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a následně jsme je porovnali pomocí simulací z hlediska dodržení předepsané hla-
diny a z hlediska průměrné síly. Bonferroniho metoda, která je konzervativní, je
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Úvod
Analýza jednoduchého třídění je metoda, která se používá k testování rovnosti

středních hodnot více skupin. Pokud bychom chtěli otestovat rovnost středních
hodnot pouze dvou populací, můžeme k tomu použít dvouvýběrový t-test. Je-li
těchto populací více než dvě, nejčastěji se používá F-test analýzy jednoduchého
třídění ke zjištění, zda se všechny střední hodnoty rovnají, či nikoli. Metoda ana-
lýzy jednoduchého třídění se nazývá také jako analýza rozptylu, často se také
používá označení ANOVA, což je zkratka z anglického názvu analysis of vari-
ance. Analýza rozptylu proto, neboť jak uvidíme v kapitole 1.1, F-test analýzy
rozptylu je založen na porovnávání odhadů dvou rozptylů – variability mezi jed-
notlivými náhodnými výběry a variability uvnitř jednotlivých náhodných výběrů.
V případě, že není splněn předpoklad homoskedasticity, F-test analýzy rozptylu
selhává a k testování rovnosti středních hodnot všech skupin můžeme použít Wel-
chův test. Testováním rovnosti středních hodnot všech rozdělení se zabýváme
v kapitole 1.

Pokud hypotézu rovnosti všech středních hodnot zamítneme, zajímá nás dále,
které dvojice středních hodnot se mezi sebou liší. To je problém mnohonásobného
porovnávání, neboť chceme testovat

(︂
m
2

)︂
= m(m−1)

2 elementárních hypotéz, a na-
zýváme jej párová porovnání v analýze jednoduchého třídění. Při testování jedné
hypotézy volíme test, který kontroluje pravděpodobnost chyby 1. druhu na přede-
psané hladině α. Uvedeme jeden způsob, jak kontrolovat pravděpodobnosti chyb
1. druhu v případě mnohonásobného testování a na základě něj budeme sledovat,
zda metody dodržují předepsanou hladinu, či nikoli.

Testováním elementárních hypotéz se zabýváme v kapitole 2, kde předpo-
kládáme shodu rozptylů, a v kapitole 3, kde shodu rozptylů nepředpokládáme.
Pro porovnání si nejprve popíšeme Bonferroniho metodu, což je jednoduchá a uni-
verzální metoda, která je konzervativní a má malou sílu. Dále si popíšeme její
modifikaci – Holmovu metodu, která tyto vlastnosti mírně vylepšuje. Následně
se zaměříme zejména na Tukeyho metodu a metodu autorů Hothorna, Bretze
a Westfalla (HBW), které předpokládají normalitu a shodu rozptylů. Ukážeme, že
tyto metody fungují asymptoticky i bez předpokladu normality, modifikace HBW
metody dokonce i v případě heteroskedasticity. Ukážeme, že v případě vyváže-
ných dat jsou Tukeyho metoda a HBW metoda za předpokladu homoskedasticity
ekvivalentní. Popíšeme, jak lze elementární hypotézy testovat pomocí bootstrapu,
a to jak v případě homoskedasticity, tak i v případě heteroskedasticity.

Nakonec v kapitole 4 všechny uvedené metody párového porovnávání v analýze
jednoduchého třídění porovnáme pomocí simulací z hlediska dodržování přede-
psané hladiny a z hlediska průměrné síly.
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1. Analýza jednoduchého třídění
Situaci analýzy rozptylu můžeme popsat lineárním modelem

Yi,j = µi + εi,j, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m, (1.1)

kde m je počet rozdělení, jejichž střední hodnoty chceme porovnávat a ni je
rozsah náhodného výběru, který máme z i-tého rozdělení. Střední hodnoty jed-
notlivých rozdělení µ1, . . . , µm nazýváme regresní parametry. εi,j jsou nezávislé
náhodné veličiny, které nazýváme chybové členy. V celé práci se budeme zabývat
následujícími případy lineárního modelu (1.1):

• normální homoskedastický model: εi,j ∼ N (0, σ2), j = 1, . . . ,ni, i = 1, . . . , m,
0 < σ2 <∞;

• homoskedastický model bez předpokladu normality: E εi,j = 0, var εi,j = σ2,
j = 1, . . . ,ni, i = 1, . . . , m, 0 < σ2 <∞;

• normální heteroskedastický model: εi,j ∼ N (0, σ2
i ), 0 < σ2

i < ∞, j =
1, . . . ,ni, i = 1, . . . , m;

• heteroskedastický model bez předpokladu normality: E εi,j = 0, var εi,j = σ2
i ,

0 < σ2
i <∞, j = 1, . . . ,ni, i = 1, . . . , m.

Jestliže jsou navíc rozsahy všech náhodných výběrů stejné, data nazýváme vyvá-
žená. V opačném případě jsou data nevyvážená. Celkový počet pozorování ozna-
číme N , tedy N =

m∑︁
i=1

ni.
Model (1.1) můžeme také zapsat jako

Y = Xµ + ε,

kde Y = (Y1,1, . . . , Y1,n1 , Y2,1, . . . , Y2,n2 , . . . , Ym,1, . . . , Ym,nm)⊤, X značí matici mo-
delu, která v našem případě nabývá tvaru

X =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1 0 . . . 0
. . . . . . . . . .
1 0 . . . 0
0 1 . . . 0
. . . . . . . . . .
0 1 . . . 0
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
0 0 . . . 1
. . . . . . . . . .
0 0 . . . 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎫⎪⎬⎪⎭⎫⎪⎬⎪⎭
⎫⎪⎬⎪⎭

n1

n2

nm

. (1.2)

Matice modelu má tedy rozměry N ×m. Dále µ = (µ1, . . . , µm)⊤ je vektor střed-
ních hodnot a ε = (ε1,1, . . . , ε1,n1 , ε2,1, . . . , ε2,n2 , . . . , εm,1, . . . , εm,nm)⊤. Za předpo-
kladu normality a homoskedasticity můžeme psát Y ∼ NN(Xµ, σ2IN), kde IN

značí jednotkovou matici dimenze N .
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V této kapitole si popíšeme, jak můžeme testovat globální nulovou hypotézu
rovnosti středních hodnot všech rozdělení

H0 : µ1 = · · · = µm (1.3)

proti alternativě, že alespoň jedna dvojice z testovaných rozdělení má rozdílné
střední hodnoty, tedy

H1 : ∃ i,j ∈ {1, . . . , m}, i ̸= j : µi ̸= µj.

Nejprve se zaměříme na testování výše uvedené globální nulové hypotézy
za předpokladu homoskedasticity, tedy předpokládáme-li σ2

1 = · · · = σ2
m. V další

části této kapitoly budeme testovat globální nulovou hypotézu bez tohoto před-
pokladu.

1.1 Testování globální hypotézy při shodě roz-
ptylů

K testování rovnosti středních hodnot více než dvou rozdělení při předpokladu
shody rozptylů se nejčastěji používá F-test analýzy rozptylu. Nejprve si zavedeme
značení, které následně využijeme pro testovou statistiku tohoto testu. Pro i-tý
náhodný výběr označme Y i. výběrový průměr, a Y .. označme celkový výběrový
průměr našich dat, tedy

Y i. = 1
ni

ni∑︂
j=1

Yi,j, Y .. = 1
N

m∑︂
i=1

ni∑︂
j=1

Yi,j.

Dále označme regresní součet čtverců, který vyjadřuje variabilitu mezi jednotli-
vými náhodnými výběry, jako

SSR =
m∑︂

i=1
ni

(︂
Y i. − Y ..

)︂2
.

Příslušné stupně volnosti jsou νe = m− 1. Reziduální součet čtverců, který vyja-
dřuje variabilitu uvnitř jednotlivých náhodných výběrů, označíme jako

SSe =
m∑︂

i=1

ni∑︂
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2
.

Příslušné stupně volnosti jsou νe = N −m.
Testová statistika F-testu analýzy rozptylu má tvar

F =

SSR

m− 1
SSe

N −m

a za platnosti globální nulové hypotézy (1.3) má rozdělení Fm−1,N−m tedy Fisherovo-
Snedecorovo rozdělení s m − 1 a N −m stupni volnosti (Anděl, 2007a, kapitola
10.4, str. 212). Proti nulové hypotéze svědčí velké hodnoty testové statistiky, ne-
boť tehdy je variabilita mezi jednotlivými náhodnými výběry větší než variabilita
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uvnitř náhodných výběrů (průměry jednotlivých skupin se od sebe příliš liší).
Proto

H0 zamítneme⇐⇒ F ≥ Fm−1,N−m(1− α),
kde Fm−1,N−m(1 − α) je 1 − α kvantil rozdělení Fm−1,N−m. P-hodnota příslušící
tomuto testu je

p = 1− CDFF,m−1,N−m(f),
kde CDFF,m−1,N−m značí distribuční funkci F rozdělení s m− 1 a N −m stupni
volnosti a f je napozorovaná hodnota testové statistiky F .

Driscoll (1996) ověřoval pomocí simulací, že F-test analýzy rozptylu je možné
použít i bez předpokladu normality. Omezil se pouze na vyvážená data (rozsah
každého náhodného výběru se pohyboval mezi 2 a 20) a rodinu gamma rozdělení,
které se v závislosti na parametrech více či méně liší od normálního rozdělení.
Driscoll došel k závěru, že při porušení předpokladu normality je metoda ro-
bustní, neboť výsledkem simulace byly odhady pravděpodobnosti chyby prvního
druhu, které se pouze nevýznamně lišily od předepsané hladiny, tedy od pravdě-
podobnosti chyby prvního druhu, kterou má metoda za předpokladu normality.
My si odvodíme, že F-test analýzy rozptylu funguje bez předpokladu normality
asymptoticky v případě vyvážených i nevyvážených dat.

Téměř v celé práci budeme pro asymptotické chování testových statistik před-
pokládat, že platí

∀i ∈ {1, . . . , m} : ni

N
→ ci ∈ (0,1). (1.4)

Tento předpoklad říká, že rozsahy všech náhodných výběrů konvergují do neko-
nečna stejně rychle. Pro zavedené konstanty ci zřejmě platí

m∑︁
i=1

ci = 1.
Pokud je porušen předpoklad normality chybových členů, pak známe asympto-

tické rozdělení testové statistiky F . Platí

F
D−−−→

N→∞

χ2
m−1

m− 1

za platnosti globální nulové hypotézy (1.3) a za předpokladu (1.4) (Harrar a
Gupta, 2006, kapitola 1). V tomto případě tedy můžeme o platnosti globální
nulové hypotézy (1.3) rozhodnout na základě kritického oboru založeném na χ2

rozdělení. Tedy zamítneme H0, pokud F ≥
χ2

m−1(1− α)
m− 1 , kde χ2

d1(α) značí α-
kvantil χ2 rozdělení s d1 stupni volnosti.

Dále platí ∀x ∈ R rovnost

lim
d2→∞

CDFF,d1,d2(x) = CDFχ2,d1(d1 · x),

kde CDFF,d1,d2 značí distribuční funkci F rozdělení s d1 a d2 stupni volnosti
a CDFχ2,d1 značí distribuční funkci χ2 rozdělení s d1 stupni volnosti (Li a Martin,
2002, kapitola 1). Jelikož distribuční funkce F rozdělení i χ2 rozdělení jsou spojité,
získáváme z konvergence v distribuci konvergenci kvantilů (van der Vaart, 1998,
str. 305, Lemma 21.2), tedy

∀α ∈ (0,1) : lim
d2→∞

Fd1,d2(α) =
χ2

d1(α)
d1

.
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Zde Fd1,d2(α) značí α-kvantil F rozdělení s d1 a d2 stupni volnosti. Z tabulek
kritických hodnot χ2 a F rozdělení, které jsou uvedeny v Anděl (2007b, str. 258,
str. 262–265), případně z vhodného softwaru, je patrné, že

∀m ∈ N \ {1}, ∀N ∈ N, N > m,∀α ∈ (0,1) : Fm−1,N−m(α) ≥ χ2
m−1(α)
m− 1 .

Z těchto důvodů můžeme i bez předpokladu normality chybových členů pro velké
rozsahy všech náhodných výběrů o platnosti globální nulové hypotézy (1.3) roz-
hodovat na základě kritického oboru

H0 zamítáme⇐⇒ F ≥ Fm−1,N−m(1− α).

Pravděpodobnost chyby prvního druhu se tím nezvýší ve srovnání s kritickým
oborem založeném na základě χ2 rozdělení. Bez předpokladu normality chybových
členů tedy F-test analýzy rozptylu dodržuje předepsanou hladinu asymptoticky.

1.2 Testování globální hypotézy bez shody roz-
ptylů

Je-li porušen předpoklad homoskedasticity normálního lineárního modelu uve-
deného na počátku této kapitoly, testová statistika F-testu nemá za platnosti glo-
bální nulové hypotézy (1.3) F rozdělení a test nedodržuje předepsanou hladinu
ani asymptoticky. Testováním globální nulové hypotézy bez předpokladu shody
rozptylů se zabýval Welch (1951). Uvedeme si testové statistiky z jeho článku,
které zohledňují případné rozdíly v rozptylech náhodných výběrů.

Pro velké rozsahy všech náhodných výběrů můžeme použít testovou statistiku

W1 =
m∑︂

i=1
wi

(︂
Y i. − Y w

)︂2
,

kde wi = ni

S2
i

je váha i-té skupiny, S2
i je výběrový rozptyl i-té skupiny a Y w

je při platnosti globální nulové hypotézy odhad společné střední hodnoty všech
náhodných výběrů, tedy

S2
i = 1

ni − 1

ni∑︂
j=1

(︂
Yij − Y i.

)︂
, Y w =

m∑︁
i=1

wiY i.

m∑︁
i=1

wi

.

Pak za platnosti globální nulové hypotézy (1.3) a předpokladu (1.4) platí

W1
D−−−→

N→∞
χ2

m−1.

Proti globální nulové hypotéze svědčí velké hodnoty testové statistiky, neboť
tehdy se odhady středních hodnot v jednotlivých skupinách liší oproti odhadu
společné střední hodnoty více, než by tomu bylo za platnosti nulové hypotézy.
Proto v tomto případě

H0 zamítáme⇐⇒ W1 ≥ χ2
m−1(1− α).
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Asymptotická p-hodnota příslušící tomuto testu tedy nabývá tvaru

p = 1− CDFχ2,m−1(w1),

kde CDFχ2,m−1 značí distribuční funkci χ2
m−1 rozdělení a w1 je napozorovaná

hodnota testové statistiky W1.
V případě, že rozsah některého náhodného výběru není dostatečně velký, je

potřeba do testové statistiky W1 přidat jistou korekci. Korekce je vhodná zejména
proto, aby se zlepšily vlastnosti testu v případě konečných rozsahů náhodných
výběrů, tedy v praxi. Testová statistika pak nabývá tvaru

W2 =

m∑︁
i=1

wi

(︂
Y i. − Y w

)︂2
/(m− 1)

1 + 2(m− 2)
m2 − 1

m∑︁
i=1

1
ni − 1

⎛⎜⎜⎜⎝1− wi
m∑︁

j=1
wj

⎞⎟⎟⎟⎠
2 .

Korekce, která je přidána do jmenovatele testové statistiky, je pro velké rozsahy
všech náhodných výběrů blízko jedné.

Welch (1951) navrhuje rozdělení testové statistiky W2 aproximovat F rozdě-
lením s m− 1 a f2̂ stupni volnosti, kde

f2̂ =

⎡⎢⎢⎢⎣ 3
m2 − 1

m∑︂
i=1

1
ni − 1

⎛⎜⎜⎜⎝1− wi
m∑︁

j=1
wj

⎞⎟⎟⎟⎠
2⎤⎥⎥⎥⎦

−1

.

I v tomto případě platí, že proti globální nulové hypotéze svědčí velké hodnoty
testové statistiky, a tak

H0 zamítáme⇐⇒ W2 ≥ Fm−1,f2̂
(1− α).

Aproximovaná p-hodnota příslušící tomuto testu zřejmě nabývá tvaru

p = 1− CDFF,m−1,f̂2
(w2),

kde w2 je napozorovaná hodnota testové statistiky W2.
Simulační studie ukazují, že tento test je robustní ve smyslu dodržování pře-

depsané hladiny i pokud jsou rozptyly a rozsahy výběrů značně odlišné. Dále je
Welchův test analýzy jednoduchého třídění robustní v situaci, kdy jsou rozptyly
navzájem různé a data nepocházejí z normálního rozdělení, ale pouze v případě,
kdy je odlišnost od normálního rozdělení mírná až střední (Cribbie a kol., 2011,
kapitola 1, str. 57). Nguyen a kol. (2020, str. 3) uvádí, že tento test není dobré
použít v případě, kdy jsou data středně až hodně zešikmená a také v případě,
kdy je celkový počet pozorování malý, nebo některý z rozsahů náhodných výběrů
je příliš malý.
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2. Párová porovnání při shodě
rozptylů

V případě, že zamítneme globální nulovou hypotézu (1.3), může nás dále za-
jímat, která dvě rozdělení mají odlišné střední hodnoty. Tím nám vzniká M =(︂

m
2

)︂
= m(m−1)

2 elementárních hypotéz

Hi,j
0 : µi = µj, 1 ≤ i < j ≤ m, (2.1)

které chceme testovat proti alternativám

Hi,j
1 : µi ̸= µj, 1 ≤ i < j ≤ m.

Při testování jedné hypotézy vznikají chyby 1. a 2. druhu. Připomeňme,
že chyba 1. druhu je definována jako chybné zamítnutí nulové hypotézy. Chyba 2.
druhu je definována jako chybné přijetí nulové hypotézy. Standardně při testování
jedné hypotézy volíme vhodný test, který kontroluje předepsanou pravděpodob-
nost chyby 1. druhu. V případě mnohonásobného testování je situace obtížnější.
Test každé elementární hypotézy má vlastní chyby 1. a 2. druhu a není zcela
zřejmé, jak měřit celkovou chybu, ke které dojde při chybném zamítnutí ele-
mentárních hypotéz. Existuje několik zobecnění, jak kontrolovat chyby 1. druhu
pro problém mnohonásobného testování. Jak uvádí (Bretz a kol., 2011, kapitola
2.1, str. 13), nejvíce se používá familywise error rate (FWER), kterou můžeme
česky nazvat jako „skupinová míra chyby“.

Definice 1 (familywise error rate). Familywise error rate (FWER) je definována
jako pravděpodobnost, že při mnohonásobném testování dojde k alespoň jednomu
chybnému zamítnutí elementární hypotézy. V případě elementárních hypotéz (2.1)
můžeme psát

FWER = P
(︂
∃1 ≤ i < j ≤ m : zamítneme platnou Hi,j

0

)︂
.

V případě mnohonásobného testování tedy volíme vhodný test pro všechny
elementární hypotézy, který kontroluje předepsanou FWER. FWER však může
být kontrolována dvěma způsoby (Westfall a Young, 1993, kapitola 1.2, str. 9).
První způsob se označuje jako slabá kontola FWER, což je kontrola pravděpodob-
nosti zamítnutí alespoň jedné elementární hypotézy za platnosti globální nulové
hypotézy. V případě testování elementárních hypotéz (2.1) označíme

FWERC = P
(︂
∃1 ≤ i < j ≤ m : Hi,j

0 zamítneme
⃓⃓⃓

H0 platí
)︂

.

Poznamenejme, že FWERC není definována jako podmíněná pravděpodobnost,
jelikož platnost globální nulové hypotézy není náhodný jev. FWERC je tedy
FWER v případě, že všechny elementární hypotézy platí, tedy platí i globální
nulová hypotéza. Pak procedura mnohonásobného testování elementárních hypo-
téz (2.1) kontroluje FWER slabě na hladině α, pokud platí FWERC ≤ α. Pokud
je FWERC = α, říkáme, že metoda kontroluje FWER slabě přesně na hladině
α. Druhý způsob se označuje jako silná kontrola FWER. To je kontrola pravdě-
podobnosti chybného zamítnutí alespoň jedné elementární hypotézy za platnosti
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pouze některých elementárních hypotéz. Mějme případ elementárních hypotéz
(2.1). Označíme J ⊂ {1, . . . , m} libovolnou množinu indexů a

FWERP = P
(︂
∃i,j ∈ J, i < j : Hi,j

0 zamítneme
⃓⃓⃓
∀i, j ∈ J, i < j : Hi,j

0 platí
)︂

.

FWERP stejně tak jako FWERC není definována jako podmíněná pravděpo-
dobnost. FWERP je FWER v případě, že platí všechny elementární hypotézy
příslušící indexové množině J . Pak říkáme, že procedura mnohonásobného tes-
tování elementárních hypotéz (2.1) kontroluje FWER silně na hladině α, pokud
FWERP ≤ α pro všechny možné množiny indexů J . Pokud pro všechny možné
množiny indexů J platí FWERP = α, pak říkáme, že metoda kontroluje FWER
silně přesně na hladině α.

Metoda, která kontroluje FWER pouze ve slabém smyslu, není příliš uži-
tečná. Pomocí takové metody dokážeme zjistit pouze platnost globální nulové
hypotézy. V našem případě však pro takové účely máme F-test analýzy rozptylu
(za předpokladu homoskedasticity) a Welchův test analýzy jednoduchého třídění
(bez předpokladu homoskedasticity), u kterých však nedává smysl mluvit o kon-
trole FWER, neboť to nejsou metody mnohonásobného testování. Metoda, která
kontroluje FWER pouze ve slabém smyslu, by pro nás mohla být užitečná jen
v případě, kdy by lépe dodržovala předepsanou hladinu (tedy FWERC) nebo
měla větší sílu pro zamítnutí globální nulové hypotézy než F-test a Welchův test
analýzy jednoduchého třídění. Metoda mnohonásobného testování, která nekon-
troluje FWER v silném smyslu, nemůže být využita pro testování elementárních
hypotéz, neboť by v takovém případě mohla být liberální, tedy by mohlo platit
FWERP > α. Např. Simesova metoda (Simes, 1986) kontroluje FWER pouze
ve slabém smyslu. Touto metodou se však nebudeme zabývat.

V této kapitole si uvedeme několik přístupů, jak testovat elementární hypotézy
(2.1) za předpokladu homoskedasticity dat, které kontrolují chyby 1. druhu po-
mocí FWER. Všechny metody, které si popíšeme, kontrolují FWER silně na hla-
dině α. Některé z nich pak kontrolují FWER slabě přesně na hladině α. Budeme
se zabývat zejména Tukeyho procedurou a procedurou autorů Hothorna, Bretze
a Westfalla, které byly probírány na předmětu Lineární regrese (NMSA407), viz
Komárek (2020/2021, kapitola 14). Podíváme se i na to, jak lze elementární hypo-
tézy testovat pomocí bootstrapu. Pro srovnání si nejprve uvedeme Bonferroniho
přístup a jeho modifikaci Holmovu metodu, které jsou známé pro svoji jednodu-
chost.

2.1 Bonferroniho metoda a její modifikace
Bonferroniho metoda je založena na Booleově nerovnosti.

Lemma 1 (Booleova nerovnost). Pro každou konečnou množinu náhodných jevů
A1, A2, . . . , AK platí

P
(︄

K⋃︂
i=1

Ai

)︄
≤

K∑︂
i=1

P (Ai) .

Bonferroniho metoda pak kontroluje FWER na úrovni α tak, že jednotlivé
elementární hypotézy zamítáme na hladině α

K
, kde K je počet hypotéz, které
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testujeme. V našem případě K = M = m(m−1)
2 , budeme tedy testovat na hladině

2α
m(m−1) .

K testování můžeme použít dvouvýběrový t-test při shodě rozptylů (Anděl,
2007b, str. 97), jehož testové statistiky jsou při testování rovnosti středních hod-
not

Ti,j = Y i. − Y j.√︃
S2

i,j

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ ,

1 ≤ i < j ≤ m, přičemž S2
i,j je vážený průměr výběrových rozptylů S2

i a S2
j , tedy

S2
i,j = ni − 1

ni + nj − 2S2
i + nj − 1

ni + nj − 2S2
j .

Za předpokladu normality dat a platnosti elementární nulové hypotézy Hi,j
0 mají

testové statistiky Ti,j t-rozdělení s ni + nj − 2 stupni volnosti. Bez předpokladu
normality je asymptotické rozdělení N (0,1). Tyto testové statistiky však nebe-
rou v úvahu shodu rozptylů všech rozdělení, jejichž střední hodnoty chceme po-
rovnávat, tedy přicházíme o užitečnou informaci. Proto jako testové statistiky
pro testování středních hodnot při shodě rozptylů budeme uvažovat

˜︁Ti,j = Y i − Y j√︃
MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ ,

kde MSe je odhad společného rozptylu σ2, tedy

MSe =

m∑︁
i=1

ni∑︁
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2

N −m
.

Z vlastností tohoto odhadu, které následně ukážeme v lemmatu 2, vyplývá, že
testové statistiky ˜︁Ti,j mají za předpokladu normality a platnosti elementárních
hypotéz t-rozdělení s N−m stupni volnosti. Bez předpokladu normality je za plat-
nosti elementárních hypotéz asymptotické rozdělení testových statistik N (0,1).
Nicméně i bez předpokladu normality se z důvodu opatrnosti pro zamítání ele-
mentárních hypotéz využívají kvantily t-rozdělení s N −m stupni volnosti, neboť
kvantily t-rozdělení jsou o něco větší než kvantily normovaného normálního roz-
dělení a konvergují-li stupně volnosti N −m do nekonečna, konvergují kvantily
t-rozdělení ke kvantilům normovaného normálního rozdělení.

