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Použité značení

• log . . . přirozený logaritmus

• L(β) . . . sdružená hustota rozdělení v kontextu metody maximální věro-
hodnosti

• `(β) . . . logaritmická věrohodnost

• φq(c) . . . hustota q-rozměrného normálního rozdělení s nulovou střední
hodnotou a jednotkovou variační maticí

• f−1(x), J−1(x) . . . inverzní funkce nebo inverzní matice

• f(x|θ0) . . . hodnota funkce f(.) v bodě x, kde funkci známe až na para-
metr θ, který zde nabývá hodnoty θ0

• xT . . . transpozice vektoru; jejím výsledkem je vektor řádkový, neboť
standardně předpokládáme všechny vektory sloupcové

• f(x)T . . . značí transpozici na vektorovou funkční hodnotu funkce f(x)

• |D| . . . determinant matice

• ≈ . . . aproximace
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1. Úvod
Existuje spousta reálných situací, kdy nelze z povahy věci předpokládat nor-
malitu sebraných dat. Logistická regrese odhadující pravděpodobnost úspěchu
pro odezvu s alternativním rozdělením je typickým příkladem. Podobná situ-
ace nastává, pokud je odezva časem do události a nabývá jen kladných hodnot
(lze využít exponenciální či log-normální rozdělení) nebo zaznamenává počet
událostí a jejím oborem hodnot jsou přirozená čísla a nula (Poissonovo roz-
dělení, multinomické či geometrické rozdělení). Rozšíření lineárních modelů
o teorii zahrnující i tyto případy nazýváme zobecněnými lineárními modely.
Linearita zůstává v modelu v tom smyslu, že odhadujeme jistou funkci střední
hodnoty jako funkci regresorů, která je lineární v neznámých parametrech.

Předpokládejme, že data navíc můžeme uspořádat do skupin, ve kterých
očekáváme závislost pozorování (stroje z jedné výrobny, longitudinální data
na jednom pacientovi). Tento krok je zobecněním, neboť ztrácíme obvyklý
předpoklad nezávislého náhodného výběru. Závislost ve skupinách může být
vyřešena přídáním dalšího regresoru (identifikátoru skupiny), ovšem chceme-li
mít možnost zobecnit výsledky na celou populaci takových skupin, je nutné
považovat vliv skupiny za náhodnou veličinu, takzvaný náhodný efekt. Ob-
sahuje-li model jak pevné efekty regresorů tak náhodné efekty skupin, ozna-
čujeme model jako smíšený. Spojením obou konceptů dostáváme zobecněný
lineární model se smíšenými efekty.

Stejně jako v normálních lineárních modelech, i zde hrají podstatnou roli
odhady metodou maximální věrohodnosti. Oproti normálnímu případu často
nemá hledání takového odhadu analytické řešení vzhledem k přítomnosti kom-
plikovaných integrálů. Smyslem této práce je přesně formulovat tento problém,
důkladně prozkoumat a čtenáři představit v současnosti používané metody,
jejich kvalitu zhodnotit a výsledky demonstrovat na simulovaných datech.
Zahrnuta je i implementace metod v statistickém softwaru.

V kapitole 2 si výše zmíněné skutečnosti formalizujeme, definujeme zo-
becněný lineární model a ukážeme si, že maximalizace věrohodnostní funkce
nemusí mít analytické řešení. Přestože iterační metody nejsou stěžejním té-
matem práce, jejich stručné představení je zahrnuto v kapitole 3. Hlavní část
práce, tedy aproximační metody pro integrály obsažené ve věrohodnostní
funkci, obsahuje kapitola 4. Demonstrace efektivity a vlastností metod je
v kapitole 5 provedena pomocí simulačních studií. Implementace metod ve
statistickém softwaru je okomentována v kapitole 6 a samotný zdrojový kód
je představen v příloze A.
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2. Specifikace problému

2.1 Motivace

Nejprve si představíme dva praktické problémy, jejichž zkoumání vedlo na
získání datových souborů, jež obsahují nenormální odezvu a korelovaná po-
zorování v rámci skupin. Formalizování vztahů bude provedeno až v následu-
jící části, nyní bude demostrace spíše ilustrativní. Jejím smyslem je čtenáři
ukázat, že metody představované v hlavní části práce jsou potřebné v širo-
kém spektru různých praktických výzkumů. Použitá data jsou volně dostupná
v knihovnách statistického softwaru R vytvořeného skupinou R Development
Core Team (2010)1.

2.1.1 Toenail data

Data byla sebrána za účelem dermatologické studie. Předmětem výzkumu
bylo porovnání účinností dvou typů léčby na onychomykózu (plíseň napada-
jící nehty prstů na nohou, více viz De Backer a kol., 1998). Za odezvu byl po-
važován stupeň oddělení nehtu od nehtového lůžka. Odezva měla dva stupně:
žádné nebo mírné oddělení kódované nulou a střední nebo vážné oddělení kó-
dované jedničkou (proměnná infect). Celkem máme v datech 1908 měření
pro 294 pacientů, regresory nám udávají pořadí kontroly (visit), čas této kon-
troly v měsících (time) a identifikační číslo pacienta (ID). Samozřejmě data
obsahují informaci o typu léčby (trt). Prvních třináct pozorování můžeme
vidět v Tabulce 2.1.

Odezva má zřejmě alternativní rozdělení. Modelování její střední hod-
noty odpovídá modelování pravděpodobnosti „úspěchu“ (tedy výskytu plísně
v horším stádiu) a porovnávání léčeb bude souviset právě s jejich vlivem
na tuto pravděpodobnost. Modelování se komplikuje kvůli více měřením pro
jednoho pacienta, neboť jednotlivá pozorování nejsou nezávislá. Intuitivně je
jasné, že různí pacienti mají různé předpoklady pro akceptování léku a také
pro postup nemoci a zřejmě výsledky kontrol v rámci jednoho pacienta budou
silně souviset. Jak se vypořádat s tímto faktem si ukážeme v oddíle 2.2.

1Přesně se jedná o balíky survival a glmmAK. S pomocí nápovědy k těmto balíkům
mohou být snadno nalezeny kompletní datové soubory s podrobnou dokumentací a odkazy
na odpovídající literaturu.
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Tabulka 2.1: Toenail data. Ukázka kompletních dat prvních dvou pacientů.

ID infect trt time visit

1 1 1 0 1
1 1 1 0.9 2
1 1 1 3.5 3
1 0 1 4.5 4
1 0 1 7.5 5
1 0 1 10 6
1 0 1 13.1 7
2 0 0 0 1
2 0 0 1 2
2 1 0 2 3
2 1 0 3 4
2 0 0 6.5 5
2 0 0 9 6

2.1.2 Epileptic seizures data

Soubor těchto dat byl shromážděn během klinického pokusu, jak je popsáno
v práci Thall a Vail (1990). Pro 59 pacientů (veličina ID) bylo zaznamenáno,
kolik epileptických záchvatů dostali během osmitýdenní kontrolní doby. Poté
jim byla náhodně přiřazena standardní nebo experimentální léčba a opět bylo
zaznamenáváno, kolik záchvatů měli ve čtyřech následujících dvoutýdenních
intervalech (seizure). Návštěvy byly kódovány v regresoru visit, přičemž
kontrolní doba byla označena nulou. Jako další regresor byl uvažován věk
pacienta (veličina age). Data pro tři z pacientů nalezneme v Tabulce 2.2.

Odezva odpovídá Poissonovu rozdělení, vzhledem k tomu, že počet zá-
chvatů je vždy nezáporný a není shora omezen pevnou hranicí. Stejně jako
v předchozím případě zde máme několik pozorování pro jednoho pacienta,
u kterých bychom měli očekávat korelaci. Jak můžeme vidět na Obrázku 2.1,
pro tři konkrétní pacienty se zdá být průběh onemocnění po podání léčby
podobný, ale je posunutý vzhledem k charakteristice jednotlivých pacientů.
Právě tento efekt může být podchycen zahrnutím kontrolní doby jako regre-
soru, ale vliv jednotlivého pacienta na průběh léčby již tak snadno odfiltrovat
nelze. Uvědomme si dále, že zdrojů korelace by mohlo být ještě více: například
kdyby mezi pacienty byli sourozenci (očekáváme opět korelaci) nebo část pa-
cientů pocházela z jednoho kraje a zbytek z jiného. Posledně jmenovaný zdroj
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Tabulka 2.2: Epileptic seizures data. Ukázka datového souboru: data pro pa-
cienty číslo 102, 103 a 106.

ID seizure visit trt age

102 38 0 1 32
102 8 1 1 32
102 7 2 1 32
102 9 3 1 32
102 4 4 1 32
103 19 0 1 20
103 0 1 1 20
103 4 2 1 20
103 3 3 1 20
103 0 4 1 20
106 11 0 0 30
106 3 1 0 30
106 5 2 0 30
106 3 3 0 30
106 3 4 0 30
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Obrázek 2.1: Epileptic seizures data. Počet záchvatů v závislosti na jednotli-
vých obdobích pro pacienty s identifikačními čísly 102, 103 a 106.

by se dal eliminovat zahrnutím mezi regresory, pokud by nás zajímaly právě
jen tyto dva kraje a nechtěli bychom zobecňovat na celou republiku. Důklad-
nější vysvětlení a formalizace těchto rozdílných pohledů na věc budou podány
v následujícím oddílu.

2.2 Zobecněný lineární smíšený model

Označme si i = 1, . . . , I počet skupin v datech, v každé z nich mějme j =
1, . . . , ni pozorování, přičemž ni mohou být různá. Potom celkový počet na-
šich pozorování je

∑I
i=1 ni = n. Označme si pro každé pozorování vektor p

regresorů jako xij = (xij,0, . . . , xij,p−1), kdy často xij,0 = 1 pro všechna možná
i, j reprezentuje absolutní člen v následně vytvořeném modelu. Odezva Yij
nechť má rozdělení z exponenciální rodiny rozdělení (v kanonickém tvaru):

Definice 2.1. Náhodná veličina Yij patří do exponenciální rodiny roz-
dělení, pokud lze její hustotu vzhledem k nějaké σ-konečné míře ν zapsat ve
tvaru:

fij(yij|θij, ψ) = exp

[
yijθij − ζ(θij)

aij(ψ)
+ c(yij, ψ)

]
, (2.1)

7



kde θij je neznámý (kanonický) parametr, ψ neznámý parametr rozptylu a c(., .),
ζ(.) a aij(.) jsou známé funkce, přičemž ζ(.) je dvakrát spojitě diferencova-
telná a ζ ′′(.) > 0. ♦

Funkce aij(.) > 0 souvisí s rozptylem veličiny a její nejčastější volby jsou
apriorní váhy aij(ψ) = ψ

aij
nebo identita aij(ψ) = ψ.

Zobecněný lineární model se smíšenými efekty (nadále budeme používat
zkratku GLMM) pro popsanou situaci je dán jako model pro střední hodnotu
podmíněnou znalostí náhodných efektů. Předpokládáme lineární závislost na
charakteristikách jednotlivých pozorování (regresory xij) s přidáním společ-
ného vlivu skupin i = 1, . . . , ni:

Definice 2.2. Nechť Yij, kde i = 1, . . . , I a j = 1, . . . , ni, je náhodná ve-
ličina z exponenciální rodiny rozdělení. Dále buď g(.) známá, dvakrát spojitě
diferencovatelná a monotónní funkce, xij = (1, xij,1, . . . , xij,p−1)

T vektor regre-
sorů a zij = (zij,0, . . . , zij,q−1)

T vektorem q regresorů ovlivněných náhodným
efektem skupiny.

Potom zobecněný lineární model se smíšenými efekty je definován
jako:

g(µij) = xTijβ + zTijbi, (2.2)

kde µij = E [Yij|bi], β = (β0, . . . , βp−1)
T je vektorem regresních parametrů

a bi = (bi,0, . . . , bi,q−1)
T vektorem náhodných efektů. ♦

Funkce g(µij) se nazývá „linková funkce“. Typicky platí, že zij je podvek-
torem xij. Vektor bi je realizací náhodného vektoru b. Běžným předpokladem
ve většině aplikací je nulová střední hodnota pro každou složku vektoru. Va-
rianční matice náhodných efektů je dána pozitivně definitní maticí D. Velice
často bereme b ∼ Nq(0,D), kde 0 = (0, . . . , 0)T , v této práci ovšem budeme
brát v úvahu také nenormální náhodné efekty.

Náhodné efekty souvisí s přítomností skupin (shluků, seskupení, obecně
vzájemně korelovaných pozorování) i = 1, . . . , I. Předpokládáme-li, že pro
některý regresor máme efekt stejný napříč celou populací, zavedeme pro něj
v modelu jen pevný efekt. Někdy však nastává situace, kdy je závislost mezi
odezvou a nějakým regresorem xk odlišná pro jednotlivé skupiny v populaci
(například jedince v rodinách, stroje z jedné výrobny). Zároveň pak pozo-
rování v jednotlivých skupinách musíme považovat za závislá a tento vztah
také zahrnout do modelu. Pokud bychom zavedli faktor xF , který upravuje
závislost regresoru a odezvy skrze interakci mezi xF a xk, potom můžeme in-
terpretovat výsledky jen ve vztahu k našim konkrétním I skupinám. Často
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v datech ovšem nemáme zahrnuty všechny skupiny z populace, ale jen nějaký
jejich náhodný výběr (máme jen několik rodin ze všech rodin v ČR, sledu-
jeme výkon jen některé skupiny dělníků, atd.). Budeme-li předpokládat, že
výsledné efekty skupin jsou realizacemi náhodné veličiny „efekt skupin“, tj.
pouze „náhodou“ jsme obdrželi právě hodnoty přítomné v datech, potom
můžeme naše výsledky zobecnit na celou populaci s neznámým počtem sku-
pin. Tato argumentace vede na přidání náhodných efektů do modelu k těm
regresorům, u nichž očekáváme (nebo spíše nemůžeme vyloučit) výše popsané
chování. Obecně rozdělení těchto efektů je libovolné s nulovou střední hodno-
tou (vycentrování lze provést díky přítomnosti pevného, tedy „populačního“,
efektu). V praxi je nejčastěji využívané normální rozdělení.

V oddíle 2.1 jsme si představili dva datové soubory. v obou případech data
obsahují několik pozorování pro jednotlivé pacienty. Zřejmě pozorování budou
korelovaná v rámci jednoho pacienta. Vzhledem k tomu, že oba případy se
zabývají testováním léku, nebude nás zajímat, jak se odezva chová v případě
konkrétních pacientů, ale spíše zobecnění efektu na celou populaci. Je na místě
použít náhodné efekty, které budou demonstrovat, že se mezi sebou různí
pacienti liší a některé regresory pro ně mohou mít na odezvu odlišný vliv.
Zároveň předpokládají, že rozdíl mezi pacienty je náhodnou veličinou, jejíž
rozptyl můžeme odhadovat a určit tak, jak velké rozdíly v populaci můžeme
očekávat. Které regresory budou obohaceny o náhodný efekt a pro které se
spokojíme pouze s pevnými efekty je záležitostí formálního testování modelů
ve spolupráci s odborníkem na zkoumanou problematiku (pro některé veličiny
nemusí z praktického hlediska vůbec dávat smysl použití náhodných efektů).

Definice 2.3. Nechť platí, že g(µij) = θij. Pak funkci g(µij) nazýváme ka-
nonická linková funkce. ♦

Nadále budeme pracovat pouze s kanonickými linkovými funkcemi, tím
nám bude umožněno modelovat přímo parametr θij.

Věta 2.1. Volba g(.) tak, aby byla kanonickou linkovou funkcí, je jednoznačně
určená pro každou hustotu tvaru (2.1) a to předpisem g(µij) = (ζ ′)−1(µij) =
θij.

Důkaz: Z vlastností hustoty platí
∫
R fij(yij|θij, ψ)dν(yij) = 1. Pokud tento

výraz parciálně zderivujeme podle θij, dostaneme vztah (integrál a derivaci
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můžeme prohodit dle Léviho věty díky nezápornosti hustoty):∫
R
[yij − ζ ′(θij)]fij(yij|θij, ψ)dν(yij) = E [Yij|bi]− ζ ′(θij) = 0.

Odtud zřejmě
E [Yij|bi] = µij = ζ ′(θij). (2.3)

Tedy θij = (ζ ′)−1(µij) = g(µij). �

Definici GLMM modelu 2.2 lze pro kanonickou funkci přepsat jako

θij = g(µij) = xTijβ + zTijbi. (2.4)

Veškerá v práci popsaná teorie by fungovala i pro obecné linkové funkce.
Důvodem tohoto předpokladu je možnost zjednodušení zápisu, díky některým
užitečným vlastnostem kanonického tvaru. Probíhá bez újmy na obecnosti.

Věta 2.2. Mějme GLMM s kanonickou linkovou funkcí. Dále předpokládejme
identitu pro aij(.) a označme

V (µij) = ζ ′′[(ζ ′)−1(µij)] (2.5)

Potom platí

(i) var [Yij|bi] = ψV (µij),

(ii) V (µij) jednoznačně určuje funkci ζ(.) a tedy i rozdělení X mezi rozděle-
ními exponenciálního typu,

(iii)

V (µij) =
1

g′(µij)
. (2.6)

Důkaz: Stejným postupem jako v (2.3) dokážeme platnost var [Yij|bi] =
aij(ψ)ζ ′′(θij) a kanonická linková funkce nám dá po dosazení přímo (i). Zřejmě
(ii) plyne z definice V (µij) a (iii) dostaneme zderivováním g(µij). �

Detailnější informace ohledně vybudování GLMM spolu s příklady a vy-
světlujícími komentáři můžeme nalézt například v knize Molenberghs a Ver-
beke (2005).
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2.3 Odhad metodou maximální věrohodnosti

Naším cílem je odhadnout parametr θij skrze odhady parametrů modelu (2.4),
případně odhadovat i parametr ψ. Stejně jako v normálních lineárních mo-
delech je účinnou cestou, jak obdržet smysluplné odhady, metoda maximální
věrohodnosti. Tato metoda je již téměř století statistickým standardem. Za-
jímavým čtením o odvozování této metody a tedy klíčem k pochopení jejího
smyslu je článek Aldrich (1997).

Definice 2.4. Předpokládejme GLMM ve tvaru (2.4). Nechť Yij, kde i =
1, . . . , I a j = 1, . . . , ni, je náhodná veličina s hustotou z exponenciální rodiny

fij(yij|θij, ψ) = fij(yij|β, ψ, bi,xij, zij).

Za účelem zvýšení přehlednosti vypusťme ze zápisu závislost na regresorech
a pišme pouze fij(yij|β, ψ, bi). Předpokládejme pro náhodné efekty hustotu
vzhledem k Lebesgueově míře2 bi ∼ p(b|D(γ)), známou až na matici D(γ),
kde D(γ) je varianční matice příslušného vícerozměrného rozdělení. Vektor
γ sdružuje všechny neznámé parametry3 matice D.

