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1, 10 a 20. Neznámý parametr je odhadován modi�kovanou metodou minimálního
χ2 i výb¥rovým pr·m¥rem. Výsledky simulací ukazují, ºe podmínka minimální
teoretické £etnosti jednotlivých t°íd není dostate£ná a test je nespolehlivý. Proto
je p°idána podmínka tém¥° stejných teoretických £etností v jednotlivých t°ídách.
Na dal²ích simulacích je vid¥t, ºe p°i dodrºování tohoto pravidla se spolehlivost
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Abstract:
The χ2 goodness-of-�t test depends on the choice of classes. It is the purpose
of this thesis to investigate di�erences between p-values depending on the choice
of classes in the case of Poisson distribution. Samples from Poisson distribution
of various sizes are simulated. For all choices of classes which satisfy condition
of minimal theoretical frequency p-value is calculated. The simulations are made
for various minimal theoretical frequencies. The unknown parameter is estimated
both by modi�ed method of minimum χ2 and by sample mean. The simulations
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Úvod

Testy dobré shody jsou hlavním nástrojem k ov¥°ení, zda náhodný výb¥r pochází
z ur£itého rozd¥lení. Jejich základem je rozloºit na intervaly výb¥rový prostor
vy²et°ovaného rozd¥lení. N¥kdy se místo interval· pouºívá ozna£ení t°ídy. Mo-
hou být zvoleny libovoln¥ za dodrºení ur£itých podmínek. Na jejich volb¥ závisí
p-hodnota daného testu. V £lánku Mooney and Jolli�e (2004) je na konkrétním
náhodném výb¥ru, u kterého se p°edpokládá Poissonovo rozd¥lení, ukázáno, ºe
p-hodnota se v závislosti na volb¥ interval· m·ºe výrazn¥ li²it. Av²ak není zde
dodrºeno nejvíce uznávané omezení, aby minimální teoretická £etnost jednotli-
vých interval· byla alespo¬ 5. U n¥kterých interval· je poºadována minimální
teoretická £etnost pouze 1. Navíc neznámý parametr je odhadován výb¥rovým
pr·m¥rem. V takovém p°ípad¥ je dokázáno, ºe χ2 statistika pouºívaná v testech
dobré shody má asymptoticky trochu odli²né rozd¥lení neº se v £lánku p°edpo-
kládá. Pokud se odhad parametru provede modi�kovanou metodou minimálního
χ2, pak daná statistika má asymptotické rozd¥lení, které je v £lánku pouºito.

Nejprve obecn¥ vy²et°íme chování χ2 statistiky v závislosti na volb¥ interval·
a moºnou souvislost s chováním p-hodnoty. Potom pomocí vytvo°eného programu
projdeme v²echny p°ípustné kombinace interval· v náhodném výb¥ru z £lánku
Mooney and Jolli�e (2004). Ukáºeme jak se jednotlivé p-hodnoty li²í p°i dodr-
ºování minimálních teoretických £etnostech 1 a 5. Parametr budeme odhadovat
výb¥rovým pr·m¥rem i modi�kovanou metodou minimálního χ2. U maximál-
ních a minimálních p-hodnot uvedeme volby interval·, na kterých byly dosaºeny.
Budeme zkoumat rychlost konvergence itera£ního algoritmu, který je pouºíván
k výpo£tu modi�kované metody minimálního χ2 pro jednotlivé volby interval·.

Dále budeme simulovat náhodné výb¥ry z Poissonova rozd¥lení o rozsahu 25,
50, 100, 500 a 5000 a pomocí stejného programu budeme vy²et°ovat chování
p-hodnoty v závislosti na volb¥ interval·. Parametry budeme odhadovat ob¥ma
vý²e zmín¥nými zp·soby a dodrºovat minimální teoretickou £etnost 5.

U náhodných výb¥r· o rozsahu 100 vy²et°íme chování p-hodnot i pro mini-
mální teoretické £etnosti 1, 10 a 20.

Ukáºe se, ºe dodrºování pouze vý²e uvedených omezení je u obou odhad· pa-
rametru nedostate£né a testy dobré shody jsou nespolehlivé. Proto zavedeme dal²í
omezení, které poºaduje aby teoretické £etnosti jednotlivých interval· byly tém¥°
stejné. Ukáºeme, ºe s tímto omezením se testy dobré shody stávají dostate£n¥
spolehlivými.

2



1. Testy dobré shody

Budeme se zabývat testy dobré shody, které jsou zaloºeny na multinomickém
rozd¥lení.

De�nice 1.1. �ekneme, ºe diskrétní vektor X = (X1, ...Xk)
′ má multinomické

rozd¥lení s parametry n, p1, ...pk, jestliºe nabývá hodnot xi, ..., xk s pravd¥-
podobnostmi

P (X1 = x1, ..., Xk = xk) =
n!

x1!...xk!
px11 ...p

xk
k ,

kde xi nabývá hodnot 0, 1, ..., n pro v²echna i = 1, ..., k a navíc x1 + · · ·+ xk = n.

