tom se podílí zejména výrazné odklonění testované funkce
T1 (r) od očekávaného průběhu v pravé polovině sledovaného intervalu. Maximální
absolutní odchylku jsme detekovali v bodě r = 0,51 a je rovna 0,042.
Poslední obrázek 3.3 zachycuje opačnou situaci. Testovaná funkce T1 (r) přesahuje obálku na začátku a na konci intervalu, ale na celém intervalu leží blízko
teoretické funkce a odchylkové testy, tedy nevedou k zamítnutí H0 . Maximální
absolutní odchylka je 0,028 a naměřili jsme ji v bodě r = 0,73.
V následující kapitole si ukážeme, že odchylkové testy úzce souvisí s přesnými
obálkovými testy.
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Obrázek 3.1: Grafické znázornění testu v případě, kdy všechny testy vedly k zamítnutí H0 . Červeně je zobrazen průběh testové statistiky T1 (r) pro testovaná data,
ta pocházejí z rozdělení N(0; 1,1). Modře přerušovaně je vyznačena funkce TH0 ,
jedná se o distribuční funkci rozdělení N(0; 1). Obálka je vytvořená z 2999 simulací
na intervalu [-2,5; 2,5] pro nulovou hypotézu; data pocházejí z rozdělení N(0; 1).

Obrázek 3.2: Grafické znázornění testu v případě, kdy obálkový test nevedl k zamítnutí H0 , zatímco testy odchylkové vedly k zamítnutí H0 . Červeně je zobrazen průběh testové statistiky T1 (r) pro testovaná data, ta pocházejí z rozdělení N(0; 1,1). Modře přerušovaně je vyznačena funkce TH0 , jedná se o distribuční funkci rozdělení N(0; 1). Obálka je vytvořená z 2999 simulací na intervalu
[-2,5; 2,5] pro nulovou hypotézu; data pocházejí z rozdělení N(0; 1).
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Obrázek 3.3: Grafické znázornění testu v případě, kdy obálkový test vedl k zamítnutí H0 , zatímco testy odchylkové nevedly k zamítnutí H0 . Červeně je zobrazen průběh testové statistiky T1 (r) pro testovaná data, ta pocházejí z rozdělení N(0; 1,1). Modře přerušovaně je vyznačena funkce TH0 , jedná se o distribuční funkci rozdělení N(0; 1). Obálka je vytvořená z 2999 simulací na intervalu
[-2,5; 2,5] pro nulovou hypotézu; data pocházejí z rozdělení N(0; 1).
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4. Přesné obálkové testy
V kapitole 2 jsme se podrobně seznámili s vylepšenými obálkovými testy, jejichž hlavní nevýhodou je dodatečný odhad hladiny testu. U tohoto typu testu se
nám nikdy nepovede dosáhnout předem zvolené požadované hladiny. Parametry
testu musíme dodatečně upravovat tak, abychom se k požadované hladině přiblížili. U běžných statistických testů je zvykem volit hladinu testu předem. Nabízí
se tedy otázka, zda lze navrhnout obálkový test, u kterého by to bylo také možné.
Tomuto tématu se věnuje článek [5], ve kterém byly přesné obálkové testy představeny. My se v této kapitole podíváme na dvě metody přesných testů, první
bude metoda založená na pořadí a druhá bude grafická metoda. Poté na simulovaných datech porovnáme přesné obálkové testy s metodami testování, kterým
jsme se věnovali v předešlých kapitolách.

4.1

Test založený na pořadí

Stejně jako v předešlých kapitolách máme naměřená data X1 , nulovou hypotézu H0 , funkci T (r), jež vystihuje chování dat a interval, na kterém data
testujeme r ∈ I. Dále je nutné určit počet simulací s, ze kterých budeme obálky
tvořit. Následně nasimulujeme s nezávislých náhodných výběru za platnosti H0
a dopočítáme T1 (r) a T2 (r), T3 (r), . . . , Ts+1 (r).
Pro přesné obálkové testy nám již nebude stačit maximální obálka, kterou
jsme definovali v kapitole 2.1, ale zadefinujeme si tzv. k-tou obálku. Tu budeme
definovat pomocí k-té dolní a k-té horní hranice:
k
Tlow
(r) = min ki=1,...,s+1 Ti (r),