Označme Y i = (Yi1, . . . , Yini
)T vektor pozorování ve skupině i a jeho hus-

totu fi(yi|β, ψ,γ). Sdružená hustotu všech náhodných veličin mí tvar

f(y1, . . . ,yI |β, ψ,γ) =
I∏
i=1

fi(yi|β, ψ,γ).

Potom odhad metodou maximální věrohodnosti parametrů β, ψ
a γ, tzn. maximálně věrohodný odhad β̂, ψ̂ a γ̂, je takový, který maximalizuje
věrohodnostní funkci

L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI)

vzhledem k β, ψ a γ. Věrohodnostní funkce odpovídá funkci f , jen hodnoty
odezvy považujeme za pevné a parametry za proměnné. Tedy při libovolných
pevných β0, ψ0 a γ0 platí

L(β0, ψ0,γ0|y1, . . . ,yI) = f(y1, . . . ,yI |β0, ψ0,γ0).

2Dále uvedené výpočty a metody by fungovaly pro jakoukoli σ-konečnou míru. Předpo-
klad o Lebesgueově míře používáme pro jeho častý výskyt a probíhá bez újmy na obecnosti.
3Při hodnosti matice D rovné q by byla dimenze γ v případě nezávislosti složek vek-

toru náhodných efektů rovna q. Naopak pro obecnou varianční matici, tedy bez jakéhokoli
předpokladu na její strukturu, by byla dimenze parametru γ rovna q + q(q−1)

2 (uvědomme
si, že varianční matice je symetrická, stačí tedy znát horní či dolní „trojúhelník“).
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Logaritmickou věrohodností budeme rozumět logaritmus z věrohodnostní
funkce:

`(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI) = log [L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI)] .

♦

Přestože f(.) je hustotou, funkce L(.) vzniklá prohozením rolí parametrů
a proměnných již hustotou být nemusí (zřejmě platí, neboť po vyintegrování
integrandu přes jiné meze a parametry nemusí být výsledek roven jedné).
Logaritmická věrohodnost se zavádí ze dvou praktických důvodů. Věrohod-
nost samotná je součinem hustot v daných bodech, tedy čísel blízkých nule
a v případě velkého počtu pozorování nabývá velice malých hodnot. Řada
numerických metod pro ni pak funguje pomalu. Logaritmus převede součin
na součet a tedy `(.) bude mít vzhledem k výpočtům lepší vlastnosti. Přitom
kvůli monotonii logaritmu je maximalizace L(.) a `(.) ekvivalentním problé-
mem. Druhým důvodem je fakt, že pro zjištění rozptylu odhadů je stejně
nutné logaritmus věrohodnosti vypočítat (jak bude naznačeno v kapitole 3).
Z obecného pohledu nemá význam, zda budeme formulovat metody a postupy
pro L(.) nebo `(.), z důvodu zkrácení zápisu proto zůstaneme u prvního.

Závislost na D nemusí znamenat zcela neznámou matici o dané dimenzi,
tedy případ s q(q+1)

2
neznámými parametry. Často klademe na matici D další

předpoklad ohledně její struktury. Nejjednodušším typem matice je diago-
nální s homogenním rozptylem pro jednotlivé složky. Zobecnění lze dosáh-
nout přidáním heterogenity a závislosti mezi jednotlivými složkami vektoru
náhodných efektů. Počet neznámých parametrů se tak může zredukovat, vek-
tor všech parametrů nutných k jednoznačné znalosti matice D budeme na-
dále značit písmenem γ a tedy platí, že bi ∼ p(b|D(γ)). Závislost matice
D na prvcích γ budeme z dalšího zápisu pro zvýšení přehlednosti vypou-
štět a tedy D := D(γ). Z důvodů větší názornosti budeme často namísto
L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI) psát L(β, ψ,D|y1, . . . ,yI), neboť narozdíl od γ se bude
neznámá matice D přímo vyskytovat ve vzorcích.

Zaveďme další souhrnné označení a to vektor α = (β, ψ,γ) reprezentující
všechny neznámé parametry věrohodnostní funkce.

Podrobný exaktní popis v současnosti používané verze metody maximální
věrohodnosti spolu s příklady a komentáři lze najít v knize Anděl (2005).

Věta 2.3. Věrohodnostní funkce GLMM ve tvaru (2.4) je rovna

L(β, ψ,D|y1, . . . ,yI) =
I∏
i=1

∫
Rq

[
ni∏
j=1

fij(yij|β, ψ, b)

]
p(b|D)db. (2.7)
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Předpokládejme navíc homogenní funkci a(.)

aij(ψ) = a(ψ), ∀ i = 1, . . . , I, j = 1, . . . , ni (2.8)

a normální náhodné efekty

b ∼ Nq(0q,D), (2.9)

kde q je dimenze náhodných efektů v modelu, 0q je vektor q nul a D je pozi-
tivně definitní matice tvořící varianční matici normálního rozdělení.

Pak lze vyjádřit věrohodnostní funkci jako

L(β, ψ,D|y1, . . . ,yI) =
I∏
i=1

{
(2π)−

q
2 |D|−

1
2

∫
Rq

exp

[
yTi (X iβ +Zib)

a(ψ)
−

−ζ(X iβ +Zib)
T1

a(ψ)
+ c(yi, ψ)T1− b

TD−1b

2

]
db

}
, (2.10)

kde X i =

 xTi1
...
xTini

 a obdobně Zi =

 zTi1
...
zTini

. Dále 1 =

 1
...
1

 je vektor

samých jedniček a c(yi, ψ) =

 c(yi1, ψ)
...

c(yini
, ψ)

.

Důkaz: Hustota odezvy Yij je rovna fij(yij|β, ψ, bi). Pokud máme dány
náhodné efekty bi, pak můžeme považovat Yij za nezávislé uvnitř každé sku-
piny i = 1, . . . , I. Sdružená hustota vektoru Y i podmíněně na bi je pak pro
každé i = 1, . . . , I daná součinem hustot jednotlivých odezev jako

fi(yi|β, ψ, bi) =

ni∏
j=1

fij(yij|β, ψ, bi). (2.11)

Hodnoty náhodných efektů jsou pro nás neznámé, ovšem až na parametry
známe předpis jejich hustoty p(b|D). Navíc náhodné efekty jako takové nejsou
středem našeho zájmu, neboť korespondují s konkrétními efekty sledovaných
skupin, nikoli s populačním efektem, který chceme analyzovat. Nezajímá nás
tedy ani tak hustota (2.11) samotná, jako její marginální verze, která již zá-
vislost na náhodných efektech neobsahuje. Přejdeme k ní vyintegrováním přes
všechny možné hodnoty náhodných efektů:

fi(yi|β, ψ,D) =

∫
Rq

fi(yi|β, ψ, b)p(b|D)db. (2.12)
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Vzhledem k tomu, že jednotlivé skupiny dat jsou již jedna na druhé nezávislé,
získáme celkovou věrohodnost pouhým součinem přes i. Tímto jsme dokázali
vztah (2.7).

Nyní předpokládejme navíc (2.8) a (2.9). Dosaďme do (2.11) hustotu z ro-
diny exponenciálních rozdělení (2.1) a spolu s aplikací modelu (2.4) převeďme
součin na sumu v exponentu:

fi(yi|β, ψ, bi) =

ni∏
j=1

exp

[
yij(x

T
ijβ + zTijbi)− ζ(xTijβ + zTijbi)

aij(ψ)
+ c(yij, ψ)

]

= exp

{
ni∑
j=1

[
yij(x

T
ijβ + zTijbi)− ζ(xTijβ + zTijbi)

aij(ψ)
+ c(yij, ψ)

]}
.

Hustota podmíněná náhodnými efekty bude mít po zjednodušení tvar:

fi(yi|β, ψ, bi) = exp

[
yTi (X iβ +Zibi)− ζ(X iβ +Zibi)

T1

a(ψ)
+ c(yi, ψ)T1

]
.

(2.13)
Hustota náhodných efektů je rovna

f(x) = (2π)−
q
2 |D|−

1
2 exp

[
−1

2
xTD−1x

]
, x ∈ Rq. (2.14)

Marginální hustotu pro skupinu pak zapíšeme jako

fi(yi|β, ψ,D) = (2π)−
q
2 |D|−

1
2

∫
Rq

exp

[
yTi (X iβ +Zib)

a(ψ)
−

−ζ(X iβ +Zib)
T1

a(ψ)
+ c(yi, ψ)T1− b

TD−1b

2

]
db. (2.15)

Věrohodnostní funkci (2.10) bychom získali prostým součinem těchto příspěvků
pro jednotlivé skupiny stejně, jak tomu je v (2.7). �

Zjednodušení (2.8) slouží pouze k zvýšení přehlednosti následných úvah
a probíhá bez újmy na obecnosti. Umožňuje nám přepsat si vzorce do vektoro-
vého tvaru a tím zkrátit a zjednodušit prezentované výrazy. Na vysvětlovaném
postupu by pro obecnější verzi nebyl žádný rozdíl, jen vzorce by byly značně
složitější a nepřehlednější. V kterémkoli kroku můžeme přejít bez problémů
zpět k obecnější verzi tak, že rozepíšeme vše jako sumu přes oba indexy i a j
a poté změníme a(ψ) na aij(ψ).
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Výraz (2.10) lze analyticky vyjádřit například při normalitě hustoty fij(.).
Ve většině ostatních případů (stejně jako při nenormálních náhodných efek-
tech) musíme pro vyřešení maximalizační úlohy přejít k numerickým iteračním
metodám. Přítomnost složitého integrálu ztěžuje situaci při přímém použití
takových postupů. Proto je obvykle třeba nejprve aproximovat integrál ob-
sažený ve funkci a poté hledat argument maxima. Právě možné aproximační
metody budou hlavním tématem této práce.
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3. Iterační metody
Nalezení maximálně věrohodných odhadů pro neznámé parametry je maxi-
malizační úlohou

α̂ = argmax L(α|y1, . . . ,yI) = argmax `(α|y1, . . . ,yI), α ∈ RN , (3.1)

kde N je součet dimenzí parametrů β, ψ a γ. Je vhodné volit parametry
γ právě takovým způsobem, abychom pro ně neměli žádná omezení. Napří-
klad při jediné složce vektoru b s rozptylem σ2 je lépe volit γ = log(σ) nežli
γ = σ2, což by znamenalo, že γ ∈ R+. Předpokládejme, že aproximace všech
i = 1, . . . , I integrálů uvnitř věrohodnostní funkce L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI) =
L(α|y1, . . . ,yI) byla vyřešena a zbývá funkci maximalizovat. Vzhledem ke
konkavitě věrohodnostních funkcí lze vyřešit úlohu maximalizace pomocí hle-
dání kořenů jejich derivace vůči neznámým parametrům α. Získáme tak sou-
stavu rovnic odpovídajících parciálním derivacím podle jednotlivých složek
parametru α, které položíme rovné nule. Jen ve výjimečných případech mů-
žeme najít řešení soustavy analyticky, vzhledem ke složitosti funkce často
takový postup není možný. Odhady parametrů jsou proto získávány pomocí
iteračních numerických metod, které si nyní představíme.

3.1 Newtonova-Raphsonova metoda

Označme si U (α) : RN → RN funkci parciálních derivací logaritmické věro-
hodnosti1 vůči všem složkám parametru α, jehož dimenze je N . Vzhledem
k maximalizační úloze (3.1) se zajímáme o případ, kdy je U(α) = 0N . Tento
problém může být reprezentován soustavou rovnic

Uk(α) =
∂

∂αk
`(α) = 0,

přičemž αk reprezentuje jednotlivé složky parametru α a Uk(α) : RN → R1

pro k = 1, . . . , N .

Definice 3.1. Definujme:

• Jakobiánem J(α) funkce U(α) rozumíme matici, jejíž prvek v řádku
a sloupce b odpovídá jab = ∂

∂αb
Ua(α).

1Opět by bylo na místě psát U(α|y1, . . . ,yI). Pro větší přehlednost budeme tento prvek
ze zápisu vypouštět. Totéž platí pro další odvozené funkce.
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• Hessiánem funkce `(α) rozumíme matici s prvky hab = ∂2

∂αbαb
`(α)

♦

Věta 3.1. Jakobián funkce U(α) je zároveň hessiánem funkce `(α).

Důkaz: Zřejmě plyne z definice obou struktur a z platnosti vztahu

Ua(α) =
∂

∂αa
`(α)

�

Hledáme takové α̂, že platí U(α̂) = 0N . Aplikujeme Taylorův rozvoj pro
vícerozměrnou funkci U(α) v kořeni α̂ podle nějakého bodu αk (kde k značí
horní index, nikoli mocninu) a dostaneme

0N = U(α̂) ≈ U(αk) + J(αk)(α̂−αk),

kde J(αk) je jakobiánem funkce U(α) vyčísleným v bodě αk. Potom přímo
obdržíme aproximaci

α̂ ≈ αk − J−1(αk)U (αk).

Tohoto vztahu využijeme pro konstrukci iterační metody:

Definice 3.2. Newtonova-Raphsonova iterační procedura. Mějme
funkci `(α) s hessiánem J(α) a funkcí U(α) definovanou stejně jako výše.
Hledáme argument maxima `(α), označíme jako α̂. Při počáteční volbě α0

definujme iterační proceduru:

αk+1 = αk − J−1(αk)U(αk). (3.2)

Krok opakujeme, dokud nesplníme vhodné iterační kritérium2. ♦

Konvergence je zaručena jen při „dobré“ volbě počátečního bodu α0. Do
problémů se můžeme dostat, není-li J(α0) regulární nebo pokud se algoritmus
zacyklí. Stejně tak metoda selže, pokud neexistuje v kořeni některá z parci-
álních derivací Uk(α̂) nebo v něm není spojitá. Tehdy obvykle algoritmus
nenajde řešení. Pokud konvergence nastává, její rychlost je ve většině případů
kvadratická. Nižší rychlost konvergence dosahujeme, je-li některá Uk(α̂) = 0
nebo není definován hessián J(α̂).

2Kritéria budou specifikována v oddíle 3.3.
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3.2 Fisherovo skórování

Iterační algoritmus je jen drobnou úpravou (3.2). Předchozí postup pou-
žívá během výpočtu J−1(αk), v plném zápisu3 J−1(αk|y1, . . . ,yI). Vidíme
tedy, že během iteračních kroků využíváme informaci z napozorovaných dat.
Smyslem Fisherovy modifikace je záměna této napozorované informace za
očekávanou informaci, neboli nahrazení J−1(αk|y1, . . . ,yI) střední hodno-
tou [EJ(αk|y1, . . . ,yI)]

−1. Střední hodnota je míněna ve smyslu pozorování
y1, . . . ,yI , tedy integrujeme přes všechna možná yij, přičemž hustota Yij od-
povídá hustotě fij(yij|αk) z (2.1).

Definice 3.3. Fisherovo skórování. Mějme funkci `(α) s hessiánem J(α)
a funkcí U(α) definovanou stejně jako výše. Hledáme argument maxima `(α),
který označíme jako α̂. Při počáteční volbě α0 definujme iterační proceduru:

αk+1 = αk +
[
−EJ(αk)

]−1
U(αk).

Krok opakujeme, dokud nesplníme vhodné iterační kritérium. ♦

Výraz
[
−EJ(αk)

]
je Fisherovou informační maticí v bodě αk. Tato ma-

tice je používána pro získání odhadu rozptylu α̂. Podrobnosti ohledně vlast-
ností Fisherovy informační matice lze nalézt v knize Anděl (2005).

3.3 Kritéria konvergence

Ať již budeme používat kteroukoli z výše uvedených iteračních metod, mu-
síme disponovat kritériem, kdy algoritmus ukončit a současné αk prohlásit
za aproximaci skutečného α̂. Nejjednodušším kritériem je diference po sobě
jdoucích kroků ve vhodné normě. Pro eliminování vlivu měřítka ještě výraz
znormujeme. Zastavovací kritérium tak může být tvaru∣∣αk −αk+1

∣∣
|αk|

< ε či

∥∥αk −αk+1
∥∥2

‖αk‖2
< ε,

kde ‖.‖2 je euklidovská norma, pro nějaké předem specifikované ε > 0. Volba
ε koresponduje s tím, co pro nás znamená pojem „velmi malý rozdíl“ a její
volba je značně subjektivní. Statistické softwary nabízejí snadnou uživatelskou
volbu, obvykle je počáteční nastavení v řádech 10−6 až 10−10.

3Dodejme, že „−1“ stále reprezentuje operaci inverze matice.
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Jako kritérium můžeme využít i platnost vztahu U(α̂) = 0 a zkoumat,
zda nastává: ∥∥U (αk)∥∥2 < ε.

Další možností je porovnávání změny samotné funkční hodnoty logarit-
mické věrohodnosti `(αk): ∣∣` (αk)− ` (αk+1

)∣∣
|` (αk)|

< ε.

Zastavovacím kritéreum také může být předem specifikovaný počet iterací.
Opatrnost při interpretaci výstupu je potom na místě, neboť ani v případech,
kdy máme z teorie zaručenou konvergenci algoritmu, nelze považovat konečné
αk za dobrou aproximaci. Roli hraje zřejmě i rychlost konvergence a je po-
měrně obtížné rozhodnout, zda jsme již udělali dostatečný počet kroků či
nikoli. Přesto má toto zastavovací kritérium dobré využití a to v případech
problémů s konvergencí metody. Umožňuje nám sledovat, jak se iterační pro-
ces vyvíjí a porovnávat jeho výstupy pro různý počet iterací.

Dodejme, že u popsaných metod by neměla volba počátečních hodnot
způsobit problémy. Existují ovšem některé výjimky a extrémní případy a proto
je vždy na místě vyzkoušet počátečních hodnot více a při rozdílných výstupech
se zaměřit na hledání důvodu pro takový výsledek.

19



4. Metody aproximace integrálu
Jak jsme již naznačili výše, v případě, že nepředpokládáme normální rozdělení
hustoty fij(yij|α), nemá integrace uvnitř věrohodnosti (2.7) analytické řešení.
V této kapitole budou uvedeny metody, jak vhodně volit aproximace těchto
integrálů, které jsou následně použity při hledání maximálně věrohodného od-
hadu pomocí iteračních postupů uvedených v kapitole 3. Začneme od metod
nejjednodušších a přejdeme ke složitějším1. Nebude-li řečeno jinak, budeme
v této kapitole předpokládat normální náhodné efekty. Naší úlohou bude apro-
ximace integrálů obsažených ve věrohodnostní funkci (2.10). Zachováme tedy
i nadále předpoklady (2.8) a (2.9).