De�nice 1.2. Spojité rozd¥lení s hustotou

f(x) =
1

Γ(n
2
)2

n
2

e−
x
2x

n
2
−1, x > 0, n ≥ 1,

nazýváme χ2 rozd¥lení o n stupních volnosti.

Dále de�nujeme χ2 statistiku, která se pouºívá p°i testech dobré shody.

De�nice 1.3. Bu¤ X = (X1, ...Xk)
′ náhodný vektor, který má multinomické

rozd¥lení s parametry n, p1, ..., pk. Pak náhodnou veli£inu

χ2 =
k∑
i=1

(Xi − npi)2

npi
(1.1)

nazýváme Pearsonovou statistikou χ2. N¥kdy ji budeme zkrácen¥ ozna£ovat χ2

statistika.

N¥kdy je výhodn¥j²í vzorec (1.1) upravit na tvar

χ2 =
1

n

k∑
i=1

X2
i

pi
− n. (1.2)

Platí následující d·leºité tvrzení.

V¥ta 1.4. Nech´ náhodný vektor X = (X1, ..., Xk)
′ má multinomické rozd¥lení

s parametry n, p1, ..., pk. Pak χ2 statistika (1.1) má p°i n → ∞ asymptoticky χ2

rozd¥lení o k − 1 stupních volnosti.

D·kaz. And¥l (1978), str. 194.

M¥jme náhodný výb¥r z n¥jakého rozd¥lení, které neznáme. Máme-li hypotézu,
o jaké rozd¥lení se jedná, m·ºeme ji testovat pomocí v¥ty 1.4. Tato metoda se
nazývá test dobré shody.
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1.1 Testy dobré shody p°i známých parametrech

M¥jme reálnou náhodnou veli£inu Y s rozd¥lením Q. Výb¥rový prostor veli£iny
ozna£me I. Protoºe I ⊂ R, existuje zde uspo°ádání a I lze povaºovat za interval
s krajními body a, b ∈ R∪{±∞}. Rozkladem rozd¥lení Q o k intervalech budeme
nadále ozna£ovat disjunktní intervaly I1, ..., Ik takové, ºe I1∪· · ·∪Ik = I. Bude-li
jasné, s jakým rozd¥lením pracujeme, budeme hovo°it pouze o rozkladu s daným
po£tem interval·, o rozkladu na intervaly, p°ípadn¥ pouze o rozkladu.

Pokud v rozkladu rozd¥leníQ znovu rozd¥líme jeden £i více z interval· I1, ..., Ik,
budeme °íkat, ºe jsme daný rozklad zjemnili.

M¥jme náhodný výb¥r Y1, ..., Yn z neznámého rozd¥lení a hypotézu o tom,
o jaké rozd¥lení se jedná. Ozna£me toto rozd¥lení Q(a), kde a = (a1, ..., am)′ je
vektor známých parametr·.

Dále m¥jme rozklad rozd¥lení Q(a) o k intervalech I1, ..., Ik. Ozna£me pi prav-
d¥podobnost, ºe náhodná veli£ina s rozd¥lením Q(a) padne do intervalu Ii. Nech´
je npi ≥ 5 pro kaºdý interval Ii, kde i = 1, ..., k.

Hodnota npi se nazývá teoretická £etnost. Na to, jaká by m¥la být minimální
teoretická £etnost interval·, se názory v literatu°e velmi odli²ují. Poºadovanou
minimální teoretickou £etnost p¥t uvádí Fisher (1941) a je to nejvíce p°ijímané
pravidlo. Tomuto tématu se budeme v¥novat pozd¥ji v této kapitole.

Budeme testovat nulovou hypotézu, ºe náhodný výb¥r Y1, ..., Yn pochází z roz-
d¥lení Q(a) oproti alternativní hypotéze, ºe pochází z n¥jakého jiného rozd¥lení.
Nech´Xi je po£et náhodných veli£in z náhodného výb¥ru Y1, ..., Yn, jejichº hodno-
ty padly do intervalu Ii. Tyto hodnoty nazýváme empirické £etnosti. Je vid¥t, ºe
za platnosti nulové hypotézy má náhodný vektor X = (X1, ..., Xk)

′ multinomické
rozd¥lení s parametry n, p1, ..., pk. Vypo£teme-li z t¥chto hodnot χ2 statistiku,
podle v¥ty 1.4 má za platnosti nulové hypotézy asymptoticky χ2 rozd¥lení o k−1
stupních volnosti. K testování dané hypotézy tedy sta£í zvolit vhodný rozklad roz-
d¥lení Q(a), na základ¥ tohoto rozkladu a náhodného výb¥ru Y1, ..., Yn spo£ítat
hodnotu χ2 statistiky a z ní potom p-hodnotu χ2

k−1 rozd¥lení.
Je z°ejmé, ºe p-hodnota se li²í podle toho, jaký rozklad rozd¥lení Q(a) zvo-

líme. Musíme dodrºovat poºadovanou minimální teoretickou £etnost v kaºdém
intervalu, ale i tak je mnoho rozklad·, ze kterých lze vybírat. Mooney and Jolli�e
(2004) ve svém £lánku poukazují na to, ºe p-hodnoty se mohou výrazn¥ li²it. Je
to hlavní problematika, které se tato práce v¥nuje.