O platnosti elementárních hypotéz můžeme rozhodnout buď na základě kri-
tického oboru nebo na základě p-hodnot, kdy p-hodnota pi,j přísluší testu ele-
mentární hypotézy Hi,j

0 (s testovou statistikou ˜︁Ti,j). Připomeňme, že p-hodnota
odpovídá nejmenší možné hladině, na které bychom ještě zamítli nulovou hypo-
tézu. Pak hypotézu Hi,j

0 zamítáme, pokud platí pi,j ≤ α
M

.

Definice 2 (upravená p-hodnota). Upravenou p-hodnotou příslušící jedné ele-
mentární hypotéze v případě dané procedury mnohonásobného testování rozumíme
nejmenší hladinu, na které danou elementární hypotézu zamítáme.

Ekvivalentně můžeme zavést upravenou p-hodnotu, která v případě Bonferro-
niho metody nabývá tvaru

p̃i,j = min {Mpi,j, 1} .
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Pak elementární hypotézy zamítáme na základě pravidla

Hi,j
0 zamítneme⇐⇒ p̃i,j ≤ α⇐⇒ pi,j ≤

α

M
.

Minimum se v upravené p-hodnotě vyskytuje proto, neboť žádná p-hodnota ne-
může být větší než 1. Tímto způsobem opravdu dostáváme, že Bonferonniho me-
toda kontroluje FWER silně na hladině α. Označme opět J ⊂ {1, . . . , m}množinu
indexů. Pak s využitím Booleovy nerovnosti a s využitím toho, že za platnosti
elementární hypotézy Hi,j

0 se p-hodnota pi,j řídí rovnoměrným rozdělením na in-
tervalu [0,1] (Hung a kol., 1997, str. 11), můžeme psát

FWERP = P
⎛⎝ ⋃︂

i,j∈J,i<j

Hi,j
0 zamítneme

⃓⃓⃓⃓ ⋂︂
i,j∈J,i<j

Hi,j
0 platí

⎞⎠
= P

⎛⎝ ⋃︂
i,j∈J,i<j

pi,j ≤
α

M

⃓⃓⃓⃓ ⋂︂
i,j∈J,i<j

Hi,j
0 platí

⎞⎠
≤

∑︂
i,j∈J,i<j

P
⎛⎝pi,j ≤

α

M

⃓⃓⃓⃓ ⋂︂
i,j∈J,i<j

Hi,j
0 platí

⎞⎠
≤

∑︂
i,j∈J,i<j

α

M
≤

∑︂
1≤i<j≤m

α

M
= M

α

M
= α.

Výhoda této metody je její jednoduchost a obecnost. Nevýhoda je však ta-
ková, že úprava hladiny dílčích testů na α

M
je téměř vždy příliš přísná a získáváme

tak testy s malou silou. Tuto nevýhodu mírně odstraňují některé modifikace Bon-
ferroniho metody, my si popíšeme Holmovu metodu.

2.1.1 Holmova metoda
Tuto metodu, která je vylepšením Bonferroniho procedury, představil Holm

(1979). Jedná se o step-down metodu. Step-down metodou rozumíme proceduru,
kdy je potřeba nejprve všechny elementární hypotézy seřadit na základě sta-
noveného pravidla, které však může záviset na datech. Dále, jak napovídá název
metody, začínáme testovat první elementární hypotézu. Pokud ji zamítneme, otes-
tujeme druhou elementární hypotézu. Takto postupujeme až k první nezamítnuté
hypotéze, kdy se procedura zastaví a přijímáme i zbylé hypotézy, které jsme ještě
netestovali.

Stejně tak jako v případě Bonferroniho metody budeme nyní pro testování
elementární hypotézy Hi,j

0 uvažovat testovou statistiku ˜︁Ti,j. Při Holmově metodě
uspořádáme p-hodnoty testů elementárních hypotéz p(1) ≤ p(2) ≤ · · · ≤ p(K), kde
K je počet elementárních hypotéz, tedy v našem případě opět K = M = m(m−1)

2 .
Hypotézy, kterým přísluší tyto p-hodnoty, označíme H(1), H(2), . . . , H(M). Tímto
jsme získali uspořádání elementárních hypotéz. Pak hypotézu H(i), i ∈ {1, . . . , M}
zamítneme v případě, že

∀j ∈ {1, . . . , i} : p(j) ≤
α

M − j + 1 .

Jinými slovy hypotézu H(i) zamítneme v případě, že jsme zamítli všechny před-
chozí hypotézy H(j), j ∈ {1, . . . , i} a platí p(i) ≤

α

M − i + 1 .
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Obdobně jako u Bonferroniho metody můžeme k ověření platnosti elemen-
tárních hypotéz použít upravené p-hodnoty, které jsou v případě této procedury
definovány jako

q(1) = min{1, Mp(1)},
q(i) = min{1, max[(M − i + 1)p(i), q(i−1)]}, 1 < i ≤M.

Pak zamítáme elementární hypotézy na základě pravidla

H(i) zamítneme⇐⇒ q(i) ≤ α a zamítli jsme všechny předchozí hypotézy.

Je patrné, že jsme při této metodě schopni zamítnout více hypotéz než při po-
užití Bonferroniho metody. V případě Bonferroniho metody totiž porovnáváme
všechny p-hodnoty s hladinou α

M
. Nyní porovnáváme p-hodnoty postupně s hla-

dinami α
M

, α
M−1 , . . . , α

2 , α. Holmova metoda tedy zamítne stejné hypotézy jako
Bonferroniho metoda a případně některé další, které Bonferroniho metoda nedo-
káže zamítnout. Holmova metoda má tedy větší sílu než Bonferroniho metoda.

Holm (1979, sekce 2) ve svém článku dokázal, že jeho procedura kontroluje
silně FWER na hladině α za předpokladu, že rodina testovaných hypotéz spl-
ňuje podmínku volné kombinace (free combinations condition). Rodina elemen-
tárních hypotéz je volně kombinovatelná, pokud by všechny podmnožiny nulo-
vých hypotéz mohly být platné a zbylé hypotézy neplatné. To však není náš pří-
pad, neboť např. platnost hypotéz Hi,j

0 a Hj,k
0 implikuje platnost hypotézy Hi,k

0 ,
pro i,j,k ∈ {1, . . . , m}, i < j < k. V našem případě tedy rodina elementárních
hypotéz splňuje pouze podmínku omezené kombinace (restricted combinations
condition). Nicméně (Holm, 1979, sekce 1) také podotýká, že pokud procedura
kontroluje silně FWER na hladině α v případě volně kombinovatelných hypotéz,
pak v případě omezeně kombinovatelných hypotéz bude procedura též kontrolovat
silně FWER na hladině α. Jak uvádí Bretz a kol. (2011, kapitola 2.3.2), v pří-
padě hypotéz splňujících pouze podmínku omezené kombinace je tato metoda
konzervativní.

Holmova metoda je stejně tak jako Bonferroniho metoda monotónní. Mono-
tónní procedura je taková, kdy zmenšení některých p-hodnot může vést pouze
ke zvýšení počtu zamítnutých hypotéz. Gordon a Salzman (2008, sekce 3) doká-
zali, že Holmova metoda dominuje jakékoli jiné monotónní step-down proceduře
mnohonásobného testování, která také kontroluje FWER na hladině α. Slovo „do-
minuje“ je zde myšleno ve smyslu, že Holmova metoda zamítá stejné hypotézy
jako případná jiná metoda a eventuelně ještě některé další hypotézy, které jiná me-
toda nezamítne. Gordon (2011, sekce 3) pak tento poznatek rozšiřuje pro případ
monotónních procedur mnohonásobného testování a tvrdí, že Holmova metoda
nemůže být dominována žádnou jinou procedurou mnohonásobného testování,
která kontroluje FWER na hladině α.

2.2 Tukeyho metoda
Myšlenku tohoto přístupu představil Tukey (1949). Jak uvádí Anděl (2007b,

str. 119), Tukeyho metoda patří mezi nejcitlivější metody mnohonásobného po-
rovnávání. Jedná se o metodu založenou na studentizovaném rozpětí.
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Definice 3 (studentizované rozpětí). Nechť T1, . . . , TK je náhodný výběr z rozdě-
lení N (µ, σ2), σ2 > 0. Označme R = max

l=1,...,K
Tl − min

l=1,...,K
Tl. Nechť S2 je nezávislý

s náhodným výběrem T = (T1, . . . , TK)⊤ a platí νS2

σ2 ∼ χ2
ν . Veličinu Q = R

S
pak nazýváme studentizované rozpětí o rozsahu výběru K s ν stupni volnosti.
Rozdělení této veličiny budeme značit qK,ν.

Poznámka. Jak dokazuje Anděl (2007a, lemma 10.3, str. 209), rozdělení stu-
dentizovaného rozpětí nezávisí na µ a σ. Nicméně, jak je zdůrazněno v defi-
nici, rozdělení této veličiny závisí na K a ν, tedy na rozsahu náhodného výběru
T = (T1, . . . , TK)⊤ a počtu stupňů volnosti χ2 rozdělení, související s S2, což je
odhad rozptylu σ2.

Jako odhad rozptylu σ2 budeme stejně tak jako v testových statistikách Bon-
ferroniho a Holmovy metody používat náhodnou veličinu

MSe =

m∑︁
i=1

ni∑︁
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2

N −m
, (2.2)

kterou můžeme v případě analýzy jednoduchého třídění nazvat jako reziduální
střední čtverec nebo reziduální rozptyl. Následující lemma shrnuje vlastnosti této
náhodné veličiny.

Lemma 2 (Vlastnosti reziduálního rozptylu). Za předpokladu homoskedastického
lineárního modelu (1.1) platí:

(i) MSe je nestranný odhad rozptylu σ2,

(ii) za předpokladu (1.4) je MSe konzistentní odhad rozptylu σ2,

(iii) je-li navíc splněn předpoklad normality, pak MSe a (Y 1., . . . , Y m.)⊤ jsou
nezávislé a platí

(N −m)MSe

σ2 ∼ χ2
N−m.

Důkaz.

(i) Viz Anděl (2007a, věta 5.4).

(ii) Pro i ∈ {1, . . . , m} označme výběrový rozptyl i-tého náhodného výběru jako

S2
i = 1

ni − 1

ni∑︂
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2
.

Pak pro každé i ∈ {1, . . . , m} platí S2
i

P−−−→
ni→∞

σ2 (Dupač a Hušková, 2013,
věta 5.1). Můžeme přepsat

MSe =

m∑︁
i=1

ni∑︁
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2

N −m
=

m∑︂
i=1

ni − 1
N −m

S2
i

13



Předpoklad (1.4) říká, že ∀i ∈ {1, . . . , m} platí ni

N
→ ci, tedy i ni−1

N−m
→ ci.

Tedy z věty o spojité transformaci získáváme

MSe
P−−−→

N→∞

m∑︂
i=1

ciσ
2 = σ2,

kde jsme využili toho, že
m∑︁

i=1
ci = 1.

(iii) Viz Anděl (2007a, věta 5.6).

Tukeyho metoda rozlišuje dva případy, a to vyvážená a nevyvážená data. Jak
uvidíme níže, v případě vyvážených dat kontroluje metoda slabě FWER přesně
na hladině α. V případě nevyvážených dat je metoda konzervativní, a tak je
FWER zpravidla menší, než předepsaná hladina. Nicméně v případě vyvážených
i nevyvážených dat Tukeyho metoda kontroluje FWER silně na hladině α.

2.2.1 Tukeyho metoda pro vyvážená data
Věta 3 (Tukeyova pro vyvážená data). Nechť T1, . . . , TK jsou nezávislé náhodné
veličiny, pro které platí Ti ∼ N (µi, r2σ2), i ∈ {1, . . . , K}, kde r2 je známá kladná
konstanta. Nechť S2 je odhad σ2 takový, že S2 a T = (T1, . . . , TK)⊤ jsou nezávislé

a existuje ν > 0 tak, že platí νS2

σ2 ∼ χ2
ν. Pak

P
(︂
∀i,j, 1 ≤ i < j ≤ K : |Ti − Tj − (µi − µj)| < qK,ν(1− α)

√
r2S2

)︂
= 1− α,

kde qK,ν(α) je α-kvantil studentizovaného rozpětí o rozsahu výběru K a ν stupni
volnosti.

Důkaz. Větu dokazuje Anděl (2007a, str. 209). Přepíšeme

P
(︂
∀i,j ∈ {1, . . . , K}, i < j : |Ti − Tj − (µi − µj)| < qK,ν(1− α)

√
r2S2

)︂

= P

⎛⎜⎝ max
l=1,...,K

(︂
Tl−µl

r

)︂
− min

l=1,...,K

(︂
Tl−µl

r

)︂
S

< qK,ν(1− α)

⎞⎟⎠ .

Stačí využít definice 3 a uvědomit si, že

∀l ∈ {1, . . . , K} : Tl − µl

r
∼ N (0, σ2)

V případě, že každý náhodný výběr je z normálního rozdělení, náhodná ve-
ličina Ti je vlastně výběrový průměr i-tého náhodného výběrů Y i., kde v našem
případě i ∈ {1, . . . , m}, tedy K = m, a r2 = 1/n, kde n značí společný rozsah
všech náhodných výběrů. Jako společný odhad rozptylu σ2 vezmeme MSe. Jak
jsme již ukázali v lemmatu 2, MSe splňuje požadavky kladené ve větě 3 na odhad
rozptylu σ2.
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Jelikož chceme testovat elementární hypotézy (2.1) (rovnost středních hodnot
každé dvojice rozdělení), testové statistiky Tukeyho metody založené na větě 3
nabývají tvaru

T B
i,j = Y i. − Y j.√

r2MSe

=
√

n
Y i. − Y j.√

MSe

,

kde 1 ≤ i < j ≤ m. Získali jsme tak M = m(m−1)
2 testových statistik, přičemž tes-

tová statistika T B
i,j přísluší testu elementární hypotézy Hi,j

0 . Elementární hypotézy
pak zamítáme podle pravidla

Hi,j
0 zamítneme⇐⇒ |T B

i,j| ≥ qm,mn−m(1− α).

Upravená p-hodnota je tedy tvaru

p̃i,j = 1− CDFQ,m,mn−m(|tB
i,j|),

kde CDFQ,m,mn−m značí distribuční funkci veličiny, která se řídí studentizovaným
rozpětím o rozsahu výběru m s mn − m stupni volnosti a tB

i,j je napozorovaná
hodnota testové statistiky T B

i,j. Dle věty 3 tento přístup kontroluje slabě FWER
přesně na hladině α, neboť platí

FWERC = P
(︂
∃1 ≤ i < j ≤ m : Hi,j

0 zamítneme
⃓⃓⃓

H0 platí
)︂

= 1− P
(︂
∀1 ≤ i < j ≤ m : Hi,j

0 přijmeme
⃓⃓⃓

H0 platí
)︂

= 1− P
(︂
∀1 ≤ i < j ≤ m : |T B

i,j| < qm,mn−m(1− α)
⃓⃓⃓

H0 platí
)︂

= 1− (1− α) = α.

Není těžké ukázat, že tato metoda kontroluje silně FWER na hladině α, nicméně
v tomto smyslu už kontrola FWER není přesná. Nechť J ⊂ {1, . . . , m} je indexová
množina, pak

FWERP = P
(︂
∃i,j ∈ J, i < j : Hi,j

0 zamítneme
⃓⃓⃓
∀i, j ∈ J, i < j : Hi,j

0 platí
)︂

= P
(︂
∃i,j ∈ J, i < j : Hi,j

0 zamítneme
⃓⃓⃓

H0 platí
)︂

≤ P
(︂
∃1 ≤ i < j ≤ m : Hi,j

0 zamítneme
⃓⃓⃓

H0 platí
)︂

= α.

V druhé rovnosti jsme využili, že zřejmě to, zda zamítneme platnou elemen-
tární hypotézu příslušící indexové množině J , v případě Tukeyho metody nezávisí
na platnosti zbylých elementárních hypotéz, které indexové množině J nepřísluší.

Driscoll (1996) stejně tak jako v případě F-testu analýzy rozptylu ověřoval po-
mocí simulací, že v případě vyvážených dat (rozsah každého náhodného výběru
se pohyboval mezi 2 a 20) můžeme použít Tukeyho metodu i pokud je porušen
předpoklad normality náhodných výběrů. Opět se omezil na rodinu gamma roz-
dělení. I u této metody došel k závěru, že je robustní při porušení předpokladu
normality, neboť výsledkem simulace byly odhady FWER, které se lišily pouze
nevýznamně od předepsané hladiny, tedy FWER, kterou dává metoda za před-
pokladu normality. Poznatek, že Tukeyho metoda funguje v případě vyvážených
dat bez předpokladu normality asymptoticky, zformulujeme do následující věty.
Věta 4 (Tukeyova pro vyvážená data bez předpokladu normality). Pro i ∈
{1, . . . , m} mějme náhodný výběr Yi,1, . . . , Yi,n z rozdělení se střední hodnotou µi

a rozptylem σ2 o rozsahu n. Pak

lim
n→∞

P
⎛⎝∀i < j : |Y i. − Y j. − (µi − µj)| < qm,mn−m(1− α)

√︄
MSe

n

⎞⎠ = 1− α.
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Důkaz. Stejně tak jako v důkazu věty 1 nejprve přepíšeme

P
⎛⎝∀i,j ∈ {1, . . . , m}, i < j : |Y i. − Y j. − (µi − µj)| < qm,mn−m(1− α)

√︄
MSe

n

⎞⎠

= P

⎛⎜⎝ max
l=1,...,m

(︂√
n(Y l. − µl)

)︂
− min

l=1,...,m

(︂√
n(Y l. − µl)

)︂
√

MSe

< qm,mn−m(1− α)

⎞⎟⎠ .

Podíváme se na to, jak se limitně s n → ∞ chovají levá a pravá strana nerov-
nice uvnitř pravděpodobnosti. Z centrální limitní věty (Anděl, 2007a, str. 331) je
zřejmé, že ∀i ∈ {1, . . . , m}

√
n(Y i. − µi) D−−−→

n→∞
N (0, σ2).

Jelikož náhodné výběry jsou nezávislé, získáváme mnohorozměrnou konvergenci

√
n

⎛⎜⎜⎝
Y 1. − µ1

...
Y m. − µm

⎞⎟⎟⎠ D−−−→
n→∞

Nm

(︂
0, diagm(σ2)

)︂
,

kde diagm(σ2) značí diagonální matici dimenze m, přičemž každý prvek na dia-
gonále je σ2. Dále využijeme známého poznatku, že minimum a maximum jsou
spojité funkce a jejich rozdíl je také spojitá funkce. Pak dle věty o konvergenci
spojité funkce v distribuci (Lachout, 1998, věta 13.6, str. 57) platí

max
l=1,...,m

(︂√
n(Y l. − µl)

)︂
− min

l=1,...,m

(︂√
n(Y l. − µl)

)︂
D−−−→

n→∞
max

i=1,...,m
Xi − min

i=1,...,m
Xi,

kde Xi ∼ N (0, σ2), i ∈ {1, . . . , m} jsou nezávislé. Dále jelikož MSe je konzistentní
odhad σ2 (viz lemma 2), tedy platí MSe

P−−−→
n→∞

σ2, a odmocnina je spojitá funkce
na svém definičním oboru (do kterého MSe i σ2 zřejmě spadají), z věty o spojité
transformaci (Anděl, 2007a, str. 332) platí i

√
MSe

P−−−→
n→∞

σ. Nakonec použijeme
Cramérovu-Sluckého větu (Anděl, 2007a, str. 333), dle které získáváme

max
l=1,...,m

(︂√
n(Y l. − µl)

)︂
− min

l=1,...,m

(︂√
n(Y l. − µl)

)︂
√

MSe

D−−−→
n→∞

max
i=1,...,m

Xi − min
i=1,...,m

Xi

σ
.

Aby byla věta dokázána, stačí ukázat, že α-kvantil studentizovaného rozpětí
o rozsahu výběru m s mn−m stupni volnosti konverguje s n→∞ k α-kvantilu

náhodné veličiny
max

i=1,...,m
Xi − min

i=1,...,m
Xi

σ
, kde Xi ∼ N (0, σ2), i ∈ {1, . . . , m} jsou

nezávislé. Dle definice 3 můžeme studentizované rozpětí o rozsahu výběru m
s mn−m stupni volnosti zapsat jako

Q =
max

i=1,...,m
Xi − min

i=1,...,m
Xi

Sn

,

kde Xi ∼ N (0, σ2), i ∈ {1, . . . , m} jsou nezávislé náhodné veličiny a S2
n je odhad

σ2 takový, že (mn−m)S2
n

σ2 ∼ χ2
mn−m. Odhad rozptylu σ2 zřejmě závisí na rozsahu
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náhodných výběrů n, což zdůrazňujeme jeho označením jako S2
n. Z definice χ2

rozdělení můžeme psát
(mn−m)S2

n

σ2 =
mn−m∑︂

i=1
Z2

i ,

kde Zi ∼ N (0,1), i ∈ {1, . . . , mn−m} jsou nezávislé náhodné veličiny. Tedy platí

S2
n = σ2 1

mn−m

mn−m∑︂
i=1

Z2
i .

Ze zákona velkých čísel (Anděl, 2007a, věta B.2) pak získáváme

S2
n

P−−−→
n→∞

σ2 · E Z2
1 = σ2.

Tedy S2
n je konzistentní odhad σ2 a tím pádem, s využitím věty o spojité trans-

formaci, i Sn
P−−−→

n→∞
σ. Proto opět pomocí Cramérovy-Slutského věty získáváme

Q =
max

i=1,...,m
Xi − min

i=1,...,m
Xi

Sn

D−−−→
n→∞

max
i=1,...,m

Xi − min
i=1,...,m

Xi

σ
.

Tedy musí platit (van der Vaart, 1998, str. 305, lemma 21.2), že α-kvantil veličiny

Q konverguje s n→∞ k α-kvantilu veličiny
max

i=1,...,m
Xi − min

i=1,...,m
Xi

σ
.

2.2.2 Tukeyho metoda pro nevyvážená data
Jak již bylo zmíněno, v případě, že se rozsahy všech náhodných výběrů ne-

shodují, je Tukeyho metoda konzervativní. Tuto myšlenku měl již samotný Tu-
key a v roce 1953 ji sepsal v nepublikovaném rukopisu. Nezávisle na tom stejnou
myšlenku uvedl Kramer (1956). Proto se následující věta někdy nazývá Tukeyova-
Kramerova domněnka.

Věta 5 (Tukeyova-Kramerova pro nevyvážená data). Nechť T1, . . . , TK jsou ne-
závislé náhodné veličiny, pro které platí Ti ∼ N (µi, r2

i σ2), i ∈ {1, . . . , K}, kde ri

jsou známé kladné konstanty pro i ∈ {1, . . . , K}. Nechť S2 je odhad σ2 takový, že

S2 a T = (T1, . . . , TK)⊤ jsou nezávislé a existuje ν > 0 tak, že platí νS2

σ2 ∼ χ2
ν.

Pak

P
⎛⎝∀i < j : |Ti − Tj − (µi − µj)| < qK,ν(1− α)

√︄
r2

i + r2
j

2 S2

⎞⎠ ≥ 1− α.

Důkaz je poměrně komplikovaný ve srovnání s případem vyvážených dat. Tr-
valo téměř třicet let, než se tuto větu podařilo dokázat. Někteří autoři věřili,
že věta 5 platí, jiní od Tukeyho metody odrazovali. Hayter (1984) uvádí, že nejis-
tota, zda je Tukeyho metoda v případě nevyvážených dat opravdu konzervativní,
vedla spoustu matematiků k odvození jiné metody pro případ nevyvážených dat.
Nicméně ve srovnání s těmito metodami Tukeyho metoda poskytuje kratší si-
multánní intervaly spolehlivosti. Simultánní intervaly spolehlivosti jsou takové
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intervaly spolehlivosti pro jednotlivé jednorozměrné parametry, které společně
pokrývají skutečnou hodnotu všech uvažovaných parametrů s předepsanou prav-
děpodobností. Zřejmě máme-li k dispozici dvě sady simultánních intervalů spo-
lehlivosti pro téže parametry se stejnou pravděpodobností pokrytí, preferujeme
metodu příslušící té sadě intervalů, které jsou (v nějakém smyslu) kratší. Platí
totiž, že čím užší je interval spolehlivosti, tím máme menší nejistotu ohledně
výsledků. Dunnett (1980a) provedl rozsáhlou simulační studii, jejíž výsledek na-
značuje platnost výše uvedené věty.

Větu 5 jako první dokázal Hayter (1984). Důkaz je poměrně komplikovaný
a sám Hayter ho rozložil do několika pomocných lemmat. Pomocí nich pak doka-
zuje následující tvrzení.

Tvrzení 6. Mějme Xi ∼ N (0, σ2
i ), i ∈ {1, . . . , K}, která jsou nezávislá, 0 < σi <

∞. Pro p > 0 označme pro i,j ∈ {1, . . . , K} γi,j = p
√︂

σ2
i + σ2

j . Pak funkce

FH = FH(σ1, . . . , σK) = P(∀i,j ∈ {1, . . . , K} : |Xi −Xj| ≤ γi,j)

je striktně minimalizována, pokud σ1 = · · · = σK.