4.1 Laplaceova transformace

Laplacova metoda se ve spojení s maximálně věrohodnými odhady objevuje
v souvislosti s Bayesovskou statistikou a odhadováním aposteriorní střední
hodnoty a rozptylu v práci Tierney a Kadane (1986). Její podstatou je apro-
ximace integrálu ve tvaru

A =

∫
Rq

eQ(b)db, (4.1)

kde b je q rozměrná proměnná a Q(b) její funkce.
Chceme aproximovat integrály přítomné v (2.10), máme tedy Q(b) v ná-

sledujícím tvaru:

Q(b|β,D,yi, ψ) =

=
yTi (X iβ +Zib)− ζ(X iβ +Zib)

T1

a(ψ)
+ c(yi, ψ)T1− b

TD−1b

2
. (4.2)

Pro další postup je nutné, aby Q(b) byla unimodální nebo alespoň domi-
novaná jedním modem2. Neexistuje přesná definice tohoto pojmu, neformálně
řečeno nám říká, že modus je „výrazně“ větší, než ostatní lokální maxima

1Z tohoto důvodu je jako první uvedena Laplaceova metoda, přestože se jedná pouze
o speciální případ Gaussovy-Hermiteovy metody. Principy obou metod lze na této jedno-
dušší verzi nahlédnout mnohem snáze a byla proto zvolena cesta zobecnění výsledků, nežli
vypracování obecné verze a poté přechod k jejímu speciálnímu případu.
2Tento předpoklad vychází z definice unimodality uvedené v knize Feller (1966): ne-

formálně řečeno má unimodální rozdělení hustotu s monotónním chováním na intervalu
(−∞,m] a [m,∞), kde m je modus. V některých případech je unimodalita definována jako
rozdělení s jedním modem, což ovšem nezaručuje dominanci tímto modem nad ostatními
maximy.
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hustoty. Vzhledem ke konkavitě věrohodnostní funkce bude vždy splněn před-
poklad unimodality a není třeba se případem dominování nadále zabývat.

Věta 4.1. Funkce Q(b) je unimodální. Její modus lze nalézt pomocí iterační
procedury

b̂
k+1

i =
DZT

i

(
yi − µ̂

k
i

)
a(ψ)

,

µ̂ki = g−1
(
X iβ +Zib̂

k

i

)
,

(4.3)

s počáteční hodnotou b̂
0

i .

Důkaz: Počítejme první a druhé derivace Q(b). Jak uvidíme, vyskytuje
se v těchto výrazech první a druhá derivace funkce ζ(.), za ni dosadíme dle
vzorců (2.3) a (2.5).

∂Q(b|β,D,yi, ψ)

∂b
=
ZT
i [yi − ζ ′(X iβ +Zib)]

a(ψ)
−D−1bi

=
ZT
i [yi − µi]
a(ψ)

−D−1b,
(4.4)

∂2Q(b|β,D,yi, ψ)

∂b∂bT
= −

[
ZT
i ζ
′′(X iβ +Zib)Zi

a(ψ)
+D−1

]
= −

[
ZT
i V iZi

a2(ψ)
+D−1

]
,

(4.5)

kde µi = (µi1, . . . , µini
) a V i = var(yi|b) je diagonální matice s elementy

var(yij|b). Hessián funkce Q(b) (4.5) je zřejmě negativně definitní maticí
a proto je funkce striktně konkávní a existuje jen jediné maximum b̂i, které
je hledaným modem funkce3.

Vzhledem k vlastnostem derivací může být b̂i vypočteno tak, že položíme
každou z rovnic ze soustavy (4.4) rovnou nule. Přímo pak získáváme vztah
(4.3). �

Počáteční hodnotu b̂
0

i volíme dle nějaké apriorní informace nebo položíme
rovnou nulovému vektoru. Iterační proceduru provádíme, dokud není splněno
kritérium konvergence.

3Ve funkci Q(b) a v integrálu používáme značení b bez dolního indexu, mimo jiné pro
zdůraznění faktu, že pro všechna i = 1, . . . , I jsou vektory náhodných efektů stejně roz-
dělené. Při hledání maxima musíme přidat zpět index i, neboť jednotlivé odhady b̂i se
budou pro různé skupiny i lišit.
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Samotná Laplaceova aproximace, jak je popsána v práci Tierney a Kadane
(1986), spočívá v Taylorově rozvoji druhého řádu funkce Q(b) právě kolem
bodu b̂, který je modem funkce Q(.) a následném dosazení tohoto rozvoje do
vztahu (4.1). Idea je v případě GLMM stejná, je však třeba provést drobné
modifikace v důsledku odhadování modu zvlášť pro jednotlivé skupiny a sou-
časného odhadování parametru α pro všechny skupiny společně. Vhodným
zdrojem inspirace je článek Pinheiro a Chao (2006).

Postupem (4.3) můžeme odhadnout modus, kolem kterého bychom chtěli
aproximovat funkci pomocí Taylorova rozvoje. Jak ale vidíme, jednotlivé itera-
ční kroky vyžadují odhadnutý parametr α = (β, ψ,γ). Parametr α je ovšem
naším cílem, jeho odhad je důvodem konstruování maximální věrohodnosti
a je tedy pro nás v tuto chvíli neznámý. Ponechme tento problém ještě chvíli
otevřený, k odhadu α se vzápětí vrátíme. Nyní předpokládejme, že máme
„dobrý“ odhad b̂i a podívejme se, jak bychom pak provedli aproximaci.

Věta 4.2. (Laplaceova aproximace) Mějme pro i = 1, . . . , I integrály
tvaru Ai =

∫
Rq exp [Q(b|β,D,yi, ψ)] db, kde b má dimenzi q. Buď b̂i modem

funkce Q(b|β,D,yi, ψ). Potom uvedený integrál lze aproximovat funkcí

Ai ≈ (2π)
q
2

∣∣∣−Q′′(b̂i)∣∣∣− 1
2

exp
[
Q(b̂i)

]
. (4.6)

Důkaz: Uvažujme Taylorův rozvoj funkce4 Q(b) podle bodu b̂, který po-
važujeme za odhad modu a proto Q′(b̂i) = 0. Aproximace funkce Q(b) Tay-
lorovým rozvojem druhého řádu pak zřejmě bude

Q(b) ≈ Q(b̂i) + 0 +
1

2
(b− b̂i)TQ′′(b̂i)(b− b̂i),

kde Q′′(b̂i) je hessiánem funkce Q(b) v modu b̂i. Dosaďme tuto aproximaci

4Pro přehlednost zápisu vypouštíme v tomto důkazu podmiňování na parametrech.
Správný zápis funkce Q(b) by byl Q(b|α,yi) případně úplný Q(b|β,D,yi, ψ).
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do integrálu Ai. Upravujme:

Ai ≈
∫
Rq

exp

[
Q(b̂i) +

1

2
(b− b̂i)TQ′′(b̂i)(b− b̂i)

]
db,

≈ exp
[
Q(b̂i)

]
·
∫
Rq

exp

[
(b− b̂i)TQ′′(b̂i)(b− b̂i)

2

]
db,

≈ exp
[
Q(b̂i)

]
· (2π)

q
2 ·
∣∣∣∣− [Q′′(b̂i)]−1∣∣∣∣ 12 ·

·
∫
Rq

(2π)−
q
2

∣∣∣∣− [Q′′(b̂i)]−1∣∣∣∣− 1
2

exp


(b− b̂i)T

{[
Q′′(b̂i)

]−1}−1
(b− b̂i)

2

 db.
V posledním kroku jsme integrál rozšířili vhodně přepsanou jedničkou a vy-
tknuli část před integrál. Uvnitř vidíme hustotu normálního rozdělení se střední

hodnotou b̂i a varianční maticí
[
Q′′(b̂i)

]−1
. Integrujeme přes celé Rq a proto

celý integrál je roven jedničce. Nyní již zřejmě (s využitím vlastnosti deter-
minantu inverzní matice)

Ai ≈ exp
[
Q(b̂i)

]
(2π)

q
2

∣∣∣−Q′′(b̂i)∣∣∣− 1
2
.

�

Celková věrohodnost pak bude součinem aproximací (4.6) přes i = 1, . . . , I:

L(α|y1, . . . ,yI) ≈
I∏
i=1

{
(2π)−

q
2 |D|−

1
2 exp

[
Q(b̂i)

]
(2π)

q
2

∣∣∣−Q′′(b̂i)∣∣∣− 1
2

}

≈
I∏
i=1

{
|D|−

1
2 exp

[
Q(b̂i)

] ∣∣∣−Q′′(b̂i)∣∣∣− 1
2

}
.

Maximalizací této aproximace věrohodnostní funkce dostaneme iteračními
metodami maximálně věrohodný odhad α̂ pro parametr α. Řešením problému
se závislostí integrálu na těchto parametrech je zahrnutí hledání maximálně
věrohodného odhadu do iterace pro hledání modu b̂i. Celý algoritmus tedy
bude vypadat následovně:
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Algoritmus při použití Laplaceovy transformace

0. Sestavíme věrohodnost dle (2.7) a vyjádříme si funkciQ(b|α,yi). Určíme

si počáteční hodnotu b̂
0

i pro každé i = 1, . . . , I.

1. Mějme b̂
k

i pro každé i = 1, . . . , I. Potom provedeme aproximaci inte-

grálů A1, . . . , AI dle (4.6), kdy b̂i = b̂
k

i . Aproximaci dosadíme do (2.15),
získáme věrohodnostní funkci a odhadneme (typicky iteračními meto-
dami) maximálně věrohodný odhad pro α, označme α̂k.

2. Dosaďme α̂k do (4.3) do spočtěme b̂
k+1

i pro každé i = 1, . . . , I .

3. Krok 1. a 2. opakujeme, dokud nesplníme vhodné předem dané konver-
genční kritérium.

Za účelem rychlejší konvergence může být první vztah v (4.3) nahrazen
rovnicí vycházející z Newtonovy-Raphsonovy metody (viz oddíl 3.1). Nabývá
pak tvaru

b̂
k+1

i = b̂
k

i +

[
ZT
i V iZi

a2(ψ)
+D−1

]−1 [
ZT
i [yi − µ̂

k
i ]

a(ψ)
−D−1b̂

k

i

]
, (4.7)

kde µ̂ki je definováno stejně jako v (4.3). Výpočetně rychlejší algoritmus
můžeme obdržet další úpravou metody tak, že využijeme souvislosti s me-
todou nejmenších čtverců.

Věta 4.3. Buď ZR
i rozšířenou maticí Zi a ri vektorem „pracovních reziduí“5,

definované pro každé i = 1, . . . , I jako:

ZR
i =

(
1

a(ψ)
V

1
2
i Zi

∆

)
,

ri =

 V
− 1

2
i

(
yi − µ̂

k
i

)
−∆b̂

k

i

 ,

5Working residuals. Nadále budeme používat slovo „pracovní“ v této souvislosti bez
dalších vysvětlujících komentářů.
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kde V
1
2
i je diagonální matice, jejíž elementy dostaneme odmocněním prvků6

matice V i a ∆ je matice splňující7 ∆T∆ = D−1.

Dále definujme přírůstek mezi iteracemi δ̂
k+1

i = b̂
k+1

i − b̂
k

i a ZR
i = QiRi buď

QR rozkladem8 matice ZR
i . Pak vzorec (4.3) lze nahradit iterací

b̂
k+1

i = δ̂
k+1

i,LS + b̂
k

i , (4.8)

kde δ̂
k+1

i,LS je odhadem regresních koeficientů metodou nejmenších čtverců pro
lineární model s odezvou ri a maticí prediktorů ZR

i .
Výpočetně efektivnější verze algoritmu lze poté dosáhnout použitím itera-

čního kroku:
b̂
k+1

i = b̂
k

i +R−1i Q
T
i ri. (4.9)

Důkaz: Uvědomme si, že platí

V
1
2
i =

(
V

1
2
i

)T
, V

1
2
i V

1
2
i = V i.

Nejprve spočteme následující maticové součiny:

(ZR
i )TZR

i =

ZT
i

(
V

1
2
i

)T
V

1
2
i Zi

a2(ψ)
+ ∆T∆

 ,
=

[
ZT
i V iZi

a2(ψ)
+D−1

]
,

(ZR
i )Tri =

ZT
i

(
V

1
2
i

)T
V
− 1

2
i

(
yi − µ̂

k
i

)
a(ψ)

−∆T∆b̂
k

i

 ,
=

ZT
i

(
yi − µ̂

k
i

)
a(ψ)

−D−1b̂
k

i

 .
6Toto není obecná definice odmocninové matice, ovšem v případě diagonální matice nám

bude stačit tento speciální případ.
7Například můžeme použít Choleského rozklad matice D−1, jehož existence je pro po-

zitivně semidefinitní matice zaručena. Důkaz lze nalézt v knize Anděl (2005).
8Rozklad matice Z = QR nazýváme QR rozkladem, pokud je Q ortogonální, tedy platí

QTQ = I, kde I je jednotková matice, a R je horní trojúhelníková matice.
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Pomocí těchto matic lze vyjádřit přírůstek, jak snadno nahlédneme, vyjdeme-
li ze vzorce (4.7):

δ̂
k+1

i = b̂
k+1

i − b̂
k

i

=

[
ZT
i V iZi

a2(ψ)
+D−1

]−1 [
ZT
i [yi − µ̂

k
i ]

a(ψ)
−D−1b̂

k

i

]
.

Přírůstek se tedy dá napsat jako maticový součin

δ̂
k+1

i =
[
(ZR

i )TZR
i

]−1 [
(ZR

i )Tri
]
. (4.10)

Tedy δ̂
k+1

i je přesně ve tvaru odhadu regresních koeficientů metodou nejme-
nších čtverců pro lineární model s odezvou ri a maticí prediktorů ZR

i (viz
kniha Zvára, 2008). Použijeme-li metodu nejmenších čtverců k nalezení řešení,
můžeme poté iterovat

b̂
k+1

i = δ̂
k+1

i,LS + b̂
k

i

a tím dokázat první část tvrzení věty.
Dále uvažujmeQR rozklad maticeZR

i = QiRi a přepisujme rovnici (4.10).
Využíváme vlastností QT

i Qi = I a R−1i Ri = I:

b̂
k+1

i − b̂
k

i =
[
(ZR

i )TZR
i

]−1 [
(ZR

i )Tri
]

=
[
(QiRi)

TQiRi

]−1
(QiRi)

Tri

=
[
RT
i Q

T
i QiRi

]−1
RT
i Q

T
i ri

= R−1i
(
RT
i

)−1
RT
i Q

T
i ri

= R−1i Q
T
i ri.

Potom zřejmě platí:

b̂
k+1

i = b̂
k

i +R−1i Q
T
i ri,

čímž je věta dokázána. �

4.2 Penalizovaná kvazi-věrohodnost

Tato metoda aproximace věrohodnostní funkce byla navržena v práci Breslow
a Clayton (1993). Svého času byla pro odhadování GLMM hojně využívána,
ovšem později bylo ukázáno, že je systematicky vychýlená. Ukázku špatných
vlastností této metody můžeme najít v článku Jang a Lim (2009), ovšem již
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Goldstein a Rasbash (1996) odvodili, že její výstupy nejsou nijak spolehlivé,
ovšem značně se vylepší drobnou modifikací. Přestože po této modifikaci se
již metoda chová lépe, uvádíme ji zejména pro úplnost této práce a z toho
důvodu, že v praxi je stále používána relativně často. Její aplikaci ovšem
čtenáři rozhodně nedoporučujeme.

Idea metody je nahrazení věrohodnostní funkce jinou, takzvanou kvazi-vě-
rohodnostní funkcí. Obecně může být definice kvazi-věrohodnosti různá, my
vyjdeme z práce Breslow a Clayton (1993). Vzhledem k vlastnostem bude lepší
nahradit vektorovou verzi zápisu znovu dvěma indexy. Vzhledem k tomu, že
vektorovou verzi nemůžeme použít, opět uvolníme předpoklad (2.8) a vrátíme
se k obecnější verzi hustoty exponenciálního typu. Namísto (2.10) použijeme
funkci QL(α|y):

Definice 4.1. Definujme kvazi-věrohodnostní funkci jako součin přís-
pěvků jednotlivých skupin

QL(α|y) =
I∏
i=1

QLi(α|y), (4.11)

kde y = (y1, . . . ,yI)
T . Pro každou skupinu i = 1, . . . , I definujeme její příspě-

vek:

QLi(α|yi) = (2π)−
q
2 |D|−

1
2 ·

·
∫
Rq

exp

[
−1

2

ni∑
j=1

dij(yij, µij)−
bTD−1b

2

]
db, (4.12)

kde µij = ζ ′(xijβ + zijbi) a bi ∼ Nq(0,D). Výraz dij(y, µ) definujme jako

dij(y, µ) = −2

∫ µ

y

y − u
V (u)aij(ψ)

du,

kde V (µ) je definováno jako v (2.5). ♦

Funkci dij(y, µ) můžeme považovat za míru toho, jak dobře se model sho-
duje s daty. V obecném případě nelze integrál obsažený v (4.12) vyřešit ex-
plicitně a proto pro jeho vyjádření použijeme Laplaceovu aproximaci z oddílu
4.1. Potom roli funkce Q(.) z kapitoly 4.1 bude hrát funkce κi(bi|β,D,yi, ψ):
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Definice 4.2. Definujme penalizovanou kvazi-věrohodnost9 jako

κi(bi|β,D,yi, ψ) = −1

2

ni∑
j=1

dij(yij, µij)−
bTi D

−1bi
2

. (4.13)

♦

Věta 4.4. Úloha maximalizace QL(α|y) je ekvivalentní maximalizaci loga-
ritmické věrohodnostní funkce q`(α|y) = log [QL(α|y)].

Aproximace q`(α|y) pomocí Laplaceovy metody je rovna

q`(α|y) ≈
I∑
i=1

[
−1

2
log
∣∣ZT

i W iZiD + I
∣∣−

−1

2

ni∑
j=1

dij(yij, µij)−
b̂
T

i D
−1b̂i

2

]
, (4.14)

kde b̂i maximalizuje κi(bi|α,yi) a I je jednotková matice o dimenzi shodné
s maticí D.

Důkaz: Ekvivalence úloh plyne přímo z monotonie logaritmu. Označme si
tedy

q`(α|y) =
I∑
i=1

log [QLi(α|y)] =
I∑
i=1

q`i(α|yi).

K vyjádření q`(α|y) tedy nejprve vyjádříme věrohodnostní funkce QLi(α|y)
pro jednotlivé skupiny, poté je zlogaritmujeme a sečteme.