V praxi se £asto stává, ºe u rozd¥lení Q(a) n¥které z parametr· a1, ..., am
neznáme. Potom hovo°íme o testech dobré shody p°i neznámých parametrech.

1.2 Testy dobré shody p°i neznámých parametrech.

Situace je stejná jako p°i testech dobré shody se známými parametry, jen nejd°íve
musíme odhadnout parametry, které neznáme. Nech´ dané rozd¥lení závisí na ne-
známých parametrech a1, ..., am. Nabízí se tyto parametry p°ímo odhadnout na
základ¥ náhodného výb¥ru Y1, ..., Yn pomocí metody maximální v¥rohodnosti.
V takovém p°ípad¥ si χ2 statistika nezachovává poºadované asymptotické roz-
d¥lení. Této problematice se budeme v¥novat pozd¥ji. Na tomto míst¥ si pouze
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uv¥domme, ºe je velký rozdíl, pokud parametry a1, ..., am odhadujeme p°ímo na
základ¥ náhodného výb¥ru Y1, ..., Yn z daného rozd¥lení, nebo odhadujeme-li je
na základ¥ empirických £etností X1, ..., Xk, které jsme sice získali z náhodného
výb¥ru Y1, ..., Yn, ale jiº mají multinomické rozd¥lení.

Ukáºeme, jak parametry odhadnout práv¥ z empirických £etností. Jedním
z pouºívaných zp·sob· odhadu je modi�kovaná metoda minimálního χ2.

1.2.1 Modi�kovaná metoda minimálního χ2

Modi�kovanou metodu minimálního χ2 získáme úpravou metody minimálního χ2,
která spo£ívá ve výb¥ru takového odhadu parametru a, který p°i daných hodno-
tách náhodného výb¥ru Y1, ..., Yn minimalizuje statistiku χ2. P°edpokládejme, ºe
p1(a), ..., pk(a) jsou dostate£n¥ hladkými funkcemi prom¥nné a. Budeme derivo-
vat vzorec (1.1) podle parametr· a1, ..., am. Tím dostaneme soustavu rovnic

−1

2

∂χ2

∂aj
=

k∑
i=1

{
Xi − npi(a)

pi(a)
− [Xi − npi(a)]2

2np2i (a)

}
∂pi(a)

∂aj
= 0, j = 1, ...,m.

(1.3)

Ukazuje se, ºe vliv druhého £lenu ve vzorci (1.3) není p°íli² podstatný p°i velkém
n. Tedy pokud tento £len zanedbáme, pak se °e²ení soustavy rovnic

k∑
i=1

Xi − npi(a)

pi(a)

∂pi(a)

∂aj
= 0, j = 1, ...,m. (1.4)

pro dostate£n¥ velké n p°íli² neli²í od °e²ení soustavy (1.3). Práv¥ zanedbáním
druhého £lenu ve vzorci (1.3) se li²í modi�kovaná metoda minimálního χ2 od p·-
vodní metody minimálního χ2. Protoºe platí p1(a) + · · ·+pk(a) = 1, derivováním
dostaneme

∂p1(a)

∂aj
+ · · ·+ ∂pk(a)

∂aj
= 0, j = 1, ...,m. (1.5)

Pomocí (1.5) lze soustavu (1.4) upravit na tvar

k∑
i=1

Xi

pi(a)

∂pi(a)

∂aj
= 0, j = 1, ...,m. (1.6)

Vy°e²ním soustavy (1.6) získáme odhad parametru a modi�kovanou metodou mi-
nimálního χ2.

Poznamenejme, ºe pokud bychom parametr a odhadovali pomocí metody ma-
ximální v¥rohodnosti zaloºené na empirických £etnostech X1, ..., Xk, také bychom
dosp¥li k soustav¥ (1.6).

Odhad modi�kovanou metodou minimálního χ2 je významný, protoºe o n¥m
lze dokázat následující v¥tu, které se vyuºívá v testech dobré shody p°i nezná-
mých parametrech.
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V¥ta 1.5. Budiº dáno k funkcí p1(a), ..., pk(a), kde a = (a1, ..., am)′. P°edpo-
kládejme, ºe m < k − 1. Nech´ pro v²echny body a nedegenerovaného kone£ného
uzav°eného intervalu A z Rm platí:

(i) p1(a) + · · ·+ pk(a) = 1.
(ii) Existuje takové c > 0, ºe pi(a) > c2 pro i = 1, ..., k.
(iii) Kaºdá funkce pi(a) má spojité derivace ∂pi(a)

∂aj
a ∂2pi(a)

∂aj∂as
, kde j, s = 1, ...,m.

(iv) Matice (∂pi(a)
∂aj

)ki=1
m
j=1 má hodnost m.