Hayter (1984, str. 62) tvrdí, že věta 5 plyne z výše uvedeného tvrzení, po-
kud pravděpodobnost v tomto tvrzení podmíníme S2, tedy vhodným odhadem
rozptylu σ2, který splňuje požadavky kladené ve větě 5. My se na to podrobně
podíváme. Veličiny Xi, i ∈ {1, . . . , K} z výše uvedeného tvrzení jsou v našem
kontextu výběrové průměry, od kterých je však odečtena skutečná střední hod-
nota daného rozdělení. Tedy Xi odpovídá Ti − µi z věty 5. Rozptyl veličiny Xi

můžeme rozepsat jako σ2
i = r2

i σ2. Funkci FH tedy můžeme přepsat jako

FH = FH(r1, . . . , rK) = P
(︂
|Xi −Xj| ≤ p σ

√︂
r2

i + r2
j ; i,j ∈ {1, . . . , K}

)︂
.

Vzhledem k tomu, že tvrzení 6 platí pro libovolné p > 0, můžeme vzít

p = qK,ν(1− α)S
σ
√

2
,

kde S2 je odhad σ2, který splňuje podmínky uvedené ve větě 5. Pak z tvrzení 6
získáme, že pravděpodobnost

P
⎛⎝|Ti − Tj − (µi − µj)| ≤ qK,ν(1− α)

√︄
S2 r2

i + r2
j

2 ; i,j ∈ {1, . . . , K}

⎞⎠
je minimalizována, pokud jsou rozptyly všech náhodných výběrů shodné, tedy
pokud platí r1 = · · · = rm. Tedy díky větě 3 nerovnost ve větě 5 platí.

V případě, že každý náhodný výběr je z normálního rozdělení, náhodná veli-
čina Ti je stejně jako v případě vyvážených dat výběrový průměr i-tého náhodného
výběru Y i. a r2

i = 1/ni pro i ∈ {1, . . . , m}. Jako společný odhad rozptylu σ2 opět
vezmeme reziduální rozptyl MSe. Testové statistiky Tukeyho metody v případě
nevyvážených dat pro testování elementárních hypotéz (2.1) založené na větě 5
tedy nabývají tvaru

T U
i,j = Y i. − Y j.√︄

r2
i + r2

j

2 MSe

=
√︄

2ninj

ni + nj

Y i. − Y j.√
MSe

,
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kde 1 ≤ i < j ≤ m. Opět máme M = m(m−1)
2 testových statistik, přičemž tes-

tová statistika T U
i,j přísluší testu elementární hypotézy Hi,j

0 . Elementární hypotézy
zamítáme na základě pravidla

Hi,j
0 zamítneme⇐⇒ |T U

i,j| ≥ qm,N−m(1− α).

Upravená p-hodnota je zřejmě tvaru

p̃i,j = 1− CDFQ,m,N−m(|tU
i,j|)

kde CDFQ,m,N−m značí distribuční funkci veličiny, která se řídí studentizovaným
rozpětím o rozsahu výběru m s N − m stupni volnosti a tU

i,j je napozorovaná
hodnota testové statistiky T U

i,j. Na základě věty 5 lze podobně jako u vyvážených
dat ukázat, že tento přístup kontroluje slabě FWER. V tomto případě však platí
FWERC ≤ α, a tak je v tomto smyslu metoda konzervativní. Stejně tak jako
v případě vyvážených dat lze také snadno ukázat, že platí FWERP ≤ α.

Všimněme si, že v případě vyvážených dat získáváme stejné vzorce jako v před-
chozí sekci.

V následující větě zformulujeme, že Tukeyho metoda funguje bez předpokladu
normality asymptoticky i v případě nevyvážených dat. Stejně tak jako v kapitole
1, i zde musíme předpokládat, že rozsahy všech náhodných výběrů konvergují
do nekonečna stejně rychle.

Věta 7 (Tukeyova-Kramerova pro nevyvážená data bez předpokladu normality).
Pro i ∈ {1, . . . , m} mějme náhodný výběr Yi,1, . . . , Yi,ni

z rozdělení se střední
hodnotou µi a rozptylem σ2 o rozsahu ni. Za předpokladu (1.4) platí

lim
N→∞

P
⎛⎝∀i < j : |Y i. − Y j. − (µi − µj)| < qm,N−m(1− α)

⌜⃓⃓⎷MSe

2

(︄
1
ni

+ 1
nj

)︄⎞⎠
≥ 1− α.

Důkaz. Nejprve přepíšeme

P
⎛⎝∀i < j : |Y i. − Y j. − (µi − µj)| < qm,N−m(1− α)

⌜⃓⃓⎷MSe

2

(︄
1
ni

+ 1
nj

)︄⎞⎠
= P

(︄
max

1≤i<j≤m

1√
MSe

√︄
2ninj

ni + nj

|Y i. − µi − (Y j. − µj)| < qm,N−m(1− α)
)︄

.

Opět se podíváme, kam konverguje s N jdoucím do nekonečna levá a pravá strana
v této pravděpodobnosti.

Pro i ∈ {1, . . . , m} s využitím předpokladu (1.4) a centrální limitní věty platí

√
N
(︂
Y i.− µi

)︂
=
√︄

N

ni

√
ni

(︂
Y i.− µi

)︂
D−−−→

N→∞
N
(︄

0,
σ2

ci

)︄
.

Jelikož MSe je konzistentní odhad σ2 a odmocnina je spojitá funkce, pomocí
Cramérovy-Sluckého věty dostáváme√︄

N

MSe

(︂
Y i.− µi

)︂
D−−−→

N→∞
N
(︃

0,
1
ci

)︃
.
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Z nezávislosti náhodných výběrů pak získáme mnohorozměrnou konvergenci
√︄

N

MSe

⎛⎜⎜⎝
Y 1. − µ1

...
Y m. − µm

⎞⎟⎟⎠ D−−−→
N→∞

Nm

(︃
0, diagm

(︃ 1
c1

, . . . ,
1

cm

)︃)︃
.

Jelikož rozdíl i absolutní hodnota jsou spojité funkce, tedy i jejich složení, zís-
káváme z věty o konvergenci spojité funkce v distribuci a z Cramérovy-Sluckého
věty sdruženě pro všechna 1 ≤ i < j ≤ m :√︄

N

MSe

|Y i. − µi − (Y j. − µj)| D−−−→
N→∞

|Xi −Xj|,

kde ∀k ∈ {1, . . . , m} : Xk ∼ N
(︂
0, q−1

k

)︂
jsou nezávislé. Dále můžeme psát

1√
MSe

√︄
2ninj

ni + nj

|Y i. − µi − (Y j. − µj)|

= 1√
MSe

⌜⃓⃓⃓
⎷⃓ 2ni

N

nj

N
ni

N
+ nj

N

√
N |Y i. − µi − (Y j. − µj)| D−−−→

N→∞

√︄
2cicj

ci + cj

|Xi −Xj|.

Protože maximum je spojitá funkce, získáváme

max
1≤i<j≤m

1√
MSe

√︄
2ninj

ni + nj

|Y i. − µi − (Y j. − µj)| D−−−→
N→∞

max
1≤i<j≤m

√︄
2cicj

ci + cj

|Xi −Xj|.

Nyní se podíváme na pravou stranu nerovnosti v pravděpodobnosti, kterou
jsme rozepsali na úplném začátku tohoto důkazu. Zajímá nás tedy, kam konver-
guje qm,N−m(1−α) s N →∞. Z důkazu věty 4 již víme, že studentizované rozpětí
o rozsahu výběru m s N −m stupni volnosti konverguje v distribuci s N jdoucím
do nekonečna (tedy se stupni volnosti jdoucími do nekonečna) k náhodné veličině

max
i=1,...,m

Zi − min
i=1,...,m

Zi

σ
= max

i=1,...,m
Wi − min

i=1,...,m
Wi,

kde ∀i ∈ {1, . . . , m} : Zi ∼ N (0, σ2) jsou nezávislé a Wi ∼ N (0,1) jsou nezávislé.
Z konvergence v distribuci opět získáváme konvergenci kvantilů. α-kvantil veličiny
max

i=1,...,m
Wi − min

i=1,...,m
Wi označíme jako qm,∞(α).

Celkem tedy získáváme

P
⎛⎝∀i < j : |Y i. − Y j. − (µi − µj)| < qm,N−m(1− α)

⌜⃓⃓⎷MSe

2

(︄
1
ni

+ 1
nj

)︄⎞⎠
−−−→
N→∞

P
(︄
∀i < j :

√︄
2cicj

ci + cj

|Xi −Xj| < qm,∞(1− α)
)︄

= P
⎛⎝∀i < j : |Xi −Xj| < qm,∞(1− α)

⌜⃓⃓⎷1
2

(︄
1
ci

+ 1
cj

)︄⎞⎠ ,

kde ∀i ∈ {1, . . . , m} : Xi ∼ N (0, c−1
i ) jsou nezávislé náhodné veličiny. Touto li-

mitní pravděpodobností se budeme nadále zabývat. Můžeme použít tvrzení 6, při-
čemž v tomto případě je p = qm,∞(1−α) 1√

2
. Dostáváme tedy, že pravděpodobnost
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je minimalizována, pokud c1 = · · · = cm ≡ c, což nastane právě tehdy, shodují-li
se rozsahy všech náhodných výběrů. Mějme ∀i ∈ {1, . . . , m} : Xi ∼ N (0, c−1

i )
nezávislé, Vi ∼ N (0, c−1) nezávislé a Wi ∼ N (0,1) nezávislé náhodné veličiny.
Pak platí

P
⎛⎝∀i < j : |Xi −Xj| < qm,∞(1− α)

⌜⃓⃓⎷1
2

(︄
1
ci

+ 1
cj

)︄⎞⎠
≥ P (∀i < j :

√
c|Vi − Vj| < qm,∞(1− α))

= P
(︃

max
i=1,...,m

Wi − min
i=1,...,m

Wi < qm,∞(1− α)
)︃

= 1− α,

Dostali jsme se tedy k pravděpodobnosti, kde na pravé straně nerovnosti je (1−α)-
kvantil veličiny, která se vyskytuje na levé straně. Tato pravděpodobnost se tedy
musí rovnat 1− α. Tím je věta dokázána.

2.3 Hothornova, Bretzova a Westfallova metoda
Tuto metodu, která je založena na max-abs-t-rozdělení, představili Hothorn

a kol. (2008). Pro jednoduchost budeme metodu těchto autorů označovat jako
HBW metodu. Nejprve definujeme vícerozměrné Studentovo t-rozdělení, které je
potřeba pro zavedení max-abs-t-rozdělení.

Definice 4 (vícerozměrné Studentovo t-rozdělení). Nechť U ∼ NK(0K , Σ), kde
Σ je pozitivně semidefinitní matice o rozměrech K × K. Dále nechť Z ∼ χ2

ν

pro ν > 0 a nechť U a Z jsou nezávislé. Pak říkáme, že se náhodný vektor

S = U

√︃
ν

Z

řídí K-rozměrným Studentovým t-rozdělením s ν stupni volnosti a měřítkovou
maticí (anglicky scale matrix) Σ. Píšeme S ∼ mvtK,ν(Σ).

Definice 5 (max-abs-t-rozdělení). Nechť T = (T1, . . . , TK)⊤ ∼ mvtK,ν(Σ), kde
Σ je pozitivně definitní matice. Pak rozdělení náhodné veličiny

A = max
i=1,...,K

|Ti|

nazveme max-abs-t-rozdělení dimenze K s ν stupni volnosti a měřítkovou maticí
Σ. Rozdělení této veličiny budeme značit hK,ν(Σ).

Poznámka. Distribuční funkci max-abs-t-rozdělení dimenze K s ν stupni volnosti
a měřítkovou maticí Σ, kterou označíme jako CDFA,K,ν(· ; Σ), můžeme v bodě
h > 0 vyjádřit jako

CDFA,K,ν(h; Σ) = P
(︃

max
i=1,...,K

|Ti| ≤ h
)︃

= P (∀i ∈ {1, . . . , K} : |Ti| ≤ h)

=
h∫︁

−h
· · ·

h∫︁
−h

fmvt(t1, . . . , tK ; K, ν, Σ)dt1 . . . dtK ,

kde T = (T1, . . . , TK)⊤ ∼ mvtK,ν(Σ) a fmvt(t1, . . . , tK ; K, ν, Σ) značí hustotu
tohoto K-rozměrného Studentova t rozdělení v bodě (t1, . . . , tK).
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Nyní odvodíme, jak vypadá testová statistika HBW metody v případě analýzy
jednoduchého třídění, předpokládáme-li normalitu a homoskedasticitu. Odhady
regresních koeficientů modelu (1.1) metodou nejmenších čtverců jsou zřejmě vý-
běrové průměry příslušných náhodných výběrů, tedy µ̂i = Y i., i ∈ {1, . . . , m}.
Jednotlivé odhady jsou mezi sebou nezávislé, neboť jsou počítány na základě
jiných dat. Dále zřejmě platí

var(µ̂i) = var(Y i.) = σ2

ni

, var(µ̂) = σ2diagm

(︃ 1
n1

, . . . ,
1

nm

)︃
.

Naším cílem je testovat M = m(m−1)
2 elementárních hypotéz (2.1), které můžeme

přepsat do tvaru

Hi,j
0 : θi,j = µi − µj = 0, 1 ≤ i < j ≤ m.

Odhad θi,j metodou nejmenších čtverců je zřejmě θ̂i,j = Y i.−Y j., 1 ≤ i < j ≤ m.
Tyto odhady už ale nejsou nezávislé.

Označme θ vektor všech parametrů θi,j, 1 ≤ i < j ≤ m. Vektor θ můžeme
uspořádat jako

θ = (θ1,2, θ1,3, . . . , θ1,m, θ2,3, θ2,4, . . . , θ2,m, . . . , θm−2,m−1, θm−2,m, θm−1,m)⊤.

Podíváme se, jak vypadá varianční matice θ̂, což je odhad vektoru θ metodou
nejmenších čtverců. Snadno spočteme rozptyl θ̂i,j,

var(θ̂i,j) = var(µ̂i) + var(µ̂j) = σ2
(︄

1
ni

+ 1
nj

)︄
.

Dále potřebujeme zjistit, jaká je kovariance odhadů θ̂i,j, θ̂k,l, i,j,k,l ∈ {1, . . . , m},
i < j, k < l. Rozepíšeme

cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = cov(µ̂i − µ̂j, µ̂k − µ̂l)
= cov(µ̂i, µ̂k)− cov(µ̂i, µ̂l)− cov(µ̂j, µ̂k) + cov(µ̂j, µ̂l).

Pokud i = k (resp j = l), je cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = var(µ̂i) = σ2

ni
(resp. σ2

nj
). Pokud i = l

(resp j = k), je cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = −var(µ̂i) = −σ2

ni
(resp. −σ2

nj
). Pokud se žádné

z indexů i,j,k,l neshodují, je cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = 0. Takto získáme varianční matici θ̂,
kterou označíme jako Σ = σ2V.

Za předpokladu normality pak zřejmě platí

θ̂i,j − θi,j√︃
σ2
(︂

1
ni

+ 1
nj

)︂ ∼ N (0,1), Tj = θ̂i,j − θi,j√︃
MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ ∼ tN−m.

Abychom mohli snadno přejít k mnohorozměrnému rozdělení, označíme

D = diag
(︄

1
√

v1,1
, . . . ,

1
√

vM,M

)︄
,
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kde vi,i je i-tý diagonální prvek matice V, tedy na diagonále matice D se vyskytují
prvky

√︄
ninj

ni + nj

, 1 ≤ i < j ≤ m, které jsou uspořádané obdobně jako vektor θ.

Pak můžeme psát

1√
σ2

D
(︂
θ̂ − θ

)︂
∼ NM(0,DVD), T = 1√

MSe

D
(︂
θ̂ − θ

)︂
∼ mvtM,N−m(DVD).

Poznamenejme, že DVD je vlastně korelační matice vektoru θ̂.
Jelikož chceme testovat Hi,j

0 : θi,j = 0, 1 ≤ i < j ≤ m, testová statistika HBW
metody příslušící elementární hypotéze Hi,j

0 nabývá tvaru

HBWi,j = Y i.− Y j.√︃
MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ .

Proti elementárním hypotézám svědčí hodně malé i hodně velké hodnoty testo-
vých statistik. Proto zamítáme, s využitím definice max-abs-t-rozdělení, elemen-
tární hypotézy na hladině α na základě pravidla

Hi,j
0 zamítáme⇐⇒ |HBWi,j| ≥ hM,N−m(1− α;DVD).

Upravená p-hodnota tedy nabývá tvaru

p̃HBW
i,j = 1− CDFA,M,N−m(|hbwi,j|;DVD),

kde hbwi,j je napozorovaná hodnota testové statistiky HBWi,j. Výsledky, které
jsme odvodili výše, zformulujeme do následující věty.

Věta 8 (Hothornova-Bretzova-Westfallova za předpokladu normality). V případě
analýzy jednoduchého třídění za platnosti normálního lineárního modelu (1.1)
a za platnosti všech M elementárních hypotéz

Hi,j
0 = θi,j = µi − µj = 0, 1 ≤ i < j ≤ m,

platí pro α ∈ (0,1)

P

⎛⎜⎜⎝ max
1≤i<j≤m

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ Y i.− Y j.√︃

MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ < hM,N−m(1− α;DVD)

⎞⎟⎟⎠ = 1− α,

kde matice D a V jsou jako výše.

Z věty 8 ihned plyne, že tato metoda kontroluje slabě FWER přesně na hladině
α, neboť můžeme podobně jako v případě Tukeyho metody pro vyvážená data
psát

FWERC = 1− P
(︂
∀1 ≤ i < j ≤ m : Hi,j

0 přijmeme
⃓⃓⃓

H0 platí
)︂

= 1− P
(︂
∀1 ≤ i < j ≤ m : |HBWi,j| < hM,N−m(1− α;DVD)

⃓⃓⃓
H0 platí

)︂
= 1− (1− α) = α.

Nechť J ⊂ {1, . . . , m} je indexová množina. Zřejmě stejně tak jako v případě
Tukeyho metody (pro vyvážená i nevyvážená data) to, zda zamítneme platnou
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elementární hypotézu příslušící indexové množině J nezávisí na platnosti elemen-
tárních hypotéz, které indexové množině J nepřísluší. Proto metoda kontroluje
FWER silně na hladině α, tedy platí FWERP ≤ α.

Následující věta říká, že HBW metoda funguje asymptoticky i bez předpo-
kladu normality, předpokládáme-li, že rozsahy všech náhodných výběrů konver-
gují do nekonečna stejně rychle.

Věta 9 (Hothornova-Bretzova-Westfallova bez předpokladu normality). Mějme
lineární model (1.1) bez předpokladu normality. Pak za platnosti všech M elemen-
tárních hypotéz

Hi,j
0 : θi,j = µi − µj = 0, 1 ≤ i < j ≤ m

a za předpokladu (1.4) platí pro všechna α ∈ (0,1)

lim
N→∞

P

⎛⎜⎜⎝ max
1≤i<j≤m

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ Y i.− Y j.√︃

MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ < hM,N−m(1− α;DVD)

⎞⎟⎟⎠ = 1− α.

Důkaz. Opět se budeme zabývat zvlášť levou a pravou stranou nerovnosti v prav-
děpodobnosti. Podobně jako v důkazu věty 7 můžeme za platnosti všech elemen-
tárních hypotéz psát

√︄
N

MSe

⎛⎜⎜⎝
Y 1. − µ

...
Y m. − µ

⎞⎟⎟⎠ D−−−→
N→∞

Nm

(︃
0, diagm

(︃ 1
c1

, . . . ,
1

cm

)︃)︃
,

kde µ značí společnou střední hodnotu všech m rozdělení. Dále platí sdruženě
pro všechna 1 ≤ i < j ≤ m

Y i. − Y j.√︃
MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ = 1√
MSe

⌜⃓⃓⃓
⎷⃓

ni

N

nj

N
ni

N
+ nj

N

√
N(Y i. − Y j.) D−−−→

N→∞

√︄
cicj

ci + cj

(Xi −Xj),

kde
X = (X1, . . . , Xm) ∼ Nm

(︂
0, diagm

(︂
c−1

1 , . . . , c−1
m

)︂)︂
.

Jelikož absolutní hodnota i maximum jsou spojité funkce, tedy i jejich složení,
získáváme z věty o konvergenci spojité funkce v distribuci

max
1≤i<j≤m

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ Y i. − Y j.√︃

MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ D−−−→

N→∞
max

1≤i<j≤m

⃓⃓⃓⃓
⃓
√︄

cicj

ci + cj

(Xi −Xj)
⃓⃓⃓⃓
⃓ .

Označíme Ai,j =
√︄

cicj

ci + cj

(Xi −Xj) a

A = (A1,2, A1,3, . . . , A1,m, A2,3, A2,4, . . . , A2,m, . . . , Am−2,m−1, Am−2,m, Am−1,m)⊤

Sdružená normalita vektoru A je zřejmá ze sdružené normality vektoru X. Zajímá
nás varianční matice vektoru A. Podíváme se nejprve na varianční matici, pokud
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bychom z vektoru A odstranili konstanty, tedy označíme Bi,j = Xi−Xj a budeme
se zabývat varianční maticí vektoru B, který vznikne uspořádáním veličin Bi,j

dle indexů podobně jako vektor A. Můžeme psát

var(Xi −Xj) = 1
ci

+ 1
cj

,

cov(Xi −Xj, Xk −Xl) = cov(Xi, Xk)− cov(Xi, Xl)− cov(Xj, Xk) + cov(Xj, Xl).
Vidíme, že vznikla podobná matice jako matice V, která je varianční maticí vek-
toru θ̂. Vzniklou varianční matici označíme ˜︁V a platí, že nahradíme-li každý prvek
n−1

i z matice V prvkem c−1
i , získáme tak matici ˜︁V. Nyní se podíváme, jak se změní

varianční matice, budeme-li uvažovat vektor A tak, jak jsme jej zavedli. Platí

var
(︄√︄

cicj

ci + cj

(Xi −Xj)
)︄

= cicj

ci + cj

(︄
1
ci

+ 1
cj

)︄
= 1.

Jelikož na diagonále varianční matice vektoru A jsou samé jedničky, jedná se záro-
veň o korelační matici. Ke korelační matici snadno přejdeme z matice ˜︁V, označíme-
li ˜︁D = diag

⎛⎝ 1√︂˜︁v1,1
, . . . ,

1√︂˜︁vM,M

⎞⎠ ,

kde pro i ∈ {1, . . . , m} je ˜︁vi,i i-tý diagonální prvek matice ˜︁V. Na diagonále matice˜︁D se tedy vyskytují prvky
√︄

cicj

ci + cj

, 1 ≤ i < j ≤ m. Pak platí var(A) = ˜︁D˜︁V˜︁D.

Celkem jsme tedy získali

max
1≤i<j≤m

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ Y i. − Y j.√︃

MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ D−−−→

N→∞
max

1≤i<j≤m
|Ai,j| ,

kde A ∼ NM

(︂
0, ˜︁D˜︁V˜︁D)︂.

Nyní se zaměříme na pravou stranu nerovnosti v pravděpodobnosti, která
se vyskytuje ve znění věty. Veličinu, která se řídí max-abs-t-rozdělením dimenze
M s N −m stupni volnosti a měřítkovou maticí DVD, můžeme zapsat jako

H = max
i=1,...,M

|Ti|,

kde T = (T1, . . . , TM)⊤ ∼ mvtM,N−m(DVD). Z definice mnohorozměrného Stu-
dentova rozdělení (viz definice 4) můžeme psát

T = U

√︄
N −m

V
,

kde U ∼ NM(0,DVD) a V ∼ χ2
N−m jsou nezávislé. Z definice χ2

N−m rozdělení

dále můžeme psát V =
N−m∑︁
j=1

W 2
j , kde pro j ∈ {1, . . . , N −m} Wj ∼ N (0,1) jsou

nezávislé náhodné veličiny. Z Čebyševova zákona velkých čísel (Anděl, 2007b, str.
75) pak získáváme

V

N −m
=

N−m∑︁
j=1

W 2
j

N −m
P−−−→

N→∞
E (W 2

1 ) = var W1 + (E W1)2 = 1.
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Jelikož odmocnina je spojitá funkce na svém definičním oboru, získáváme s vyu-
žitím věty o spojité transformaci√︄

N −m

V
P−−−→

N→∞
1.

Podíváme se na to, jak vypadá varianční matice vektoru U , pokud N → ∞.
Můžeme rozepsat

var(U) = DVD =
(︄

D√
N

)︄
(NV)

(︄
D√
N

)︄
.

Je zřejmé, že NV −−−→
N→∞

˜︁V. Na diagonále matice D/
√

N se vyskytují prvky

√︄
ninj

N(ni + nj)
=

⌜⃓⃓⎷ ni

N

nj

N
ni

N
+ nj

N

−−−→
N→∞

√︄
cicj

ci + cj

.

Tedy platí i D/
√

N −−−→
N→∞

˜︁D. Pak pomocí Cramérovy-Sluckého věty můžeme psát

T = U

√︄
N −m

V
D−−−→

N→∞
E,

kde E = (E1, . . . , EM)⊤ ∼ NM

(︂
0, ˜︁D˜︁V˜︁D)︂. S využitím věty o konvergenci spojité

funkce v distribuci pak můžeme psát

H = max
i=1,...,M

|Ti|
D−−−→

N→∞
max

i=1,...,M
|Ei|.

Jelikož, jak už víme, z konvergence v distribuci plyne konvergence kvantilů,
hM,N−m(1−α;DVD) konverguje s N →∞ k (1−α)-kvantilu veličiny max

i=1,...,M
|Ei|.

Zřejmě jsou náhodné veličiny max
1≤i<j≤m

|Ai,j| a max
i=1,...,M

|Ei|, stejně rozdělené,

neboť A, E ∼ NM

(︂
0, ˜︁D˜︁V˜︁D)︂. Odtud plyne tvrzení.