Aplikujeme aproximaci (4.6) na funkci QLi(α|yi) ve tvaru (4.12) a dosta-
neme tak

QLi(α|yi) ≈ |D|−
1
2

∣∣∣−κ′′i (b̂i|β,D,yi, ψ)∣∣∣− 1
2

exp
[
κi

(
b̂i|β,D,yi, ψ

)]
,

(4.15)

9Nadále budeme používat označení PQL. Zkratka vychází z anglického názvu „Penalized
quasi-likelihood“. Stejně jako v předchozích kapitolách nám „věrohodnostní funkce“ značí
celkovou funkci parametrů, kterou chceme maximalizovat. Výraz „kvazi-věrohodnost“ se ale
vztahuje pouze k argumentu exponenciály. Jak dále uvidíme, má toto zdánlivé používání
podobného slova pro dvě různé věci dobré odůvodnění. Je ovšem nutné dávat si pozor
a uvědomovat si, kdy je předmětem věrohodnostní funkce jako taková a kdy pouze její část
označovaná jako „věrohodnost“.
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přičemž bod b̂i maximalizuje kvazi-věrohodnost a jeho hledání je problém
stejný jako v oddíle 4.1. Zderivujme kvazi-věrohodnost a najděme b̂i. Připo-
meňme µij = g−1(xTijβ + zTijbi) a derivujme

κ′i(bi|α,yi) =

ni∑
j=1

yij − µij
V (µij)aij(ψ)

· ∂g
−1

∂bi
(xTijβ + zTijbi)−D−1bi

=

ni∑
j=1

(yij − µij) zij
V (µij)aij(ψ)g′(µij)

−D−1bi.

Opětovným zderivováním získáme hessián kvazi-věrohodnosti:

κ′′i (bi|α,yi) = −
ni∑
j=1

{
zijz

T
ij

V (µij)aij(ψ) [g′(µij)]
2 +

∂

∂bi

[
1

aij(ψ)V (µij)g′(µij)

]}
−D−1

= −
ni∑
j=1

{
zijz

T
ij

V (µij)aij(ψ) [g′(µij)]
2 +Rij

}
−D−1.

Vzhledem k použití kanonického linku platí (2.6) a tedy Rij =
[
∂
∂bi

1
aij(ψ)

]
= 0.

Závislost na bi ve funkci κ′′i (bi|α,yi) zůstává skrze vztah g(µij) = xTijβ+zTijbi.
BuďZi definován stejně jako v (2.13) a buďW i diagonální matice o rozměrech
ni × ni a s prvky

wij =
1

V (µij)aij(ψ) [g′(µik)]
2 .

Potom lze přepsat druhou derivaci κ′′i (bi|α,yi) vektorově jako

κ′′i (bi|α,yi) = −ZT
i W iZi −D−1. (4.16)

Dosaďme do aproximace (4.15) z vzorců (4.13) a (4.16). Dostaneme tak

QLi(α|yi) ≈ |D|−
1
2

∣∣ZT
i W iZi +D−1

∣∣− 1
2 exp

[
−1

2

ni∑
j=1

dij(yij, µij)−
b̂
T

i D
−1b̂i

2

]
,

Zlogaritmováním obdržíme příspěvky

q`i(α|yi) ≈ −
1

2
log |D| − 1

2
log
∣∣ZT

i W iZi +D−1
∣∣−

− 1

2

ni∑
j=1

dij(yij, µij)−
b̂
T

i D
−1b̂i

2
.
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Posčítáním přes i = 1, . . . , I již dokážeme tvrzení věty. �

Věta 4.5. Budeme-li ignorovat závislost W i na µij, pak maximalizace funkce
q`i(α|yi) vůči β a ψ je ekvivalentní maximalizaci

κ(β, ψ|γ,y, b) =
I∑
i=1

κi(β, ψ|γ,yi, bi), (4.17)

pro nějaké pevně dané hodnoty parametru γ a pevně dané b = (b1, . . . , bI)
T .

Důkaz: Dle (4.14) vidíme, že při pevném γ, Zi a zároveň W i, což plyne
z předpokladu věty, lze první člen funkce považovat za pouhou aditivní kon-
stantu. Je tedy irelevantní z pohledu maximalizace funkce vůči jejím parame-
trům. Srovnáním zbylých členů s definicí (4.13) dostaneme tvrzení věty. �

Předpoklad vychází z argumentace v práci Breslow a Clayton (1993), že
při iterativních procedurách se váhy W i jako funkce střední hodnoty µij mění
velice pomalu. Pro výpočet parametrů γ zvolíme obdobný postup, tedy pouze
proházíme proměnné a budeme uvažovat funkci κ(γ|β, ψ,y, b), kde známe
β, ψ i b (a samozřejmě i y, které reprezentuje data). Náhledem do důkazu
předchozí věty je zřejmé, že nic obdobného větě 4.2 nelze pro γ dokázat, neboť
nemáme konstantní D. Použití obdobného postupu pro odhad jak β a ψ tak
pro γ nemá tedy žádnou oporu v teoretickém základě a je de facto chybné.
Odtud pramení vychýlení odhadů metodou PQL a problémy s odhadováním
γ obecně. Zároveň jasně vidíme, že čím větší vliv bude mít D na funkci
q`i(α|yi), tím větší chybu budeme činit.

Odhlédněme nyní od zjevného problému metody PQL a podívejme se na
konkrétní podobu odhadů:

Algoritmus pro použití PQL (4.18)

0. Mějme data y. Zvolíme si počáteční hodnotu parametru γ0.

1. Uvažujme, že máme odhady pro pevné efekty β̂ a disperzní parametr
ψ̂, potom b̂i je argument maxima funkce κi(bi|β̂, ψ̂,γ0,yi). Odhadneme
tedy náhodné efekty b̂ = (b̂1(β̂, ψ̂), . . . , b̂I(β̂, ψ̂))T a pevné efekty β̂, ψ̂
tak, aby sdruženě maximalizovali funkci κ(b,β, ψ|γ0,y).

2. Odhadneme γ̂ parametry varianční matice D jako argument maxima
funkce κ(γ|β̂, ψ̂, b̂,y).
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3. Opakujeme kroky 1. a 2., dokud nebude splněno kritérium konvergence.
Jako počáteční hodnoty dalšího kroku bereme γ̂.

Algoritmus je bohužel stále spíše teoretický, kvůli numericky velice ná-
ročnému procesu výpočtu. Tento jev je způsoben přítomností obecné a tedy
potenciálně komplikované funkce parametru ψ. V praxi je obvyklým předpo-
kladem definovat jako apriorní váhy aij(ψ) = ψ

aij
, kde aij jsou známé konstanty

a ψ odhadujeme10. Omezením na tuto jednodušší situaci bude možné dovést
celý algoritmus do prakticky použitelné podoby. Přitom není příliš svazující.
Obecně je důležité do modelu zahrnout možnost nějaké neznámé disperze,
ovšem je-li zahrnuta, její přesný funkční předpis již není natolik podstatným.

Věta 4.6. Předpokládejme aij(ψ) = ψ
aij

. Pro funkce definované v předchozích
odstavcích označíme přidání tohoto předpokladu dolním indexem A. Přepišme
si maximalizovanou funkci:

κA(b|β,D,y, ψ) = − 1

2ψ

I∑
i=1

[
ni∑
j=1

dij,A(yij, µij)−
bTi D

−1bi
2

]
, (4.19)

kde

dij,A(y, µ) = −2aij

∫ µ

y

y − u
V (u)

du.

.
Potom pro algoritmus (4.18) platí:

(i) Krok 0. proběhně beze změny.

(ii) Krok 1. je modifikován. Odhad β̂ bude řešením rovnice

I∑
i=1

XT
i V

−1
A,iX iβ =

I∑
i=1

XT
i V

−1
A,iY

∗
i ,

kde V A,i = W−1
A,i + ZT

i DZi. Přitom platí, že odhad b̂i dostaneme pro
každé i = 1, . . . , I ve formě

b̂i = DiZ
T
i V

−1
A,i

(
Y ∗i −X iβ̂

)
,

10Jang a Lim (2009) dokonce předpokládají disperzní parametr ψ známý. Taková situace
nastává například pro logistickou regresi nebo log-lineární model s Poissonovým rozdělením,
kdy v obou případech máme ψ = 1. Předpoklad známého ψ činit nebudeme, ponecháme
si tím možnost zobecnit výpočty na širší spektrum hustot exponenciální rodiny, kde se ψ
vyskytuje. Takovým rozdělením je například Gama rozdělení.
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kde Y ∗i = (y∗i1, . . . , y
∗
ini

)T a y∗ij = g(yij).

Odhad ψ dostaneme ve tvaru

ψ̂ =
1

I

I∑
i=1

[
1

ni − p

ni∑
j=1

(yij − µ̂ij)2

V (µ̂ij)
,

]

kde p je rozměr vektoru β.

(iii) Krok 3. bude odpovídat numerické maximalizaci funkce

q`(β̂(γ), ψ̂(γ),γ|y) ≈ −1

2

I∑
i=1

[
log |V A,i|+ log |XT

i V
−1
A,iX i|+

+(Y i −X iβ̂)TV −1A,i(Y i −X iβ̂)
]
. (4.20)

Důkaz:

(i) Zřejmé, volba počátečních hodnot se nemění.

(ii) Nejprve se budeme chovat, jako bychom měli ψ pevně dané, označíme
ψ0. Krok 1. se nám tedy redukuje na odhad β̂ a b̂ = (b̂1(β̂), . . . , b̂I(β̂)),
které sdruženě maximalizují penalizovanou kvazi-věrohodnostní funkci
κA(β, b|y, ψ0,γ0). Derivujme (4.19) podle obou proměnných a položme
tyto derivace rovné nule. Dostaneme tak přímo soustavu rovnic

∂κA
∂β

(β, b|y, ψ0,γ0) =
I∑
i=1

ni∑
j=1

aij(yij − µij)xij
ψ0V (µij)g′(µij)

= 0,

∂κA,i
∂bi

(β, bi|yi, ψ0,γ0) =

ni∑
j=1

aij(yij − µij)zij
ψ0V (µij)g′(µij)

= D−1bi, i = 1, . . . , I.

Návrh na řešení soustavy je podán v práci Breslow a Clayton (1993)11

pomocí iterativních vážených nejmenších čtverců (IWLS12) využívající
pracovních závislých proměnných a matici vah, které se přepočítávají
v každém kroku iterace. Metoda vychází z Fisherova skórového algo-
ritmu a jeho rozšířením na tento konkrétní případ.

11Jak ovšem autoři poukazují, tento postup je přejatý ze starší práce Green (1987) a upra-
vený tak, aby korespondoval s odhady pro prvky varianční matice D odvozené v článku
Harville (1977).
12Iterated weighted least squares method.
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Zaveďme si pracovní vektor Y ∗i = (y∗i1, . . . , y
∗
ini

)T , jehož složky definu-
jeme jako y∗ij = g(yij) a použijeme Taylorův rozvoj prvního řádu, tedy

y∗ij = g(yij) = g(µ̂ij) + (yij − µ̂ij)g′(µ̂ij),

kde µ̂ij = g−1(xTijβ̂ + zTij b̂i). Vyjděme z modelu (2.4), pak lze zapsat

Y ∗i = X iβ̂ +Zib̂i + εi,

přičemž bi a εi jsou nezávislé a εi ∼ N(0,W−1
A,i), kde W A,i je diagonální

matice s prvky

wA,ij =
1

V (µ̂ij) [g′(µ̂ij)]
2 , j = 1, . . . , ni.

Uvažováním této struktury se pohybujeme v prostředí normálních line-
árních modelů. Zcela identicky jako v případě Aitkenova modelu (napří-
klad v učebnici Zvára, 2008) lze odvodit podobu odhadu pro β. Přítom-
nost náhodných efektů se promítne pouze do struktury varianční matice
náhodných chyb. Odhad pro β tedy bude řešením

I∑
i=1

XT
i V

−1
A,iX iβ =

I∑
i=1

XT
i V

−1
A,iY

∗
i ,

kde V A,i = W−1
A,i + ZT

i DZi. což odpovídá tvrzení věty. Odhad pro bi
je při známém β̂ pouhým vyjádřením z definice Y ∗i .

Odhad parametru ψ pomocí maximální věrohodnosti by i přes přidaný
předpoklad byl příliš výpočetně náročný. Proto se obvykle nahrazuje
momentovou metodou. Její tvar přesně odpovídá formě odhadu z tvrzení
věty. Odhad je nestranný a konzistentní (viz kapitola 5).

(iii) Pro odhad γ dosadíme β̂ a ψ̂ do (4.14), budeme ignorovat závislost ma-
tice W A,i na γ a nahradíme devianci

∑ni

j=1 dij,A(yij, µij) Pearsonovou

statistikou
∑ni

j=1
aij(yij−µij)2

V (µij)
. Jak naznačuje Harville (1977), z kvazivěro-

hodnosti nabývající tvaru

q`(β̂(γ), ψ̂(γ),γ|y) ≈

≈ −1

2

I∑
i=1

[
log |V A,i|+ (Y i −X iβ̂)TV −1A,i(Y i −X iβ̂)

]
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můžeme přejít k takzvané profilové věrohodnosti pro γ. Měli bychom
ovšem kompenzovat fakt, že namísto β používáme β̂ a tedy přejít k tak-
zvaným REML13 odhadům (dle práce Patterson a Thompson, 1971):

q`(β̂(γ), ψ̂(γ),γ|y) ≈ −1

2

I∑
i=1

[
log |V A,i|+ log |XT

i V
−1
A,iX i|+

+(Y i −X iβ̂)TV −1A,i(Y i −X iβ̂)
]
.

�

Dodejme, že vzorec (iii) platí v případě, že uvažujeme X i pro každé
i = 1, . . . , I s plnou hodností. Pokud bychom tento předpoklad neudělali,
bylo by třeba (dle práce Harville, 1977) nahradit člen log |XT

i V
−1
A,iX i| čle-

nem ve tvaru log |(X∗i )TV −1A,iX
∗
i |, kde X∗i definujme jako podmatici X i, jejíž

sloupce jsou lineárně nezávislé. Zbylé členy zůstanou beze změny i za tohoto
obecnějšího případu. Žádné další zjednodušení už není možné14. Odvození
tvarů jednotlivých parciálních derivací pro numerickou maximalizaci a možné
aproximace lze nalézt v práci Harville (1977), idea postupu se nijak neliší od
již uvedených myšlenek použitých k odhadu pevných parametrů a náhodných
efektů. Dostaneme tedy odhad parametrů varianční matice náhodných efektů
γ̂, který využijeme v další iteraci jako novou startovní hodnotu. Uvědomme
si, že pracovní vektor Y ∗i , použitý v důkazu, byl založen na β̂ a b̂, tedy se
v každé iteraci mění. V první iteraci volíme pro odhady parametrů nějaké
(v zásadě libovolné) startovní hodnoty.

Závěrem dodejme, že ve výše popsané formě nedoporučujeme tuto metodu
používat. Přesto právě v této verzi je velice rozšířeným nástrojem k odhado-
vání parametrů GLMM a je implementovaná ve většině statistického softwaru.
Jak v teoretické (například viz Lin a Breslow, 1996) tak numerické rovině (viz
Jang a Lim, 2009) bylo ukázáno, že trpí vážným vychýlením, především v pří-
padě vektoru γ (tedy prvků variančních matice D), kdy dochází k jejich pod-
hodnocování. Je to způsobeno ignorováním některých vzájemných závislostí

13Restricted maximum likelihood: upravuje věrohodnost takovým způsobem, aby vý-
sledné odhady byly nestranné.
14Toto prohlášení není zcela pravdivé, neboť k podstatně jednodušším výrazům se

můžeme dostat, budeme-li předpokládat nezávislost jednotlivých složek náhodných efektů,
neboli diagonální maticiDi (k nahlédnutí postupu viz Jang a Lim, 2009). Tento předpoklad
je ovšem velice silný a ve většině praktických aplikací nedává dobrý smysl apriori takovou
nezávislost uvažovat a proto se s ním nadále nebudeme zabývat.
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parametrů během výpočtů. Ani v případě, kdy nás zajímají pouze odhady
pevných efektů β nelze na výsledky metody spoléhat. Z výše uvedeného algo-
ritmu (4.18) jasně plyne provázanost odhadů γ a β a tedy vychýlení jedněch
povede jistě k nepřesnostem taktéž při odhadování druhých.

Přes tento nedostatek má metoda stále mnoho příznivců, i díky menší
výpočetní náročnosti ve srovnání s alternativními metodami. Proto bylo vy-
vinuto značné úsilí za účelem snížení vychýlení a byly odvozeny nejrůznější ko-
rekce. Jednou z možností je používání Laplaceovy aproximace vyšších řádů na-
místo vzorce (4.15), další možností jsou nejrůznější opravy v různých krocích
celého procesu. Návrhy na takové korekce, jejich odůvodnění a demonstraci
na konkrétních datech nalezneme například v práci Lin a Breslow (1996).

4.3 Adaptivní Gaussova-Hermiteova kvadra-
tura

Metodu lze považovat za zobecnění Laplaceovy transformace a vychází z na-
hrazení integrálu váženou sumou∫

R
ω(z)w(z)dz ≈

K∑
k=1

wkω(zk) (4.21)

přičemž počet sčítanců Q je nazýván „stupněm aproximace“, wk váhami a zk
uzly. Váhy souvisí s tvarem funkce φ(z). v následujících odstavcích si ukážeme,
jak je metoda vybudována a jak se používá v našem konkrétním případě, při
aproximaci logaritmické věrohodnosti. Budeme přitom vycházet z postupu
uvedeném v práci Partovi Nia (2006).

Základní myšlenkou aproximace integrálu metodami, které budeme vy-
světlovat, je aproximace samotné funkce ω(x) vhodně zvolenou sumou.

Definice 4.3. Mějme funkci ω(x) a označme si x1, . . . , xK pevně dané body
a v1, . . . , vK funkční hodnoty v nich (tedy vk = ω(xk), kde k = 1, . . . , K).
Potom obyčejnou interpolací funkce ω(x) nazvěme sumu

ω(x) ≈
K∑
k=1

lk(x)vk,

kde

lk(x) =
(x− x1) · · · (x− xk−1)(x− xk+1) · · · (x− xK)

(xk − x1) · · · (xk − xk−1)(xk − xk+1) · · · (xk − xK)
. (4.22)
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♦

Idea interpolace vychází z Taylorovy věty, která nám říká, že lze funkci
dobře aproximovat pomocí polynomiální funkce. Požadujeme, aby interpolace
byla přesná v bodech (xk, vk). Abychom toho dosáhli, budeme při K počtu
pozorování uvažovat polynom stupně K − 1. Tedy dvěma body proložíme
přímku, třemi parabolu apod., což dává dobrý smysl. Funkce lk(x) je polynom
stupně nejvýše K−1 a z definice platí, že lk(xj) = δkj, kde δkj je Kroneckerovo
delta15. Potom zřejmě dostaneme polynom řádu K − 1, který prochází body
(xk, ω(xk)).

Prozatím ponecháme stranou metodu volby bodů x1, . . . , xK . Budeme je
považovat za pevně dané, nicméně z povahy problému (4.21) vidíme, že známe
funkční předpis16 a tedy můžeme body zvolit zcela libovolně (neboť integru-
jeme přes všechna reálná čísla).