(4.1)

k
Tupp
(r) = max ki=1,...,s+1 Ti (r),

(4.2)

pro r ∈ I [5]. Symbol min k (resp. max k ) značí k-tou nejmenší (resp. největší)
hodnotu, kde k = 1, 2, . . . , ⌊(s + 1)/2⌋ označíme jako pořadí obálky.
Poznámka: Na rozdíl od předchozích testů autoři přesných obálkových testů
zahrnují do tvorby obálek i datovou křivku T1 (r). Vzhledem k vysokému počtu
simulací s, které používáme při tvorbě testu, má zahrnutí křivky naměřených dat
zanedbatelný vliv na výsledek testu.
Poznámka: Můžeme si všimnout, že definice k-té obálky je obdobou maxik
málních obálek, definovaných dříve. Pro k = 1 odpovídá Tlow
(r) dolní maximální
k
obálce (2.1), obdobně Tupp (r) odpovídá horní maximální obálce (2.2).
Zkombinujeme metodu obálkových testů s metodou odchylkových testů. Budeme se dívat, jak extrémní chování mají funkce Ti (r) v porovnání s ostatními.
Stejně jako u obálkových testů pracujeme s funkcemi Ti (r), které obsahují informace o chování dat. Následně k těmto funkcím přiřadíme skalární veličinu Ri ,
díky čemuž můžeme použít obdobný postup jako u odchylkových testů. Skalár
Ri bude naší testovou statistikou a budeme jej nazývat pořadí funkce. Pořadí
funkce Ri definujeme následujícím vztahem
{

}

k
k
Ri = max k ∈ N : Tlow
(r) ≤ Ti (r) ≤ Tupp
(r), ∀r ∈ I ,
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(4.3)

pro i ∈ 1, . . . , s + 1 [5]. Pořadí funkce Ri odpovídá nejužší obálce, do které se
vměstná celá i-tá funkce. Abychom mohli takto pořadí funkce Ri definovat, musíme do tvorby obálek zahrnout i funkci spočítanou z naměřených dat T1 (r). Jinak
by se mohlo stát, že by neexistovala obálka, do které by se funkce T1 (r) vměstnala
a pořadí R1 by nebylo dobře definované.
Abychom určili pořadí funkcí, musíme prvně vytvořit všech k obálek. Obálky
tvoříme stejným způsobem, jako jsme v předešlých kapitolách tvořili maximální
obálku. Opět výpočet provádíme jen v předem zvolených bodech intervalu I,
určených vektorem r, viz (2.6).
Také pořadí funkcí Ri budeme počítat jen v bodech vektoru r, definujme tedy
diskrétní verzi pořadí funkce Ri∗
}

{

k
k
(r), r ∈ r ,
(r) ≤ Ti (r) ≤ Tupp
Ri∗ = max k ∈ N : Tlow

(4.4)

pro i ∈ 1, . . . , s + 1. Při určování pořadí funkce Ri∗ postupujeme od nejmenších
hodnot vektoru r k největším následujícím způsobem. Pro každou funkci Ti (r) se
k
k
(r) se funkce vejde v da(r) a dolní obálky Tlow
podíváme do kolikáté horní Tupp
ném bodě. Tím získáme pořadí dolní a horní obálky, z těchto hodnot vybereme
tu menší. Musíme vzít menší z hodnot, protože pro k = 1 máme nejširší obálku a
pro větší k, se obálky zužují. Máme tedy pořadí funkce v daném bodě. Tímto postupem určíme pořadí ve všech bodech vektoru r. Pořadí funkce Ri∗ poté odpovídá
minimu z pořadí v jednotlivých bodech.
Poznámka: Při určování pořadí lze použít i jiný postup. Například pro každou z funkcí Ti (r) postupně zužujeme obálky a sledujeme, zda se do nich funkce
ještě vejde. Vezmeme tedy funkci Ti (r) a díváme se postupně v jednotlivých bodech vektoru r, zda se vejde do obálky pro k = 2 (do maximální obálky se vejdou
všechny funkce). Poté postup opakujeme pro k = 3 až po k = ⌊(s + 1)/2⌋. Pokud v některém z bodů vektoru r zjistíme, že funkce obálku přesahuje, můžeme
výpočet ukončit a konstatovat, že pořadí funkce Ri∗ odpovídá k − 1. To je nejužší
obálka, která pojme celou funkci Ti (r).
Uvědomme si, že pořadí funkce Ri je obdobou výrazů ui z kapitoly 3.1 (viz
(3.1) a (3.2)). Například ve vztahu (3.1) ui odpovídá maximální odchylce i-té
funkce od teoretického průběhu. Hodnoty ui tedy vyjadřují extrémnost jednotlivých funkcí vůči ostatním. Podstatné je, že se jedná o hodnoty, na základě kterých
můžeme funkce uspořádat. Při určování odhadu p-hodnoty se vlastně díváme, jak
je i-tá funkce extrémní v porovnání s ostatními funkcemi z dané sady, viz (3.4).
Stejně tak pořadí funkce Ri nám říká, jak jsou funkce extrémní a umožňuje nám
je uspořádat. Když umíme funkce Ti (r) uspořádat, můžeme použít velmi obdobný
postup jako v kapitole 3.1.
Máme tedy Ri pro všechny funkce, která nám určují, jak jsou jednotlivé funkce
extrémní vůči ostatním. Jak bylo již řečeno, dle pořadí Ri můžeme funkce Ti (r)
uspořádat. Vzhledem k tomu, že počet funkcí s + 1 je větší než maximální pořadí
k = ⌊(s + 1)/2⌋, bude mezi hodnotami Ri docházet ke shodám. Z tohoto důvodu
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budeme pracovat se dvěma různými odhady p-hodnoty [5]
p̂lib =