Jelikož byla HBW metoda představena před několika lety, nezabývalo se jí
tolik autorů jako např. v případě Tukeyho metody. Autoři této metody uvádí, že
největší výhoda této metody je to, že může být aplikovatelná v řadě případů, kdy
např. Tukeyho metodu nelze použít (zobecněné lineární modely, lineární modely
se smíšenými efekty, Coxův model, . . . ). My v kapitole 3 popíšeme, jak lze me-
todu použít v případě heteroskedasticity. Nejprve však prozkoumáme vztah mezi
Tukeyho metodou a HBW metodou.

2.4 Vztah mezi Tukeyho a HBW metodou
V této sekci se podíváme na to, zda existuje nějaký vztah mezi Tukeyho me-

todou a metodou autorů Hothorna, Bretze a Westfalla. Protože Tukeyho metoda
se liší v závislosti na tom, zda je datový soubor vyvážený nebo nevyvážený, i zde
rozlišíme tyto případy.
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2.4.1 Vyvážená data
Jelikož testové statistiky obou metod nabývají podobného tvaru, nabízí se otázka,

zda nejsou metody ekvivalentní. V případě vyvážených dat je za předpokladu nor-
mality a platnosti všech elementárních hypotéz (2.1) Tukeyho metoda založena
na tom, že platí

P
(︄
∀1 ≤ i < j ≤ m :

⃓⃓⃓⃓
⃓√n

Y i. − Y j.√
MSe

⃓⃓⃓⃓
⃓ < qm,mn−m(1− α)

)︄
= 1− α.

V téže situaci je metoda autorů Hothorna, Bretze a Westfalla založena na rovnosti

P
(︄
∀1 ≤ i < j ≤ m :

⃓⃓⃓⃓
⃓√n

Y i.− Y j.√
MSe

⃓⃓⃓⃓
⃓ <
√

2hM,mn−m(1− α;DVD)
)︄

= 1− α.

Jelikož obě metody kontrolují slabě FWER přesně na hladině α a na levé
straně nerovnosti v obou výše zmíněných pravděpodobnostech se vyskytují stejné
výrazy, musí platit rovnost

qm,mn−m(1− α) =
√

2hM,mn−m(1− α;DVD) (2.3)

pro každé α ∈ (0,1), n ∈ N, m ∈ N, m ≥ 2, M = m(m−1)
2 . Tedy obě metody jsou

ekvivalentní, neboť při této rovnosti je pro 1 ≤ i < j ≤ m pravidlo pro zamítání
elementární hypotézy Hi,j

0 Tukeyho metodou stejné jako pravidlo pro zamítání
téže elementární hypotézy HBW metodou.

Některé kvantily studentizovaného rozpětí můžeme najít v knize Anděl (2007b,
str. 270 a 271), případně je snadno spočteme pomocí příslušného softwaru. S kvan-
tily max-abs-t-rozdělení je situace poněkud složitější, nejen proto, že závisí na mě-
řítkové matici DVD. Jak jsme již poznamenali, distribuční funkci max-abs-t-
rozdělení spočteme mnohorozměrným integrováním hustoty vícerozměrného Stu-
dentova t-rozdělení (viz poznámka za definicí 5). Mnohorozměrné integrování
se vyskytuje i u počítání kvantilů, neboť hM,mn−m(1 − α;DVD) volíme tak, aby
platilo

CDFA,M,mn−m(hM,mn−m(1− α;DVD),DVD) = 1− α.

Hothorn a kol. (2008) vytvořili v R Core Team (2021) balíček multcomp, který mů-
žeme využít při testování pomocí HBW metody. Ke kvantilu max-abs-t-rozdělení
se dostaneme snadněji bez specifikování měřítkové matice, vytvoříme-li jedno-
duchý datový soubor, který odráží situaci, pro kterou chceme kvantil spočítat.
Vytvoříme model analýzy rozptylu a na něj použijeme funkci glht z balíčku
multcomp, přičemž musíme specifikovat, aby metoda porovnávala všechny střední
hodnoty, tak jako je tomu v případě Tukeyho metody (HBW metodu lze pou-
žít i pro jiné testování, než je rovnost středních hodnot). Ke kvantilu se následně
dostaneme použitím funkce confint na výstup funkce glht. Jelikož kvantil získá-
váme z rovnice uvedené výše, autoři naprogramovali funkce pomocí Monte Carlo
integrace, která je založena na simulaci, a tak kvantil nikdy nezískáme přesně
a při opakovaných výpočtech se hodnota může mírně lišit.

Z tohoto důvodu může být rovnost kvantilů (2.3) užitečná pro určení kvantilů
max-abs-t-rozdělení (které nejsou tabelovány) pomocí kvantilů studentizovaného
rozpětí (které jsou tabelovány).
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2.4.2 Nevyvážená data
I v případě nevyvážených dat se testové statistiky obou metod velice podobají.

Nicméně v tomto případě je Tukeyho metoda konzervativní, a tak se nedá čekat,
že by byly metody ekvivalentní.

Za předpokladu normality a platnosti všech elementárních hypotéz (2.1) je
v případě nevyvážených dat Tukeyho metoda založena na nerovnosti

P
(︄
∀1 ≤ i < j ≤ m :

⃓⃓⃓⃓
⃓
√︄

2ninj

ni + nj

Y i. − Y j.√
MSe

⃓⃓⃓⃓
⃓ < qm,N−m(1− α)

)︄
≥ 1− α

Za stejných předpokladů je metoda autorů Hothorna, Bretze a Westfalla založena
na rovnosti

P
(︄
∀1 ≤ i < j ≤ m :

⃓⃓⃓⃓
⃓
√︄

2ninj

ni + nj

Y i.− Y j.√
MSe

⃓⃓⃓⃓
⃓ <
√

2hM,N−m(1− α;DVD)
)︄

= 1− α.

Vzhledem k tomu, že Tukeyho metoda je konzervativní a na levé straně nerovnosti
v obou výše zmíněných pravděpodobnostech se vyskytují stejné výrazy, musí
platit

qm,N−m(1− α) ≥
√

2hm,N−m(1− α;DVD).
V případě nevyvážených dat tedy už neplatí, že můžeme určit kvantil max-abs-
t-rozdělení pomocí kvantilu studentizovaného rozpětí.

2.5 Metoda založená na bootstrapu
Metoda bootstrap je užitečná zejména v situacích, kdy neznáme přesné roz-

dělení našich dat. Je založena na tom, že jsme schopni generovat náhodné výběry,
které mají podobné vlastnosti jako původní pozorovaná data.

Pro mnohonásobné testování pomocí bootstrapu potřebujeme pouze metody
pro testování jednotlivých elementárních hypotéz a model pro napozorovaná data,
abychom mohli generovat bootstrapové náhodné výběry.

V případě testování na základě bootstrapu bude užitečné definovat si jedno-
krokovou upravenou p-hodnotu.

Definice 6 (jednokroková upravená p-hodnota). Mějme K elementárních hypo-
téz, které dohromady odpovídají globální hypotéze H0. Nechť pro i ∈ {1, . . . , K}
náhodná veličina Pi značí p-hodnotu, příslušící i-té elementární hypotéze a pi

značí její hodnotu spočtenou na základě napozorovaných dat. Pak

p̃i = P
(︃

min
1≤j≤K

Pj ≤ pi

⃓⃓⃓
H0

)︃
nazveme jednokrokovou upravenou p-hodnotou (anglicky single-step adjusted p-
value).

Nyní odvodíme, že zamítneme-li pro i ∈ {1, . . . , K} i-tou elementární hypo-
tézu na hladině α pokud p̃i ≤ α, pak je FWER kontrolováno na hladině α slabě.
Nechť Pi a P̃ i je klasická p-hodnota a jednokroková upravená p-hodnota, obě jako
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náhodné veličiny, příslušící i-té elementární hypotéze. Nechť pi a p̃i jsou jejich na-
pozorované hodnoty. Nejprve je potřeba uvědomit si za platnosti globální nulové
hypotézy ekvivalenci jevů pro každé i ∈ {1, . . . , K}

P̃ i ≤ α⇐⇒ Pi ≤ cα,

kde cα je α-kvantil rozdělení náhodné veličiny min
1≤i≤K

Pi. To je zřejmé přímo z defi-
nice jednokrokové upravené p-hodnoty a z definice kvantilu. Jelikož výše uvedená
ekvivalence jevů platí pro každé i ∈ {1, . . . , K}, můžeme psát

P (zamítneme alespoň jednu elementární hypotézu|H0)
= P

(︃
min

1≤i≤K
P̃ i ≤ α|H0

)︃
= P

(︃
min

1≤i≤K
Pi ≤ cα|H0

)︃
≤ α.

Odtud je vidět, že je FWER kontrolována slabě. V některých případech je tímto
postupem FWER kontrolována i silně, nicméně to závisí na zamítacím kritériu
dané procedury.

V případě, že se testové statistiky Ti, i ∈ {1, . . . , K} příslušící elementárním
hypotézám za platnosti globální nulové hypotézy řídí stejným rozděleným, které
je symetrické kolem nuly, a platí, že proti elementárním hypotézám svědčí hodně
velké i hodně malé hodnoty testových statistik, můžeme jednokrokovou upravenou
p-hodnotu zapsat jako

p̃i = P
(︃

min
1≤j≤K

Pj ≤ pi

⃓⃓⃓
H0

)︃
= P

(︃
max

1≤j≤K
|Tj| ≥ |ti|

⃓⃓⃓
H0

)︃
.

To proto, že p-hodnoty ostře klesají s rostoucími absolutními hodnotami testo-
vých statistik. To však neplatí, pokud všechny testové statistiky nemají stejné
rozdělení.

Všimněme si souvislosti s Tukeyho metodou i metodou autorů Hothorna, Bre-
tze a Westfalla. Pro tyto metody jsou splněny podmínky pro přepis jednokrokové
upravené p-hodnoty pomocí testových statistik a zřejmě p-hodnoty, které jsme
u těchto testů uvedli, jsou zároveň jednokrokovými upravenými p-hodnotami.

Pravděpodobnost z definice 6 někdy můžeme spočítat analyticky. Např. v situ-
acích, kdy jsou elementární hypotézy nezávislé, tedy i příslušné p-hodnoty, které
pak za platnosti dané elementární hypotézy (a tedy celkově za platnosti globální
nulové hypotézy) mají rovnoměrné rozdělení na intervalu [0,1]. V situacích, kdy
jsou elementární hypotézy závislé (což je náš případ), a tedy jsou závislé i p-
hodnoty příslušící elementárním hypotézám, pravděpodobnost z definice 6 někdy
neumíme spočítat.

Nyní se vrátíme zpět k testování elementárních hypotéz (2.1) v analýze jedno-
duchého třídění. Jak jsme zmínili na začátku této sekce, pro mnohonásobné testo-
vání pomocí bootstrapu potřebujeme testovou statistiku pro každou elementární
hypotézu a model, abychom mohli generovat nová data. Předpokládáme lineární
model (1.1). Při testování pomocí bootstrapu generujeme nová data z původních
tak, aby odpovídala platnosti všech elementárních hypotéz, a tedy globální nulové
hypotéze. Za platnosti globální nulové hypotézy (1.3) máme model

Yi,j = µ + εi,j, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m.

O náhodných složkách εi,j předpokládáme, že jsou nezávislé stejně rozdělené s nu-
lovou střední hodnotou a konstantním rozptylem σ2.
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Jako testovou statistiku pro testování Hi,j
0 vezmeme

Ti,j = Y i. − Y j.√︃
MSe

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ ,

což je testová statistika z dvouvýběrového t-testu za předpokladu shody roz-
ptylů, kterou využíváme také v případě Bonferroniho metody a Holmovy me-
tody. Za předpokladu normality mají všechny tyto testové statistiky Studentovo
t-rozdělení s N −m stupni volnosti. Bez předpokladu normality je asymptotické
rozdělení všech testových statistik N (0,1). Zároveň platí, že proti elementárním
hypotézám svědčí hodně malé i hodně velké hodnoty testových statistik, a proto
můžeme jednokrokové upravené p-hodnoty počítat jako

p̃i,j = P
(︃

max
1≤k<l≤m

|Tk,l| ≥ |ti,j|
⃓⃓⃓

H0

)︃
.

Z tvaru testové statistiky Ti,j je patrné, že stačí uvažovat model

Yi,j = εi,j, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m,

neboť konstanta µ by se v čitateli testové statistiky každé elementární hypotézy
odečetla.

Předpokládejme nejprve, že je splněn předpoklad normality dat, tedy před-
pokládáme εi,j ∼ N (0, σ2), j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m. Pro tento případ jsme
již uvedli metody, které kontrolují slabě FWER přesně (HBW metoda, Tukeyho
metoda v případě vyvážených dat). Proto nedává smysl testovat na základě bo-
otstrapu, který je značně výpočetně náročnější a výsledné p-hodnoty jsou pouze
odhadnuté. Nicméně tuto metodu si zde i tak uvedeme pro ilustraci. V tomto pří-
padě tedy můžeme použít kombinaci reziduálního a parametrického bootstrapu.
Postup testování elementárních hypotéz (2.1) tímto způsobem popíšeme v násle-
dujícím algoritmu.

Algoritmus 1 (parametrický reziduální bootstrap pro homoskedastická data
za předpokladu normality).

0. Pro 1 ≤ i < j ≤ m položme Ci,j = 0. Zvolme B velké. Spočteme odhad
rozptylu dat MSe dle vzorce (2.2). Následně opakujme kroky 1 .−3 . B-krát.

1. Nagenerujeme bootstrapová data Y ∗
i,j = ε̂∗

i,j, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m
jako náhodný výběr z rozdělení N (0, MSe). Z těchto dat spočteme výběrové
průměry Y

∗
i., i = 1, . . . , m a reziduální rozptyl MS∗

e .

2. Pro 1 ≤ i < j ≤ m spočteme testovou statistiku

Ti,j =
Y

∗
i. − Y

∗
j.√︃

MS∗
e

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ .

Výslednou hodnotu označme jako t∗
i,j.

3. Pokud max
1≤k<l≤m

⃓⃓⃓
t∗
k,l

⃓⃓⃓
≥ |ti,j|, kde ti,j je napozorovaná hodnota testové statis-

tiky Ti,j pro původní data, pak Ci,j ← Ci,j + 1.
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4. Nakonec odhadneme jednokrokovou upravenou p-hodnotu jako

p̃
(B)
i,j = 1 + Ci,j

B + 1 .

Pomocí bootstrapu jsme odhadli přesnou jednokrokovou upravenou p-hodnotu
jako p̃

(B)
i,j . Elementární hypotézy pak zamítáme dle pravidla

Hi,j
0 zamítneme⇐⇒ p̃

(B)
i,j ≤ α.

Westfall a Young (1993, kapitola 3.1.2, str. 83, 84) zmiňují, že za předpo-
kladu normality je v případě vyvážených dat testování na základě upravené
jednokrokové p-hodnoty (bez použití bootstrapu, tedy bez generování nových
dat) při využití testových statistik Ti,j ekvivalentní Tukeyho proceduře. To je
zřejmé, neboť jsme již naznačili, že p-hodnoty příslušící Tukeyho metodě spl-
ňují definici jednokrokových upravených p-hodnot, a zároveň testové statistiky
T B

i,j z Tukeyho metody jsou násobkem testových statistik Ti,j, konkrétně platí
T B

i,j =
√

2Ti,j, 1 ≤ i < j ≤ m. Jelikož jednokrokové upravené p-hodnoty můžeme
v tomto případě počítat na základě testových statistik, přenásobení konstantou
nemá na výsledek vliv. To samé platí i pro metodu autorů Hothorna, Bretze
a Westfalla, a to dokonce i pro případ nevyvážených dat, neboť v případě této
metody se testové statistiky Wi,j shodují s testovými statistikami Ti,j.

Nyní se podíváme na způsob testování elementárních hypotéz (2.1) pomocí
bootstrapu bez předpokladu normality. Jelikož rozdělení dat neznáme, použijeme
kombinaci reziduálního a neparametrického bootstrapu. V případě neparametric-
kého reziduálního bootstrapu je lepší generovat nová data na základě standardi-
zovaných reziduí než na základě klasických reziduí. Rozptyly klasických reziduí
se shodují pouze v případě vyvážených dat, neboť platí

var (ε̂i,j) = var
(︂
Yi,j − Y i.

)︂
= var (Yi,j) + var

(︂
Y i.

)︂
− 2cov

(︂
Yi,j, Y i.

)︂
= σ2 + σ2

ni

− 2cov
(︃

Yi,j,
1
ni

Yi,j

)︃
= σ2 + σ2

ni

− 2σ2

ni

= σ2
(︃

1− 1
ni

)︃
.

Standardizovaná rezidua jsou počítána pomocí diagonálních prvků projekční
matice X

(︂
X⊤X

)︂−1
X⊤, kde X nyní značí matici modelu. Vzhledem k tvaru matice

modelu (1.2) není těžké ukázat, že i-tý diagonální prvek hi,i této matice je tvaru

hi,i = 1
nj

, přičemž
j−1∑︂
k=1

nk < i ≤
j∑︂

k=1
nk.

Standardizovaná rezidua pak nabývají tvaru

ε̂std
i,j = Yi,j − Y i.√︂

1− 1
ni

, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m

a i z výpočtu rozptylu klasických reziduí výše je patrné, že platí var
(︂
ε̂std

i,j

)︂
=

σ2, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m.
Celý postup testování elementárních hypotéz (2.1) pomocí reziduálního nepa-

rametrického bootstrapu můžeme popsat následujícím algoritmem.
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Algoritmus 2 (neparametrický reziduální bootstrap pro homoskedastická data
bez předpokladu normality).

0. Pro 1 ≤ i < j ≤ m položme Ci,j = 0. Zvolme B velké. Opakujme kroky
1 .− 3 . B-krát.

1. Nagenerujeme bootstrapová data Y ∗
i,j = ε̂∗

i,j, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m jako
prostý náhodný výběr s vracením z ε̂std

i,j , j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . ,m. Z nich
spočteme výběrové průměry Y

∗
i., i = 1, . . . , m a reziduální střední čtverec

MS∗
e .

2. Pro 1 ≤ i < j ≤ m spočteme testovou statistiku

Ti,j =
Y

∗
i. − Y

∗
j.√︃

MS∗
e

(︂
1
ni

+ 1
nj

)︂ .

Výslednou hodnotu označme jako t∗
i,j.

3. Pokud max
1≤k<l≤m

⃓⃓⃓
t∗
k,l

⃓⃓⃓
≥ |ti,j|, kde ti,j je napozorovaná hodnota testové statis-

tiky Ti,j pro původní data, pak Ci,j ← Ci,j + 1.

4. Nakonec odhadneme jednokrokovou upravenou p-hodnotu jako

p̃
(B)
i,j = 1 + Ci,j

B + 1 .

Opět jsme odhadli jednokrokové upravené p-hodnoty jako p̃
(B)
i,j a elementární

hypotézy zamítáme stejně tak jako za předpokladu normality dle pravidla

Hi,j
0 zamítneme⇐⇒ p̃

(B)
i,j ≤ α.

Nicméně teď jsou tyto výsledky pouze asymptotické. Abychom totiž mohli počítat
jednokrokové upravené p-hodnoty pomocí testových statistik, musí být tyto sta-
tistiky stejně rozdělené, což platí pouze asymptoticky. Přesné rozdělení testových
statistik neznáme.

Jak jsme již ukázali, testování na základě upravených jednokrokových p-
hodnot kontroluje slabě FWER na hladině α. V tomto případě je FWER kontro-
lována i silně. To může být vidět například odtud, že za předpokladu normality je
testování na základě upravených jednokrokových p-hodnot při využití testových
statistik Ti,j ekvivalentní HBW metodě, která kontroluje FWER silně na hla-
dině α. Bez tohoto poznatku lze odůvodnit silnou kontrolu FWER obdobně jako
u Tukeyho metody a HBW metody. Bez předpokladu normality metoda zřejmě
kontroluje silně FWER na hladině α pouze asymptoticky.
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3. Párová porovnání bez shody
rozptylů

Nyní se podíváme na několik způsobů, jak lze testovat elementární hypotézy
(2.1) za předpokladu heteroskedasticity, tedy mají-li všechna rozdělení obecně
rozdílné rozptyly, přičemž pravděpodobnosti chyb 1. druhu budou opět kontrolo-
vány pomocí FWER. Stejně tak jako v předchozí kapitole, i zde budou uvedené
metody kontrolovat FWER silně na hladině α. Některé metody, které jsme uvedli
v předchozí kapitole, lze upravit tak, abychom je mohli použít v případě heteros-
kedastického modelu.

3.1 Bonferroniho metoda a její modifikace
Jelikož Bonferroniho metoda je založena na tom, že využíváme vhodný dvou-

výběrový test, můžeme v tomto případě použít variantu t-testu, která nepředpo-
kládá shodu rozptylů. Můžeme například využít toho, že za platnosti elementární
hypotézy Hi,j

0 a za předpokladu (1.4), tedy konvergují-li rozsahy všech náhodných
výběrů do nekonečna stejně rychle, platí

˜︁Ti,j = Y i. − Y j.√︃
S2

i

ni
+ S2

j

nj

D−−−→
N→∞

N (0,1).

Nebo můžeme použít Welchův dvouvýběrový test (Welch, 1938), který za před-
pokladu normality a platnosti všech elementárních hypotéz využívá aproximace
rozdělení testové statistiky ˜︁Ti,j Studentovým t-rozdělením s fi,j stupni volnosti,
kde

fi,j =

(︃
S2

i

ni
+ S2

j

nj

)︃2

S4
i

n2
i (ni−1) + S4

j

n2
j (nj−1)

. (3.1)

Stejně tak jako za předpokladu homoskedasticity budeme z důvodu opatrnosti
využívat pro zamítání elementárních hypotéz kvantily t-rozdělení s fi,j stupni
volnosti i bez předpokladu normality.

To samé platí i pro již zmíněnou modifikaci Bonferroniho metody – Holmovu
metodu. Pak při mnohonásobném testování postupujeme obdobně jako v případě
homoskedasticity.

3.2 Modifikace Tukeyho metody
Tukeyho metoda za předpokladu heteroskedasticity nefunguje, neboť studen-

tizované rozpětí je definováno pouze při shodě rozptylu náhodných veličin. Mů-
žeme se pokusit testové statistiky Tukeyho metody upravit tak, aby braly v úvahu
potenciální odlišnost rozptylů, tedy např.

˜︁T B
i,j =

√
n

Y i. − Y j.√︃
S2

i +S2
j

2
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pro vyvážená data. Není ale možné ani použít Hayterovo tvrzení 6 a ukázat
alespoň to, že metoda je konzervativní.

Dunnett (1980b) ve svém článku představuje několik alternativ, jak lze rov-
nost středních hodnot, tedy elementární hypotézy (2.1), testovat za předpokladu
heteroskedasticity a normality i v případě nevyvážených dat. Ve všech případech
pro 1 ≤ i < j ≤ m nabývají testové statistiky příslušící elementární hypotéze Hi,j

0
tvaru ˜︁Ti,j = Y i. − Y j.√︃

S2
i

ni
+ S2

j

nj

.

Otázkou je, jak máme volit kritické obory pro zamítání elementárních hypotéz.
Dva Dunnetovy přístupy využívají studentizovaného rozpětí, a tak je zde můžeme
uvést jako modifikaci Tukeyho metody.

3.2.1 Gamesova a Howellova metoda
Tato metoda nese název po autorech Games a Howell (1976) a pro jedno-

duchost ji budeme označovat jako GH metodu. Metoda je založena na stejném
poznatku jako Welchův dvouvýběrový test. Tedy na tom, že za předpokladu nor-
mality a za platnosti elementární hypotézy Hi,j

0 můžeme rozdělení testové statis-
tiky ˜︁Ti,j aproximovat Studentovým t rozdělením s fi,j stupni volnosti, kde fi,j je
dáno vzorcem (3.1).

Na základě toho volíme kritické obory pro zamítání elementárních hypotéz
(2.1) pomocí studentizovaného rozpětí o rozsahu výběru m s fi,j stupni volnosti.
Kritérium pro zamítání elementárních hypotéz je

Hi,j
0 zamítneme⇐⇒ |

√
2 · ˜︁Ti,j| ≥ qm,fi,j

(1− α),

kde qm,fi,j
(α) značí α-kvantil studentizovaného rozpětí o rozsahu výběru m s fi,j

stupni volnosti.
Povšimněme si analogie s Tukeyho metodou (viz kapitola 2.2.2), která však

funguje pouze za předpokladu homoskedasticity. V případě nevyvážených dat
Tukeyho metoda používá testové statistiky

T U
i,j =

√︄
2ninj

ni + nj

Y i. − Y j.√
MSe

,

které se zřejmě za platnosti elementární hypotézy Hi,j
0 řídí rozdělením

√
2 · tN−m

a na základě této metody je pravidlo pro zamítání elementárních hypotéz Hi,j
0

pokud |T U
i,j| ≥ qm,N−m(1− α).

Zamítací kritérium elementárních hypotéz GH metody tedy reflektuje zamí-
tací kritérium týchž hypotéz Tukeyho metody. I proto můžeme GH metodu ozna-
čit jako modifikaci Tukeyho metody pro případ heteroskedasticity.