Nech´ a0 je vnit°ním bodem A. Ozna£me p0i = pi(a
0). Nech´ X = (X1, ..., Xk)

′

má multinomické rozd¥lení s parametry n, p01, ..., p
0
k. Potom soustava rovnic (1.6)

má práv¥ jeden ko°en â takový, ºe â konverguje k a0 v pravd¥podobnosti p°i
n→∞. Dosadíme-li tento ko°en do výrazu (1.1), potom

χ2 =
k∑
i=1

[Xi − npi(â)]2

npi(â)

má p°i n→∞ asymptoticky χ2 rozd¥lení o k −m− 1 stupních volnosti.

D·kaz. And¥l (1978), str. 197.

Testy dobré shody p°i neznámých parametrech se provád¥jí tém¥° stejn¥ jako
v p°ípad¥, kdy jsou v²echny parametry známé. Rozdíl je v tom, ºe musíme odhad-
nout neznámé parametry pomocí modi�kované metody minimálního χ2 a místo
v¥ty 1.4 pouºít v¥tu 1.5. Za platnosti nulové hypotézy, tedy pokud se opravdu jed-
ná o rozd¥lení, které testujeme, má potom χ2 statistika asymptoticky χ2 rozd¥lení
o k −m− 1 stupních volnosti.

1.3 Minimální teoretická £etnost

V literatu°e jsou r·zné názory na to, jaká by se m¥la vyºadovat minimální te-
oretická £etnost jednotlivých interval· v testech dobré shody. Nikde v²ak nebyl
proveden rigorózní d·kaz, který by n¥který z t¥chto názor· up°ednostnil. Tate
and Hye (1973) ve svém £lánku uvád¥jí p°ehled n¥kterých doporu£ení týkajících
se minimální teoretické £etnosti, která se v literatu°e vyskytují. Jak jsme jiº d°íve
uvedli, nejvíce se pouºívá kritérium, které navrhl Fisher (1941). Ten °íká, ºe mi-
nimální teoretická £etnost jednotlivých interval· by m¥la být alespo¬ 5. O £ty°i
roky pozd¥ji doporu£il Cramér (1946) dodrºovat minimální teoretickou £etnost
alespo¬ 10. Je²t¥ opatrn¥j²í je Kendal (1952), který uvádí, ºe pro spolehlivé pou-
ºití test· dobré shody je pot°eba dodrºovat minimální teoretickou £etnost alespo¬
20.

Cochran (1954) navrhuje kritérium pro n¥která speciální rozd¥lení jako je t°e-
ba normální nebo Poissonovo. Tato rozd¥lení mají výrazné chvosty (Poissonovo
rozd¥lení má p°i malé hodnot¥ parametru λ pouze jeden chvost). D¥láme-li roz-
klad t¥chto rozd¥lení, dá se o£ekávat, ºe nejmen²í teoretická £etnost bude práv¥
v koncových intervalech t¥chto chvost·. Cochran (1954) uvádí, ºe v t¥chto chvos-
tech sta£í dodrºet minimální teoretickou £etnost alespo¬ 1.

Yarnold (1970) navrhl je²t¥ dal²í kritérium, které je v²ak pouze pro testy dobré
shody se známými parametry.

Ozna£me s po£et v²ech interval· v rozkladu a r po£et t¥ch z nich, jejichº
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minimální teoretická £etnost je men²í neº 5. Nech´ s je alespo¬ 3. Potom
sta£í, kdyº minimální teoretické £etnosti jednotlivých interval· jsou
alespo¬ 5r

s
.

Toto pravidlo v n¥kterých p°ípadech p°ipou²tí je²t¥ men²í teoretické £etnosti neº
doporu£il Cochran.

Mooney and Jolli�e (2004) se ve své práci odkazují na trochu neur£ité pravidlo,
které uvád¥jí Tallis (1983), Hogg a Tanis (2001). Ti pí²í, ºe £ást interval· m·ºe
mít teoretickou £etnost men²í neº 5, ale ne men²í neº 1.

1.4 Odhad neznámých parametr· v testech dobré
shody

V odstavci 1.2 jsme jiº zmínili, ºe je nutné neznámé parametry odhadovat na
základ¥ empirických £etností a nikoliv p°ímo z náhodného výb¥ru. Cherno� a
Lehmann (1954) ve svém £lánku poukazují na to, ºe pokud neznámé parametry
odhadneme p°ímo z daného náhodného výb¥ru pomocí metody maximální v¥-
rohodnosti, výsledná χ2 statistika nemá asymptoticky rozd¥lení uvedené ve v¥t¥
1.5. Vyplývá to z následující v¥ty.