∑
1 s+1
1 (Ri < R1 ) ,
s + 1 i=1

(4.5)

p̂konz =

∑
1 s+1
1 (Ri ≤ R1 ) .
s + 1 i=1

(4.6)

První p-hodnotu p̂lib budeme označovat jako liberální, p̂konz označíme jako konzervativní p-hodnotu. Při odhadování liberální p-hodnoty započítáváme pouze
funkce, které mají pořadí ostře menší, než je pořadí určené z naměřených dat R1 .
Oproti tomu při odhadu konzervativní p-hodnoty započítáváme i funkce, jejichž
pořadí se shoduje s R1 . Tím získáme horní a dolní odhad p-hodnoty.
O výsledku testu rozhodujeme dle následujících pravidel:
• nulovou hypotézu H0 zamítáme ⇔ p̂konz ≤ α,
• nulovou hypotézu H0 nemůžeme zamítnou ⇔ p̂lib > α.
• Pokud p̂lib ≤ α < p̂konz , nemůžeme o výsledku testu rozhodnout.

Nastane-li třetí možnost a my nemůžeme o výsledku testu rozhodnout přímo,
zvolíme náhodně rovnoměrně hodnotu p∗ z intervalu [p̂lib , p̂konz ] a na základě této
hodnoty rozhodneme. Pokud p∗ ≤ α nulovou hypotézu H0 zamítáme, v opačném
případě hypotézu H0 nemůžeme zamítnout. Tím získáváme test s přibližnou hladinou testu α. Protože se jedná o simulační testy, nikdy nedosáhneme požadované
hladiny α přesně. Na rozdíl od předchozích metod obálkových testů však můžeme
hladinu testu α volit předem.
Poznámka: V případě, že by intervaly pro p-hodnoty vycházely příliš široké,
a tedy α by často spadalo do intervalu pro p-hodnotu, je vhodné zjemnit pořadí
funkcí, viz [5].

4.2

Grafická interpretace přesných obálkových
testů

Už umíme sestavit přesný obálkový test na intervalu I s hladinou blízkou α.
Nicméně hlavní výhodou obálkových testů je jejich grafická interpretace. Podíváme se tedy, jak sestavit obálku pro přesný test, kterou bychom mohli vykreslit
do grafu. Na základě této obálky bychom chtěli rozhodnout o výsledku testu stejně
jako v kapitole 2. To znamená, že výsledek testu budeme moci získat grafickým
porovnáním získané obálky s funkcí T1 (r), která je spočítaná z naměřených dat.
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Tvorba přesné obálky vychází z postupu uvedeného v kapitole 4.1. Na základě
pořadí funkcí Ri vypočítáme 100 · (1 − α)% obálku. Pro α = 0,05 se jedná o 95%
obálku, předpokládáme tedy, že 95% funkcí odpovídajících nulové hypotéze H0
leží uvnitř této obálky. Pořadí přesné obálky kα určíme dle [5] vztahem
{

kα = max k ∈ N :

s+1
∑

}

1 (Ri < k) ≤ α(s + 1) .

(4.7)