Poznamenejme, že v případě vyvážených dat můžeme zapsat

fi,j = (n− 1)

(︂
S2

i + S2
j

)︂2

S4
i + S4

j

.
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3.2.2 Cochranova metoda
Metoda je pojmenována po autorovi Cochran (1964) a pro jednoduchost ji

budeme označovat jako C metodu. Cochran (1964, str. 191) uvádí, že rozdělení
testové statistiky ˜︁Ti,j můžeme za předpokladu normality a za platnosti elemen-
tární hypotézy Hi,j

0 aproximovat rozdělením

S2
i

ni
tni−1 + S2

j

nj
tnj−1

S2
i

ni
+ S2

j

nj

,

kde tk je Studentovo t-rozdělení s k stupni volnosti. Tedy rozdělení testové statis-
tiky můžeme za platnosti elementární hypotézy aproximovat váženým průměrem
Studentových t-rozdělení. Na základě toho volíme kritické obory pro zamítání
elementárních hypotéz (2.1) pomocí studentizovaného rozpětí podobným způ-
sobem, jako v případě GH metody. Testovou statistiku opět přenásobíme

√
2

a v aproximujícím rozdělení testové statistiky nahradíme Studentovo t-rozdělení
studentizovaným rozpětím. Tedy kritérium pro zamítání elementárních hypotéz
je

Hi,j
0 zamítáme⇐⇒ |

√
2 · ˜︁Ti,j| ≥

S2
i

ni
qm,ni−1(1− α) + S2

j

nj
qm,nj−1(1− α)

S2
i

ni
+ S2

j

nj

.

Všimněme si, že vzorec aproximujícího rozdělení testové statistiky ˜︁Ti,j se v pří-
padě vyvážených dat výrazně zjednoduší, a to pouze na rozdělení tn−1. V tomto
případě tedy zamítáme elementární hypotézy podle pravidla

Hi,j
0 zamítáme⇐⇒ |

√
2 · ˜︁Ti,j| ≥ qm,n−1(1− α).

Dunnett (1980b) pomocí simulace, kterou vytvořil pro případ normálního roz-
dělení, zjistil že GH metoda je poněkud liberální (tedy její hladina je větší než
předepsaná α) v případě, kdy se rozptyly jednotlivých náhodných výběrů od sebe
příliš neliší. Pokud se ale rozptyly náhodných výběrů od sebe značně liší, GH me-
toda je naopak konzervativní (tedy její hladina je menší než předepsaná α). Dále
uvádí, že C procedura je konzervativní, dokonce více konzervativní než GH pro-
cedura.

3.3 Hothornova, Bretzova a Westfallova metoda
V případě, že předpokládáme heteroskedastický model, lze použít HBW me-

todu pouze asymptoticky i za předpokladu normality dat. Testové statistiky
pro zamítání elementárních hypotéz musíme přirozeně upravit tak, aby braly
v úvahu rozdílnost rozptylů. Tedy se v každé testové statistice budou vyskytovat
dva odhady potenciálně rozdílných rozptylů a tak, jak uvidíme, není možné, aby
se řídily t-rozdělením.

Připomeňme, že v kapitole 2.3 jsme označili testované parametry jako

θi,j = µi − µj, 1 ≤ i < j ≤ m,
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θ = (θ1,2, θ1,3, . . . , θ1,m, θ2,3, θ2,4, . . . , θ2,m, . . . , θm−2,m−1, θm−2,m, θm−1,m)⊤

Dále θ̂ je odhad vektoru θ metodou nejmenších čtverců, tedy pro 1 ≤ i < j ≤ m
je θ̂i,j = Y i.−Y j.. Jelikož nepředpokládáme shodu rozptylů, varianční matice vek-
toru θ̂ se bude mírně lišit oproti té, kterou jsme vyjádřili v kapitole se shodnými
rozptyly. Platí

var(θ̂i,j) = σ2
i

ni

+
σ2

j

nj

,

což jsou prvky na diagonále varianční matice. Pro i,j,k,l ∈ {1, . . . , m}, i < j, k < l
rozepíšeme

cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = cov(µ̂i, µ̂k)− cov(µ̂i, µ̂l)− cov(µ̂j, µ̂k) + cov(µ̂j, µ̂l).

Pokud i = k (resp j = l), je cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = var(µ̂i) = σ2
i

ni
(resp. σ2

j

nj
). Pokud i = l

(resp j = k), je cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = −var(µ̂i) = −σ2
i

ni
(resp. −σ2

j

nj
). Pokud se žádné

z indexů i,j,k,l neshodují, je cov(θ̂i,j, θ̂k,l) = 0. Varianční matici θ̂, kterou jsme
takto získali za předpokladu heteroskedasticity, označíme jako Λ.

Věta 10 (Hothornova-Bretzova-Westfallova bez shody rozptylů). Mějme lineární
model (1.1) bez předpokladu normality a shody rozptylů. Pak za platnosti všech M
elementárních hypotéz

Hi,j
0 : θi,j = µi − µj = 0, 1 ≤ i < j ≤ m

a za předpokladu (1.4) platí pro všechna α ∈ (0,1)

lim
N→∞

P

⎛⎜⎜⎝ max
1≤i<j≤m

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓Y i.− Y j.√︃

S2
i

ni
+ S2

j

nj

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ < hM,N−m(1− α; ˆ︂W)

⎞⎟⎟⎠ = 1− α,

kde pro každé i ∈ {1, . . . , m} je S2
i výběrový rozptyl i-tého rozdělení, tedy

S2
i = 1

ni − 1

ni∑︂
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2
,

a ˆ︂W = diag
(︂ ˆ︁Λ)︂− 1

2 ˆ︁Λdiag
(︂ ˆ︁Λ)︂− 1

2 je odhad korelační matice vektoru θ̂ takový, že
matice ˆ︁Λ vznikne z matice Λ nahrazením všech neznámých rozptylů σ2

i výběrovými
rozptyly S2

i , i ∈ {1, . . . , m}. diag
(︂ ˆ︁Λ)︂ značí diagonální matici, která má diagonálu

shodnou s diagonálou matice ˆ︁Λ.

Důkaz. Označme matici ˜︁Λ, která vznikne z matice Λ nahrazením všech prvků
ni prvky ci, i ∈ {1, . . . , m}, kde ci jsou konstanty zavedené v (1.4), pro které
platí ni

N
→ ci ∈ (0,1). Nejprve si uvědomíme, že platí N ˆ︁Λ P−−−→

N→∞
˜︁Λ. Pro prvky

na diagonále matice N ˆ︁Λ můžeme dle věty o spojité transformaci psát

N

(︄
S2

i

ni

+
S2

j

nj

)︄
P−−−→

N→∞

σ2
i

ci

+
σ2

j

cj
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a pro prvky mimo diagonálu pak

±N
S2

i

ni

P−−−→
N→∞

±σ2
i

ci

,

kde 1 ≤ i < j ≤ m. Odtud je vidět výše uvedená konvergence matic v pravděpo-
dobnosti. Opět dle věty o spojité transformaci tedy také platí

(︂
Ndiag

(︂ ˆ︁Λ)︂)︂− 1
2 P−−−→

N→∞
diag

(︂ ˜︁Λ)︂− 1
2 .

Dále zřejmě platí NΛ −−−→
N→∞

˜︁Λ. ˜︁Λ je tedy asymptotická varianční matice
vektoru θ̂ a můžeme psát

√
N
(︂
θ̂ − θ

)︂
D−−−→

N→∞
NM

(︂
0M , ˜︁Λ)︂ ,

diag( ˆ︁Λ)− 1
2
(︂
θ̂ − θ

)︂
D−−−→

N→∞
NM

(︂
0M , ˜︂W)︂

,

kde ˜︂W = diag
(︂ ˜︁Λ)︂− 1

2 ˜︁Λdiag
(︂ ˜︁Λ)︂− 1

2 . Matice diag( ˆ︁Λ)− 1
2 má na diagonále prvky

1√︃
S2

i

ni
+ S2

j

nj

, 1 ≤ i < j ≤ m.

Mějme X = (X1, . . . , XM)⊤ ∼ NM

(︂
0M , ˜︂W)︂

. Pak tedy z konvergence spojité
funkce v distribuci za platnosti všech elementárních hypotéz (2.1) platí

max
1≤i<j≤m

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓Y i.− Y j.√︃

S2
i

ni
+ S2

j

nj

⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ D−−−→

N→∞
max

1≤i≤M
|Xi|.

Tedy stačí ukázat, že pro α ∈ (0,1) hM,N−m(1 − α; ˆ︂W) konverguje s N →
∞ k (1 − α)-kvantilu veličiny max

1≤i≤M
|Xi|, kde X ∼ NM

(︂
0M , ˜︂W)︂

. Náhodnou
veličinu A, která se řídí max-abs-t-rozdělením dimenze M s N−m stupni volnosti
a měřítkovou maticí ˆ︂W, můžeme zapsat jako

A = max
i=1,...,M

|Ti|,

kde T = (T1, . . . , TM)⊤ ∼ mvtM,N−m(ˆ︂W). Dále můžeme psát

T = U

√︄
N −m

Z
,

kde U ∼ NM(0M , ˆ︂W) a Z ∼ χ2
N−m. Jak jsme již ukázali v důkazu věty 9, platí√︄

N −m

Z
P−−−→

N→∞
1.
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Opět se musíme podívat na asymptotickou varianční matici U . Víme, že platí
N ˆ︁Λ P−−−→

N→∞
˜︁Λ a tedy s pomocí věty o spojité transformaci můžeme psát

ˆ︂W = diag
(︂ ˆ︁Λ)︂− 1

2 ˆ︁Λdiag
(︂ ˆ︁Λ)︂− 1

2 =
(︂
Ndiag

(︂ ˆ︁Λ)︂)︂− 1
2
(︂
N ˆ︁Λ)︂ (︂Ndiag

(︂ ˆ︁Λ)︂)︂− 1
2

P−−−→
N→∞

diag
(︂ ˜︁Λ)︂− 1

2 ˜︁Λdiag
(︂ ˜︁Λ)︂− 1

2 = ˜︂W.

Mějme opět X = (X1, . . . , XM)⊤ ∼ NM

(︂
0M , ˜︂W)︂

, pak platí T
D−−−→

N→∞
X a z věty

o konvergenci spojité funkce v distribuci získáváme

max
i=1,...,M

|Ti|
D−−−→

N→∞
max

i=1,...,M
|Xi|.

Jelikož z konvergence v distribuci plyne konvergence kvantilů, je tím věta doká-
zána.

Poznámka. Věta 10 by platila i pokud by matice ˆ︂W obsahovala namísto S2
i jako

odhady rozptylů 1
ni

ni∑︁
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2
, i ∈ {1, . . . , m}. Tyto odhady rozptylů vy-

užívají autoři HBW metody Hothorn a kol. (2008, str. 353–355) v ilustračním
příkladu analýzy jednoduchého třídění. Pro velké rozsahy výběrů jsou oba od-
hady rozptylu skoro stejné, nicméně pro malé rozsahy výběrů je lepší využít jako
odhady rozptylů výběrové rozptyly, neboť výběrové rozptyly jsou nestrannými
odhady skutečných rozptylů.

Sami jsme se pomocí simulací, které však v této práci nejsou uvedené, přesvěd-
čili, že na základě věty 10, je HBW metoda pro malé rozsahy výběrů a velký počet
skupin hodně liberální. To je v souladu s výše uvedenou větou, neboť metoda má
dodržovat předepsanou hladinu pouze asymptoticky. Nabízí se myšlenka, že libe-
ralita je kvůli stupňům volnosti N −m, které jsou v případě heteroskedastických
dat příliš velké, tedy by mohlo být lepší jako stupně volnosti nějakým způso-
bem uvažovat fi,j, které jsou dány vzorcem (3.1). Tyto stupně volnosti využívají
Bonferroniho metoda a Holmova metoda, které nepředpokládají homoskedasticitu
a Gamesova a Howellova metoda, která je modifikací Tukeyho metody pro případ
heteroskedastických dat.

Pallmann a Hothorn (2016, sekce 2.2.1, str. 1544–1545) navrhují dvě vylepšení
HBW metody bez předpokladu homoskedasticity v případě párových porovnání
v analýze jednoduchého třídění. Jedna z možností je právě uprava stupňů volnosti
na fi,j a ponechání odhadu varianční matice, tak jak je uvedena ve větě 10. Pokud
by ale každé testové statistice příslušely jiné stupně volnosti, byla by tato metoda
výpočetně hodně náročná. Hasler a Hothorn (2008, str. 795) uvádějí alternativu,
kdy všem testovým statistikám přísluší stejné stupně volnosti, které získáme jako
průměr ze všech fi,j, 1 ≤ i < j ≤ m. Druhá možnost pro vylepšení HBW metody
v případě heteroskedasticity je pak ponechání „naivních“ stupňů volnosti N −m,
přičemž ve varianční matici jako odhad rozptylů jednotlivých rozdělení využijeme
odhad

ni

ni − 1S2
i = ni

(ni − 1)2

ni∑︂
j=1

(︂
Yi,j − Y i.

)︂2
, i ∈ {1, . . . , m},
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který v případě heteroskedastických dat funguje lépe pro malé rozsahy výběrů,
než výběrový rozptyl. Long a Erwin (2000, str. 217) dokonce tvrdí, že tyto odhady
rozptylů fungují dobře už pro rozsahy výběrů velké přibližně 25.

Věta 10 bude zřejmě platit i pro tyto modifikace, neboť důkaz bude obdobný
pro jakýkoli konzistentní odhad varianční matice a pro libovolné stupně volnosti,
které pro N → ∞ konvergují do nekonečna. Ve všech případech tedy metoda
kontroluje FWER asymptoticky, modifikacemi se pouze snažíme zlepšit chování
této metody pro malé rozsahy výběrů.

My jsme se na základě simulací, které opět nejsou uvedeny v této práci, roz-
hodli pro první možnost (která upravuje stupně volnosti), neboť dle těchto simu-
lací tato modifikace HBW metody dodržuje o trochu lépe předepsanou hladinu.
Druhé vylepšení HBW metody (které upravuje odhad varianční matice) je o tro-
chu více liberální v případě porovnávání hodně skupin.

Z věty 10 je zřejmé, že testová statistika HBW metody příslušící elementární
hypotéze Hi,j

0 nabývá tvaru

˜︂HBW i,j = Y i, − Y j.√︃
S2

i

ni
+ S2

j

nj

.

Označme průměr ze všech stupňů volnosti jako

f = 1
M

∑︂
1≤i<j≤m

fi,j,

kde M je počet elementárních hypotéz. Abychom však mohli využít funkci glht
pro testování hypotéz, jsou potřeba celočíselné stupně volnosti. Proto budeme
z důvodu opatrnosti jako stupně volnosti uvažovat ⌊f⌋, tedy dolní celou část
z průměrů všech stupňů volnosti. Elementární hypotézy pak zamítáme asympto-
ticky na základě pravidla

Hi,j
0 zamítáme⇐⇒ |˜︂HBW i,j| > hM,⌊f⌋(1− α; ˆ︂W)

a upravené p-hodnoty můžeme zapsat jako

p̃HBW
i,j = 1− CDFA,M,⌊f⌋(|˜︃hbwi,j|; ˆ︂W),

kde CDFA,M⌊f⌋( · ; ˆ︂W) značí distribuční funkci max-abs-t-rozdělení dimenze M s ⌊f⌋
stupni volnosti a měřítkovou maticí ˆ︂W, ˜︃hbwi,j značí napozorovanou hodnotu tes-
tové statistiky ˜︂HBW i,j.

Z věty 10 je také zřejmé, že metoda kontroluje asymptoticky FWER ve sla-
bém smyslu. Podobně jako v případě homoskedasticity označíme J ⊂ {1, . . . , m}
indexovou množinu, které přísluší platné elementární hypotézy, tedy předpoklá-
dáme, že ∀i,j ∈ J, i < j Hi,j

0 platí. Pak zamítnutí elementární hypotézy z indexové
množiny J nezávisí na platnosti zbylých elementárních hypotéz, které indexové
množině J nepřísluší. Proto HBW metoda kontroluje i v případě heteroskedasti-
city FWER silně, nicméně pouze asymptoticky.
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3.4 Metoda založená na bootstrapu
Předpokládáme heteroskedastický model (1.1). Jako testová statistika pro tes-

tování elementární hypotézy Hi,j
0 se nabízí

˜︁Ti,j = Y i. − Y j.√︃
S2

i

ni
+ S2

j

nj

.

Stejně tak jako v případě homoskedasticity při testování hypotéz bootstrap gene-
ruje data za nulové hypotézy, tedy v našem případě za globální nulové hypotézy
(1.3). Jelikož konstanty µ se v čitateli testové statistiky odečtou, stačí nám opět
předpokládat model

Yi,j = εi,j, j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m,

kde εi,j jsou nezávislé náhodné veličiny s nulovou střední hodnotou a var εi,j =
σ2

i ∈ (0,∞).
Předpokládejme nejprve, že data se řídí normálním rozdělením, tedy platí

εi,j ∼ N (0, σ2
i ), j = 1, . . . , ni, i = 1, . . . , m. V tomto případě jsme se neseznámili

s metodou, která by za předpokladu normality kontrolovala FWER přesně ale-
spoň ve slabém smyslu. Proto nyní má smysl zabývat se alternativou testování
na základě bootstrapu. Tato metoda sice také nekontroluje FWER přesně v žád-
ném smyslu, nicméně může mít lepší vlastnosti (např. větší sílu) než metody,
které jsme pro případ homoskedasticity uvedli. Podobně jako v případě homos-
kedasticity můžeme využít parametrický reziduální bootstrap. Nicméně přesné
rozdělení testové statistiky ˜︁Ti,j není známo. Ze sekce 3.1 už víme, že za plat-
nosti elementární hypotézy Hi,j

0 můžeme rozdělení testové statistiky aproximovat
Studentovým t rozdělením s fi,j stupni volnosti, kde fi,j je dáno vzorcem (3.1).
Jelikož však nyní nejsou testové statistiky všech elementárních hypotéz stejně
rozdělené, nemůžeme nyní upravené jednokrokové p-hodnoty počítat na základě
testových statistik namísto p-hodnot, tak jako tomu bylo v případě homoskedas-
ticity. Tím se výpočetní problém mírně ztíží a získáme tak následující algoritmus
pro výpočet jednokrokové upravené p-hodnoty na základě bootstrapu.

Algoritmus 3 (parametrický reziduální bootstrap pro heteroskedastická data
za předpokladu normality).

0. Pro 1 ≤ i < j ≤ m položme Ci,j = 0. Zvolme B velké. Jako odhady rozptylů
skupin spočteme výběrové rozptyly S2

i , i = 1, . . . , m. Opakujme kroky 1 .−3 .
B-krát.

1. Pro i = 1, . . . , m nagenerujeme bootstrapová data Y ∗
i,j = ε̂∗

i,j, j = 1, . . . , ni

jako náhodný výběr z rozdělení N (0, S2
i ). Z těchto dat spočteme výběrové

průměry Y
∗
i., i = 1, . . . , m a výběrové rozptyly S∗2

i , i = 1, . . . , m.

2. Pro 1 ≤ i < j ≤ m spočteme testovou statistiku

˜︁Ti,j =
Y

∗
i. − Y

∗
j.√︃

S∗2
i

ni
+ S∗2

j

nj
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a výslednou hodnotu označíme jako t̃
∗
i,j. Spočteme aproximující neupravenou

p-hodnotu příslušící testu elementární hypotézy Hi,j
0 jako

p̃∗
i,j = P

(︂
|Tfi,j
| > |t̃∗

i,j|
)︂

,

kde Tfi,j
je náhodná veličina, která se řídí Studentovým t rozdělením s fi,j

stupni volnosti, přičemž fi,j je dáno vzorcem (3.1).

3. Pokud min
1≤k<l≤m

p̃∗
k,l ≤ p̃i,j, kde p̃i,j je p-hodnota příslušící testu elementární

hypotézy Hi,j
0 spočtená na základě původních dat, pak Ci,j ← Ci,j + 1

4. Nakonec odhadneme jednokrokovou upravenou p-hodnotu jako

p̃
(B)
i,j = 1 + Ci,j

B + 1 .

Jednokrokovou upravenou p-hodnotu, která je však v tomto případě pouze
aproximovaná, jsme odhadli jako p̃

(B)
i,j a kritérium pro zamítání elementárních

hypotéz je
Hi,j

0 zamítáme⇐⇒ p̃
(B)
i,j ≤ α.

Nyní popíšeme metodu, která nepředpokládá normalitu dat. V tomto případě
je potřeba použít neparametrický reziduální bootstrap. Jelikož aproximace přes-
ného rozdělení testové statistiky ˜︁Ti,j pomocí Studentova t-rozdělení je vhodná
pouze za předpokladu normality, budeme v tomto případě využívat toho, že
asymptotické rozdělení testové statistiky ˜︁Ti,j je N (0,1) pro každé 1 ≤ i < j ≤ m,
pokud N → ∞ a pokud rozsahy všech náhodných výběrů konvergují do neko-
nečna stejně rychle, tedy je splněn předpoklad (1.4). Protože jsou všechny testové
statistiky asymptoticky stejně rozdělené, můžeme opět počítat jednokrokovou
upravenou p-hodnotu na základě testových statistik, nicméně výsledky budou
validní pouze asymptoticky.

Algoritmus 4 (neparametrický reziduální bootstrap pro heteroskedastická data
bez předpokladu normality).

0. Pro 1 ≤ i < j ≤ m položme Ci,j = 0. Zvolme B velké. Opakujme kroky
1 .− 3 . B-krát.

1. Pro i = 1, . . . , m nagenerujeme bootstrapová data Y ∗
i,j = ε̂∗

i,j, j = 1, . . . , ni

jako prostý náhodný výběr s vracením z ε̂std
i,j , j = 1, . . . , ni. Z těchto dat

spočteme výběrové průměry Y
∗
i., i = 1, . . . , m a výběrové rozptyly S∗2

i , i =
1, . . . , m.

2. Pro 1 ≤ i < j ≤ m spočteme testovou statistiku

˜︁Ti,j =
Y

∗
i. − Y

∗
j.√︃

S∗2
i

ni
+ S∗2

j

nj

a výslednou hodnotu označíme jako t̃
∗
i,j.
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3. Pokud max
1≤k<l≤m

⃓⃓⃓
t̃
∗
k,l

⃓⃓⃓
≥
⃓⃓⃓
t̃i,j

⃓⃓⃓
, kde t̃i,j je hodnota testové statistiky ˜︁Ti,j spočtená

na základě původních dat, pak Ci,j ← Ci,j + 1

4. Nakonec odhadneme jednokrokovou upravenou p-hodnotu jako

p̃
(B)
i,j = 1 + Ci,j

B + 1 .

Asymptotickou jednokrokovou upravenou p-hodnotu jsme opět odhadli jako
p̃

(B)
i,j a kritérium pro zamítání elementárních hypotéz je stejně tak jako v případě

homoskedasticity
Hi,j

0 zamítáme⇐⇒ p̃
(B)
i,j ≤ α.

Výše uvedený algoritmus metody založené na bootstrapu pro heteroskedas-
tická data bez předpokladu normality by bylo možné modifikovat tak, že bychom
jednokrokové upravené p-hodnoty nepočítali pomocí testových statistik, ale stejně
tak jako za předpokladu normality bychom vzali v úvahu aproximaci Studento-
vým t-rozdělením. Této aproximace jsme využívali např. i v Bonferroniho metodě
a Holmovo metodě, při porušení předpokladu normality (viz kapitola 3.1). Tím
by se však zvýšila výpočetní náročnost této metody a jak jsme se sami přesvědčili
v simulacích, které však v této práci nejsou uvedené, celkově by se chování této
metody (dodržování předepsané hladiny) příliš nezlepšilo. Proto jsme se nakonec
rozhodli uvést a následně v simulacích pracovat s výpočetně jednodušší variantou
této metody, která je zachycena v algoritmu 4.

Poznamenejme, že tato metoda kontroluje FWER silně na hladině α pouze
asymptoticky.
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4. Simulace
V této části se pomocí simulací podíváme na to, jaké mají námi uvedené testy

vlastnosti. Budeme nezávisle generovat náhodné výběry, které budou splňovat
předpokládaný model. Délka simulace bude v případě ověřování hladiny K =
10 000, tedy budeme nezávisle generovat 10 000 náhodných výběrů, a v případě
odhadování síly metod K = 1 000. To proto, že hladina je pro nás podstatnější než
síla, a tak ji potřebujeme odhadnout co nejpřesněji. Desetinásobné zmenšení délky
simulace nám značně sníží výpočetní náročnost, a tak se v případě síly spokojíme
s délkou simulace tisíc. V případě bootstrapu budeme vždy volit B = 999. Veškeré
simulace provedeme pomocí softwaru R Core Team (2021). Nejprve ověříme, že
testy splňují předepsanou hladinu. Následně budeme zkoumat, které testy mají
za určitých předpokladů největší sílu.

4.1 Ověření hladiny testu
Nejprve ověříme, zda uvedené testy opravdu kontrolují FWER na hladině

α při volbě α = 5 %, přičemž se omezíme na slabou kontrolu FWER, tedy
za platnosti globální nulové hypotézy H0 (1.3) – rovnosti středních hodnot všech
rozdělení. Bude nás zajímat jak přesná kontrola za předpokladu normality, tak
asymptotická kontrola bez tohoto předpokladu. Stejně jako při popisu testů pro
párová porovnání, i zde musíme rozlišit případ shody rozptylů a případ odlišných
rozptylů.