V¥ta 1.6. Nech´ Y1, ..., Yn je náhodný výb¥r z rozd¥lení Q(a), kde a = (a1, ..., am)′

jsou neznámé parametry. Nech´ â je odhad a pomocí metody maximální v¥rohod-
nosti zaloºený na náhodném výb¥ru Y1, ..., Yn. M¥jme n¥jaký rozklad rozd¥lení
Q(a) o k intervalech. Vektor X = (X1, ..., Xk)

′ nech´ má multinomické rozd¥lení
s parametry n, p1(a), ..., pk(a), kde pk(a) je pravd¥podobnost, ºe hodnota náhod-
né veli£iny s rozd¥lením Q(a) padne do i-tého intervalu daného rozkladu. Potom
veli£ina

χ2 =
k∑
i=1

[Xi − npi(â)]2

npi(â)

má asymptoticky stejné rozd¥lení jako

k−m−1∑
i=1

Z2
i +

k−1∑
i=k−m

λiZ
2
i ,

kde Zi jsou nezávislé, mají normální rozd¥lení s nulovou st°ední hodnotou a jed-
notkovým rozptylem a λi ∈ (0, 1) mohou záviset na a1, ..., am.

D·kaz. Cherno� a Lehmann (1954).

Z v¥ty 1.6 plyne, ºe pokud p°i testech dobré shody odhadneme m neznámých
parametr· p°ímo z náhodného výb¥ru pomocí metody maximální v¥rohodnosti,
spo£ítáme χ2 statistiku a následn¥ p-hodnotu na základ¥ χ2 rozd¥lení o k−m−1
stupních volnosti, bude tato p-hodnota niº²í, neº pokud bychom ji spo£ítali na
základ¥ skute£ného rozd¥lení, které má tato χ2 statistika asymptoticky za nulové
hypotézy. Je tedy v¥t²í pravd¥podobnost chyby prvního druhu, neº je poºadovaná
hladina testu.

Cherno� a Lehmann (1954) dále uvád¥jí, ºe na základ¥ vy²et°ování n¥kolika
konkrétních p°ípad· se zdá, ºe v p°ípad¥ Poissonova rozd¥lení není zv¥t²ení chyby
prvního druhu závaºné. Oproti tomu v p°ípad¥ normálního rozd¥lení m·ºe dojít
k velkému zkreslení testu.
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2. Maximální a minimální
p-hodnota v testech dobré shody

M¥jme náhodný výb¥r z rozd¥lení Q. V této kapitole budeme vy²et°ovat, pro
které rozklady rozd¥lení Q je v testech dobré shody p-hodnota maximální nebo
minimální.

2.1 Pearsonova statistika χ2

Nejprve se budeme zabývat pouze maximalizací a minimalizací χ2 statistiky p°i
daném rozd¥lení Q.

Za£neme d·kazem následujícího pomocného tvrzení.

Pomocné tvrzení 2.1. Bu¤te f, g nezáporné spojité funkce na intervalu (0,∞).
Nech´ jsou spln¥ny následující podmínky.

(i) Platí rovnost
∫∞
0
f(x) dx =

∫∞
0
g(x) dx = 1.

(ii) Existuje a ∈ (0,∞) takové, ºe f > g na intervalu (0, a) a f < g na intervalu
(a,∞).

Potom pro libovolné w ∈ (0,∞) platí∫ ∞
w

f(x) dx <

∫ ∞
w

g(x) dx.

D·kaz. Pokud w ∈ [a,∞), pak f < g na (w,∞) a z monotonie ur£itého integrálu
plyne, ºe ∫ ∞

w

f(x) dx <

∫ ∞
w

g(x) dx.

V tomto p°ípad¥ je tedy tvrzení dokázáno. Zbývá moºnost, ºe w ∈ (0, a], pak
f > g na (0, w) a tedy ∫ w

0

f(x) dx >

∫ w

0

g(x) dx.

Z této nerovnosti plyne∫ ∞
w

f(x) dx = 1−
∫ w

0

f(x) dx < 1−
∫ w

0

g(x) dx =

∫ ∞
w

g(x) dx.

Tedy i v tomto p°ípad¥ tvrzení platí.

S vyuºitím pomocného tvrzení (2.1) dokáºeme d·leºité tvrzení o hustot¥ χ2

rozd¥lení.

Tvrzení 2.2. Bu¤te fm hustota χ2
m rozd¥lení a fn hustota χ2

n rozd¥lení, kde
m,n ∈ N a m < n. Nech´ w ∈ (0,∞). Potom platí∫ ∞

w

fm(x) dx <

∫ ∞
w

fn(x) dx.
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D·kaz. Dokáºeme, ºe hustoty fm a fn spl¬ují podmínky pomocného tvrzení 2.1.
Podmínka (i) je spln¥na, protoºe fm a fn jsou hustoty. Zárove¬ jsou nezáporné
a spojité na intervalu (0,∞). Tedy sta£í ov¥°it podmínku (ii). Vy²et°íme, kde se
fm a fn protínají na intervalu (0,∞). �e²íme rovnici

fn(x)− fm(x) = 0.

Tu upravíme na tvar

e−
x
2x

m
2
−12−

m
2

(
1

Γ(n
2
)

(x
2

)n−m
2 − 1

Γ(m
2

)

)
= 0.

Protoºe e−
x
2x

m
2
−12−

m
2 je r·zné od nuly, dostáváme

1

Γ(n
2
)

(x
2

)n−m
2 − 1

Γ(m
2

)
= 0.