i=1

Vzhledem k tomu, že je test založený na pořadích a dochází ke shodám v hodnotách Ri , budeme definovat liberální a konzervativní variantu testu.
Liberální test je založen na následujících pravidlech:
• nulovou hypotézu H0 zamítáme ⇔
kα
kα
∃r ∈ I: T1 (r) ≤ Tlow
(r) nebo T1 (r) ≥ Tupp
(r),
• nulovou hypotézu H0 nemůžeme zamítnout ⇔
kα
α
Tklow
(r) < T1 (r) < Tupp
(r), pro ∀r ∈ I.
Liberální test tedy odpovídá testu, který známe z kapitoly 2.1. Oproti tomu
v konzervativní variantě testu nulovou hypotézu nezamítáme ani pro funkce, které
se obálky dotýkají. Pravidla pro rozhodnutí o výsledku konzervativního testu jsou
tedy následující:
• nulovou hypotézu H0 zamítáme ⇔
kα
kα
(r),
∃r ∈ I: T1 (r) < Tlow
(r) nebo T1 (r) > Tupp
• nulovou hypotézu H0 nemůžeme zamítnout ⇔
kα
α
Tklow
(r) ≤ T1 (r) ≤ Tupp
(r), pro ∀r ∈ I.
Grafický test vycházející z 100 · (1 − α)% obálky odpovídá přesnému obálkovému testu založenému na pořadí (podrobněji v práci [5]). Pokud bychom tedy
v předchozí části rozhodovali o výsledku testu na základě liberálního odhadu phodnoty p̂lib , výsledek by byl stejný jako u liberálního testu. Stejně tak pokud
bychom rozhodovali na základě konzervativního odhadu, výsledek by odpovídal
konzervativní variantě testu. Pokud se funkce T1 (r) dotýká obálky, odpovídá to
variantě, kdy α ∈ [p̂lib , p̂konz ). Opět chceme, aby k tomuto případu docházelo
co nejméně.
Připomeňme, že metoda přesných obálkových testů je podobná odchylkovým
testům, neboť vychází z idejí těchto testů. V následujících kapitolách se podíváme,
jak počet simulací s ovlivní šířku intervalu pro p-hodnotu a jaká je síla přesného
obálkového testu v porovnání s testy, kterým jsme se věnovali dříve.

4.3
4.3.1

Příklad
Volba počtu simulací

Výše jsme si popsali, jak sestavit obálkový test s požadovanou přesností. O výsledku testu můžeme přímo rozhodnout, pokud α ∈
/ [p̂lib , p̂konz ). Dále budeme
označovat Ip = [p̂lib , p̂konz ). Abychom předešli tomu, že α spadne do intervalu
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pro p-hodnotu Ip , volíme vhodně parametry obálkového testu. Při volbě parametrů se snažíme, aby velikost intervalu |Ip | byla co nejmenší. V této části se tedy
podíváme, jak jednotlivé parametry ovlivňují šířku Ip .
Nebudeme rozhodovat o platnosti hypotéz, ale zaměříme se pouze na odhad
p-hodnot. Budeme brát stejnou nulovou hypotézu jako dříve: data X1 pocházejí
z normovaného normálního rozdělení N(0; 1). Mějme dána naměřená data X1 .
Za funkci T (r) volíme empirickou distribuční funkci. Velikost intervalu |Ip | získáme ze vztahů pro liberální (4.5) a konzervativní (4.6) odhad p-hodnot
|Ip | = p̂konz − p̂lib =

∑
1 s+1
1 (Ri = R1 ) .
s + 1 i=1

(4.8)

Velikost intervalu |Ip | budeme sledovat v závislosti na počtu simulací s, intervalu I, na kterém hypotézu testujeme a jemnosti. Budeme tedy postupně volit
počet simulací s od 999 do 3999. V kapitole 2.3 jsme zjistili, že vylepšený obálkový test založený na empirických distribučních funkcích pro normované normální
rozdělení dobře funguje na intervalu [-2,5; 2,5] nebo menším. Z tohoto důvodu
je pro nás zajímavé se podívat, jaké bude chování testu na intervalech [-3; 3] a
[-2,5; 2,5]. Oproti minulým simulacím vynecháme testování pro interval [-2; 2].
Stejně jako dříve volíme dvě jemnosti 0,01 a 0,05. Vzhledem k velkému počtu
proměnných nebudeme měnit rozsah náhodných výběrů, volíme tedy ve všech
testech J = 1000.
Protože chceme sledovat, jak se mění šířka |Ip | v závislosti na počtu simulací s,
zvyšujeme postupně počet simulací následujícím způsobem. Při testování volíme
prvně 999 simulací a při sestavení dalšího testu k nim přidáme nové simulace.
Testy s vyšším počtem simulací tedy obsahují simulace z testů s nižším počtem
simulací. To nám umožní pozorovat, jak se šířka intervalu vyvíjí s rostoucím
počtem simulací.
Místo naměřených dat použijeme nasimulovaný náhodný výběr o rozsahu
1000 pocházející z normovaného normálního rozdělení N(0; 1), tím získáme X1 .
K těmto datům vygenerujeme za platnosti nulové hypotézy s simulací, čímž dostaneme náhodné výběry X2 , X3 , . . . , Xs+1 . Poté spočítáme empirické distribuční funkce T1 (r), T2 (r), . . . , Ts+1 (r). Vzhledem k výpočetní náročnosti budeme
tvořit obálky pouze z funkcí spočítaných z nasimulovaných dat T2 (r), . . . , Ts+1 (r),
funkci T1 (r) do tvorby obálek nezahrnujeme. Pokud uvážíme počty simulací, které
obálky tvoří, nemá zahrnutí či nezahrnutí funkce T1 (r) na výsledek testu znatelný vliv. Musíme však dát pozor, aby bylo správně definováno pořadí funkce.
Pokud nezahrneme funkci T1 (r) do tvorby obálek, může se stát, že se funkce T1 (r)
do žádné z obálek nevejde. V tom případě položíme R1∗ = 1, jinak pořadí funkce R1∗
určíme dle vztahu (4.4). Ten použijeme i k určení pořadí pro ostatní funkce
∗
R2∗ , . . . , Rs+1
. Tato drobná úprava nám ušetří spoustu práce především v další
kapitole, kde budeme sledovat sílu testu. Jakmile máme vytvořené obálky a určené pořadí všech funkcí, můžeme odhadnout p-hodnoty dle (4.5) a (4.6). Velikost
intervalu pro p-hodnotu |Ip | dopočítáme podle vztahu (4.8). Dále určíme pořadí
95% obálky kα dle (4.7).
Připoměňme, že při všech výpočtech jsme použili stejný náhodný výběr X1 .
Při výpočtech pro oba intervaly jsme použili stejné simulace, abychom mohli výsledky porovnat. Výsledky pro interval [-3; 3] jsme zaznamenali do tabulky 4.1,
v tabulce 4.2 jsou uvedeny výsledky pro interval [-2,5; 2,5]. Při výpočtu veli26