Jelikož budeme hladinu testu pomocí simulací pouze odhadovat, není na první
pohled z výsledků jasné, zda testy opravdu dodržují 5% hladinu. Zda test dodr-
žuje hladinu významnosti můžeme chápat jako testování hypotézy Hα

0 : α = 5 %
proti alternativě Hα

1 : α ̸= 5 %. Za platnosti Hα
0 můžeme každou simulaci chápat

jako náhodný výběr z alternativního rozdělení s parametrem rovným 0,05, neboť
zřejmě při platnosti všech elementárních hypotéz žádnou nezamítneme s prav-
děpodobností 95 % a nějakou zamítneme s pravděpodobností 5 %. Budeme-li
nyní hypotézu Hα

0 testovat na hladině α∗, můžeme na základě centrální limitní
věty sestavit interval, který za platnosti Hα

0 s pravděpodobností (100 − α∗) %
pokrývá procento zamítnutí globální nulové hypotézy H0 za předpokladu, že H0
platí. Interval nabývá tvaru⎛⎝5−

√︄
5(100− 5)

K
u1− α∗

2
; 5 +

√︄
5(100− 5)

K
u1− α∗

2

⎞⎠ ,

kde K je počet simulací. Pro námi zvolné K = 10 000 vychází při α∗ = 5 % inter-
val spolehlivosti přibližně (4,57 %; 5,43 %) a při α∗ = 1 % přibližně (4,44 %; 5,56 %).
Tyto intervaly nám dávají náhled, zda na základě výsledků simulace můžeme tvr-
dit, že daná metoda dodržuje předepsanou hladinu 5 %, či nikoli. Pro přehlednost
ve všech následujících tabulkách, které obsahují odhadnuté hladiny testů, vyzna-
číme kurzivou hodnoty, které jsou menší než 4,44 (tedy je metoda konzervativní),
a tučnou kurzivou hodnoty, které jsou větší než 5,56 (tedy je metoda liberální).
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4.1.1 Případ homoskedasticity
Pro případ homoskedasticity jsme si uvedli pět přístupů pro párová porovnání

v analýze jednoduchého třídění – Bonferroniho (kapitola 2.1), Holmovo (kapitola
2.1.1), Tukeyho (kapitola 2.2) a HBW (kapitola 2.3) procedury a přístup zalo-
žený na bootstrapu (kapitola 2.5). Spolu s těmito testy ověříme hladinu i F-testu
analýzy jednoduchého třídění (kapitola 1.1).

Nicméně se i v této části budeme zabývat testy, které shodu rozptylů nepřed-
pokládají, abychom si ilustrovali jejich chování na homoskedastická data. V si-
mulacích se tedy objeví i Welchův test (kapitola 1.2), Bonferroniho a Holmova
metoda bez předpokladu shody rozptylů (kapitola 3.1), HBW metoda bez před-
pokladu shody rozptylů (kapitola 3.3), přičemž jsme se rozhodli použít vylepšení
této metody, které upravuje stupně volnosti, a přístup založený na bootstrapu
(kapitola 3.4).

Při ověřování hladiny různých přístupů pro párová porovnání nás zajímá
nejmenší p-hodnota ze všech p-hodnot, které přísluší elementárním hypotézám.
Na základě této nejmenší p-hodnoty lze určit, zda zamítáme alespoň nějakou
elementární hypotézu. Bonferroniho a Holmova metoda upravují nejmenší p-
hodnotu stejným způsobem, tedy dávají stejné výsledky a jejich hladina je stejná.

Rozhodli jsme se simulace provést pro případ m = 3,5,10, tedy pro případ
tří, pěti a deseti skupin. Rozsahy náhodných výběrů jsme pro případ vyvážených
dat zvolili n = 10,20,50,100. V následujícím textu budeme často používat spojení
„pro malé (resp. velké) rozsahy výběrů“, což je vztaženo vůči těmto zvoleným
rozsahům výběrů. Obdobně v případě nevyvážených dat, kde se však rozsahy
výběrů odlišují.

Poznamenejme, že v následujících tabulkách „Bootstrap (A1)“ značí metodu
založenou na bootstrapu dle algoritmu 1 (obdobně pro ostatní algoritmy). Již jsme
však uvedli, že testování na základě Algorimu 1 je obdobou HBW metody, která
předpokládá homoskedasticitu, a tedy v případě vyvážených dat také obdobou
Tukeyho metody, proto jej nyní v simulacích uvažovat nebudeme.

Vyvážená data

V kapitole 2.4 jsme ukázali, že v případě vyvážených dat je HBW metoda,
která předpokládá homoskedasticitu, ekvivalentní Tukeyho proceduře. Proto se
v tomto případě nemusíme zabývat HBW metodou, která je výpočetně náročnější
než Tukeyho metoda.

Normálně rozdělená data. Nejprve se zaměříme na normálně rozdělená data.
Jelikož chceme ověřit hladinu testů za platnosti globální nulové hypotézy H0, bu-
deme všechna data generovat z rozdělení N (0,1). Tabulka 4.1 zachycuje odhad-
nuté hladiny jednotlivých testů v procentech pro různé volby počtu skupin (m)
a různé volby rozsahů výběrů (n). V tabulce vidíme metody, které předpokládají
normálně rozdělená homoskedastická data, ale i metody, které homoskedasticitu
nepředpokládají. Simulace potvrdily, že F-test analýzy rozptylu, Tukeyho a HBW
metody dodržují předepsanou hladinu. Bonferroniho a Holmova metoda jsou kon-
zervativní i pro m = 3, a to jak za předpokladu homoskedasticity tak bez tohoto
předpokladu. Jak bylo uvedeno, HBW metoda, která nepředpokládá homoske-
dasticitu, dodržuje předepsanou hladinu pouze asymptoticky, a to i v případě
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F-test Bonf. & Holm Tukey & HBW Bootstrap (A2)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 4,70 4,82 4,88 4,05 3,77 3,48 4,84 5,02 4,92 4,54 5,01 5,01
20 5,18 5,09 4,86 4,53 3,97 3,34 5,32 4,97 4,79 4,54 5,23 4,84
50 4,85 5,08 5,29 4,35 3,72 3,81 5,00 4,87 5,14 5,09 5,24 4,78

100 5,14 4,97 5,01 4,53 4,03 3,71 5,26 4,91 4,96 4,99 4,85 4,63

Welch Bonf. & Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 4,63 5,03 5,79 3,93 3,85 3,37 5,09 5,58 6,23 4,98 4,50 5,25
20 5,22 5,17 5,15 4,69 3,98 3,45 5,35 5,44 5,77 5,18 5,09 5,30
50 4,81 5,05 5,37 4,40 3,63 3,70 4,56 4,69 5,31 4,98 4,49 5,47

100 5,18 5,10 5,04 4,57 4,08 3,61 4,62 5,21 5,49 5,06 5,15 4,81

n
m

n
m

Tabulka 4.1: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro normálně rozdělená homoskedas-
tická vyvážená data. Nahoře jsou metody, které předpokládají homoskedasticitu, dole jsou me-
tody, které homoskedasticitu nepředpokládají.

normálně rozdělených dat. Vidíme, že pro malý rozsah výběrů, pokud tuto hete-
roskedastickou variantu použijeme na homoskedastická normálně rozdělená data,
je tato metoda liberální, a to v případě velkého počtu skupin a malých rozsahů
výběrů. Metoda dodržuje předepsanou hladinu už pro n = 50. Welchův test do-
držuje předepsanou hladinu. Problém by mohl nastat pouze v případě hodně
malého rozsahu výběru a v případě hodně skupin. Zdá se, že metoda založená
na bootstrapu dle algoritmu 2 (pro homoskedastická data, která mohou porušovat
předpoklad normality), kterou použijeme na normálně rozdělená data, dodržuje
předepsanou hladinu. Metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 3 (pro nor-
málně rozdělená data bez předpokladu homoskedasticity), kterou opět použijeme
na normálně rozdělená homoskedastická data, také dodržuje předepsanou hla-
dinu.

Data s exponenciálním rozdělením. Pokud se data neřídí normálním rozdě-
lením, metody předpokládající homoskedasticitu dodržují hladinu alespoň asympto-
ticky. Pro porušení předpokladu normality jsme zvolili exponenciální rozdělení
s parametrem 1, jehož koeficient šikmosti je 2, tedy je toto rozdělení zešikmené
doprava. Odhadnuté hladiny jednotlivých testů v závislosti na počtu rozdělení
a rozsahu výběrů jsou v tabulce 4.2. Zdá se, že rychlosti konvergence odhad-
nutých hladin F-testu analýzy rozptylu, Tukeyho a HBW metody, která předpo-
kládá homoskedasticitu, a metody založené na bootstrapu na základě algoritmu 2
k požadované hladině (5 %) jsou velice podobné. Bonferroniho a Holmova me-
toda jsou opět konzervativní. Pokud na tato homoskedastická data použijeme
Bonferroniho a Holmovu metodu, které nepředpokládají homoskedasticitu, jsou
tyto metody ještě více konzervativní. Welchův test je v tomto případě liberální,
a to nejvíce pro velký počet skupin. Tukeyho a HBW metoda, která předpokládá
homoskedasticitu, dodržují hladinu asymptoticky, a to už pro n = 50. Zajímavé
je, že HBW metoda, která nepředpokládá homoskedasticitu, je nyní pro malé
rozsahy výběrů dokonce konzervativní, nicméně tato metoda dodržuje hladinu
asymptoticky. Zdá se, že metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 3 (která
předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu), použitá na homoskedastická
data s gamma rozdělením, funguje asymptoticky, přičemž konvergence odhadnu-
tých hladin k požadované hladině je poměrně pomalá ve srovnání s ostatními
testy a už pro 5 skupin nestačí ani rozsahy výběrů 100. Pro malé rozsahy výběrů
je tato metoda hodně konzervativní.
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F-test Bonf. & Holm Tukey & HBW Bootstrap (A2)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 3,82 4,51 4,72 3,07 3,23 3,38 3,85 4,36 4,71 4,17 4,49 4,67
20 4,53 5,21 4,73 3,94 3,88 3,19 4,67 4,95 4,34 4,58 4,53 4,97
50 5,15 4,89 4,68 4,33 3,76 3,40 4,94 4,90 4,89 4,69 4,86 5,23

100 5,10 5,00 4,80 4,49 3,79 3,45 5,01 4,80 4,73 5,06 4,99 5,00

Welch Bonf. & Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 4,42 6,20 10,11 2,12 1,46 1,02 3,90 3,35 3,20 3,06 2,46 1,62
20 5,27 6,53 8,29 3,37 2,59 1,18 4,40 3,95 3,69 4,15 3,21 2,33
50 5,29 5,91 7,33 4,09 3,28 2,45 4,60 4,24 3,95 4,45 4,68 3,49

100 5,29 5,65 6,24 4,33 3,44 2,96 5,16 4,64 4,74 5,03 4,68 3,98

n
m

n
m

Tabulka 4.2: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro homoskedastická a vyvážená data,
která se řídí exponenciálním rozdělením s parametrem 1. Nahoře jsou metody, které předpoklá-
dají homoskedasticitu, dole jsou metody, které homoskedasticitu nepředpokládají.

Nevyvážená data

Pro případ nevyvážených dat bylo ukázáno, že hladina Tukeyho testu je menší
nebo rovna požadované hladině 5 %. Proto nás bude zajímat zejména to, jak
moc je Tukeyho metoda konzervativní. Nejprve si popíšeme, jakým způsobem
jsou data nevyvážená. Pro n ∈ {10; 20; 50; 100} jsou v případě tří skupin dány
rozsahy výběrů vektorem n · (1; 2; 3), pro pět skupin pak vektorem n · (1; 2; 3; 4; 5)
a pro deset skupin vektorem n · (1; 1,5; 2, . . . , 4,5; 5; 5,5). Rozsahy všech skupin
jsou tedy odlišné.

Normálně rozdělená data. Nejprve se opět budeme zabývat případem, kdy
data pochází z normovaného normálního rozdělení. Z tabulky 4.3 se zdá, že F-test
i Welchův test dodržují předepsanou hladinu. Bonferroniho a Holmova metoda
jsou pro normálně rozdělená homoskedastická data konzervativní, a to za před-
pokladu homoskedasticity, ale i v případě, kdy tyto metody homoskedasticitu ne-
předpokládají. Tukeyho metoda dává sice menší odhady hladiny testu než HBW
metoda, nicméně rozdíly se nezdají být příliš velké. Čím více skupin porovnáváme,
tím jsou rozdíly odhadnutých hladin těchto dvou testů větší. Zdá se, že Tukeyho
metoda je konzervativní zejména v případě velkého počtu skupin a malých roz-
sahů výběrů. Verze HBW metody, která neklade předpoklad homoskedasticity, je
opět pro malé rozsahy výběrů v případě hodně skupin liberální, ale opět funguje

F-test Bonf & Holm Tukey HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 4,76 4,82 5,04 4,02 3,47 3,31 4,67 4,44 4,44 4,76 4,64 4,75
20 5,05 5,01 4,72 4,43 3,86 3,30 5,11 4,76 4,73 5,15 4,95 5,16
50 4,98 5,40 5,17 4,42 3,88 3,58 4,99 4,84 4,61 5,10 5,09 4,94

100 4,78 5,17 5,30 4,07 3,96 3,54 4,66 4,86 4,83 4,73 5,01 5,10

Welch Bonf & Holm Bootstrap (A2) HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 5,04 4,74 5,42 4,18 3,82 3,61 4,82 5,11 5,46 5,57 6,42 6,60
20 5,18 5,16 5,09 4,65 3,88 3,76 4,71 4,92 5,18 5,33 5,79 5,96
50 5,13 5,35 5,05 4,46 3,99 3,69 4,80 5,24 4,93 4,97 5,22 5,02

100 4,73 5,21 5,28 3,95 3,91 3,55 4,62 4,66 5,12 4,93 5,26 5,13

n
m

n
m

Tabulka 4.3: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro normálně rozdělená homoskedas-
tická nevyvážená data. Nahoře jsou metody, které předpokládají homoskedasticitu, dole jsou
metody, které homoskedasticitu nepředpokládají (kromě metody založené na bootstrapu dle
algoritmu 2, která homoskedasticitu předpokládá, ale neklade předpoklad normality).
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F-test Bonf & Holm Tukey HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 4,44 4,65 4,59 3,77 3,41 3,23 4,38 4,38 4,57 4,49 4,63 4,91
20 4,92 4,73 4,97 4,28 3,49 3,50 4,97 4,34 4,63 5,02 4,62 4,97
50 5,21 5,15 4,95 4,52 3,96 3,53 5,08 4,91 4,73 5,15 5,10 5,06

100 5,50 4,86 4,88 4,81 3,56 3,59 5,39 4,60 4,72 5,48 4,86 5,06

Welch Bonf & Holm Bootstrap (A2) HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 6,37 8,71 10,29 5,03 5,79 5,12 4,66 4,94 5,01 6,48 7,38 8,87
20 6,45 6,82 8,18 5,18 4,96 4,84 4,80 5,09 5,36 5,72 6,40 7,30
50 5,68 6,25 6,49 4,71 4,64 4,26 5,40 4,65 4,86 5,22 6,07 6,02

100 5,73 5,45 5,47 4,89 3,98 3,76 5,23 5,21 5,16 5,57 5,42 5,67

n
m

n
m

Tabulka 4.4: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro homoskedastická nevyvážená data,
která se řídí exponenciálním rozdělením s parametrem 1. Nahoře jsou metody, které předpo-
kládají homoskedasticitu, dole jsou metody, které homoskedasticitu nepředpokládají (kromě
metody založené na bootstrapu dle algoritmu 2 pro heteroskedastická data, která homoskedas-
ticitu předpokládá, ale neklade předpoklad normality).

asymptoticky. V tabulce vidíme také odhadnuté hladiny metody založené na bo-
otstrapu dle algoritmu 2 (pro homoskedastická data bez předpokladu normality),
použité pro normálně rozdělená data. Uvedli jsme, že tato metoda dodržuje hla-
dinu pouze asymptoticky, nicméně pro normálně rozdělená data se zdá, že metoda
dodržuje předepsanou hladinu přesně, stejně tak jako v případě vyvážených dat
(viz tabulka 4.1).

Data s exponenciálním rozdělením. I v tomto případě metody, které před-
pokládají homoskedasticitu, dodržují hladinu asymptoticky bez předpokladu nor-
mality, přičemž Tukeyho metoda je nyní asymptoticky konzervativní. Opět bu-
deme uvažovat exponenciální rozdělení s parametrem 1. Z tabulky 4.4 se zdá,
že F-test a HBW metoda, která předpokládá homoskedasticitu, dávají rozumné
výsledky už pro n = 20, tedy je-li nejmenší rozsah ze všech náhodných výběrů
20. Odhadnuté hladiny Tukeyho metody jsou opět pouze o trochu menší než
odhadnuté hladiny HBW metody. I nyní platí, že s rostoucím m rostou rozdíly
odhadnutých hladin těchto dvou metod. Tukeyho metoda je pro malé rozsahy
výběrů trochu konzervativní. Bonferroniho a Holmova metoda jsou za předpo-
kladu homoskedasticity konzervativní. Pokud bychom ale na tato homoskedas-
tická data použili Bonferroniho a Holmovu verzi, která homoskedasticitu nepřed-
pokládá, můžou být tyto metody pro malé rozsahy výběrů dokonce trochu li-
berální. Pro velké rozsahy výběrů opět vidíme konzervativnost těchto metod.
Welchův test je pro malé rozsahy výběrů liberální, nicméně se zdá, že pro hodně
velké rozsahy výběrů by mohl dodržovat předepsanou hladinu. HBW metoda,
která nepředpokládá homoskedasticitu, je liberální. Nicméně se zdá, že dodržuje
hladinu asymptoticky a pro dodržení předepsané hladiny je potřeba n o trochu
větší než 100. Zdá se, že metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 2 (která
předpokládá homoskedasticitu, ale ne normalitu) dodržuje předepsanou hladinu.

4.1.2 Případ heteroskedasticity
Pro případ heteroskedasticity jsme uvedli Bonferroniho proceduru (kapitola

3.1), Holmovo proceduru (kapitola 3.1), dvě rozšíření Tukeyho metody (kapitola
3.2), HBW metodu (kapitola 3.3) a metody založené na bootstrapu (kapitola 3.4).
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Jelikož se námi uvedené rozšíření Tukeyho metody – Gamesova a Howellova me-
toda a Cochranova metoda – v praxi tolik nepoužívají, nebudeme se jimi v simu-
lacích zabývat. Spolu s ostatními testy ověříme hladinu i Welchova testu analýzy
jednoduchého třídění (kapitola 1.2). Holmova metoda je nyní v kontextu dodr-
žení hladiny stejně tak jako v případě shody rozptylů ekvivalentní Bonferroniho
metodě.

Podobně jako v předchozí sekci, i nyní budeme pomocí simulací sledovat také
to, jak se chovají metody, které předpokládají homoskedastická data, při pou-
žití na heteroskedastická data. V případě vyvážených dat opět využijeme toho,
že za předpokladu homoskedasticity jsou Tukeyho a HBW metody ekvivalentní
pro vyvážená data.

I když jsme v případě heteroskedastických dat nemuseli v teoretické části
rozlišovat vyvážená a nevyvážená data, nyní tyto dvě situace rozlišíme. Budeme
při tom sledovat např. rozdíly v rychlostech konvergence odhadnutých hladin
k požadované hladině a míru konzervativnosti či liberality testů. Zajímá nás také
chování Tukeyho metody, která předpokládá homoskedasticitu a její dodržování
hladiny se liší v závislosti na tom, zda je datový soubor vyvážený či nikoli.

Nejprve si popíšeme, jak jsme zvolili rozptyly náhodných výběrů, aby vznikla
nevyvážená data. Všechny náhodné výběry mají odlišné rozptyly. V případě tří
skupin budeme uvažovat rozptyly 1; 2; 3. V případě pěti skupin pak 1; 1,5; 2; 2,5;
3. V případě deseti skupin 1; 1,25; . . . ; 3; 3,25. V případě normálního rozdělení je
zřejmé, jak generovat data, která mají uvedené rozptyly a střední hodnotu vždy
0. Pro porušení předpokladu normality jsme v předchozí části uvažovali expo-
nenciální rozdělení s parametrem 1. Nyní využijeme toho, že toto exponenciální
rozdělení je zároveň gamma rozdělení s parametry 1 a 1, které má střední hod-
notu 1, rozptyl 1 a šikmost 2. Pro porušení předpokladu normality tedy budeme
generovat gamma rozdělení se střední hodnotou 1 a rozptyly jako výše uvedené.
Popíšeme, jaké parametry mají tato gamma rozdělení.

Nechť X se řídí gamma rozdělením s parametry k > 0 a θ > 0, jehož hustota je

f(x) = 1
Γ(k)θk

xk−1e− x
θ ,

přičemž Γ(·) značí gamma funkci. Pak platí E X = kθ, var x = kθ2 a koeficient
šikmosti je dán jako 2/

√
k. Postupným řešením dvou rovnic o dvou neznámých

snadno zjistíme parametry k a θ. Výsledné hodnoty jsou zaneseny v tabulce 4.5.
Vidíme, že se zvětšujícím se rozptylem se zvětšuje šikmost rozdělení, která se po-
hybuje od 2 (pro rozptyl 1) až do 3,61 (pro rozptyl 3,25). Data tedy budou hodně
zešikmená, což je důležité zdůraznit, neboť lze očekávat horší chování testů, než
pokud by se koeficienty šikmosti dat pohybovaly v menších hodnotách.

rozptyl 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25

k 1 4/5 2/3 4/7 1/2 4/9 2/5 4/11 1/3 4/13
θ 1 5/4 3/2 7/4 2 9/4 5/2 11/4 3 13/4

šikmost 2,00 2,24 2,45 2,65 2,83 3,00 3,16 3,32 3,46 3,61

Tabulka 4.5: Koeficienty šikmosti a parametry gamma rozdělení se střední hodnotou 1 v zá-
vislosti na velikosti rozptylu.
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Vyvážená data

Připomeňme, že v případě vyvážených dat je HBW metoda, která předpokládá
homoskedastická data, ekvivalentní Tukeyho metodě.

Normálně rozdělená data. Nejprve se opět zaměříme na normálně rozdělená
data. V tabulce 4.6 vidíme, že i přesto, že Welchův test používá korekci v případě
malých rozsahů náhodných výběrů, odhadnutá hladina tohoto testu pro malé
rozsahy náhodných výběrů (n = 10) a větší počet skupin (m = 10) je větší než
požadovaná hladina, tedy 5 %. F-test je trochu liberální a zdá se, že by mohl dodr-
žovat předepsanou hladinu v případě tří skupin. Bonferroniho a Holmova metoda
jsou opět konzervativní. Pokud ale na normálně rozdělená heteroskedastická data
použijeme verzi Bonferroniho a Holmovy metody, která předpokládá homoske-
dasticitu, nejsou tyto metody tolik konzervativní, dokonce se zdá, že až na pár
výjimek dodržují předepsanou hladinu. HBW metoda, která nepředpokládá ho-
moskedasticitu, a tedy funguje asymptoticky, je opět v případě malých rozsahů
výběrů a hodně skupin liberální. Pro dodržení předepsané hladiny stačí n = 50,
nejpíš i o něco méně. Naopak pokud na tato heteroskedastická data použijeme
Tukeyho a HBW metody, které předpokládají homoskedasticitu, vidíme, že tyto
metody dodržují předepsanou hladinu pouze pro hodně málo skupin. Už pro pět
skupin jsou tyto metody liberální. Zdá se, že metoda založená na bootstrapu dle
algoritmu 3 (která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu) dodržuje pře-
depsanou hladinu, v některých případech možná může být trochu konzervativní.
Dále se zdá, že metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 4 (která nepřed-
pokládá homoskedasticitu ani normalitu) dodržuje hladinu asymptoticky a to od
n = 50. Pro malé rozsahy výběrů je tato metoda konzervativní.

Data s gamma rozdělením. Pro porušení předpokladu normality budeme
uvažovat gamma rozdělení s parametry dle tabulky 4.5. Připomeňme, že tato
data jsou hodně zešikmená. V tabulce 4.7 vidíme, že Welchův test je nyní hodně
liberální. Test má při porušení předpokladu dodržovat hladinu asymptoticky,
nicméně ani rozsah každého výběru 100 není pro dodržení hladiny dostatečný.
F-test dodržuje předepsanou hladinu mnohem lépe a to i pro malé rozsahy vý-
běrů. Bonferroniho a Holmova metoda jsou nyní také konzervativní, ale zdá se,

Welch Bonf. & Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 4,89 5,14 6,03 4,14 3,65 3,45 4,81 5,50 6,24 5,14 4,50 5,38
20 4,99 5,22 5,44 4,13 4,09 3,44 4,80 5,65 5,64 5,15 5,02 5,05
50 4,80 4,97 5,34 4,28 3,80 3,45 4,75 4,87 5,36 5,17 4,57 5,25

100 4,89 5,26 5,06 4,29 3,94 3,41 4,55 5,21 5,50 5,31 5,16 4,84

F-test Bonf. & Holm Tukey & HBW Bootstrap (A4)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 5,44 5,44 6,18 4,62 4,47 5,47 5,35 5,63 6,93 4,13 3,48 2,24
20 5,08 5,61 5,79 4,37 4,70 4,72 5,01 5,81 6,38 4,98 4,20 3,83
50 5,23 5,39 6,19 4,56 4,44 5,39 5,14 5,50 6,91 4,83 4,78 4,95

100 5,38 5,90 5,53 4,73 5,02 5,21 5,29 6,01 6,61 5,13 4,74 4,84

n
m

n
m

Tabulka 4.6: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro normálně rozdělená heteroskedas-
tická vyvážená data. Nahoře jsou metody, které nepředpokládají homoskedasticitu, dole pak
metody, které homoskedasticitu předpokládají (kromě metody založené na bootstrapu dle al-
goritmu 4, nepředpokládá homoskedasticitu ani normalitu).
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Welch Bonf & Holm HBW Bootstrap (A4)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 7,25 10,08 17,61 4,02 2,35 1,08 5,97 4,86 5,13 1,99 0,38 0,02
20 7,40 9,60 13,83 5,15 3,99 2,53 5,81 6,04 5,76 3,78 1,53 0,31
50 6,27 7,79 10,81 5,36 4,44 4,24 5,88 5,64 6,22 4,89 3,98 2,93

100 6,07 6,51 7,53 4,99 4,18 3,56 5,92 5,34 5,41 5,28 4,95 4,16

F-test Bonf & Holm Tukey & HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 5,21 4,65 5,20 4,26 3,38 3,96 5,02 4,34 5,27 5,10 3,52 2,60
20 5,46 4,79 4,57 4,67 3,83 4,27 5,29 4,95 5,67 6,02 5,11 4,53
50 5,70 5,53 5,58 4,98 4,75 4,96 5,64 5,82 6,24 6,19 5,71 5,52

100 5,51 5,15 5,50 4,69 4,21 4,74 5,34 5,40 6,34 6,04 5,45 5,78

n
m

n
m

Tabulka 4.7: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro heteroskedastická vyvážená data,
která se řídí gamma rozdělením. Nahoře jsou metody, které nepředpokládají homoskedasticitu,
dole jsou metody, které homoskedasticitu předpokládají (kromě metody založené na bootstrapu
dle algoritmu 3, která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu).