Definice 4.4. Mějme funkci ω(x) a označme si x1, . . . , xK pevně dané body
a v1, . . . , vK funkční hodnoty a v′1, . . . , v

′
K derivace v těchto bodech (tedy v′k =

ω′(xk), kde k = 1, . . . , K). Potom Hermiteovou interpolací funkce ω(x)
nazvěme sumu

ω(x) ≈
K∑
k=1

hk,1(x)vk +
K∑
k=1

hk,2(x)v′k, (4.23)

kde hk,1(x) a hk,2(x) jsou polynomy řádu nejvýše 2K − 1 splňující

hk,1(xj) = δkj, h′k,1(xj) = 0, h′k,2(xj) = δkj. (4.24)

♦

Hermiteova interpolace je rozšířením obyčejné interpolace v tom smyslu,
že funkční hodnoty a dokonce i první derivace jsou interpolovány přesně. Tuto
vlastnost zřejmě obdržíme z výše uvedených podmínek.

Věta 4.7. Hermiteovu interpolaci lze přepsat do tvaru:

ω(x) ≈
K∑
k=1

[1− 2l′k(xk)(x− xk)] l2k(x)vk +
K∑
k=1

(x− xk)l2k(x)v′k,

15Tedy je rovno jedné pro k = j a rovno nule jinak.
16Interpolace se obvykle používá v případech, kdy samotný předpis vůbec neznáme, pouze

máme body xk a v nich spočtenou (změřenou) funkční hodnotu. Smyslem interpolace je
právě odhad průběhu celé funkce.
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kde lk(x) definujeme stejně jako v (4.22).

Důkaz: Z (4.22) víme, že lk(xj) = δkj je polynom řádu nejvýše K−1, tedy
l2k(x) je nejvýše řádu 2K − 2. Budeme-li jej považovat za dobrého kandidáta
pro hk,1(x), hk,2(x), musíme modifikací srovnat řády polynomů:

hk,1(x) = rk(x)l2k(x), hk,2(x) = sk(x)l2k(x),

přičemž rk(x) a sk(x) jsou nejvýše lineární funkce a zvolíme je tak, aby byly
splněny podmínky z (4.24). Získáme podmínky

rk(xk) = 1, sk(xk) = 0, r′k(xk) + 2l′k(xk) = 0, s′k(xk) = 1,

které jsou splněny v případě volby

rk(x) = 1− 2l′k(xk)(x− xk), sk(x) = x− xk.

Dosazením do vzorce (4.23) tak získáme tvrzení věty. �

Předpokládejme, že chceme spočíst integrál ve tvaru∫ b

a

ω(z)w(z)dz,

přičemž funkce ω(x) je natolik složitá, že nelze výpočet provést přímo. Kva-
draturní metody spočívají ve využití PK(x), polynomální interpolace funkce
ω(x) řádu K, pro kterou

∫ b
a
PK(x)w(x)dx je snadné vypočítat.

Definice 4.5. Mějme funkci ω(x) a označme si x1, . . . , xK pevně dané body
a v1, . . . , vK funkční hodnoty a v′1, . . . , v

′
K derivace v těchto bodech. Potom

Hermiteovou kvadraturou označme aproximaci integrálu∫ b

a

ω(x)w(x)dx ≈
∫ b

a

P2K−1(x)w(x)dx =
K∑
k=1

Hk,1vk +
K∑
k=1

Hk,2v
′
k,

kde Hk,1 a Hk,2 nazýváme kvadraturní váhy a přirozeně platí

Hk,1 =

∫ b

a

[1− 2l′k(xk)(x− xk)] l2k(x)w(x)dx,

Hk,2 =

∫ b

a

(x− xk)l2k(x)w(x)dx.

(4.25)

♦
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Tedy Hermiteova kvadratura jako zmíněnou interpolaci využívá právě Her-
miteovu interpolaci funkce ve tvaru (4.3). Nyní se zaměříme na vhodnou volbu
bodů x1, . . . , xK v takovém smyslu, aby se potřebné výpočty dále zjednodu-
šily.

Věta 4.8. Označme si π(x) = (x−x1)(x−x2) · · · (x−xK) pro nějakou K-tici
x1, . . . , xK a ck = lk(x)(x−xk)

π(x)
konstantu nezávislou na x. Bude-li π(x) polynom

kolmý na lk(x) vzhledem k w(x) pro všechna k = 1, . . . , K, potom Hermiteova
kvadratura odpovídá aproximaci∫ b

a

ω(x)w(x)dx ≈
K∑
k=1

Hk,1vk.

Důkaz: Podmínka na kolmost odpovídá rovnosti

Hk,2 = ck

∫ b

a

π(x)lk(x)w(x)dx = 0 (4.26)

pro všechna k = 1, . . . , K. Druhý člen z (4.25) tedy vypadne a věta je doká-
zána. �

Definice 4.6. Hermiteovu kvadraturu při volbě x1, . . . , xK, tzv. uzlů, dle věty
4.3 nazýváme Gaussova kvadratura. ♦

Gaussova kvadratura je tedy speciálním případem (4.25), kdy Hk,2 vy-
padne a aproximace na něm nezávisí. Připomeňme si, že jsme naše úvahy
začaly s předpokladem, že známe x1, . . . , xK a tím by tedy byl π(x) fixní.
Nyní jsme ovšem dostali návod, jakým způsobem π(x) a tedy i jeho kořeny
x1, . . . , xK zvolit, abychom tak dosáhli formy aproximace, se kterou se bude
lépe zacházet. Všimněme si, že v tomto případě nám opět stačí znát jen dvo-
jice (xk, vk). Přestože provádíme Hermiteovu kvadraturu, obejdeme se bez
hodnot derivací v jednotlivých uzlech. Připomeňme, že vk = ω(xk) jsou hod-
noty funkce v uzlech x1, . . . , xK (tedy kořenech polynomu π(x)). Zřejmě bude
tento postup výpočetně rychlejší.

Definice 4.7. Uvažujme Gaussovu kvadraturu použitou pro aproximaci inte-
grálu z funkce ω(x), kdy váhová funkce je definovaná na celé reálné ose předpi-
sem wGH(x) = exp (−x2). Nazvěme tuto kvadraturu Gauss-Hermiteovou.
♦
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Označení wGH bude nadále používáno právě pro tuto váhovou funkci.

Věta 4.9. V případě Gaussovy-Hermiteovy kvadratury odpovídá volba π(x)
(tedy volba uzlů) takzvanému Hermiteovu polynomu.

Důkaz: Bez důkazu. Náznak je v práci Golub (1968), úplná verze v knize
Davis a Rabinowitz (1967). �

Hermiteův polynom má tvar

HK(x) = (−1)K exp(x2)
∂K

∂xK
exp(−x2). (4.27)

Nalezení tvaru HK(x) je snadným díky rekurzivnímu vztahu

HK(x) = 2xHK−1(x)− 2(K − 1)HK−2(x)

a znalosti počátečních hodnot

H0(x) = 1, H1(x) = 2x.

Detailnější rozbory vlastností tohoto polynomu lze najít například v práci
Abramowitz a Stegun (1965) (kde lze nalézt tabulky pro uzly až do řádu 20
včetně) nebo v článku Golub (1973), kde nalezneme algoritmy k výpočtům
kořenů polynomů vyšších řádů. Dle práce Press a kol. (1992) lze váhy vyjádřit
jednoduchým předpisem:

Hk =
2[

H̃ ′k(xk)
]2 , (4.28)

kde H̃ ′k(xk) definujeme pomocí modifikovaných Hermiteových polynomů17:

H̃ ′k(x) =
√

2kH̃k−1(x),

H̃k(x) = x

√
2

k + 1
H̃k−1(x)−

√
k

k + 1
H̃k−2(x),

H̃0(x) = π−
1
4 , H̃−1(x) = 0.

Odvozená metoda má stále jeden vážný nedostatek a tím je právě volba
uzlů, které vůbec nezávisí na aproximované funkci, pouze na stupni Hermi-
teova polynomu (a na váhové funkci, ovšem tu máme v případě Gaussovy-
Hermiteovy kvadratury zafixovanou na wGH(x)). Vše je v pořádku, pokud se

17Přestože to může být čtenáři očividné, zdůrazněme, že zde π reprezentuje Ludolfovo
číslo a ne polynom definovaný v předchozích krocích.
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ω(x)wGH(x) chová podobně jako samotné wGH(x). V jiném případě můžeme
například zbytečně počítat funkční hodnotu v mnoha uzlech, kde ω(x) je
prakticky nulová. Jednou z cest, jak vylepšit naši metodu v tomto smyslu,
je cesta adaptivní Gaussovy-Hermiteovy kvadratury: centrování a standardi-
zace součinu ω(x)wGH(x). K odhadu, jaké škálování a posun zvolit se obvykle
uvažuje, jako by se jednalo o hustotu normálního rozdělení. Pokud by tento
předpoklad platil, po transformaci by součin korespondoval s hustotou stan-
dardního normálního rozdělení, což na první pohled odpovídá chování váhové
funkce wGH(x) = exp (−x2). Nové uzly pak budou adaptované tak, aby lépe
odpovídali nosiči funkce ω(x)wGH(x).

Věta 4.10. Chtějme aproximovat integrál∫
R
ω(z)wGH(z)dz ≈

K∑
k=1

Hkω(xk),

kde Hk jsou definovány stejně jako v (4.28), x1, . . . , xK jsou kořeny (4.27)
a wGH(x) = exp (−x2). Předpokládejme normalitu součinu ω(x)wGH(x). Po-
tom modifikované uzly budou odpovídat

x∗k = x̂+

{
− ∂2

∂x2
log[ω(x)wGH(x)]

∣∣∣∣
x=x̂

}− 1
2

xk (4.29)

a váhy v aproximační formuli upravíme do tvaru

H∗k =

{
− ∂2

∂x2
log[ω(x)wGH(x)]

∣∣∣∣
x=x̂

}− 1
2 wGH(x∗k)

wGH(xk)
Hk, (4.30)

pro k = 1, . . . , K.

Důkaz: Vzhledem k vlastnostem normálního rozdělení platí, že střední
hodnota je rovna modu hustoty. Modus odhadneme jako modus x̂ funkce
log[ω(x)w(x)], což platí díky monotonii logaritmické funkce. K odhadu roz-
ptylu využijeme druhé derivace{

− ∂2

∂x2
log[ω(x)wGH(x)]

∣∣∣∣
x=x̂

}−1
.

Tvzení věty pro uzly plyne z transformace. Pro váhy první činitel upravuje
škálování původních vah a druhý je zapříčiněn změnou uzlových bodů. �

Předpoklad normality je samozřejmě velice silný, ale transformace bude
situaci vylepšovat i v jiných případech. Klíčovým krokem je centrování kolem
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modu a upravení parametru rozptylu. V případě, kdy ve skutečnosti integro-
vaný součin nekoresponduje s hustotou normálního rozdělení, bude účinnost
transformace menší, ale stále bude znamenat zlepšení oproti stavu, kdy nebe-
reme odhad střední hodnoty a rozptylu v úvahu vůbec. Důvodem je fakt, že
uzly v „neadaptivním“ tvaru závisí pouze na stupni Hermiteova polynomu a
jejich chování nijak neodpovídá aproximované funkci. Proto pro nás výše uve-
dený postup, který bere jistým způsobem v úvahu vlastnosti funkce ω(x), bude
vždy znamenat zlepšení, i když v případech výrazně odlišných od normality
nebude efekt tak výrazný. Díky tomu můžeme podobné přesnosti aproximace
integrálu dosáhnout s mnohem menším počtem uzlů, nežli v „neadaptivním“
případě. Pinheiro a Bates (1995) ukazují, že pro většinu případů18 již pro stu-
peň Hermiteova polynomu K = 7 dosahujeme dostatečně přesných výsledků.

Definice 4.8. Aproximace metodou adaptivní Gaussovy-Hermiteovy
kvadratury19 nabývá tvaru∫

R
ω(z)wGH(z)dz ≈

K∑
k=1

H∗kω(x∗k),

přičemž H∗k jsou definované v (4.30) a x∗k v (4.29). Platí, že wGH(x) =
exp (−x2). ♦

Věta 4.11. Laplaceova transformace ve tvaru (4.6) je speciálním případem
AGHQ pro volbu K = 1.

Důkaz: Dostaneme x∗1 = x̂, což je maximum K(x) := log[ω(x)wGH(x)].
Dále

H∗1 = |K ′′(x̂)|−
1
2

w(x̂)

wGH(0)
= |K ′′(x̂)|−

1
2

exp{K(x̂)}
ω(x̂)

√
2π.

Potom dostaneme aproximaci ve tvaru∫
R
ω(z)w(z)dz ≈ H∗1ω(x∗1) =

√
2π |K ′′(x̂)|−

1
2 exp{K(x̂)}.

Vzorec přímo odpovídá (4.6). �

18Jakkoli je toto vyjádření nematematické, je užitečné. Dalo by se přeložit zhruba takto:
„pro případy, se kterými se setkáváme v běžné praxi analyzování s použitím GLMM, až na
ojedinělé extrémní případy“.
19Nadále bude v textu uváděna jen zkratka AGHQ = „Adaptive Gauss-Hermite Quad-

rature“
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Aplikujme nyní AGHQ postup na náš problém. Připomeňme, že řešíme
úlohu maximalizace (2.10) vzhledem k proměnným α = (β, ψ,γ), kde γ ob-
sahuje komponenty matice D, varianční matice náhodných efektů. Vzorec
obsahuje I vícerozměrných integrálů dimenze q, kde q je rovno dimenzi uva-
žovaných náhodných efektů (tedy odpovídá dimenzi matice D). Zobecnění
AGHQ metody pro vyšší dimenzi je přímočaré. Používáme mřížku uzlových
bodů příslušné dimenze a projevuje se korelace mezi složkami vektoru náhod-
ných efektů. Výsledná funkce může mít díky mnohonásobné aproximaci velice
složitou strukturu a proto je často nutné její maximalizaci provést pomocí
iteračních metod. Zřejmá je výpočetní náročnost celého procesu, kdy vzrůs-
tající řád kvadratury s sebou nese ohromný nárůst časových nároků. Používání
adaptivní verze kvadratury částečně tento efekt kompenzuje, neboť dosahuje
podobných výsledků při nižším řádu kvadratury.

Dle práce Pinheiro a Chao (2006) lze problém aproximace (2.10) zapsat
v jednodušším tvaru. Jeho odvození ukazuje na propojení postupu v případě
Laplaceovy transformace s tímto obecnějším případem.

Věta 4.12. Aproximujme metodou AGHQ výraz

`(β, ψ,D|y1, . . . ,yI) = log[L(β, ψ,D|y1, . . . ,yI)].

Označme si ∆T∆ = D−1 a zaveďme Ri a b̂i stejně jako ve větě 4.3. Buďte
u1, . . . , uK uzly a w1, . . . , wK váhy AGHQ řádu K. Definujme si vektor uk =
(uk1 , . . . , ukK )T , kde kj ∈ {1, . . . , K} pro j = 1, . . . , K, přičemž nemusí být
nutně různá20. Dále definujme b̃ik = b̂i+R

−1
i uk a Wk = exp (||uk||2)

∏K
j=1wkj .

Potom platí

`(β, ψ,D|y1, . . . ,yI) ≈ −
I

2
log |D|+

+
I∑
i=1

(
− log |Ri|+ log

{
K∑

k1=1

· · ·
K∑

kK=1

exp
[
Q(b̃ik|β,D,yi, ψ)

]
Wk

})
.

Důkaz: Vyjděme z výrazu

`(β, ψ,D|y1, . . . ,yI) = log

[
I∏
i=1

{
(2π)−

q
2 |D|−

1
2

∫
Rq

exp [Q(b|β,D,yi, ψ)] db

}]
,

20Tedy uk je vektorem uzlových bodů vybraných z množiny všech uzlových bodů příslu-
šných použité AGHQ proceduře. Výběr provádíme s opakováním.
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kde Q(.) je definováno stejně jako v (4.2):

Q(b|β,D,yi, ψ) =
yTi (X iβ +Zib)− ζ(X iβ +Zib)

T1

a(ψ)
+

+ c(yi, ψ)T1− b
TD−1b

2
.

Vyjděme z definice pojmů ve znění věty a přepisujme:

Ai :=

∫
Rq

exp [Q(b|β,D,yi, ψ)] db =

=

∫
Rq

|Ri|−1 exp

[
Q(b̂i +R−1i u|β,D,yi, ψ) +

||u||2

2

]
exp

(
−||u||

2

2

)
du

≈ (2π)
q
2 |Ri|−1

K∑
k1=1

· · ·
K∑

kK=1

exp
[
Q(b̃ik|β,D,yi, ψ)

]
Wk.

Dostaneme tedy aproximaci ve formě

`(β, ψ,D|y1, . . . ,yI) ≈
I∑
i=1

log
{

(2π)−
q
2 |D|−

1
2Ai

}
a dosazením za Ai dostaneme tvrzení věty. �

Maximalizace tohoto výrazu by opět proběhla za pomoci numerických
metod.

4.4 Nenormální náhodné efekty

V předchozích oddílech jsme pracovali s předpokladem, že náhodné efekty
mají mnohorozměrné normální rozdělení s nulovým vektorem jako střední
hodnotou a varianční maticí D. Matici jsme uvažovali s předpokladem na
její strukturu reprezentovaným tím, že D známe až na nějaké parametry.
Píšeme D(γ), kde γ sdružuje všechny neznámé parametry a jeho dimenze
závisí právě na struktuře D. V praktických aplikacích často není ani žádná
jiná možnost uvažována a předpoklad normality je brán jako samozřejmá
vlastnost prostředí GLMM.

Například v práci Heagerty a Kurland (2001) však bylo ukázáno, že pro
logistické modely může vést nesprávná volba rozdělení náhodných efektů ke
značnému vychýlení maximálně věrohodných odhadů pro efekty pevné. K ob-
dobnému závěru došli v článku Agresti a kol. (2004) za použití empirických
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metod. Dále v práci Litière a kol. (2007) lze zjistit, že taktéž chyby prvního
i druhého druhu pro jakékoli testy v GLMM jsou na správnou specifikaci roz-
dělení náhodných efektů citlivé. Z tohoto důvodu byly odvozeny metody, jak
předpoklad normality náhodných efektů ověřovat. Podrobněji se těmito me-
todami zabývat nebudeme, neboť jejich odvození by bylo nad rámec tohoto
textu. Omezíme se proto pouze na odkaz na článek Huang (2009), kde lze
takovou metodu najít spolu s odkazy na další literaturu.