Odtud plyne, ºe

2

(
Γ(n

2
)

Γ(m
2

)

) 1
n−m

= x.

Ozna£me tuto hodnotu am,n. Pro v²echna m,n ∈ N platí, ºe am,n ∈ (0,∞).
Analogickými úpravami dostaneme, ºe

fn(x) > fm(x)⇔ x ∈ (am,n,∞)

a
fn(x) < fm(x)⇔ x ∈ (0, am,n).

Za a v podmínce (ii) dosadíme am,n a p°edpoklady pomocného tvrzení (2.1) jsou
tedy spln¥ny. Z n¥ho jiº plyne tvrzení (2.2).

Nech´ k je po£et interval· v rozkladu rozd¥lení Q. Uvaºujme χ2 statistiku
zaloºenou na tomto rozkladu. Tvrzení 2.2 °íká, ºe pokud hodnota χ2 statistiky
z·stává konstantní p°i zvy²ujícím se po£tu interval· v rozkladu, potom p-hodnota
roste. Se zvy²ujícím se po£tem interval· totiº roste po£et stup¬· volnosti rozd¥lení
χ2 statistiky.

M¥jme tedy rozklad rozd¥lení Q o k intervalech a χ2 statistiku zaloºenou na
tomto rozkladu. Vy²et°íme, jak závisí hodnota χ2 statistiky na po£tu interval·
k. Pokud by hodnota χ2 statistiky p°í zvy²ujícím se k klesala nebo z·stávala
konstantní, platilo by, ºe v testech dobré shody se p-hodnota zvy²uje, pokud se
zvy²uje po£et interval· v rozkladu, na kterém je daný test zaloºen. Pro maximali-
zaci p-hodnoty by byla omezující pouze poºadovaná minimální teoretická £etnost
interval·. Tuto moºnost vyvrátíme.

Nejprve dokáºeme dal²í pomocné tvrzení.

Pomocné tvrzení 2.3. Bu¤te Xi, Xj ≥ 0 a nech´ pi, pj ∈ (0, 1). Pak platí

Xi

pi
+
Xj

pj
≥ (Xi +Xj)

2

pi + pj
.
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D·kaz. Levá stranu nerovnosti je rovna

Xi

pi
+
Xj

pj
=

Xi

pi
(pi + pj) +

Xj

pj
(pi + pj)

pi + pj
=
X2
i +X2

j +X2
i
pj
pi

+X2
j
pi
pj

pi + pj
.

Na pravé stran¥ máme

(Xi +Xj)
2

pi + pj
=
X2
i +X2

j + 2XiXj

pi + pj
.

Protoºe pi + pj > 0, m·ºeme tímto výrazem vynásobit celou nerovnost. Navíc od
obou stran ode£teme X2

i +X2
j . Na levé stran¥ tedy dostaneme

X2
i

pj
pi

+X2
j

pi
pj

a pravá strana je rovna
2XiXj.

Postupnými úpravami dostáváme

(Xipj −Xjpi)
2 ≥ 0,

(Xipj)
2 − 2XipjXjpi + (Xjpi)

2 ≥ 0,

X2
i p

2
j +X2

j p
2
i ≥ 2XipjXjpi.

Protoºe pi > 0, pj > 0, m·ºeme nerovnost vynásobit 1
pipj

a získáme

X2
i

pj
pi

+X2
j

pi
pj
≥ 2XiXj.

Vzhledem k tomu, ºe v²echny úpravy byly ekvivalentní, je nerovnost dokázána.

S vyuºitím této nerovnosti dokáºeme následující tvrzení.

Tvrzení 2.4. Bu¤ Y1, ..., Yn náhodný výb¥r z rozd¥lení Q(α), kde α = (α1, ..., αm)′

a m,n ∈ N. Nech´ platí jedna z následujících moºností.

(i) Známe skute£nou hodnotu parametr· a1, ..., am.

(ii) Neznáme n¥které z parametr· α1, ..., αm a nahradíme je odhadem, který je
stejný pro v²echny rozklady rozd¥lení Q(α).

Bu¤te i, j ∈ N, i < j. Potom platí:

(i) Pro kaºdou kone£nou mnoºinu rozklad· o i intervalech, ozna£me ji Ri, exis-
tuje rozklad o j intervalech takový, ºe χ2 statistika po£ítaná z tohoto roz-
kladu je v¥t²í nebo rovna neº χ2 statistika po£ítaná z libovolného rozkladu
náleºejícího Ri.

(ii) Pro kaºdou kone£nou mnoºinu rozklad· o j intervalech, ozna£me ji Rj, exis-
tuje rozklad o i intervalech takový, ºe χ2 statistika po£ítaná z tohoto rozkladu
je men²í nebo rovna neº χ2 statistika po£ítaná z libovolného rozkladu nále-
ºejícího Rj.
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D·kaz. P°ipome¬m¥, ºe χ2 statistiku lze p°evést do tvaru (1.2). Tedy sta£í ma-
ximalizovat p°ípadn¥ minimalizovat pouze

ψ2 :=
k∑
i=1

X2
i

pi
.