s
999
1999
2499
2999
3999

jemnost = 0,05
p̂lib
p̂konz
|Ip |
0,2920 0,3190 0,0270
0,3490 0,3595 0,0105
0,3460 0,3556 0,0096
0,3773 0,3906 0,0133
0,3863 0,3928 0,0065

kα
1
2
3
3
4

jemnost = 0,01
p̂lib
p̂konz
|Ip |
0,3140 0,3480 0,0340
0,3575 0,3700 0,0125
0,3512 0,3620 0,0108
0,3737 0,3810 0,0073
0,3783 0,3868 0,0085

kα
1
2
2
2
3

Tabulka 4.1: Odhad liberálních a konzervativních p-hodnot, velikost intervalu
pro p-hodnotu |Ip | a pořadí 95% obálky kα . Test na intervalu [-3; 3], počet simulací s o rozsahu náhodného výběru J = 1000.
s
999
1999
2499
2999
3999

jemnost = 0,05
p̂lib
p̂konz
|Ip |
0,6320 0,6440 0,0120
0,6290 0,6345 0,0055
0,6412 0,6472 0,0060
0,6480 0,6536 0,0056
0,6438 0,6483 0,0045

kα
1
2
3
3
4

jemnost = 0,01
p̂lib
p̂konz
|Ip |
0,7190 0,7310 0,0120
0,7110 0,7165 0,0055
0,7140 0,7180 0,0040
0,7240 0,7270 0,0030
0,7163 0,7196 0,0033

kα
1
2
2
2
3

Tabulka 4.2: Odhad liberálních a konzervativních p-hodnot, velikost intervalu
pro p-hodnotu |Ip | a pořadí 95% obálky kα . Test na intervalu [-2,5; 2,5], počet
simulací s o rozsahu náhodného výběru J = 1000.
kosti intervalu pro p-hodnotu |Ip | máme ve jmenovateli člen (s + 1), viz rovnice
(4.8). S rostoucím počtem simulací s by tedy mělo docházet k zužování intervalu Ip . Tento jev se nám při výpočtech potvrdil. Nejznatelnější rozdíl pozorujeme při změně počtu simulací z s = 999 na s = 1999. V žádném ze sledovaných
případů, se nám nestalo, že by hladina testu α ležela uvnitř intervalu pro phodnotu Ip . Musíme si uvědomit, že pro test samotný není důležité, jak je interval Ip široký, ale zda do něj spadá hladina testu α = 0,05, či α = 0,01. Dále
můžeme předpokládat, že výsledky pro jemnost 0,01 jsou přesnější než pro jemnost 0,05.
Ve všech sledovaných případech jsme dostali užší interval Ip při testování
na intervalu [-2,5; 2,5] v porovnání s testováním v rámci intervalu [-3; 3]. Odhady
pro p-hodnoty vyšly podobné, protože testujeme vždy stejná data. Pro interval
[-3; 3] se pohybuje odhad p-hodnot v rozmezí 0,29 až 0,39. Pro interval [-2,5; 2,5]
se pohybuje odhad v rozmezí 0,62 až 0,65 pro jemnost 0,05 a v rozmezí 0,71 až
0,73 pro jemnost 0,01. Jemnost tedy měla větší vliv na odhad p-hodnot pro interval [-2,5; 2,5], šířku samotného intervalu však příliš neovlivnila. Vyšší odhady
p-hodnot pro interval [-2,5; 2,5] jsou v souladu s naším očekáváním. V kapitole 2.3
jsme podrobně popisovali, jak vlastnosti empirické distribuční funkce zkreslují výsledky obálkového testu. Na krajích intervalu [-3; 3] dochází ke shodám v hodnotách empirických distribučních funkcí, což vylepšený obálkový test není schopen
rozlišit jako očekávané chování za platnosti nulové hypotézy H0 . Díky způsobu výpočtu pořadí není přesný obálkový test již tak citlivý na shody na krajích intervalu
jako vylepšený obálkový test, nicméně odhady p-hodnot pro interval [-2,5; 2,5] vy27