že pro tři skupiny by od rozsahů výběrů 20 mohla být předepsaná hladina dodr-
žena. V případě heteroskedastických dat s gamma rozdělením jsou Bonferroniho
a Holmova metoda, které předpokládají homoskedasticitu, méně konzervativní
oproti jejich verzi bez předpokladu homoskedasticity a celkově se zdá být lepší
použít verzi předpokládající homoskedasticitu. HBW metoda, která má dodr-
žovat hladinu asymptoticky, je v některých případech liberální a pro dodržení
hladiny se zdá být potřeba n o trochu větší než 100. Tukeyho a HBW metoda,
která předpokládá homoskedasticitu, je nyní také trochu liberální a nezdá se, že
by metody dodržovaly hladinu asymptoticky. Zdá se, že metoda založená na bo-
otstrapu dle algoritmu 4 (která nepředpokládá homoskedasticitu ani normalitu)
dodržuje předepsanou hladinu asymptoticky, nicméně pro hodně skupin nestačí
ani n = 100. Pro malé rozsahy výběrů je však tato metoda hodně konzervativní,
mnohem více než Bonferroniho a Holmova metoda. Metoda založená na boot-
strapu dle algoritmu 3 (která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu)
je nyní pro malé rozsahy výběrů v případě hodně skupin konzervativní, pro velké
rozsahy výběrů je naopak liberální, nicméně se zdá, že by tato metoda mohla
dodržovat předepsanou hladinu asymptoticky.

Nevyvážená data

Nyní se podíváme na případ nevyvážených dat. Případ heteroskedasticity a ne-
vyvážených dat jsme zkombinovali tak, že data jsou nevyvážená stejným způso-
bem jako v případě homoskedasticity a rozptyly rozdělení vezmeme stejné jako
v předchozí sekci. Přitom platí, že skupina s největším rozptylem má nejmenší
rozsah a naopak. Platí tedy, že s rostoucím rozsahem výběru se zmenšuje roz-
ptyl. Tato situace bude problematičtější, než kdyby s rostoucím rozptylem rostl
rozsah výběru, neboť ve skupině s velkým rozptylem a malým rozsahem je od-
had střední hodnoty výrazně méně spolehlivý oproti skupině s malým rozptylem
a velkým rozsahem.

Normálně rozdělená data. Začneme opět normálně rozdělenými daty. Z ta-
bulky 4.8 je patrné, že metody, které nepředpokládají homoskedasticitu, se chovají
velice podobně jako v případě vyvážených dat (viz tabulka 4.6). Naopak metody,
které předpokládají homoskedastická data selhávají. Všechny jsou hodně libe-
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Welch Bonf & Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 5,23 5,31 5,31 4,42 3,67 3,60 5,82 6,35 6,74 5,13 5,36 4,92
20 5,20 5,11 5,25 4,27 3,48 2,92 5,53 5,45 6,16 4,80 4,98 4,65
50 4,62 5,05 4,75 3,81 3,79 3,21 5,21 5,44 4,85 4,99 5,14 4,74

100 5,25 5,06 5,31 4,39 3,47 3,37 5,16 5,06 5,34 5,04 5,44 5,22

F-test Bonf & Holm Tukey Bootstrap (A4)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 10,00 11,51 12,83 9,03 9,99 10,56 10,17 11,73 13,06 4,50 3,78 3,69
20 10,46 11,09 12,31 9,58 9,59 10,14 10,40 11,14 12,46 5,06 5,01 4,73
50 9,40 11,53 11,86 8,69 10,33 10,27 9,62 11,85 12,44 4,97 5,04 5,15

100 10,51 11,66 12,92 9,59 10,02 10,72 10,64 11,66 13,13 5,03 5,01 5,04

n
m

n
m

Tabulka 4.8: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro normálně rozdělená heteroske-
dastická nevyvážená data. Nahoře jsou metody, které nepředpokládají homoskedasticitu, dole
jsou metody, které homoskedasticitu předpokládají (kromě metody založené na bootstrapu dle
algortmu 4, která nepředpokládá homoskedasticitu ani normalitu).

rální a v tabulce ani není vidět náznak, že by metody mohly dodržovat hladinu
asymptoticky. Dokonce i verze Bonferroniho a Holmovy metody, které předpo-
kládají homoskedasticitu, jsou při použití na normálně rozdělená heteroskedas-
tická nevyvážená data hodně liberální. Doposud jsme viděli pouze konzervativnost
těchto verzí Bonferroniho a Holmovy metody. Poznamenejme, že HBW metoda,
která předpokládá homoskedasticitu, je ještě o trochu více liberální než Tukeyho
metoda, proto jsme ji do tabulky neuvedli.

Data s gamma rozdělením. Pro porušení předpokladu normality opět vez-
meme gamma rozdělení s parametry dle tabulky 4.5. Opět je potřeba připome-
nout, že tato data jsou hodně zešikmená. V tabulce 4.9 vidíme, že nyní se všechny
metody chovají poněkud divoce. Všechny uvedené metody, které nepředpokládají
homoskedasticitu, jsou nyní hodně liberální zejména pro malé rozsahy výběrů.
Liberalita je opravdu velká, mnohem větší než jsme doposud u některých testů vi-
děli. Z tabulky se však zdá, že tyto metody budou fungovat asymptoticky, nicméně
pro dodržení hladiny žádného testu nestačí ani nejmenší rozsah ze všech náhod-
ných výběrů 100 (n = 100). Metody, které homoskedasticitu předpokládají, jsou
při použití na heteroskedastická nevyvážená data s gamma rozdělením také li-
berální a nezdá se, že by dodržovaly hladinu asymptoticky. Nicméně pro menší
rozsahy výběrů (n = 10, 20) jsou méně liberální než metody, které jsou pro hete-
roskedastická data určené. Stejně tak jako v případě normálně rozdělených dat, i
nyní je HBW metoda, která předpokládá homoskedasticitu, o trochu více liberální
než Tukeyho metoda, proto jsme ji i nyní do tabulky neuvedli. Nejlépe ze všech
uvedených testů dodržuje předepsanou hladinu metoda založená na bootstrapu
dle algoritmu 4 (která nepředpokládá homoskedasticitu ani normalitu), i když
pro malé rozsahy výběrů je tato metoda také liberální, a to zejména v případě
velkého počtu skupin, nicméně o dost méně než ostatní metody. V případě hodně
malých rozsahů výběrů a málo skupin se zdá být lepší použít některý z testů, který
předpokládá homoskedasticitu, například Bonferroniho nebo Holmovu metodu.
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Welch Bonf & Holm HBW Bootstrap (A4)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 13,17 17,06 24,20 11,82 14,09 18,06 13,40 16,52 21,54 7,79 9,69 6,46
20 11,00 12,90 15,29 9,70 10,90 12,05 11,18 12,66 16,35 8,23 7,12 6,78
50 8,39 8,84 10,27 7,43 7,25 7,56 8,37 8,64 10,84 6,16 5,48 6,02

100 7,24 7,08 7,90 6,24 5,58 5,99 7,20 7,15 8,44 5,31 5,37 5,09

F-test Bonf & Holm Tukey Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 8,15 9,84 11,13 6,94 7,90 8,97 7,86 9,52 11,16 13,68 16,49 21,61
20 9,40 10,08 11,21 8,57 8,38 9,19 9,62 9,99 11,37 10,60 12,12 14,53
50 10,22 10,74 12,24 9,52 8,83 10,36 10,44 10,40 12,44 8,66 8,92 10,47

100 10,56 11,25 12,56 9,68 9,65 10,75 10,60 11,44 13,06 6,87 7,29 8,46

n
m

n
m

Tabulka 4.9: Odhadnuté hladiny testů (v procentech) pro heteroskedastická nevyvážená data,
která se řídí gamma rozdělením. Nahoře jsou metody, které nepředpokládají homoskedasticitu,
dole jsou metody, které homoskedasticitu předpokládají (kromě metody založené na bootstrapu
dle algoritmu 3, která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu).

4.2 Síla testu
Test každé elementární hypotézy má určitou sílu, která je definována jako

pravděpodobnost, že při neplatnosti nulové hypotézy dojde k jejímu zamítnutí.
Zřejmě máme-li k dispozici dva testy, které dodržují předepsanou hladinu, pre-
ferujeme ten s větší silou. Není však jednoznačné, jak definovat sílu procedury
mnohonásobného testování. Bretz a kol. (2011, sekce 2.1.1, str. 15) uvádí několik
způsobů jak chápat sílu v kontextu mnohonásobného testování. Uvádí, že v pří-
padě porovnávání procedur je vhodné použít průměrnou sílu (anglicky average
power), kterou si definujeme v kontextu testování elementárních hypotéz (2.1).
Nechť M1 je počet všech neplatných hypotéz, 0 < M1 ≤ M , kde M je celkový
počet elementárních hypotéz. Pak definujeme průměrnou sílu jako

βave = 1
M1

∑︂
i<j

Hi,j
0 neplatí

βi,j,

kde βi,j je síla přislušící elementární hypotéze Hi,j
0 , tedy je to pravděpodobnost

zamítnutí neplatné elementární hypotézy Hi,j
0 .

Pomocí simulací tedy nejprve odhadneme sílu příslušící každé neplatné ele-
mentární hypotéze a následně je zprůměrujeme. Jak jsme již zmínili, nyní bude
délka simulace K = 1 000, neboť sílu nepotřebujeme odhadovat tak přesně jako
hladinu testu a zmenšením délky simulace se podstatně sníží časová náročnost
pro výpočty. Pro bootstrap budeme opět volit B = 999.

Poznamenejme, že síla testů se zřejmě odvíjí od rozsahů výběrů, rozptylů
rozdělení a rozdílů ve středních hodnotách jednotlivých rozdělení. S rostoucími
rozsahy výběrů zřejmě síla roste, neboť odhady středních hodnot jsou přesnější.
Zvyšující se rozptyl rozdělení naopak přesnost odhadu střední hodnoty snižuje,
tedy i síla metody se zmenšuje. Pokud budeme zvětšovat rozdíly mezi středními
hodnotami, budeme přirozeně více zamítat, a tedy síla opět poroste.

Je mnoho situací, pro které můžeme zkoumat porovnání průměrné síly metod.
My jsme pro ilustraci zvolili případ, kdy bude neplatná přibližně polovina elemen-
tárních hypotéz. V případě normálního rozdělení vezmeme vždy polovinu rozdě-
lení se střední hodnotou 0 a druhou polovinu se střední hodnotou 0,5. V případě
lichého počtu rozdělení bude méně rozdělení se střední hodnotou 0,5. Pro po-
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rušení předpokladu normality budeme opět uvažovat gamma rozdělení. Jelikož
jsme v předchozí sekci uvažovali gamma rozdělení se střední hodnotou 1, budeme
v tomto případě uvažovat téměř stejný design simulací jako pro normální rozdě-
lení, nicméně nyní budou střední hodnoty všech rozdělení o 1 větší oproti případu
s normálním rozdělením. V případě střední hodnoty 1,5 získáváme pro homoske-
dastický design, kdy je rozptyl 1, gamma rozdělení s parametry 9/4 a 2/3.

Jak uvidíme v následujících tabulkách, odhady průměrných sil se v případě
některých metod budou lišit jenom trochu. Porovnávání metod dle kritéria síly
bude o něco více obtížné než porovnávání dle kritéria dodržování předepsané hla-
diny, neboť malé rozdíly v odhadnutých silách nemusí být statisticky významné.
Poznamenejme, že průměrné síly téměř všech metod jsou odhadovány na stej-
ných datech. Jediné metody, pro které jsme v simulacích využili jiná data, jsou
všechny metody založené na bootstrapu, a to kvůli jejich výpočetní náročnosti.
Proto si můžeme dovolit porovnávat odhady průměrných sil metod, které nejsou
založené na bootstrapu, mnohem více, než kdybychom vždy využívali jiný datový
soubor.

4.2.1 Případ homoskedasticity
Při odhadování průměrné síly metod už budeme rozlišovat Bonferroniho a Hol-

movu metodu, neboť procedury mají sice stejnou hladinu, ale síla Holmovy me-
tody by měla být o něco větší než síla Bonferroniho metody. Jelikož Bonferroniho
metoda je úplně nejjednodušší přístup pro párová porovnání, ale je známá malou
silou, bude nás zajímat zejména porovnání síly Bonferroniho a Holmovy metody
a to, zda se Holmova metoda svou průměrnou silou může rovnat ostatním me-
todám, jako je např. Tukeyho a HBW metoda. Opět budeme rozlišovat případ
vyvážených a nevyvážených dat, neboť v případě nevyvážených dat je Tukeyho
metoda (asymptoticky) konzervativní.

Při porovnávání (průměrné) síly metod však musíme vzít v úvahu, jak metody
dodržují předepsanou hladinu. Pokud je metoda liberální, pak se dá očekávat,
že bude mít větší sílu než jiná metoda, která je konzervativní, nebo dodržuje
předepsanou hladinu. Liberální metoda totiž zamítá hypotézy celkově více, než
by měla. Oproti tomu konzervativní metoda zamítá hypotézy celkově méně než
metody, které konzervativní nejsou.

Vyvážená data

Normálně rozdělená data. Nejprve budeme uvažovat normálně rozdělená
data. Střední hodnoty rozdělení budou tak jak jsou popsány výše a rozptyly všech
rozdělení budou 1. Odhadnuté průměrné síly metod, které předpokládají ale i ne-
předpokládají homoskedasticitu, vidíme v tabulce 4.10. Vidíme, že celkově mají
metody, které nepředpokládají homoskedasticitu, menší sílu než metody, které
homoskedasticitu předpokládají. Zajímavé je to, že pro větší rozsahy výběrů má
Holmova metoda, která předpokládá homoskedasticitu, o trochu větší sílu než
Tukeyho a HBW metoda, která také předpokládá homoskedasticitu, a to do-
konce i pro velký počet skupin. Nejmenší sílu má Bonferroniho metoda, která
neklade předpoklad homoskedasticity. HBW metoda, která nepředpokládá ho-
moskedasticitu, má celkově o trochu menší odhadnutou průměrnou sílu než Tu-
keyho a HBW metoda, která homoskedasticitu předpokládá. A to přesto, že je
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Bonferroni Holm Tukey & HBW Bootstrap (A2)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 8,80 4,10 1,36 9,25 4,40 1,38 9,80 5,07 1,75 10,00 4,80 1,81
20 19,50 10,82 4,66 20,95 11,57 4,79 21,00 12,77 5,70 22,05 11,62 5,63
50 53,45 37,68 21,63 56,70 41,40 23,11 55,85 41,12 24,86 56,95 40,12 24,70

100 87,50 76,52 60,20 89,70 81,20 64,68 88,85 79,10 64,02 87,40 78,18 64,56

Bonferroni Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 7,80 3,58 0,80 8,35 3,73 0,81 8,65 4,67 1,64 8,90 3,93 1,34
20 18,70 10,05 3,64 20,10 10,72 3,75 20,60 12,08 5,16 19,85 11,08 4,61
50 52,95 36,45 20,04 56,10 40,00 21,22 55,20 40,12 23,57 54,85 38,90 23,40

100 87,05 75,88 58,77 89,90 80,77 63,20 88,50 78,12 62,81 87,20 77,93 62,98

n
m

n
m

Tabulka 4.10: Odhadnuté průměrné síly testů (v procentech) pro vyvážená a homoskedas-
tická data, která se řídí normálním rozdělením, je-li neplatná přibližně polovina elementárních
hypotéz. Nahoře jsou metody, které předpokládají homoskedasticitu, dole pak metody, které
homoskedasticitu nepředpokládají.

HBW metoda bez předpokladu homoskedasticity pro malé rozsahy výběrů libe-
rální (viz tabulka 4.1). Metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 2 (která
předpokládá homoskedasticitu, ale ne normalitu) dává nejlepší odhad průměrné
síly pro hodně malé rozsahy výběrů a hodně skupin, ale rozdíl není tak velký jako
ve srovnání s Tukeyho metodou. Metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 3
(která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu) nemá v žádném případě
lepší odhady průměrné síly než ostatní metody.

Data s gamma rozdělením. Pro porušení předpokladu normality budeme
opět uvažovat gamma rozdělení, tak jak již bylo popsáno. Pro tento případ jsou
odhadnuté průměrné síly testů v tabulce 4.11. Opět vidíme, že odhadnutá prů-
měrná síla Holmovy metody, která předpokládá homoskedasticitu, je pro větší
rozsahy výběrů o trochu větší než v případě Tukeyho a HBW metody, která také
předpokládá homoskedastická data. Opět je odhadnutá nejmenší průměrná síla
v případě Bonferroniho metody, která nepředpokládá homoskedasticitu. Pro pří-
pad malých rozsahů výběrů a hodně skupin má nyní největší odhadnutou prů-
měrnou sílu HBW metoda, která homoskedasticitu nepředpokládá. To je zajímavé
ve srovnání s normálními daty (viz tabulka 4.10), kdy tato metoda nepatřila mezi
ty s největší odhadnutou průměrnou silou a zároveň byla pro malé rozsahy výběrů

Bonferroni Holm Tukey & HBW Bootstrap (A2)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 11,95 5,13 1,60 13,25 5,40 1,64 13,60 6,08 2,06 13,80 7,07 1,98
20 23,75 11,93 4,90 25,30 12,83 5,03 25,75 13,80 5,97 24,30 14,45 5,64
50 51,85 38,87 22,74 54,30 42,38 24,30 54,00 41,93 25,93 57,15 40,53 25,14

100 85,15 75,53 61,49 88,00 79,77 65,99 86,40 78,02 65,17 85,85 76,93 63,21

Bonferroni Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 10,55 4,15 1,07 11,30 4,48 1,10 12,90 6,32 2,40 11,60 5,60 1,80
20 23,50 11,72 4,72 25,10 12,68 4,84 25,40 14,48 6,74 24,10 13,58 6,54
50 52,35 39,13 23,34 55,50 42,62 24,77 53,95 43,22 27,14 53,55 41,68 25,83

100 85,20 74,28 60,31 87,80 78,67 64,72 86,45 76,77 64,27 86,85 78,03 62,94

n
m

n
m

Tabulka 4.11: Odhadnuté průměrné síly testů (v procentech) pro vyvážená a homoskedas-
tická data, která se řídí gamma rozdělením, je-li neplatná přibližně polovina elementárních
hypotéz. Nahoře jsou metody, které předpokládají homoskedasticitu, dole pak metody, které
homoskedasticitu nepředpokládají.
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liberální (viz tabulka 4.1). Nyní je totiž tato metoda pro malé rozsahy výběrů
konzervativní (viz tabulka 4.2). Metody založené na bootstrapu dle algoritmů 2
(předpokládá homoskedasticitu, ale ne normalitu) a 3 (předpokládá normalitu,
ale ne homoskedasticitu) celkově nemají výrazně lepší odhady průměrné síly než
ostatní metody, ale zdá se, že metoda dle algoritmu 2 má dobré odhady průměrné
síly pro malé rozsahy výběrů.

Nevyvážená data

Budeme uvažovat nevyvážená data stejným způsobem, jako při odhadování
síly metod. Tedy pro n ∈ {10; 20; 50; 100} jsou v případě tří skupin dány rozsahy
výběrů vektorem n·(1; 2; 3), pro pět skupin pak vektorem n·(1; 2; 3; 4; 5) a pro de-
set skupin vektorem n · (1; 1,5; 2, . . . , 4,5; 5; 5,5). Rozsahy všech skupin jsou tedy
odlišné. Střední hodnotu 0,5 jsme postupně přiřadili těm rozdělením, kterým pří-
sluší nejmenší rozsahy výběrů. Náhodné výběry s větším rozsahem tedy přísluší
rozdělením se střední hodnotou 0. V případě nevyvážených dat musíme odlišit
Tukeyho metodu a HBW metodu, která předpokládá homoskedastická data.

Normálně rozdělená data. Nejprve se opět zaměříme na normálně rozdělená
data. Odhadnuté průměrné síly metod vidíme v tabulce 4.12. I nyní je v případě
velkých rozsahů výběrů odhadnutá průměrná síla Holmovy metody, která před-
pokládá homoskedasticitu, o trochu větší než odhadnutá průměrná síla HBW
metody, která také předpokládá homoskedastická data. Odhady průměrné síly
Tukeyho metody jsou celkově o trochu menší než odhady průměrné síly HBW
metody, která předpokládá homoskedasticitu. HBW metoda, která homoskedas-
ticitu nepředpokládá, se v kontextu síly zdá být lepší pouze v případě hodně
malých rozsahů výběrů a hodně málo skupin. A to opět přesto, že je HBW me-
toda bez předpokladu homoskedasticity pro malé rozsahy výběrů a hodně skupin
liberální (viz tabulka 4.3). Už nás nepřekvapí, že nejmenší odhady průměrné
síly jsou v případě Bonferroniho metody, která nepředpokládá homoskedasticitu.
Metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 2 (která předpokládá homoskedas-
ticitu, ale ne normalitu) má největší odhadnuté průměrné síly pro hodně malé
rozsahy výběrů a hodně skupin, ale jinak se nezdá být lepší než ostatní metody.

Bonferroni Holm Tukey HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 13,00 12,07 7,48 14,35 12,93 7,79 14,35 13,68 9,12 14,75 14,15 9,50
20 31,60 29,92 26,04 33,75 32,42 27,70 33,20 32,53 29,08 33,50 33,30 29,84
50 71,85 77,05 75,58 75,30 81,17 79,58 73,50 79,12 78,22 73,50 79,63 78,78

100 96,75 97,33 97,04 97,60 98,38 98,02 97,20 97,73 97,55 97,30 97,85 97,64

Bonferroni Holm Bootstrap (A2) HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 12,00 10,65 6,42 13,15 11,52 6,63 15,40 12,48 10,58 15,85 14,60 9,50
20 29,10 27,17 23,28 30,85 29,33 24,73 29,50 32,63 28,28 32,80 32,97 29,10
50 71,05 74,93 73,73 74,25 79,68 77,78 71,75 77,93 79,09 73,55 79,38 78,10

100 96,40 97,20 96,62 97,25 98,23 97,74 96,90 97,93 97,95 96,95 97,92 97,57

n
m

n
m

Tabulka 4.12: Odhadnuté průměrné síly testů (v procentech) pro homoskedastická a nevyvá-
žená data, která se řídí normálním rozdělením, je-li neplatná přibližně polovina elementárních
hypotéz. Nahoře jsou metody, které předpokládají homoskedasticitu, dole pak metody, které ho-
moskedasticitu nepředpokládají (kromě metody založené na bootstrapu dle algoritmu 2, která
předpokládá homoskedasticitu, ale ne normalitu).

55



Bonferroni Holm Tukey HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 16,25 13,35 8,70 17,50 14,48 9,10 17,60 15,38 10,40 17,85 15,82 10,73
20 29,60 30,23 25,44 31,35 32,62 26,93 31,25 33,25 28,44 31,55 33,72 29,22
50 71,05 75,08 75,20 74,00 79,80 79,18 72,60 77,53 77,83 72,80 78,30 78,45

100 96,90 97,02 97,54 97,85 98,17 98,40 97,65 97,48 97,98 97,75 97,58 98,06

Bonferroni Holm Bootstrap (A2) HBW
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 9,55 7,37 4,96 10,25 7,80 5,14 17,25 14,72 10,00 14,40 12,62 8,32
20 24,20 24,92 21,00 26,60 26,92 22,46 33,05 31,87 27,80 29,80 31,22 27,04
50 72,20 75,23 74,30 75,65 80,48 78,71 74,65 76,38 78,38 75,45 80,02 79,13

100 97,95 98,02 98,02 98,65 98,90 98,79 96,00 97,90 97,87 98,40 98,57 98,62

n
m

n
m

Tabulka 4.13: Odhadnuté průměrné síly testů (v procentech) pro homoskedastická a nevy-
vážená data, která se řídí gamma rozdělením, je-li neplatná přibližně polovina elementárních
hypotéz. Nahoře jsou metody, které předpokládají homoskedasticitu, dole pak metody, které ho-
moskedasticitu nepředpokládají (kromě metody založené na bootstrapu dle algoritmu 2, která
předpokládá homoskedasticitu, ale ne normalitu).