Pouºijeme pomocné tvrzení 2.3 k d·kazu (i).
Nech´ i ∈ N a m1, ...,mi je libovolný rozklad o i intervalech. Rozd¥líme-li

libovolný z interval·m1, ...,mi na dva dal²í intervaly, dostaneme rozklad rozd¥lení
Q(α) o i+1 intervalech. Rozd¥lme nap°íkladm1 nam1.a am1.b. Podle pomocného
tvrzení 2.3 pro nov¥ získaný rozklad m1.a,m1.b,m2, ...,mi platí

X2
1.a

p1.a
+
X2

1.b

p1.b
+

i∑
l=2

X2
l

pl
≥ (X1.a +X1.b)

2

p1.a + p1.b
+

i∑
l=2

X2
l

pl
. (2.1)

Na pravé stran¥ nerovnosti (2.1) je ψ2 statistika po£ítaná z rozkladum1, ...,mi. Na
levé stran¥ této nerovnosti je ψ2 statistika po£ítaná z rozkladum1.a,m1.b,m2, ...,mi.
Nalezli jsme tedy rozklad o i+ 1 intervalech, pro který je ψ2 statistika v¥t²í nebo
rovna neº ψ2 statistika vypo£ítaná z rozkladu m1, ...,mi.

Uvaºujme stále libovolný rozklad o i intervalech a nadále ho zna£mem1, ...,mi.
Vezm¥me libovolné zjemn¥ní tohoto rozkladu takové, ºe výsledný rozklad bude
sestávat z i + l interval· pro n¥jaké l ∈ N. Spo£ítáme-li ψ2 statistiku z tohoto
rozkladu, stejným pouºitím pomocného tvrzení 2.3 jako v nerovnosti (2.1) dosta-
neme, ºe tato ψ2 statistika je v¥t²í nebo rovna neº neº ψ2 statistika vypo£ítaná
z rozkladu m1, ...,mi.

M¥jme tedy kone£nou mnoºinu rozklad· rozd¥lení Q o i intervalech, pro kaºdý
rozklad z této mnoºiny dokáºeme najít takové zjemn¥ní, abychom získali rozklad
o j intervalech a ψ2 statistika po£ítaná z tohoto rozkladu byla v¥t²í neº ψ2 sta-
tistika po£ítaná z rozkladu p·vodního. Vybereme tedy maximum z t¥chto nov¥
získaných ψ2 statistik a p°íslu²ný rozklad o j intervalech. Získáváme rozklad roz-
d¥lení Q, který jsme hledali a p°ípad (i) je dokázán.

P°ípad (ii) dokáºeme analogicky za pouºití pomocného tvrzení 2.3, pouze místo
zjem¬ování rozklad· budeme uvnit° t¥chto rozklad· spojovat intervaly.

Nech´ j = i + 1, kde i, j ∈ N a m1, ...,mj je libovolný rozklad o j interva-
lech. Slou£íme-li libovolné dva z interval· m1, ...,mj. Zvolme nap°íklad m1 a m2.
Dostaneme rozklad o i intervalech, pro který podle pomocného tvrzení 2.3 platí

(X1 +X2)
2

p1 + p2
+

j∑
l=3

X2
l

pl
≤ X2

1

p1
+
X2

2

p2
+

j∑
l=3

X2
l

pl
.

Tedy jsme nalezli rozklad i intervalech, pro který je ψ2 statistika men²í nebo
rovna neº ψ2 statistika vypo£ítaná z rozkladu m1, ...,mj.

Jsme-li v situaci, kdy j = i + l pro i, j, l ∈ N a máme libovolný rozklad o j
intervalechm1, ...,mj, sta£í v tomto rozkladu l-krát slou£it dva sousední intervaly.
Potom má výsledný rozklad i interval· a ψ2 statistika po£ítaná z tohoto rozkladu
bude podle pomocného tvrzení (2.3) men²í nebo rovna neº ψ2 statistika spo£ítaná
z rozkladu m1, ...,mj.
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Pro kaºdý rozklad z kone£né mnoºiny rozklad· rozd¥lení Q o j intervalech
dokáºeme najít rozklad o i intervalech takový, ºe výsledná ψ2 statistika po£ítaná
z tohoto rozkladu je men²í nebo rovna neº ψ2 statistika po£ítaná z rozkladu
p·vodního. Vybereme minimum z t¥chto nov¥ získaných ψ2 statistik a p°íslu²ný
rozklad o i intervalech. Máme rozklad rozd¥lení Q, který jsme hledali, a tedy je
dokázán i p°ípad (ii).

P°i testech dobré shody máme vºdy omezující podmínku pro minimální te-
oretickou £etnost. Díky tomu pracujeme s kone£nou mnoºinou rozklad· daného
rozd¥lení. Z tvrzení 2.4 je vid¥t, ºe χ2 statistika je minimální pro n¥jaký rozklad
z podmnoºiny v²ech rozklad· o m + 2 intervalech, kde m je po£et odhadnutých
parametr·. Pro rozklad s men²ím po£tem interval· nemá smysl χ2 statistiku de�-
novat, protoºe χ2 rozd¥lení této statistiky musí mít alespo¬ jeden stupe¬ volnosti.