cházejí pořád lépe. Můžeme si také všimnout, že pořadí 95% obálky kα vyšlo pro
různé volby intervalu stejně. Tato skutečnost potvrzuje, že test dobře pracuje i
se shodami na koncích intervalu [-3; 3]. Abychom mohli vyvozovat další závěry,
museli bychom provést podrobnější studii a pro každé nastavení parametrů udělat
více výpočtů.

Obrázek 4.1: p-intervaly pro 100 různých funkcí spočítaných z náhodných výběrů
o rozsahu 1000 nasimulovaných z rozdělení N(0; 1). Oranžovými body je vyznačen liberální odhad p-hodnoty p̂lib , modře konzervativní odhad p-hodnoty p̂konz ,
červeně je vyznačena hladina testu α = 0,05. Obálka je tvořena z 2499 simulací
pocházejících z normovaného normálního rozdělení N(0; 1), rozsah náhodných
výběrů je 1000. Zvolili jsme interval [-2,5; 2,5] a jemnost 0,01.
Dále jsme se podívali, jak se liší interval pro p-hodnotu, pokud vytvoříme
jednu obálku a postupně testujeme 100 různých funkcí. Počet testovaných funkcí
jsme volili tak, aby se výsledky daly přehledně zobrazit do grafu. Pro tvorbu
obálky jsme použili 2499 simulací z normovaného normálního rozdělení N(0; 1),
zvolili jsme jemnost 0,01 a interval [-2,5; 2,5]. Rozsah náhodných výběrů volíme
J = 1000 stejně jako v celé této kapitole. Testované funkce počítáme z dat nasimulovaných také z normovaného normálního rozdělení N(0; 1). Vidíme, že jen
v jednom případě nemůžeme o výsledku testu rozhodnout přímo (viz obrázek 4.1).
16 testů vedlo k zamítnutí nulové hypotézy. Pokud uvážíme, že jsme hladinu testu
volili α = 0,05, mělo by k zamítnutí vést kolem 5% testů. Abychom ověřili, že
nedochází k nadměrnému zamítání platných hypotéz, zkusili jsme otestovat 1000
různých funkcí za stejných předpokladů. Při testování 1000 funkcí vedlo 61 k zamítnutí nulové hypotézy, což je v souladu s očekáváním. Ze vztahu (4.8) je patrné,
že odhad p-hodnot silně závisí na pořadí funkce R1 , spočtené z naměřených dat.
To můžeme pozorovat i na obrázku 4.1, kde se jednotlivé testy liší právě testovanými daty.
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4.3.2