Data s gamma rozdělením. Pro homoskedastická nevyvážená data, která
se řídí gamma rozdělením, vidíme odhadnuté průměrné síly metod v tabulce
4.13. Zajímavé je, že pro velké rozsahy výběrů mají nyní verze Holmovy a HBW
metody, které nepředpokládají homoskedasticitu, větší odhadnuté průměrné síly
než tytéž metody, které homoskedasticitu předpokládají. Pro malé rozsahy vý-
běrů jsou ale lepší verze těchto metod, které předpokládají homoskedasticitu. Dal
by se očekávat opačný scénář, neboť pro malé rozsahy výběrů mají Holmova me-
toda a HBW metoda, které nepředpokládají homoskedasticitu, větší odhadnuté
hladiny než tytéž metody, které předpokládají homoskedasticitu (viz tabulka 4.4).
Pro velké rozsahy výběrů se rozdíly v odhadnutých hladinách zmenšují. Co se týče
síly, pro malé rozsahy výběrů se zdá být nejvhodnější HBW metoda, která předpo-
kládá homoskedastická data, a pro velké rozsahy výběrů Holmova metoda, která
homoskedasticitu nepředpokládá.

4.2.2 Případ heteroskedasticity
Budeme uvažovat data, která budou heteroskedastická stejným způsobem,

jako v případě odhadování hladiny testů. Všechny náhodné výběry tedy mají
odlišné rozptyly a v případě tří skupin budeme uvažovat rozptyly 1; 2; 3, v pří-
padě pěti skupin pak 1; 1,5; 2; 2,5; 3 a v případě deseti skupin 1; 1,25; . . . ;
3; 3,25. Střední hodnotu 0,5 (resp. 1,5 pro gamma rozdělení) mají ta rozdělení
s menším rozptylem. Rozdělení s větším rozptylem mají střední hodnotu 0 (resp.
1 pro gamma rozdělení) a stále platí, že je neplatná přibližně polovina elemen-
tárních hypotéz a v případě lichého počtu rozdělení je méně rozdělení se střední
hodnotou 0,5 než se střední hodnotou 0. V předchozí kapitole, kde jsme simulovali

rozptyl 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25

k 9/4 9/5 3/2 9/7 9/8 1 9/10 9/11 3/4 9/13
θ 2/3 5/6 1 7/6 4/3 3/2 5/3 11/6 2 13/6

šikmost 1,33 1,49 1,63 1,76 1,89 2,00 2,11 2,21 2,31 2,40

Tabulka 4.14: Koeficienty šikmosti a parametry gamma rozdělení se střední hodnotou 1,5
v závislosti na velikosti rozptylu.
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hladiny testů, jsme již uvedli, jak vypadají gamma rozdělení se střední hodnotou
1 a rozptyly tak, jak jsou popsány výše. Obdobně bychom zjistili parametry ga-
mma rozdělení se střední hodnotou 1,5 a rozptyly jako výše. Výsledné hodnoty
parametrů jsou v tabulce 4.14. Poznamenejme, že výsledná rozdělení nejsou tolik
šikmá jako v případě střední hodnoty 1 a šikmost se pohybuje od 1,3 (v případě
rozptylu 1) do 2,4 (v případě rozptylu 3,25). Jelikož střední hodnotu 1,5 přiřa-
zujeme těm rozdělením s menším rozptylem, budeme v tomto případě uvažovat
méně šikmá rozdělení. Naopak rozdělení se střední hodnotou 0 budou opět hodně
šikmá.

Vyvážená data

Normálně rozdělená data. Opět se nejprve podíváme na normálně rozdě-
lená data. Odhadnuté průměrné síly testů vidíme v tabulce 4.15. Vidíme, že nyní
až na pár výjimek ztrácejí metody, které předpokládají homoskedasticitu, sílu
oproti metodám, které homoskedasticitu nepředpokládají. V tomto případě už
není tak jednoznačné, že Holmova metoda, která nepředpokládá homoskedasti-
citu, má větší sílu než HBW metoda, která také homoskedasticitu nepředpokládá,
pro velké rozsahy výběrů. V některých případech vychází lépe Holmova metoda
a jindy zase HBW metoda. Pro malé rozsahy výběrů má největší odhadnuté prů-
měrné síly HBW metoda, která nepředpokládá homoskedasticitu, ale opět to může
být způsobeno tím, že je tato metoda pro malé rozsahy výběrů liberální (viz ta-
bulka 4.6). Pro velké rozsahy výběrů nelze určit metodu s největší silou, ale je
zřejmé, že Bonferroniho metoda, která nepředpokládá homoskedasticitu, oproti
ostatním metodám bez předpokladu homoskedasticity sílu ztrácí.

Data s gamma rozdělením. Nyní se přesuneme k datům, která se řídí gamma
rozdělením s parametry dle tabulek 4.14 a 4.5, tak jak již bylo popsáno. Odhad-
nuté průměrné síly testů vidíme v tabulce 4.16. I nyní vidíme, že všechny me-
tody, které předpokládají homoskedasticitu, mají celkově menší sílu než metody,
které homoskedasticitu nepředpokládají. Holmova metoda, která homoskedasti-
citu nepředpokládá, opět není lepší než HBW metoda, která také nepředpokládá
homoskedasticitu, ale není ani výrazně horší. Jako metodu s největší silou mů-

Bonferroni Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 5,45 1,95 0,40 5,70 2,00 0,41 6,60 2,90 0,78 6,15 1,97 0,62
20 10,60 4,65 1,35 11,05 4,92 1,36 11,50 6,18 1,94 11,50 5,35 1,62
50 30,60 16,42 5,48 32,60 17,45 5,60 33,10 18,65 7,11 33,80 17,95 7,24

100 60,05 41,87 19,69 63,10 45,53 20,82 62,20 45,22 23,07 62,45 44,85 22,75

Bonferroni Holm Tukey & HBW Bootstrap (A4)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 4,35 1,83 0,56 4,65 1,90 0,58 5,05 2,32 0,78 5,55 1,73 0,37
20 7,65 4,37 1,64 8,25 4,63 1,65 8,70 5,25 2,02 11,60 5,00 1,40
50 25,75 14,50 5,63 27,25 15,52 5,84 27,10 16,48 6,82 30,95 18,00 7,24

100 53,95 38,27 19,90 57,30 41,88 21,12 55,95 41,48 22,73 65,00 44,22 23,52

n
m

n
m

Tabulka 4.15: Odhadnuté průměrné síly testů (v procentech) pro heteroskedastická vyvážená
data, která se řídí normálním rozdělením, je-li neplatná přibližně polovina elementárních hy-
potéz. Nahoře jsou metody, které nepředpokládají homoskedasticitu, dole pak metody, které
homoskedasticitu předpokládají (kromě metody založené na bootstrapu dle algoritmu 4, která
nepředpokládá homoskedasticitu ani normalitu).
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Bonferroni Holm HBW Bootstrap (A4)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 15,90 6,52 1,63 16,40 6,72 1,66 17,40 8,92 3,47 8,85 2,57 0,19
20 20,25 11,63 4,68 21,10 12,25 4,81 22,05 13,58 6,46 18,45 7,95 2,40
50 36,55 24,90 11,86 38,45 26,20 12,35 38,60 27,00 14,15 36,55 24,63 11,14

100 60,15 45,20 26,22 62,80 48,57 27,60 62,60 48,47 29,48 60,85 45,80 26,93

Bonferroni Holm Tukey & HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 12,75 4,25 1,14 13,20 4,55 1,17 13,55 5,15 1,48 16,90 7,83 2,21
20 14,05 6,85 1,75 14,65 7,43 1,81 15,15 7,97 2,26 23,00 13,62 5,84
50 29,45 18,20 6,87 31,25 19,18 7,16 31,15 20,00 8,19 40,50 27,13 13,97

100 54,45 40,45 21,27 57,40 44,03 22,55 56,60 43,53 23,96 61,10 47,18 29,47

n
m

n
m

Tabulka 4.16: Odhadnuté průměrné síly testů (v procentech) pro heteroskedastická vyvá-
žená data, která se řídí gamma rozdělením, je-li neplatná přibližně polovina elementárních
hypotéz. Nahoře jsou metody, které nepředpokládají homoskedasticitu, dole pak metody, které
homoskedasticitu předpokládají (kromě metody založené na bootstrapu dle algoritmu 3, která
předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu).

žeme odznačit HBW metodu, která nepředpokládá homoskedasticitu, neboť této
metodě přísluší největší odhady průměrných sil, a to zejména v případě malých
rozsahů výběrů a hodně skupin. Tato metoda nyní není liberální pro hodně malé
rozsahy výběrů, ale je liberální pro středně velké rozsahy výběrů (viz tabulka 4.7).
Poznamenejme, že metoda založená na boostrapu dle algoritmu 3 (která předpo-
kládá normalitu, ale ne homoskedasticitu) má také dobré odhady průměrných sil,
v některých případech dokonce o trochu větší než HBW metoda. Nicméně tato
metoda je také liberální v případě hodně málo skupin (viz tabulka 4.7). Naopak
matoda založená na bootstrapu dle algoritmu 4 (která nepředpokládá normalitu
ani homoskedasticitu) má menší odhady průměrných sil, což je zajímavé vzhledem
k tomu, že jsme nyní pracovali s daty, která porušují normalitu.

Nevyvážená data

Nyní se přesuneme k datům, která jsou nevyvážená stejným způsobem jako
v případě homoskedastických dat. Stejně tak jako když jsme odhadovali hladinu
testů i nyní přiřadíme největší rozsah výběru rozdělení s nejmenším rozptylem
a naopak. Stále platí, že střední hodnotu 0,5 (resp. 1,5 pro gamma rozdělení) mají
ta rozdělení s malým rozptylem, a tedy jim přísluší velké rozsahy výběrů. Naopak
střední hodnotu 0 (resp. 1 v případě gamma rozdělení) mají rozdělení s velkým
rozptylem, a tedy jim přísluší malé rozsahy výběrů.

Normálně rozdělená data. Nejprve se zaměříme na normálně rozdělená data.
V předchozí části této kapitoly jsme zjistili, že metody, které předpokládají ho-
moskedasticitu, jsou v tomto případě hodně liberální a nedodržují hladinu ani
asymptoticky (viz tabulka 4.8). Proto jsou v tabulce 4.17 odhadnuté průměrné
síly pouze testů, které homoskedasticitu nepředpokládají. Nicméně pozname-
nejme, že metody, které homoskedasticitu předpokládají, mají celkově o hodně
větší sílu než metody, které homoskedasticitu nepředpokládají. To je ale způso-
beno právě tím, že tyto metody celkově zamítají o dost více než by měly, což
je vidět už z jejich liberality. To, že jsou hodně liberální, je natolik závažné, že
metody není vhodné použít ani kvůli jejich větší síle. Proto se zaměříme pouze
na metody, které homoskedasticitu nepředpokládají a dodržují lépe předepsanou
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Bonferroni Holm HBW Bootstrap (A3)
3 5 10 3 5 10 3 5 10 3 5 10

10 9,80 6,00 1,96 10,05 6,23 2,02 11,35 8,42 3,52 11,50 7,83 2,74
20 22,30 16,97 5,70 22,85 18,02 5,91 23,90 20,88 8,59 22,60 19,03 8,11
50 54,00 48,77 27,92 56,80 52,18 29,55 56,95 54,03 33,40 54,85 54,10 32,90

100 79,45 78,13 63,46 82,25 81,87 67,02 81,20 81,33 68,32 80,10 81,28 68,00

n
m

Tabulka 4.17: Odhadnuté průměrné síly testů (v procentech) pro heteroskedastická nevy-
vážená data, která se řídí gamma rozdělením, je-li neplatná přibližně polovina elementárních
hypotéz. V tabulce jsou pouze metody, které nepředpokládají homoskedasticitu.

hladinu. Zdá se, že celkově má největší sílu HBW metoda, která je však opět
pro malé rozsahy výběrů liberální (viz tabulka 4.8). Do tabulky jsme nezahrnuli
metodu založenou na bootstrapu dle algoritmu 4 (která nepředpokládá homoske-
dasticitu ani normalitu), neboť ve srovnání s metodou založenou na bootstrapu
dle algoritmu 3 (která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu), která je
v tabulce uvedena, má tato metoda menší sílu pro malé rozsahy výběrů, nicméně
pro větší rozsahy výběrů jsou na tom obě metody podobně.

Data s gamma rozdělením. Nyní budeme uvažovat heteroskedastická nevy-
vážená data, která se řídí gamma rozdělením. Již jsme zmínili, že námi uvažovaná
rozdělení jsou hodně šikmá, což má za následek, že metody, které nepředpoklá-
dají homoskedasticitu jsou hodně liberální, a to i pro větší rozsahy výběrů (viz
tabulka 4.9). Metody sice nejpíš fungují asymptoticky, ale rychlost konvergence
je hodně pomalá. Ani metody, které homoskedasticitu předpokládají nedodržují
předepsanou hladinu. Proto se porovnáním síly testů v tomto případě nebudeme
zabývat.

4.3 Shrnutí výsledků
V této části se pokusíme porovnat metody, které jsme v práci představili,

na základě provedených simulací. Jak již bylo zmíněno, důležitější než síla testu
je dodržování předepsané hladiny. Pokud totiž nulová hypotéza platí, je její za-
mítnutí téměř nepřípustné, a tak je potřeba kontrolovat pravděpodobnost tohoto
jevu. V praxi bychom tedy měli používat pouze testy, jejichž skutečná pravdě-
podobnost chyby 1. druhu nepřekračuje předepsanou hladinu. Pokud je skutečná
hladina o něco menší (tedy test je konzervativní), nevadí nám to, nicméně ta-
kový test pak typicky ztrácí na síle. Proto chceme vybrat test, který dodržuje
předepsanou hladinu, a zároveň má oproti ostatním testům velkou sílu.

Zároveň také budeme sledovat to, jak jsou metody výpočetně náročné. Pokud
jednoduchá metoda má jenom o trochu menší sílu než výpočetně hodně náročná
metoda, přičemž obě dodržují předepsanou hladinu, můžeme se spokojit s jedno-
dušší metodou.

Nezapomeňme, že jsme se v simulacích zabývali pouze alternativou, kdy byla
neplatná přibližně polovina elementárních hypotéz. Všechny uvedené výsledky
se tedy vztahují k této alternativě.
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4.3.1 Případ homoskedasticity
V případě homoskedastických dat celkově ztrácí metody, které nepředpoklá-

dají homoskedasticitu, průměrnou sílu oproti metodám, které homoskedasticitu
předpokládají. A to až na pár výjimek, kterou je např. HBW metoda bez předpo-
kladu homoskedasticity, která má v některých případech velké odhady průměrné
síly, nicméně je zároveň v těchto situacích liberální.

Normálně rozdělená data. V případě normálně rozdělených dat má pro velké
rozsahy výběrů největší průměrnou sílu Holmova metoda, která předpokládá ho-
moskedasticitu, a to jak v případě vyvážených dat tak v případě nevyvážených
dat (viz tabulky 4.10 a 4.12). Přitom je tato metoda v obou případech konzerva-
tivní (viz tabulky 4.1 a 4.3). Pro malé rozsahy výběrů má v případě vyvážených
dat největší průměrnou sílu Tukeyho metoda (viz tabulka 4.10), která dodržuje
předepsanou hladinu a je ekvivalentní s HBW metodou za předpokladu homos-
kedasticity. V případě nevyvážených dat je tato metoda trochu konzervativní
zejména při porovnávání hodně skupin (viz tabulka 4.3), což může mít za ná-
sledek, že metoda ztrácí sílu. V případě malých rozsahů výběrů a hodně skupin
má v případě nevyvážených dat větší průměrnou sílu metoda založená na boot-
strapu dle algoritmu 2 (viz tabulka 4.12), která předpokládá homoskedasticitu ale
ne normalitu a která dodržuje předepsanou hladinu (viz tabulka 4.3). Pro málo
až středně skupin má v případě nevyvážených dat a malých rozsahů výběrů Hol-
mova metoda podobnou průměrnou sílu jako Tukeyho metoda (viz tabulka 4.12).

Data s gamma rozdělením. Nyní se budeme zabývat daty, která se řídí ga-
mma rozdělením a jsou hodně zešikmená. V případě velkých rozsahů výběrů má
opět největší odhady průměrné síly Holmova metoda (viz tabulky 4.11 a 4.13).
Zatímco v případě vyvážených dat pro hodně velké rozsahy výběrů jasně převládá
Holmova metoda, která předpokládá homoskedasticitu, v případě nevyvážených
dat má pro velké rozsahy výběrů větší průměrnou sílu Holmova metoda, která
homoskedasticitu nepředpokládá. Možná je to tím, že v případě nevyvážených
dat Holmova metoda bez předpokladu homoskedasticity lépe dodržuje předepsa-
nou hladinu (viz tabulka 4.4), tedy je méně konzervativní, zatímco u vyvážených
dat je tomu naopak a méně konzervativní je Holmova metoda, která předpokládá
homoskedasticitu (viz tabulka 4.2). Pokud bychom v případě nevyvážených dat
chtěli pro velké rozsahy výběrů použít metodu s předpokladem homoskedasti-
city, zvolili bychom na základě odhadů průměrných sil také Holmovu metodu.
V případě malých rozsahů výběrů a vyvážených dat má největší průměrnou sílu
Tukeyho metoda (viz tabulka 4.11), která v případě vyvážených dat dodržuje pře-
depsanou hladinu (viz tabulka 4.2) a je ekvivalentní HBW metodě za předpokladu
homoskedasticity. V případě nevyvážených dat má HBW metoda, která předpo-
kládá homoskedasticitu, o trochu větší průměrnou sílu než Tukeyho metoda (viz
tabulka 4.13).

4.3.2 Případ heteroskedasticity
Nyní je potřeba metody porovnávat podle průměrné síly opatrněji, neboť v pří-

padě heteroskedastických dat se některé metody chovají liberálně více než v pří-
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padě homoskedastických dat. Pokud skutečná hladina metody je větší než pře-
depsaná hladina, test není vhodné použít, zejména pokud je překročení hladiny
velké. HBW metoda, která homoskedasticitu nepředpokládá, dodržuje předepsa-
nou hladinu pouze asymptoticky (viz věta 10). Pro malé rozsahy výběrů je téměř
ve všech případech liberální, a tak není tuto metodu v případě malých rozsahů
vhodné použít. Liberálně se pak v případě heteroskedastických dat chovají i ně-
které metody, které předpokládají homoskedasticitu.

V případě heteroskedastických dat celkově ztrácí průměrnou sílu metody, které
předpokládají homoskedasticitu, oproti metodám, které homoskedasticitu nepřed-
pokládají. A to mnohem více, než byly rozdíly mezi odhadnutými průměrnými
silami těchto metod v případě homoskedastických dat. To se dalo očekávat, neboť
homoskedasticita je speciální případ heteroskedasticity.

Normálně rozdělená data. Začneme s normálně rozdělenými daty. Omezili
jsme se na metody, které dodržují předepsanou hladinu a pro malé rozsahy výběrů
má největší odhadnutou průměrnou sílu metoda založená na bootstrapu dle algo-
ritmu 3 (která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu), a to v případě
vyvážených i nevyvážených dat (viz tabulky 4.15 a 4.17). Pro velké rozsahy vý-
běrů má v případě vyvážených i nevyvážených dat největší průměrnou sílu HBW
metoda, která nepředpokládá homoskedasticitu (viz tabulky 4.15 a 4.17). V pří-
padě vyvážených dat při velkých rozsazích výběrů tato metoda již není liberální
(viz tabulka 4.6), v případě nevyvážených dat je metoda možná mírně liberální,
ale překročení předepsané hladiny není nikterak výrazné (viz tabulka 4.8). Pokud
bychom si chtěli být jisti, že metoda není liberální, můžeme v případě nevyváže-
ných dat a velkých rozsahů výběrů použít Holmovu metodu, která nepředpokládá
homoskedasticitu, nebo stejně tak jako v případě malých rozsahů výběrů metodu
založenou na bootstrapu dle algoritmu 3 (která předpokládá normalitu, ale ne
homoskedasticitu).

Data s gamma rozdělením. Dále se budeme zabývat daty, která se řídí ga-
mma rozdělením. Jak jsme již zmínili, námi použitá data jsou hodně zešikmená.
V případě vyvážených dat má z metod, které nepřekračují předepsanou hladinu,
největší průměrnou sílu Holmova metoda, která nepředpokládá homoskedasticitu,
a to pro velké i malé rozsahy výběrů (viz tabulka 4.16). HBW metoda, která ne-
předpokládá homoskedasticitu, i metoda založená na bootstrapu dle algoritmu 3
(která předpokládá normalitu, ale ne homoskedasticitu) můžou být v případě vy-
vážených dat liberální pro malé i velké rozsahy výběrů (viz tabulka 4.7). V případě
nevyvážených dat jsme sílu metod neporovnávali, jelikož všechny metody, které
předpokládají homoskedasticitu, jsou hodně liberální a metody, které homoske-
dasticitu nepředpokládají, by sice měly dodržovat předepsanou hladinu asympto-
ticky, nicméně pro dodržení hladiny nestačilo ani n = 100 (viz tabulka 4.9).
Odhadnuté hladiny konvergují nejrychleji k předepsané hladině u metody zalo-
žené na bootstrapu dle algoritmu 4 (která nepředpokládá homoskedasticitu ani
normalitu), a tak doporučujeme použít tuto metodu.
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Závěr
Cílem této práce bylo představit a pomocí simulací porovnat metody, které

jsou vhodné pro párová porovnání analýzy jednoduchého třídění. Nejprve jsme
se v kapitole 1 zabývali testováním globální nulové hypotézy, tedy hypotézy rov-
nosti středních hodnot všech rozdělení. Uvedli jsme nejpoužívanější F-test ana-
lýzy jednoduchého třídění, který klade předpoklad homoskedasticity. Při porušení
předpokladu shody rozptylů jsme jako možnou alternativu uvedli Welchův test
analýzy jednoduchého třídění.

V kapitole 2 jsme se zabývali metodami pro testování elementárních hypo-
téz za předpokladu shody rozptylů. Nejprve jsme uvedli jednoduchou Bonferro-
niho metodu a její modifikaci – Holmovu metodu. Následně jsme se zabývali
Tukeyho a Hothornovo-Bretzovo-Westfallovo (HBW) metodou a ukázali jsme, že
jsou v případě vyvážených dat ekvivalentní. Dále jsme ukázali, že obě metody
fungují asymptoticky bez předpokladu normality. Uvedli jsme i metody zalo-
žené na bootstrapu za předpokladu normality i bez tohoto předpokladu, nicméně
metoda založená na bootstrapu pro normálně rozdělená data je obdobou HBW
metody, a tak jsme se jí příliš nezabývali, neboť je výpočetně o dost náročnější.

V kapitole 3 jsme se přesunuli k metodám, které homoskedasticitu nepředpo-
kládají. Opět jsme uvedli Bonferroniho a Holmovu metodu. Tukeyho metoda je
definována pouze pro případ homoskedasticity, a tak jsme jako její rozšíření uvedli
Gamesovu a Howellovu metodu a Cochranovu metodu, nicméně jsme se těmito
metodami dále nezabývali, neboť se v praxi příliš nepoužívají. HBW metoda fun-
guje bez předpokladu homoskedasticity pouze asymptoticky, a to i za předpokladu
normality. Zabývali jsme se několika modifikacemi této metody, aby se zlepšilo
její chování v případě malých rozsahů výběrů. Tato metoda je totiž pro malé roz-
sahy výběrů liberální, což je problém. Nakonec jsme opět uvedli metody založené
na bootstrapu za předpokladu normality i bez tohoto předpokladu.

Simulace pro porovnání testů jsme uvedli v kapitole 4. Všechny simulace jsme
rozdělili do případů homoskedasticity a heteroskedasticity, vyvážených a nevyvá-
žených dat a normálně rozdělených dat či dat, která se řídí gamma rozdělením.
Gamma rozdělení, která jsme zvolili, jsou hodně šikmá, a tak jsme ukázali, jak se
testy chovají v poměrně extrémních situacích. Nejprve jsme se zabývali odhadová-
ním hladiny testů, jelikož testy, které překračují předepsanou hladinu, není dobré
použít. Ukázalo se, že metody, které předpokládají homoskedasticitu, jsou při po-
užítí na heteroskedastická data mírně liberální v případě vyvážených dat a hodně
liberální v případě nevyvážených dat. Sílu metod jsme porovnávali pomocí prů-
měrné síly. Ukázalo se, že v případě homoskedastických dat mají metody, které
homoskedasticitu nepředpokládají, celkově o trochu menší sílu než metody, které
homoskedasticitu předpokládají. V případě heteroskedastických dat mají metody,
které předpokládají homoskedasticitu, celkově o dost menší sílu než metody, které
homoskedasticitu nepředpokládají. Zajímavé je, že Holmova metoda se jako roz-
šíření Bonferroniho metody, které je také konzervativní, svou silou v některých
případech vyrovná metodám, které jsou výpočetně o dost složitější.

Jako rozšíření této práce by mohlo být zajímavé zabývat se podrobněji HBW
metodou bez předpokladu homoskedasticity. Možná existuje modifikace, kterou
jsme neuvažovali a která lépe dodržuje hladinu v případě malých rozsahů výběrů.
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Jistě by šlo provést rozsáhlejší simulační studii, například by bylo zajímavé zabý-
vat se daty, která porušují předpoklad normality a zároveň nejsou tak zešikmená,
jako gamma rozdělení, která jsme vybrali my. Také by mohlo být zajímavé do si-
mulační studie zahrnout modifikace Tukeyho metody bez předpokladu homos-
kedasticity – Gamesovu-Howellovu metodu a Cochranovu metodu. Dále by jistě
bylo užitečné zabývat se situací analýzy dvojného třídění.
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