Nenormální náhodné efekty se mohou přirozeně vyskytnout především
v řadě nelineárních smíšených modelů, jakými jsou například „frailty“ modely
používané v souvislosti s analýzou přežití a kde uvažujeme Gama rozdělení
náhodných efektů (odhadování pro frailty modely například v práci Nielsen
a kol., 1992). V podobných souvislostech můžeme narazit na beta-binomické
rozdělení. Ovšem i v jednodušším GLMM prostředí můžeme narazit na ne-
normalitu efektů a to v případě, kdy potřebujeme modelovat těžší chvosty.
Náhodné efekty tak mohou mít vícerozměrné Studentovo t-rozdělení s malým
počtem stupňů volnosti, jako speciální případ můžeme použít Cauchyho roz-
dělení21. Modelování pomocí rozdělení s těžšími chvosty odpovídá případům,
kdy se častěji objevují vyšší „odchylky“ od populační střední hodnoty, než by
vykazovalo normální rozdělení. Ukázku použití mnohorozměrného t-rozdělení
můžeme nalézt v článku Pinheiro a kol. (2001). Další možností je situace,
kdy uvažujeme heterogenitu v datech vzhledem k neznámému faktoru. Pro
náhodné efekty sice uvažujeme normální rozdělení, ale ve více skupinách s růz-
nými parametry, dostáváme tedy směs normálních rozdělení (více informací
k tomuto tématu najdeme v práci Verbeke a Lesaffre, 1996).

Výše uvedené situace zřejmě nebudou ničím výjimečným a je tedy třeba
mít nástroje, jak se s nenormalitou náhodných efektů vypořádat. Předsta-
víme si dvě metody, které převádí problém na předchozí případ, tedy ten
předvedený v kapitole 4. Princip obou metod je jednoduchý a v teoretické
rovině je řešení snadné. Problémem se ukazuje býti implementace metod do
standardního softwaru a značné zvýšení výpočetního času (v porovnání s nor-
málními náhodnými efekty). Klíčovou myšlenkou je transformace integrálů
tak, abychom v integrandu dostali hustotu normálního rozdělení a tedy mohli
aplikovat PQL, Laplaceovu aproximaci nebo AGHQ běžným způsobem.

4.4.1 Transformace distribuční funkce

Metoda22 využívá vlastností distribuční funkce. Uvolněme předpoklad na nor-
malitu náhodných efektů a označme jejich hustotu vzhledem k Lebesgueově

21Cauchyho rozdělení je speciálním případem Studentova t-rozdělení, je-li počet stupňů
volnosti roven jedné.
22V angličtině „Probability integral transformation, zkráceně PIT.“
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míře p(b|γ). Hustotu známe až na parametry obsažené ve vektoru γ příslušné
dimenze23. Potom věrohodnostní funkci lze zapsat v obecném tvaru podobně
jako v (2.7):

L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI) =
I∏
i=1

∫
Rq

[
ni∏
j=1

fij(yij|β, ψ, b)

]
p(b|γ)db. (4.31)

Věta 4.13. Nechť vektor náhodných efektů má dimenzi rovnou jedné. Jeho
hustota buď p(b0|γ) a distribuční funkce F (b0|γ). Dále uvažujme náhodnou ve-
ličinu A s normovaným normálním rozdělením. Potom věrohodnostní funkce
ve tvaru (4.31), s jednorozměrným náhodným efektem, odpovídá výrazu:

L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI) =
I∏
i=1

∫
R1

[
ni∏
j=1

fij
(
yij|β, ψ, F−1(Φ(a)|γ)

)]
φ(a)da,

kde Φ(.) a φ(.) jsou distribuční funkcí a hustotou normovaného normálního
rozdělení.

Důkaz: Platí, že u = Φ(a) má rovnoměrné rozdělení na (0, 1) a zcela
obdobně má toto rozdělení i F (b0|γ). Důkaz tohoto tvrzení lze najít například
v knize Anděl (2005). Zřejmě b0 = F−1(u) má rozdělení s hustotu p(b0|γ).
Tedy i b0 = F−1(Φ(a)) má toto rozdělení. Integrace přes a spolu s transformací
uvnitř fij(.) nám dává tvrzení věty. �

Vidíme, že v jednorozměrném případě jsme jednoduchou transformací do-
stali v integrandu normální rozdělení. Maximalizace věrohodnostní funkce by
mohla být vyřešena za použití metod zmíněných v předchozích kapitolách.
Zobecnění do vyšších dimenzí je snadné v případě náhodných efektů s nezá-
vislými složkami.

Věta 4.14. Nechť náhodné efekty mají nezávislé složky s hustotou p(b|γ) a ne-
chť F (b|γ) = F0(b0|γ) · · ·Fq(bq|γ) je jejich distribuční funkce. Dále uvažujme
náhodný vektor A = (A0, . . . , Aq) s mnohorozměrným normálním rozdělením,
s nulovou střední hodnotou a jednotkovou varianční maticí. Potom věrohod-

23Nyní se nejedná výhradně o parametry varianční matice. Hustotu povolujeme v jakém-
koli parametrickém tvaru a γ reprezentuje všechny neznámé parametry.

45



nostní funkce ve tvaru (4.31) odpovídá výrazu:

L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI) =

=
I∏
i=1

∫
Rq

[
ni∏
j=1

fij
(
yij|β, ψ, F−10 (Φ(a0)|γ), . . . , F−1q (Φ(aq)|γ)

)]
φq(a)da,

kde Φ(.) je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a φq(.) je
hustotou A.

Důkaz: Platí, že u0 = φ(a0), . . . , uq = φ(aq) mají rovnoměrné rozdělení na
(0, 1) a díky nezávislosti mají toto rozdělení i F0(b0|γ), . . . , Fq(bq|γ). Zbytek
důkazu probíhá stejně jako v předchozí větě. �

Příklady a ukázky na simulovaných datech pro tuto metodu lze najít na-
příklad v práci Nelson a kol. (2006). Přestože tato metoda vypadá jednoduše,
ve výše uvedené formě funguje pouze pro náhodné efekty s nezávislými slož-
kami. Bohužel, tento předpoklad je v praxi poměrně svazující. Pokud bychom
chtěli rozšířit metodu i pro náhodné efekty s korelovanými složkami, velice se
zkomplikuje, jak z teoretického, tak výpočetního úhlu pohledu. Obecně totiž
neplatí, že po transformaci použitím sdružené distribuční funkce dostaneme
funkci odpovídající rovnoměrnému rozdělení (respektive jeho mnohorozměrné
verzi). Pro dvourozměrný případ se lze vydat cestou kopulí. I v tomto případě
pak závisí na tom, jakou rodinu kopulí uvažujeme a výsledky se mohou lišit.
Detailní rozbor různých možností je prezentován v článku Genest a Rivest
(2001). Pro vyšší dimenze je nutné uvažovat zobecnění kopulí či jiné metody,
a potřebná teorie je zcela nad rámec této diplomové práce.

Dodejme, že jisté potíže může působit i nutná znalost funkčního tvaru
F−1(.), respektive F−10 (.), . . . , F−1q (.) pro všechny marginální distribuční funkce
v mnohorozměrném případě. Při nezávislosti složek vektoru náhodných efektů
většinou obdržíme požadované funkce snadno, ovšem zahrnutím korelací se
výpočet může značně zkomplikovat. Nadále se zvyšuje výpočetní čas a v pří-
padě, že inverze nemá analytické řešení, je dokonce nutné použít iterační me-
tody. Dochází tedy k dalším nepřesnostem během výpočtu.

4.4.2 Metoda přepsáním věrohodnosti

Metoda24, která byla navržena v práci Liu a Yu (2008), je v podstatě ještě
jednodušší, nežli ta předchozí. Nepotřebuje tvar distribuční funkce ani počítat
funkci k ní inverzní, vystačí s explicitně vyjádřitelnou hustotou náhodných

24V angličtině „Likelihood reformulation method“.
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efektů. Vyjdeme opět z problému aproximace (4.31), přičemž bychom chtěli
přeformulovat problém tak, aby splňoval předpoklady AGHQ.

Věta 4.15. Mějme vektor náhodných efektů, jejichž hustotu označíme p(b|γ) =
p(b0, . . . , bq|γ). Buď φq(.) hustotou mnohorozměrného normálního rozdělení
s nulovou střední hodnotou a jednotkovou varianční maticí. Potom věrohod-
nostní funkce ve tvaru (4.31) odpovídá výrazu:

L(β, ψ,γ|y1, . . . ,yI) =
I∏
i=1

∫
Rq

[
ni∏
j=1

fij(yij|β, ψ, b)

]
p(b|γ)

φq(b)
φq(b)db.

Důkaz: Zřejmě platí, neboť jsme pouze přenásobili a podělili funkcí φq(b),
jejiž obor hodnot odpovídá oboru integrace a která je kladná na celé reálné
ose. �

Následný postup bude stejný jako v celé kapitole 4, s tím rozdílem, že za
integrovanou funkci (ω(.) v souvislosti s AGHQ) budeme považovat nejen

ni∏
j=1

fij(yij|β, ψ, b),

ale celou funkci [
ni∏
j=1

fij(yij|β, ψ, b)

]
p(b|γ)

φq(b)
.

První výhodou této metody oproti PIT je širší aplikace díky slabším před-
pokladům. Dle práce Liu a Yu (2008) navíc dochází k značnému snížení
výpočetního času. V práci lze nalézt taktéž podrobnější porovnání metod,
ukázky na skutečných datech i simulovaných souborech.
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5. Simulační studie
V kapitole 4 jsme u některých odhadů učinili poznámky o jejich vychýlení či
nestrannosti. Obě skutečnosti plynou z povahy odhadů a rozhodně si neza-
slouží označení zřejmé, neboť pro jejich určení musíme vzít v úvahu všechny
aproximace a nepřesnosti, kterých jsme se během odhadování dopouštěli. Na-
místo formálního odvození nestrannosti a konzistence tyto vlastnosti prozkou-
máme pomocí simulační studie. Zřejmě simulace nejsou nijak ekvivaletní dů-
kazu a jedná se pouze o neformální nahlédnutí na situaci. Vzhledem k tomu,
že budeme vycházet pouze z několika pevně zafixovaných hodnot parametrů,
o obecnosti nemůže být vůbec řeč. Přesto může taková studie přinést řadu
důležitých informací, ať již vyvrátit domněnku o nestrannosti či poukázat na
rychlost případné konvergence metod. Podstatným ukazatel praktické použi-
telnosti metody může být výpočetní náročnost (vyjádřená časem nutným pro
výpočet).

Parametry simulační studie motivujeme praktickými problémy představe-
nými v kapitole 2. Nejprve si určíme počet skupin a počet subjektů v každé
z nich1. V rámci simulační studie bude počet subjektů vždy konstantní a ne-
bude měněn ani při zvyšování rozsahu (tedy přidání dalších subjektů bude
vždy znamenat přidání celé skupiny). Poté určíme pevnou hodnotu parame-
trů β a γ (dodejme, že ani v jednom případě není parametr ψ přítomen,
respektive je známou konstantou), která vychází z dříve publikovaných vý-
sledků vztažených k představeným problémům. Poté získáme s pomocí gene-
rátorů pseudonáhodných čísel regresory tak, aby datový soubor měl stejnou
strukturu jako v tabulkách 2.1, respektive 2.2, a obdobně obdržíme hodnoty
náhodných efektů. Střední hodnotu odezvy získáme pro jednotlivé subjekty
pomocí uvažovaného modelu a samotnou odezvu pak nagenerujeme z předpo-
kládaného rozdělení. Nakonec aplikujeme na vzniklý datový soubor uvažovaný
model a obdržíme odhady (nám známých) parametrů β a γ.

Opakujeme výše popsaného postupu K-krát pro pevně zafixované para-
metry α = (β,γ) a získáme tak α̂1, . . . , α̂K . Nestrannost odpovídá rovnosti

E[α̂] = α.

1Mluvíme zde o počtu skupin a nějakých subjektů. Obecně tedy subjekty v jedné skupině
nemusí sdílet hodnoty žádného z regresorů a budou mít společný pouze vektor náhodných
efektů (například bude-li subjektem paciet a skupinou klinika, na které se léčí). V obou
našich příkladech však bude situace jednodušší: skupinou bude pacient a subjekty na něm
učiněná pozorování v nějakém čase. Některé regresory tedy budou v celé skupině z defi-
nice konstantní. Dále budeme dokonce předpokládat pevný počet kontrol (pozorování na
pacientovi) a úplnost datového souboru.
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Jako odhad E[α̂] použijeme výběrový průměr z α̂k, kde k = 1, . . . , K, a po-
rovnáme ho se skutečnou hodnotou parametru. Případná odchylka pak bude
odpovídat odhadu vychýlení metody. Konzistence nestranného odhadu na-
stává v případě, kdy platí

var α̂ −→ 0, pro I × J →∞.

Zvětšování budeme v našem případě dosahovat zvyšováním počtu skupin I,
přičemž J zůstane konstantní. Tuto metodu můžeme volit v případě, kdy uva-
žujeme jednoduchou strukturu maticeD takovou, že počet subjektů v jednot-
livých skupinách je dostatečně velký, abychom ji mohli odhadnout2. Pokud
se bude přesnost odhadu (respektive její odhad založený na K opakováních)
pro větší počet pozorování zvětšovat, konzistence není vyvrácena a můžeme
si udělat obrázek i o její rychlosti.

5.1 Toenail data

První simulační studie bude mít strukturu shodnou s datovým souborem po-
psaným v oddíle 2.1.1. Nejprve stanovíme model a hodnoty parametru α.
Odezvou je vážnost infekce, která se řídí alternativním rozdělením s prav-
děpodobností πij pro j-té pozorování i-tého pacienta. Vyjdeme z výsledků
v knize Molenberghs a Verbeke (2005) a použijeme model:

log

(
πij

1− πij

)
= β0 + bi + β1Tij + β2tij + β3Tijtij, (5.1)

kde Tij je indikátorem ošetření3 (veličina trt), tij udává čas návštěvy (time) a
pro náhodný absolutní člen platí: bi ∼ N(0, d211). Tedy α = (β0, β1, β2, β3, d11)
a dle analýzy provedené v Molenberghs a Verbeke (2005) bude po zaokrouhlení
odpovídat vektoru hodnot:

β0 = −1.6, β1 = −0.1, β2 = −0.4, β3 = −0.2, d11 = 4.

Vytvoříme simulovaný datový soubor. Počet pozorování pro jednoho pa-
cienta je zafixován volbou J = 7. Počet pacientů I bude nabývat hodnot
10, 20, 50, 100 a 500, simulační studie tedy bude provedena v těchto pěti nasta-
veních. Pro každého pacienta (tj. každé i = 1, . . . , I) tvoří soubor následující
veličiny:
2Nahlíženo z praktického hlediska dává tento postup v případě pacientů a pozorování

na nich dobrý smysl. Zatímco zvyšování počtu pacientů je možné i pro vysoká I, počet
kontrol na jednotlivce ze zřejmých důvodů řádově zvyšovat nelze. Pokud by naše příklady
vycházely ze struktury klinika-pacienti, pak by bylo spíše rozumné zvyšovat J a počet klinik
I ponechat konstantní.
3Zřejmě je Ti1 = · · · = TiJ , pro pořádek však index vypouštět nebudeme.
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• ID: nabývá hodnoty i pro všech J pozorování.

• trt: pro všech J pozorování nabývá stejné hodnoty, která je realizací ná-
hodné veličiny s alternativním rozdělením s pravděpodobností úspěchu
rovnou 1

2
.

• time: J hodnot obdržíme tak, že vzestupně seřadíme složky vektoru
obsahujícího nulu a J − 1 náhodně vygenerovaných hodnot z rovnoměr-
ného rozdělení na intervalu (0, 18.5). Interval odpovídá minimu a ma-
ximu veličiny time v napozorovaném datovém souboru. Teoreticky může
poměrně často docházet k malým rozdílům mezi dvěma časy návštěvy.
Vzhledem k tomu, že čas uvádíme v měsících, bude pravděpodobnost
„nesmyslně“ krátkých prodlev mezi návštěvami (například v rámci jed-
noho dopoledne) poměrně malá a tento problém budeme v simulacích
ignorovat.

• visit: nabývá postupně hodnot 1, . . . , J .

• infect: odezva je pro každou kombinaci (i, j) realizací náhodné veličiny
s alternativném rozdělením s pravděpodobností úspěchu rovnou πij. Vý-
počet πij provádíme dle modelu (5.1) tak, že do něj dosadíme hodnoty
regresorů a známé parametry.

Kompletní simulovaný datový soubor bude použit pro získání odhadu α̂k.
Za tímto účelem budou postupně použity všechny metody předvedené v před-
chozí kapitole (tedy PQL, Laplaceova metoda a AGHQ s počtem uzlových
bodů Q = 10). Implementace metod byla převzata ze statistického softwaru
a podrobněji bude okomentována v kapitole 6.

Odhad střední hodnoty odhadu α̂k pomocí výběrového průměru pro K =
500 je uveden v tabulce 5.1. Poslední sloupec tabulky udává výběrový průměr
času v sekundách, který byl třeba k výpočtu odhadů v příslušném modelu,
při pevném k. V části věnované výsledkům PQL si všimněme astronomicky
velkých průměrů odhadů prakticky u všech parametrů. Není pravda, že by
tento jev byl způsoben jen jediním naprosto „špatným“ odhadem a přechodem
k mediánu by se problém vyřešil. Metoda PQL vykazuje značnou nestabilitu
v malých datových souborech, neboť potřebuje rozumný počet pozorování
v obou hladinách odezvy (tedy „dostatečný“ počet jedniček i nul). Podrobným
studiem simulací zjišťujeme, že rozptyl odhadů je obrovský i po vyloučení těch
naprosto odlehlých. Pro vyšší hodnoty I se již zdá, že metoda se stabilizuje
a přestože je jasně vychýlená, alespoň rozptyl se snižuje, jak můžeme vidět
v tabulce 5.2. Zejména stojí za pozornost skutečnost, že i při velkých I je
směrodatná odchylka d11 podhodnocena.
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Tabulka 5.1: Průměry odhadů pro jednotlivé parametry při použití metody
PQL, Laplaceovy metody a metody AGHQ s Q = 10. Počet simulovaných
datových souborů byl K = 500. V prvním řádku jsou uvedeny skutečné hod-
noty parametrů. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Sloupec
„čas“ udává průměrnou dobu jednoho výpočtu modelu v sekundách.

I β0 β1 β2 β3 d11 čas

– −1.60 −0.10 −0.40 −0.20 4.00

PQL

10 −5.36 · 1012 −1.27 · 1012 −1.04 · 1012 −5.74 · 1010 1.50 · 105 0.80
20 −5.15 · 1012 −1.87 · 1013 −2.49 · 1012 −4.01 · 1011 6.56 · 104 0.99
50 −2.75 · 1012 −2.38 · 1012 −1.62 · 1011 −1.84 · 1012 44.93 1.25
100 −0.87 −0.09 −0.46 −0.25 3.69 1.75
500 −0.90 −0.04 −0.43 −0.22 3.56 7.94

Laplace

10 −4.88 0.37 −2.14 −1.25 20.14 0.12
20 −4.69 0.00 −1.27 −0.59 12.23 0.18
50 −4.34 −0.05 −0.57 −0.35 7.94 0.25
100 −4.12 −0.12 −0.50 −0.29 7.03 0.50
500 −4.65 −0.04 −0.48 −0.28 7.26 2.58

AGHQ

10 −4.36 0.60 −1.67 −1.21 7.51 0.32
20 −2.83 −0.12 −0.97 −0.63 5.86 0.47
50 −1.99 −0.13 −0.46 −0.26 4.62 0.63
100 −1.70 −0.17 −0.42 −0.23 4.25 1.38
500 −1.64 −0.10 −0.41 −0.21 4.11 7.30
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Tabulka 5.2: Tabulka obsahuje výběrové průměry směrodatných odchylek pro
odhady jednotlivých parametrů při použití všech metod. Z výsledků PQL
byly vypuštěny první tři řádky s příliš velkými rozptyly. Počet simulovaných
datových souborů byl K = 500. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná
místa.