Síla přesných obálkových testů

V této části se podíváme na sílu přesných obálkových testů. V kapitole 3.2 jsme
porovnávali sílu vylepšených obálkových testů s testy odchylkovými. Abychom
mohli porovnat sílu přesných obálkových testů s těmito výsledky, použijeme stejné
předpoklady a alternativy.
Sestavíme test z 2999 simulací, které pocházejí z normovaného normálního
rozdělení N(0; 1) a postupně testujeme 1000 datových sad, které pocházejí z alternativy. Použijeme stejné datové sady jako v kapitole 3.2, díky tomu můžeme
porovnat výsledky jednotlivých testů. Sílu odhadneme vztahem (3.5). Alternativy
jsme volili podobné nulové hypotéze. Prvně se díváme, jak se mění síla testu v závislosti na změně směrodatné odchylky normálního rozdělení σ. Volíme tedy alternativy N(0; 0,85) až N(0; 1,15) s rozmezím 0,05. Dále volbou alternativ N(-0,15; 1)
až N(0,15; 1) pozorujeme, jak sílu testu ovlivňuje změna ve střední hodnotě µ.
Při testování použijeme náhodné výběry o rozsahu J = 1000. Interval pro testování je [-2,5; 2,5] s jemností 0,01.
Tvorbu obálek jsme podrobně popsali v předchozí kapitole 4.3.1, vytvoříme
tedy stejným postupem všech k obálek pro parametry, jež jsme uvedli výše.
Do tvorby obálek opět nezahrnujeme funkci naměřených dat T1 (r). Poté určíme
pořadí funkcí, z nichž jsme tvořili obálky. Dále nasimulujeme 1000 náhodných výběrů z vybrané alternativy. Pro tato data spočítáme empirické distribuční funkce
a následně určíme pořadí funkcí. Poté pro každý náhodný výběr z alternativy spočítáme odhady p-hodnoty, na základě kterých rozhodneme o výsledku testu ((4.5)
a (4.6)). Do tabulek 4.3 a 4.4 jsme zaznamenali počty testů, jež vedly k zamítnutí
nulové hypotézy H0 . Upřesněme, že ve sloupci Přesný obálkový test je uveden
celkový počet testů, pro které jsme zamítli nulovou hypotézu H0 . Zahrnuje testy,
u kterých jsme rozhodli přímo i testy, které vedly k zamítnutí až po volbě p∗ (viz
kapitola 4.1).
Připomeňme, že výsledky kapitoly 3.2 jsou uvedeny v tabulkách 3.1 a 3.2.
Zjistili jsme, že došlo-li k zamítnutí nulové hypotézy všemi dříve uvedenými testy,
došlo skoro ve všech případech k zamítnutí i přesným obálkovým testem. Tento
výsledek je velmi pozitivní, uvážíme-li skutečnost, že přesné obálkové testy jsou
novou metodou testování.
Porovnáme-li sílu vylepšených obálkových testů a přesných obálkových testů,
dosahují ve všech sledovaných případech přesné obálkové testy lepších výsledků.
Odhadnutá hladina testu vylepšených obálkových testů byla α̂ = 0,047, přesné
obálkové testy mají přibližně hladinu 0,05. Můžeme tedy říci, že vylepšený obálkový test je při zamítání hypotéz opatrnější. Přesný obálkový test zamítá hypotézu na základě 95% obálky, zatímco vylepšený obálkový test pracuje jen s maximální obálkou. Pokud pořadí 95% obálky není 1, můžeme předpokládat, že
odchylkový test zamítne více simulací z alternativních hypotéz, protože odhalí
mírnější odchýlení od očekávaného průběhu než vylepšený obálkový test.
Již vylepšený obálkový test se při změně směrodatné odchylky σ ukázal vhodnější, než odchylkové testy. Pro alternativy N(0; 0,95) a N(0; 1,05) zamítá přesný
obálkový test zhruba třetinu případů, vylepšený obálkový test zamítá čtvrtinu a
odchylkové testy zamítají 10 - 16 % případů. Pokud porovnáme testy podle změny
ve střední hodnotě µ má integrální odchylkový test větší sílu, než přesný obálkový test. Opět se nám potvrdilo, že obálkové testy reagují obdobně na změnu
ve střední hodnotě µ a směrodatné odchylce σ. Oproti tomu odchylkové testy
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Alternativa
N(0;
N(0;
N(0;
N(0;
N(0;
N(0;

0,85)
0,9)
0,95)
1,05)
1,1)
1,15)

Přesný obálkový
test
1000
887
310
339
857
999

α ∈ Ip
0
46
69
49
35
2

Počet zamítnutých
pro α ∈ Ip
0
39
60
43
35
2

Průnik
928
420
62
87
365
795

Tabulka 4.3: Počty simulací z alternativních hypotéz, které vedly k zamítnutí
nulové hypotézy v závislosti na změně směrodatné odchylky σ. Ve třetím sloupci
α ∈ Ip je uveden počet případů, kdy jsme nemohli přímo rozhodnou o platnosti
hypotézy. Ve čtvrtém sloupci je pak uvedeno pro kolik simulací došlo k zamítnutí nulové hypotézy na základě volby p∗ . Sloupec Průnik udává počet simulací,
pro které došlo k zamítnutí jak při přesném obálkovém testu, tak při použití všech
předchozích typů testů. Pro každou alternativu jsme provedli celkem 1000 simulací o rozsahu náhodných výběrů 1000. Nulovou hypotézou je, že data pocházejí
z rozdělení N(0; 1), testujeme na intervalu [-2,5; 2,5]. Pro sestavení jednotlivých
testů jsme použili 2999 simulací z N(0;1) o rozsahu náhodných výběru 1000, zvolená jemnost je 0,01.
mnohem lépe reagují na změnu ve střední hodnotě µ. V kapitole 3.2 jsme podrobně porovnali výsledky pro vylepšené obálkové testy a odchylkové testy. Nebudeme tedy již do detailu porovnávat výsledky pro přesné obálkové testy a
odchylkové testy, diskuze by byla velmi obdobná.
Při testování jsme také zaznamenávali počet testů, u kterých nemůžeme rozhodnou o výsledku testu přímo, tyto údaje jsou uvedeny ve třetím sloupci označeném α ∈ Ip . Počet testů, které vedli k zamítnutí, ale o výsledku jsme nemohli
rozhodnout přímo, je uveden ve čtvrtém sloupci s názvem Počet zamítnutých
pro α ∈ Ip . Počet testů, pro které spadala hladina testu α do intervalu pro phodnotu Ip se zvětšuje, pokud se s parametry rozdělení (tj. µ a σ) blížíme k hodnotám normovaného normálního rozdělení N(0; 1). I v nejhorším případě, pro alternativu N(0; 0,95), se však jednalo jen o necelých 7 % testů. U většiny testů,
pro které jsme nemohli rozhodnou o výsledku přímo, došlo nakonec k zamítnutí
nulové hypotézy H0 . To je způsobeno tím, že ve většině případů hodnotě α = 0,05
byl z obou odhadů p-hodnoty blíže konzervativní odhad p̂konz . Pokud v takovém
případě volíme hodnotu p∗ náhodně rovnoměrně z intervalu [p̂lib , p̂konz ], dostáváme
s větší pravděpodobností p∗ ≤ α.

30

Alternativa
N(-0,15; 1)
N(-0,1; 1)
N(-0,05; 1)
N(0,05; 1)
N(0,1; 1)
N(0,15; 1)

Přesný obálkový
test
988
775
299
276
767
988

α ∈ Ip
6
26
33
52
47
9

Počet zamítnutých
pro α ∈ Ip
6
25
31
48
42
7

Průnik
973
698
192
157
642
973

Tabulka 4.4: Počty simulací z alternativních hypotéz, které vedly k zamítnutí nulové hypotézy v závislosti na změně střední hodnoty µ. Ve třetím sloupci α ∈ Ip je
uveden počet případů, kdy jsme nemohli přímo rozhodnou o platnosti hypotézy.
Ve čtvrtém sloupci je pak uvedeno pro kolik z těchto simulací došlo k zamítnutí nulové hypotézy na základě volby p∗ . Sloupec Průnik udává počet simulací,
pro které došlo k zamítnutí jak při přesném obálkovém testu, tak při použití všech
předchozích typů testů. Pro každou alternativu jsme provedli celkem 1000 simulací o rozsahu náhodných výběrů 1000. Nulovou hypotézou je, že data pocházejí
z rozdělení N(0; 1), testujeme na intervalu [-2,5; 2,5]. Pro sestavení jednotlivých
testů jsme použili 2999 simulací z N(0;1) o rozsahu náhodných výběru 1000, zvolená jemnost je 0,01.
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Závěr
V této bakalářské práci jsme se zabývali metodou obálkových testů. Ukázali jsme několik různých simulačních testů typu Monte Carlo. Vycházeli jsme
ze standardních obálkových testů a vysvětlili jsme, proč tyto testy není vhodné
používat k testování hypotéz. Ukázali jsme čtenáři, jak lze standardní obálkový
test vylepšit doplněním o odhad hladiny testu. Dále jsme se věnovali odchylkovým testům, kde jsme zmínili integrální odchylkový test a maximový odchylkový
test. V praktické části jsme porovnali sílu odchylkových a vylepšených obálkových
testů. Na příkladech jsme ukázali výhody a nevýhody těchto testů. Dále jsme se
přesunuli k přesným obálkovým testům a vysvětlili jsme jejich souvislost s odchylkovými testy. Poté jsme porovnali sílu přesných obálkových testů s ostatními
testy, kterými jsme se zabývali.
U každého ze zmíněných testů vždy uvádíme potřebnou teorii a následně
na příkladech ukazujeme jejich použití. Naší snahou bylo čtenáři přiblížit vývoj
obálkových testů a nutnost zavedení přesných obálkových testů. Za hlavní přínos
této práce považuji porovnání vybraných typů statistických testů. Názorně na simulovaných datech ukazujeme, v jakých situacích je vhodnější používat obálkové
testy a na které situace lépe reagují testy odchylkové.
Přesné obálkové testy jsou velkým pokrokem v metodě obálkových testů, neboť nám umožňují volit hladinu testu α předem. Dávají nám návod, jak sestavit
100·(1−α)% obálku, čímž získáme grafický test s požadovanou hladinou. Nicméně
přesné obálkové testy jsou novou metodou a až čas ukáže, jak hojně budou užívány. Dle nás mají velký potenciál.
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