I β0 β1 β2 β3 d11

PQL

100 0.67 0.93 0.12 0.19 0.72
500 0.28 0.37 0.05 0.07 0.32

Laplace

10 9.90 11.96 4.59 6.86 33.54
20 4.35 4.42 2.74 3.68 17.95
50 2.94 1.61 0.43 0.51 5.90
100 2.46 1.03 0.17 0.23 3.46
500 1.65 0.45 0.08 0.11 2.05

AGHQ

10 10.76 12.50 3.30 6.11 9.17
20 4.76 5.57 2.53 3.8 6.06
50 1.80 1.71 0.20 0.29 2.21
100 1.07 1.13 0.09 0.14 1.20
500 0.39 0.45 0.04 0.06 0.43

Nahlédneme-li tabulku 5.1, taktéž je zde zřejmé vychýlení odhadů Lapla-
ceovy metody, které je způsobeno zejména špatnou aproximací integrálu při
použití této jednoduché metody. Chabá účinnost metody je způsobena ne-
vhodným tvarem aproximované funkce, přičemž jediný bod, kolem kterého
provádíme rozvoj se s touto skutečností není schopen dostatečně efektivně
vypořádat. Oproti tomu, v tabulce pro AGHQ vidíme s přibývajícím počtem
pozorování přibližování se skutečným hodnotám. Všimněme si, že zatímco
Laplaceova metoda směrodatnou odchylku náhodných efektů značně nadhod-
nocuje, AGHQ ji odhaduje poměrně přesně. Konzistenci odhadů v obou me-
todách napovídá tabulka 5.2.

Připomeňme, že v tabulkách opět nacházíme pouze odhad zkoumané střed-
ní hodnoty odhadu parametru α. Odhad byl založen na K = 500 opakování
simulace datového souboru. Tento počet budeme nadále považovat za dosta-
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tečně velký a chybou způsobenou simulací se nebudeme zabývat.
Shrneme-li si výsledky ze simulování pro Toenail data, můžeme konstato-

vat, že z PQL ani Laplaceovy metody jsme nijak dobré výsledky neobdrželi
a i AGHQ potřebovala I = 50, aby odhady byly dostatečně blízké skutečným
hodnotám. Celkově se zdá být AGHQ s deseti uzlovými body ideální volbou.
Velký rozdíl mezi Laplacovou metodou a AGHQ, kdy první je speciální případ
druhé metody, nám napovídá, že další vylepšení by mohlo být získáno zvýše-
ním počtu uzlových bodů Q pro AGHQ. Opravdu, z prezentovaných metod
je zcela jistě AGHQ s vysokým počtem uzlových bodů tou nejlepší volbou,
ovšem má jednu podstatnou nevýhodu. Nahlédneme-li poslední sloupec ta-
bulky 5.1, výpočetní čas (v sekundách) pro AGHQ je mnohem vyšší než pro
Laplaceovu metodu a zřejmě by se při vyšším Q zvedal nadále. Pro velké,
komplikované datové soubory a složité modely se může stát, že výpočet by
trval příliš dlouho, než aby byla metoda užitečná.

5.2 Epileptic seizures data

Obdobný postup jako v předchozím případě aplikujeme i v případě simu-
lace motivované datovým souborem popsaný v oddíle 2.1.2. Jako odezvu
(seizure) zde používáme počet epileptických záchvatů, tedy náhodnou ve-
ličinu, jejíž rozdělení odpovídá Poissonovu rozdělení se střední hodnotou µij
pro j-tou kontrolu i-tého pacienta. Jako inspirace pro tvorbu modelu sloužila
práce Breslow a Clayton (1993):

log (µij) = β0 + bi + β1Bij + β2Tij + β3TijBij + β4Aij + β5Nij, (5.2)

kde Bij udává logaritmus čtvrtiny počtu záchvatů v kontrolním období před-
cházejícím experimentu (označme base), Tij je indikátorem ošetření4 (veličina
trt), Aij je logaritmem věku pacienta (zlogaritmovaná veličina age), Nij

je pořadové číslo návštěvy (visit) a pro náhodný absolutní člen platí, že
bi ∼ N(0, d211). Vidíme, že oproti tabulce 2.2 se zde objevuje navíc veličina
base, která vznikla převedením pozorování pro návštěvu kódovanou nulou
mezi regresory a následnou transformací. Dále je transformován věk pacienta.
Obdobu tabulky 2.2 po přepsání můžeme vidět v Tabulce 5.3.

Máme tedy vektor parametrů ve tvaru α = (β0, β1, β2, β3, β4, β5, d11) a in-
spirováni prací Breslow a Clayton (1993) použijeme pro simulace hodnoty:

β0 = −1.3, β1 = 0.9, β2 = −0.9, β3 = 0.3, β4 = 0.5, β5 = −0.2, d11 = 0.5.

4Stejně jako v datovém souboru Toenail je Ti1 = · · · = TiJ , pro pořádek však index
v zápisu ponecháme. Obdobný vztah platí pro Bij a Aij .
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Tabulka 5.3: Data pro pacienty číslo 102, 103 a 106 v tvaru obsahujícím kont-
rolní období jako regresor. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

ID seizure B N T A

102 8 2.25 1 1 3.47
102 7 2.25 2 1 3.47
102 9 2.25 3 1 3.47
102 4 2.25 4 1 3.47
103 0 1.56 1 1 3.00
103 4 1.56 2 1 3.00
103 3 1.56 3 1 3.00
103 0 1.56 4 1 3.00
106 3 1.01 1 0 3.40
106 5 1.01 2 0 3.40
106 3 1.01 3 0 3.40
106 3 1.01 4 0 3.40

Nyní vytvořme simulovaný datový soubor. Simulace bude opět probíhat v
pěti nastaveních: počet pozorování pro jednoho pacienta bude vždy zafixován
volbou J = 4 a počet pacientů I bude nabývat hodnot 10, 20, 50, 100 a 500.
Pro každého pacienta (tj. každé i = 1, . . . , I) tvoří soubor následující veličiny:

• ID: nabývá hodnoty i pro všech J pozorování.

• trt: pro všech J pozorování nabývá stejné hodnoty, která je realizací ná-
hodné veličiny s alternativním rozdělením s pravděpodobností úspěchu
rovnou 1

2
.

• base: pro všech J pozorování nabývá stejné hodnoty, kterou obdržíme z
realizace náhodné veličiny s Poissonovým rozdělením se střední hodno-
tou rovnou 30 (tato hodnota přibližně odpovídá výběrovému průměru
počtu záchvatů v kontrolním období, který jsme získali z datového sou-
boru). Vygenerované číslo dělíme čtyřmi a aplikujeme na něj logaritmus.
Výsledná hodnota je použita jako vygenerovaná hodnota veličiny base.

• age: pro všech J pozorování nabývá stejné hodnoty, která odpovídá rea-
lizaci náhodné veličiny s rovnoměrným rozdělením na intervalu (12, 40).
Interval odpovídá minimu a maximu veličiny age v napozorovaném da-
tovém souboru. Pro dosazení do modelu musíme tuto hodnotu zlogarit-
movat.
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• visit: nabývá postupně hodnot 1, . . . , J .

• seizure: odezva je pro každou kombinaci (i, j) realizací náhodné ve-
ličiny s Poissonovým rozdělením se střední hodnotou rovnou µij. Vý-
počet µij provádíme dle modelu (5.2) tak, že do něj dosadíme hodnoty
regresorů a známé parametry.

Výsledky vidíme v tabulce 5.4, kde jsou opět uvedeny výběrové průměry
z odhadů α̂1, . . . , α̂K pro K = 500. Oproti datovému souboru Toenail dostá-
váme pro všechny metody velice pěkné výsledky a více než na zvolené metodě
závisí na počtu pozorování5. Tabulka 5.5 nám ukazuje, že i směrodatné od-
chylky jsou podobné a celkově se metody chovají prakticky stejně.

Odlišnost jednotlivých aproximačních metod souvisí se zvoleným mode-
lem. Připomeňme, že v oddíle 4.3 jsme adaptivitu do Gaussovy-Hermiteovy
procedury přidávali proto, abychom přiblížili chování vnitřní funkce inte-
grálu váhové funkci, odpovídající hustotě standardního normálního rozdělení.
Zřejmě bude metoda fungovat lépe, bude-li od počátku funkce blízká nor-
málnímu rozdělení a funguje hůře, pokud je hodně odlišná. Druhý případ
jsme měli možnost vidět v datovém souboru Toenail, neboť odezva se zde
řídí alternativním rozdělením. Oproti tomu Poissonovo rozdělení s poměrně
velkou střední hodnotou, kterým se řídí odezva v datovém souboru Epileptic
seizures data (připomeňme, že pro base byla rovna 30), lze normálním roz-
dělením aproximovat dobře. Proto jak AGHQ tak i Laplaceova metoda bude
dávat mnohem přesnější výsledky (čímž budou vycházet přesněji i aproximace
v metodě PQL, která uvnitř Laplaceovu aproximaci obsahuje).

5Samozřejmě jednotlivé buňky tabulky jsou shodné pouze díky zaokrouhlení. Z definice
AGHQ se odhad oproti Laplaceově metodě musí změnit, neboť některé kroky postupu se
liší, o PQL nemluvě.
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Tabulka 5.4: Průměry odhadů pro jednotlivé parametry při použití metody
PQL, Laplaceovy metody a AGHQ s Q = 10. Počet simulovaných datových
souborů byl K = 500. V prvním řádku jsou uvedeny skutečné hodnoty para-
metrů. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

I β0 β1 β2 β3 β4 β5 d11 čas

– −1.30 0.90 −0.90 0.30 0.50 −0.20 0.50

PQL

10 −1.17 0.87 −1.30 0.50 0.48 −0.20 0.26 0.27
20 −1.51 0.96 −0.76 0.23 0.53 −0.20 0.40 0.35
50 −1.05 0.80 −1.18 0.44 0.49 −0.20 0.46 0.57
100 −1.22 0.87 −0.88 0.30 0.50 −0.20 0.48 0.88
500 −1.23 0.88 −0.91 0.30 0.49 −0.20 0.49 3.80

Laplace

10 −1.21 0.87 −1.32 0.51 0.48 −0.20 0.26 0.04
20 −1.58 0.97 −0.77 0.24 0.54 −0.20 0.4 0.06
50 −1.11 0.81 −1.2 0.45 0.50 −0.20 0.46 0.14
100 −1.30 0.89 −0.91 0.30 0.51 −0.20 0.49 0.22
500 −1.30 0.90 −0.93 0.31 0.50 −0.20 0.49 1.19

AGHQ

10 −1.21 0.87 −1.32 0.51 0.48 −0.20 0.26 0.11
20 −1.58 0.97 −0.77 0.24 0.54 −0.20 0.40 0.19
50 −1.11 0.81 −1.20 0.45 0.50 −0.20 0.46 0.48
100 −1.30 0.89 −0.91 0.30 0.51 −0.20 0.49 0.75
500 −1.30 0.90 −0.93 0.31 0.50 −0.20 0.50 3.86
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Tabulka 5.5: Tabulka obsahuje výběrové průměry směrodatných odchylek pro
odhady jednotlivých parametrů při použití všech metod. Počet simulovaných
datových souborů byl K = 500. Hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná
místa.

I β0 β1 β2 β3 β4 β5 d11

PQL

10 6.68 2.96 9.40 4.65 0.76 0.06 0.17
20 2.67 1.11 3.50 1.73 0.46 0.05 0.10
50 1.50 0.64 1.86 0.93 0.24 0.03 0.06
100 0.98 0.42 1.26 0.63 0.17 0.02 0.04
500 0.44 0.18 0.51 0.25 0.07 0.01 0.02

Laplace

10 6.60 2.94 9.28 4.59 0.75 0.06 0.17
20 2.70 1.12 3.54 1.75 0.47 0.05 0.10
50 1.52 0.65 1.89 0.94 0.25 0.03 0.06
100 1.00 0.43 1.28 0.64 0.17 0.02 0.04
500 0.45 0.18 0.52 0.26 0.07 0.01 0.02

AGHQ

10 6.59 2.94 9.28 4.59 0.75 0.06 0.17
20 2.70 1.12 3.54 1.75 0.47 0.05 0.10
50 1.52 0.65 1.89 0.94 0.25 0.03 0.06
100 1.00 0.43 1.28 0.64 0.17 0.02 0.04
500 0.45 0.18 0.52 0.26 0.07 0.01 0.02
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6. Implementace v softwaru
Při praktickém použití metody, která obsahuje složité aproximace a iterační
kroky, je zřejmě nutné použití výpočetní techniky. Uživatel si může, při použití
vhodného programovacího jazyku, vytvořit celou proceduru sám. Výhodou
je možnost přizpůsobení vstupu a výstupů požadavkům uživatele, nevýho-
dou časová náročnost a nutnost programátorských schopností na jisté úrovni.
Tímto přístupem se pro jeho variabilitu nebudeme nadále zabývat a namísto
toho se vydáme cestou využívání předprogramovaných funkcí, které nám po-
skytují důvěryhodné statistické softwary. Zvoleným softwarem bude program
z dílny R Development Core Team (2010). Ukázky zdrojových kódů jsou uve-
deny v Příloze A.

Při implementaci metody PQL máme dvě možnosti. Obě spočívají v pou-
žití funkce glmmPQL, pod stejným názvem se skrývají dvě procedury: v kni-
hovně MASS a v knihovně BradleyTerry2. Druhá z nich má dvě podstatné ne-
výhody, které vedou k preferování knihovny MASS, kromě jednoho specifického
případu. Funkce není schopná sama z dat vytvořit designovou matici náhod-
ných efektů Z (na vstupu nespecifikujeme veličinu, která identifikuje skupinu,
do které pozorování patří) a ta jí musí být dodána na vstupu uživatelem. Z
toho vyplývá, že ten si ji musí předtím ručně vytvořit. Dále funkce neumožňuje
jinou než diagonální strukturu matice D, což odpovídá nezávislým složkám
vektoru náhodných efektů. Tato vlastnost se však proměňuje ve výhodu, po-
kud právě diagonální strukturu požadujeme. Funkce implikovaná v knihovně
MASS totiž standardně předpokládá matici D v nejobecnějším tvaru a nabízí
celou škálu voleb ohledně její struktury. Lze tak například snadno vytvořit
autokorelační strukturu či konstantní korelaci pro všechna pozorování ve sku-
pině (řídí se možnostmi funkce corClasses z knihovny nlme). Překvapivě
je ovšem poměrně komplikované použít diagonální tvar matice, neboť není
v předdefinovaných volbách přítomen a musela by tak být využita cesta přes
funkce konstruující korelační matici dle volby uživatele. V tomto případě se
zdá být výrazně jednodušší a rychlejší využít knihovnu BradleyTerry2. Do-
dejme ještě, že stejný název funkcí neumožňuje jejich případné kombinování
v rámci jednoho skriptu.

Laplaceova metoda je ekvivalentní metodě AGHQ s jedním uzlovým bo-
dem, jak bylo dokázáno dříve. Vzhledem k tomu, že všechny procedury, které
si představíme pro implementování AGHQ, obsahují volbu počtu uzlových
bodů, mohou být použity stejně tak pro aproximaci Laplaceovou procedurou.
Software R nám nabízí v zásadě tři funkce na řešení GLMM pomocí metody
AGHQ: proceduru glmm v knihovně repeated, proceduru glmmML ve stejno-
jmenné knihovně a konečně glmer v balíku lme4. Liší se vzájemně především
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v přípustných dimenzích vektoru náhodných efektů a korelační struktury mezi
jeho složkami. Nejvíce omezenou je procedura glmm, neboť umožňuje pou-
žít pouze náhodný absolutní člen a předpokládá jeho normalitu. Jediná její
výhoda je v tom, že skýtá možnost zahrnout přímo do výpočtu případnou
transformaci odezvy a vrací poté AIC1, které je porovnatelné s případem bez
transformace. Funkce glmmML taktéž umožňuje použít pouze náhodný abso-
lutní člen, ovšem disponuje oproti zbylým procedurám jednou podstatnou
výhodou. Lze uvažovat pro náhodný absolutní člen jak normální, tak i Cau-
chyho a logistické rozdělení. V rámci simulační studie uvedené v kapitole 5 se
ukázalo, že v uvedeném nastavení je metoda rychlejší, nežli glmer (přičemž
relativní rozdíl rostl se stoupajícím počtem pacientů). Nejúčinnějším nástro-
jem je ovšem glmer díky tomu, že umožňuje uvažovat libovolně komplikovaný
vektor náhodných efektů se zcela obecnou varianční maticí D. Problém na-
stává v případě, kdy je tato korelační struktura zbytečně složitá, procedura
neobsahuje nástroje, jak ji snadným způsobem zjednodušit.

Jak již bylo zmíněno, v případě náhodného absolutního členu je možné
nenormální náhodné efekty modelovat pomocí glmmML, pokud chceme uva-
žovat logistické či Cauchyho rozdělení. Pro jiné rozdělení či komplikovanější
strukturu náhodných efektů je již nutné manipulovat s obecnější funkcí nlmer
z knihovny lme4 nebo modifikovat věrohodnostní funkci přímo ve zdrojovém
kódu funkce glmer, přičemž inspiraci lze najít právě v kódu funkce glmmML.
Problémy pramení z faktu, že nelze jednoduše modifikovat samotnou věro-
hodnostní funkci zadáním parametrů do výše uvedených funkcí. Obecně je
modelování s nenormálními náhodnými efekty v softwaru R možné, ovšem
vyžaduje pokročilého uživatele. Mnohem lépe se v tomto směru osvědčuje
software z dílny SAS Institute Inc. (2002-2008) a jeho procedure NLMIXED,
ve které lze přímo napsat transformovanou věrohodnostní funkci tak, jak to
plyne z oddílu 4.4. Ukázku zdrojových kódů pro nenormální efekty za pou-
žití softwaru SAS lze najít například v Nelson a kol. (2006). Zároveň může
funkce NLMIXED fungovat jako alternativa k procedurám v softwaru R, neboť
nám umožňuje uvažovat jakoukoli strukturu vektoru náhodných efektů v mo-
delu a libovolnou varianční matici. Nicméně v případech, které lze modelovat
pomocí softwaru R, je obvykle kód v softwaru SAS komplikovanější a zápis
modelu složitější.

Jak vidíme, nabídka softwaru sice pokrývá veškeré možnosti, se kterými
se lze během modelování setkat, ovšem v komplikovaných případech čeká uži-
vatele spousta práce předtím, než dostane kýžené výsledky. V jednoduchých
případech je ušetřený čas při použití výše zmíněných funkcí velmi významný.

1AIC je zkratkou pro Akaikeho informační kritérium, které slouží k posouzení toho, jak
dobře odpovídá model napozorovaným datům.
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7. Závěr
V práci jsme si ukázali, jakými metodami lze řešit problém s komplikovanými
integrály při maximalizaci věrohodnostních funkcí v GLMM. Smyslem práce
nebylo hledat nové postupy, ale ve sjednoceném značení, přesně a důsledně
popsat metody, které se v běžné praxi používají, často bez porozumění je-
jich výhodám a nedostatkům. Toto je případ především PQL, která je jak
z teoretického (vychýlení) tak praktického (dlouhý výpočetní čas) úhlu po-
hledu velice špatnou volbou, a přesto je stále používána. Postupy, jak první
z nedostatků redukovat, souvisejí s využíváním rozvojů vyšších řádů. Ovšem
to opět vede k prodloužení času nutného pro výpočet. Laplaceova metoda je
často uváděna jako samostatná, přestože se nejedná o nic jiného, než velice
jednoduchý případ AGHQ a tedy z definice nemůže být lepší, nežli posledně
jmenovaná metoda. Jak jsme však viděli v případě dat o epileptických zá-
chvatech, pro některé modely mohou všechny metody dávat dobré výsledky
a výpočetní čas je v případě Laplaceovy metody výrazně nižší.

Velkým problémem pro praktického statistika, který chce GLMM pou-
žívat, je nedostatek literatury, která by přímo vysvětlovala a odvozovala po-
stupy pro tento typ modelů. Většinou se omezuje pouze na odkazování na lite-
raturu, kde byly metody poprvé navrhovány, často pro jednodušší problémy či
v trochu jiném kontextu a především se zcela jiným značením. Plné pochopení
tak bývá časově náročnou záležitostí. Problém je o to větší, že implementace
ve statistických softwarech není ve všech případech zcela přímočará (zejména
pro nenormální náhodné efekty) a vyžaduje velký stupeň porozumění, jak
použitá funkce uvnitř funguje. Právě sjednocené značení a předvedení metod
pro obecný GLMM model by mělo být hlavním přínosem této práce.

Vlastnosti metod byly ukázány pomocí simulací na dvou datových soubo-
rech, ovšem jednalo se pouze o ukázku metod, ne o komplexní simulační studii.
Nelze proto považovat její výstupy za obecná tvrzení. Rozsah i metody byly
dostačující, ovšem byl vždy zvolen jen jeden pevný vektor skutečných hodnot.
Bylo by zajímavou otázkou prozkoumat, jak vztah jednotlivých metod závisí
na vektoru parametrů (například, existují-li vektory parametrů, které zvládá
PQL bez problémů, či takové, při kterých dochází k největšímu vychýlení).
Dále si všimněme, že byly vybrány pouze soubory s náhodným absolutním čle-
nem, tedy jednorozměrným vektorem náhodných efektů. Zahrnutí více efektů
a korelace mezi nimi má silný vliv zejména na výpočetní čas. Působení ko-
relace na vychýlení odhadů a konzistenci by mohlo být taktéž zajímavým
problémem.

V přiloženém seznamu literatury lze nalézt mnoho referencí. Zdaleka ne
všechno, co tyto publikace nabízejí, bylo použito v textu a proto si nejužiteč-
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nější z knih pár slovy přibližme. Na první místě jmenujme knihu Molenberghs
a Verbeke (2005), která je dobrým startovním bodem. Obsahuje mnoho uži-
tečných informací ohledně GLMM, většinu z výše uvedených metod a prak-
tické příklady, ovšem její matematická hloubka je omezená a detaily či důkazy
tvrzení v ní nenajdeme. Pro studium PQL je nejvhodnějším zdrojem práce
Breslow a Clayton (1993), kde byla metoda poprvé uceleně definována a s
trochou snahy lze v článku uvedené postupy zobecnit na jakýkoli GLMM.
Laplaceova metoda i AGHQ jsou přehledně popsány v publikaci Pinheiro a
Chao (2006) spolu s rozšířením pro více úrovní korelace (skupinou mohou
být například rodiny, které jsou ještě nadále korelovány v stejném městě).
Publikace obsahuje modely v prakticky použitelném tvaru, ovšem odvozování
nechává z velké části na čtenáři. Jiný přístup k celému problému lze nalézt
v práci Clarkson a Zhan (2002), kde integrál aproximují pomocí sférické kva-
dratury. Pro případ nenormálních efektů doporučujeme konzultovat práci Liu
a Yu (2008), která obsahuje srovnání obou zde předvedených metod a odkazy
na další literaturu zabývající se touto problematikou.

Diplomová práce ve své podstatě slouží jako úvodní dílo do problematiky
aproximace integrálů v kontextu maximální věrohodnosti pro zobecněné line-
ární smíšené modely. Předvádí několik široce využívaných metod, předkládá
jejich odvození a upozorňuje na komplikace plynoucí z jejich použití. V sou-
časnosti je problematice stále věnována pozornost a jsou odvozovány další po-
stupy. Některé z nich vycházejí z předvedených metod, existují ovšem i zcela
jiné pohledy na situaci. Vzhledem k rozsahu práce jim však nebyla věnována
pozornost a v tomto smyslu lze najít další informace prozkoumáním referencí
uvedených ve zde citovaných publikacích. Metody, které jsou v práci předve-
dené, by měly být v této formě použitelné pro modelování GLMM. Sjednocené
značení spolu s komentáři o vlastnostech by mělo dát čtenáři možnost zvolit
si vhodně metodu i její parametry a s využitím poznámek o implementaci
a příkladů softwarového kódu ji aplikovat na libovolný praktický příklad.

61



Literatura
Abramowitz, M. a Stegun, J. (1965). Handbook of Mathematical Functi-

ons. Dover, New York. ISBN 0-486-61272-4.

Agresti, A., Caffo, B., a Ohman-Strickland, P. (2004). Examples in
which misspecification of a random effects distribution reduces efficiency,
and possible remedies. Computational Statistics and Data Analysis, 47,
639–653.

Aldrich, J. (1997). R.A. Fisher and the making of maximum likelihood
1912–1922. Statistical Science, 12(3), 162–176.

Anděl, J. (2005). Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha. ISBN
80-86732-40-1.

Breslow, N. E. a Clayton, D. G. (1993). Approximate inference in
generalized linear mixed models. Journal of the American Statistical As-
sociation, 88, 9–25.

Clarkson, D. B. a Zhan, Y. (2002). Using spherical-radial quadrature to
fit generalized linear mixed effects-models. Journal of Computational and
Graphical Statistics, 11, 639–659.

Davis, P. J. a Rabinowitz, P. (1967). Numerical Integration. Blaisdell,
New York.

De Backer, M., De Vroey, C., Lesaffre, E., Scheys, I., a De Key-
ser, P. (1998). Twelve weeks of continuous onychomycosis caused by
dermatophytes: A double blind comparative trial of terbafine 250 mg/day
versus itraconazole 200 mg/day. Journal of the American Academy of Der-
matology, 38, S57–S63.

Feller, W. (1966). An Introduction to Probability Theory and Its Appli-
cations, Vol 2. John Wiley & Sons, New York, second edition. ISBN
0-471-25709-5.

Genest, C. a Rivest, L.-P. (2001). On the multivariate probability integral
transformation. Statistics and Probability Letters, 53, 391–399.

Goldstein, H. a Rasbash, J. (1996). Improved approximations for multi-
level models with binary responses. Journal of the Royal Statistical Society,
159, 505–513.

62



Golub, G. H. (1973). Some modified matrix eigenvalue problems. SIAM
Review, 15, 318–334.

Golub, G. H. (1968). Calculation of Gauss quadrature rules. Mathematics
of Computation, 23, 221–230.

Green, P. J. (1987). Penalized likelihood for general semi-parametric re-
gression models. International Statistical Review, 55, 245–259.

Harville, D. A. (1977). Maximum likelihood approaches to variance com-
ponent estimation and to related problems. Journal of the American Sta-
tistical Association, 72, 320–340.

Heagerty, P. J. a Kurland, B. F. (2001). Misspecified maximum li-
kelihood estimates and generalised linear mixed models. Biometrika, 88,
973–985.

Huang, X. (2009). Diagnosis of random-effect model misspecification in
generalized linear mixed models for binary response. Biometrics, 65, 973–
985.

Jang, W. a Lim, J. (2009). A numerical study of pql estimation biases
in generalized linear mixed models under heterogeneity of random effects.
Communications in Statistics - Simulation and Computation, 38, 62–702.

Lin, X. a Breslow, N. E. (1996). Bias correction in generalized linear mixed
models with multiple components of dispersion. Journal of the American
Statistical Association, 91, 1007–1016.

Litière, S., Alonso, A., a Molenberghs, G. (2007). Type I and type
II error under random-effects misspecification in generalized linear mixed
models. Biometrics, 63, 1038–1044.

Liu, L. a Yu, Z. (2008). A likelihood reformulation method in non-normal
random effects models. Statistics in Medicine, 27, 3105–3124.

Molenberghs, G. a Verbeke, G. (2005). Models for Discrete Longitudinal
Data. Springer, New York. ISBN 978-0387-25144-8.

Nelson, K. P., Lipsitz, S. R., Fitzmaurice, G. M., Ibrahim, J., Par-
zen, M., a Strawderman, R. (2006). Use of the probability integral
transformation to fit nonlinear mixed-effects models with nonnormal ran-
dom effects. Journal of Computational and Graphical Statistics, 15, 39–57.

63



Nielsen, G., Gill, R., Andersen, P., a Sorensen, T. (1992). A coun-
ting process approach to maximum likelihood estimation in frailty models.
Scandinavian Journal of Statistics, 19, 25–43.

Partovi Nia, V. (2006). Gauss-Hermite quadrature: Numerical
or statistical method? The 8th. Iranian Statistical Conference
Proceedings (invited and refereed papers), pages 209–215. URL
http://vahid.probstat.ch/paper/ghq.pdf.

Patterson, H. D. a Thompson, R. (1971). Recovery of interblock infor-
mation when block sizes are unequal. Biometrika, 58, 545–554.

Pinheiro, J. C. a Bates, D. M. (1995). Approximations to the log-
likelihood function in the nonlinear mixed effects model. Journal of Com-
putational and Graphical Statistics, 4, 12–35.

Pinheiro, J. C. a Chao, E. C. (2006). Efficient laplacian and adaptive
gaussian quadrature algorithms for multilevel generalized linear mixed mo-
dels. Journal of Computational and Graphical Statistics, 15, 58–81.

Pinheiro, J. C., Liu, C., a Wu, Y. N. (2001). Efficient algorithms for
robust estimation in linear mixed-effects models using the multivariate t
distribution. Journal of Computational and Graphical Statistics, 10, 249–
276.

Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., a Flannery, B. (1992).
Numerical recipes in FORTRAN, volume 1. Cambridge University Press,
Cambridge, second edition.

R Development Core Team (2010). R: A Language and Environment for
Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria. URL http://www.R-project.org.

SAS Institute Inc. (2002-2008). SAS software, version 9.2 TS. SAS In-
stitute Inc., Cary, NC, USA.

Thall, P. F. a Vail, S. C. (1990). Some covariance models for longitudinal
count data with overdispersion. Biometrics, 46, 657–671.

Tierney, L. a Kadane, J. B. (1986). Accurate approximations for poste-
rior moments and marginal densities. Journal of the American Statistical
Association, 81, 82–86.

64



Verbeke, G. a Lesaffre, E. (1996). A linear mixed-effects model with
heterogeneity in the random-effects population. Journal of the American
Statistical Association, 91, 217–221.

Zvára, K. (2008). Regrese. Matfyzpress, Praha. ISBN 978-80-7378-041-8.

65



A. Kód v R
Ukázky možných implementací jednotlivých metod.

### Data

library(glmmAK)
data(toenail)

### PQL

## MASS
library(MASS)

glmmPQL(infect ~ time*trt, data=toenail, family=binomial,
random=~1|idnr)

## BradleyTerry2
library(BradleyTerry2)

# vypocet designove matice nahodnych efektu

designM<-matrix(numeric(length(unique(toenail$idnr))*
length(toenail$idnr)), nrow=length(toenail$idnr))

pom<-toenail$idnr[1]
designM[1,1]<-1
pac<-1
for (i in 2:length(toenail$idnr)){
if (toenail$idnr[i]!=pom) {
pom<-toenail$idnr[i]
pac<-pac+1}
designM[i,pac]<-1
}

# model
glmmPQL(infect ~ time*trt, random=designM, family=binomial,
data=toenail)

### AGHQ pro Q=10 (respektive Laplace pri vhodne volbe Q=1)

## Repeated
library(repeated)
glmm(infect ~ time * trt,
family=binomial, nest=idnr, data=toenail, points=10)

## glmmML
library(glmmML)
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glmmML(infect~ time*trt, data=toenail, family=binomial(link=logit),
prior="gaussian", cluster=idnr, method="ghq", n.points=10)

## lme4
library(lme4)
glmer(infect~ time*trt + (1|idnr), family=binomial(link=logit),
nAGQ=10,data=toenail)

Ukázka simulační metody pro Toenail data set s volbou I = 10.

### Knihovny
library(MASS)
library(glmmML)

### Funkce
gener<-function(a) rbinom(1,1,a)

### Simulace toenail typu
N<-10 # pocet pacientu
I<-7 # pocet pozorovani na jednoho pacienta (kontrol)
n<-100 # pocet simulaci

# parametry modelu (Moleberghs):
# model:
logit(pi)=beta0+beta1*lecba+beta2*casy+raneff+
# + beta3*casy*lecba
# raneff ~ N(0,tau^2)
beta0<- -1.6
beta1<- -0.1
beta2<- -0.4
beta3<- -0.2
tau<- 4

real<-c(beta0,beta1,beta2,beta3,tau)

beta0_PQL<-beta1_PQL<-beta2_PQL<-beta3_PQL<-d11_PQL<-
time_PQL<-beta0_LapA<-beta1_LapA<-beta2_LapA<-beta3_LapA
<-d11_LapA<-time_LapA<-beta0_AGHA<-beta1_AGHA<-beta2_AGHA
<-beta3_AGHA<-d11_AGHA<-time_AGHA<-numeric(n)
CTpql<-CTlap<-CTlapA<-CTagh<-CTaghA<-0

for (j in 1:n){

## generujeme data
casy<-c(0,sort(runif(I-1, min=0, max=18.5)))
navsteva<-seq(1,I,by=1)
lecba<-rep(rbinom(1,1,1/2),I)
id<-rep(1,I)
raneff<-rep(rnorm(1,0,sd=tau),I)
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pst<-expitM(beta0+beta1*lecba+beta2*casy+raneff+
beta3*casy*lecba)
odezva<-sapply(pst,gener)
data<-data.frame(idnr=id,infect=odezva,trt=lecba,time=casy,
visit=navsteva)

for(i in 2:N){
casy<-c(0,sort(runif(I-1, min=0, max=18.5)))
navsteva<-seq(1,I,by=1)
lecba<-rep(rbinom(1,1,1/2),I)
id<-rep(i,I)
raneff<-rep(rnorm(1,0,sd=tau),I)
pst<-expitM(beta0+beta1*lecba+beta2*casy+raneff+
beta3*casy*lecba)
odezva<-sapply(pst,gener)
pom<-data.frame(idnr=id,infect=odezva,trt=lecba,time=casy,
visit=navsteva)
data<-rbind(data,pom)

}

## PQL
t1<-Sys.time()
t<-try(mod<-glmmPQL(infect~trt*time,data=data,family=binomial,
random=~1|idnr), silent=T)
t2<-Sys.time()
if(inherits(t,"try-error")==FALSE){
pqlc<-as.numeric(summary(mod)$coef$fixed)
sdpql<-as.numeric(VarCorr(mod)[1,2])
CTpql<-CTpql+1
time<-difftime(t2,t1)
} else {sdpql<-time<-NA

pqlc<-rep(NA,4)}
beta0_PQL[j]=pqlc[1]
beta1_PQL[j]=pqlc[2]
beta2_PQL[j]=pqlc[3]
beta3_PQL[j]=pqlc[4]
d11_PQL[j]=sdpql
time_PQL[j]<-time

## Laplace
t1<-Sys.time()
t<-try(mod<-glmmML(infect~ trt*time,data=data,
family=binomial(link=logit),cluster=idnr,method="ghq",
n.points=1), silent=T)
t2<-Sys.time()
if(inherits(t,"try-error")==FALSE){
pombeta<-as.numeric(mod$coefficients)
pomsd<-as.numeric(mod$sigma)
CTlapA<-CTlapA+1
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time<-difftime(t2,t1)
} else {pomsd<-time<-NA

pombeta<-rep(NA,4)}
beta0_LapA[j]=pombeta[1]
beta1_LapA[j]=pombeta[2]
beta2_LapA[j]=pombeta[3]
beta3_LapA[j]=pombeta[4]
d11_LapA[j]=pomsd
time_LapA[j]<-time

## AGHQ
t1<-Sys.time()
t<-try(mod<-glmmML(infect~ trt*time,data=data,
family=binomial(link=logit), cluster=idnr,method="ghq",
n.points=10),silent=T)
t2<-Sys.time()
if(inherits(t,"try-error")==FALSE){
pombeta<-as.numeric(mod$coefficients)
pomsd<-as.numeric(mod$sigma)
CTaghA<-CTaghA+1
time<-difftime(t2,t1)
} else {pomsd<-time<-NA

pombeta<-rep(NA,4)}
beta0_AGHA[j]=pombeta[1]
beta1_AGHA[j]=pombeta[2]
beta2_AGHA[j]=pombeta[3]
beta3_AGHA[j]=pombeta[4] d11_AGHA[j]=pomsd time_AGHA[j]<-time

}

results<-data.frame(beta0_PQL=beta0_PQL, beta1_PQL=beta1_PQL,
beta2_PQL=beta2_PQL,beta3_PQL=beta3_PQL,d11_PQL=d11_PQL,
time_PQL=time_PQL, beta0_LapA=beta0_LapA,beta1_LapA=beta1_LapA,
beta2_LapA=beta2_LapA,beta3_LapA=beta3_LapA,
d11_LapA=d11_LapA,time_LapA=time_LapA,
beta0_AGHA=beta0_AGHA,beta1_AGHA=beta1_AGHA,
beta2_AGHA=beta2_AGHA,beta3_AGHA=beta3_AGHA,
d11_AGHA=d11_AGHA,time_AGHA=time_AGHA)

write.table(results,file="ResToe10.txt",sep=";",
col.names=T,row.names=F,dec=".")
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