Naopak chceme-li χ2 statistiku maximalizovat, vezmeme mnoºinu rozklad·
takových, ºe jejich d¥lení jiº nelze více zjemnit, aniº bychom poru²ili poºadavek
minimální teoretické £etnosti. Pro jeden z t¥chto rozklad· bude χ2 statistika
maximální.

Hodnota χ2 statistiky tedy roste, pokud zjem¬ujeme d¥lení daného rozkladu
a tím zvy²ujeme po£et interval·. Tento faktor napomáhá sniºování p-hodnoty.
Ov²em se zvy²ujícím se po£tem interval· se zvy²ují stupn¥ volnosti rozd¥lení
χ2 statistiky a podle tvrzení 2.2 tato skute£nost napomáhá sniºování p-hodnoty.
Nelze °íci, který faktor p°eváºí a z toho d·vodu nejsme schopni odvodit obecný
vztah mezi po£tem interval· v rozkladu a chováním p-hodnoty.

Dále se budeme v¥novat pouze test·m dobré shody Poissonova rozd¥lení. Tuto
problematiku budeme zkoumat pomocí p°iloºeného programu, který na vstupu
p°ijme náhodný výb¥r z neznámého rozd¥lení. Projde v²echny rozklady Poisso-
nova rozd¥lení, které mohou nastat p°i dodrºování poºadované minimální teore-
tické £etnosti. Pro kaºdý interval odhadne parametr pomocí modi�kované me-
tody minimálního χ2, spo£ítá Pearsonovu statistiku χ2 pro kaºdý rozklad a ná-
sledn¥ p-hodnotu. Na výstupu program vrátí minimální a maximální p-hodnotu
s p°íslu²nými rozklady, pr·m¥rnou p-hodnotu a výb¥rovou sm¥rodatnou odchyl-
ku p-hodnot. To samé provede pro porovnání je²t¥ jednou, ale odhad parametru
nahradí výb¥rovým pr·m¥rem zadaného náhodného výb¥ru. Také vrátí údaje
o tom, jak konvergovala itera£ní metoda pro odhad parametru modi�kovanou
metodou minimálního χ2.

Výb¥rový pr·m¥r je v p°ípad¥ Poissonova rozd¥lení odhad parametru λ pomo-
cí metody maximální v¥rohodnosti zaloºené p°ímo na daném náhodném výb¥ru
z Poissonova rozd¥lení. Jak jsme uvedli v odstavci 1.4, pokud parametr odhaduje-
me takto p°ímo na základ¥ daného náhodného výb¥ru, potom χ2 statistika nemá
asymptoticky p°esn¥ χ2 rozd¥lení o daných stupních volnosti.

12



2.2 Popis algoritmu

Základem algoritmu je získání v²ech rozklad· Poissonova rozd¥lení, které dodr-
ºují poºadovanou minimální teoretickou £etnost. Výb¥rovým prostorem náhodné
veli£iny s Poissonovým rozd¥lením je N0. Tuto mnoºinu tedy chceme rozloºit na
v²echny takové kombinace disjunktních interval·, ºe sjednocením t¥chto interval·
je N0 a kaºdý interval v dané kombinaci dodrºuje minimální teoretickou £etnost,
kterou si zvolíme.

Pro po£ítání teoretických £etností pot°ebujeme znát odhad parametru Poisso-
nova rozd¥lení. Tento parametr vºdy odhadneme pro kaºdou kombinaci interval·
znovu pomocí modi�kované metody minimálního χ2.

Pro kaºdý rozklad obsahující alespo¬ t°i intervaly a dodrºující poºadovanou
minimální teoretickou £etnost spo£ítáme hodnotu χ2 statistiky a vypo£ítáme
p-hodnotu. Rozklad musí obsahovat minimáln¥ t°i intervaly, aby po£et stup¬·
volnosti rozd¥lení χ2 statistiky byl alespo¬ jedna.

V pr·b¥hu celého algoritmu si pamatujeme dosavadní minimální a maximální
p-hodnotu a rozklady, p°i kterých tyto p-hodnoty nastaly. Zárove¬ pr·b¥ºn¥ po£í-
táme pr·m¥rnou p-hodnotu a výb¥rovou sm¥rodatnou odchylku p-hodnoty. Stej-
ným zp·sobem získáváme údaje o výpo£tech odhad· parametru modi�kovanou
metodou minimálního χ2. Po skon£ení algoritmu tedy máme nejv¥t²í a nejmen²í
p-hodnotu s p°íslu²nými rozklady Poissonova rozd¥lení, pr·m¥rnou p-hodnotu,
výb¥rovou sm¥rodatnou odchylku p-hodnoty, maximální a minimální odhad pa-
rametru modi�kovanou metodou minimálního χ2 a maximální, minimální a pr·-
m¥rný po£et iterací algoritmu, kterým tento odhad parametru po£ítáme.

2.2.1 Rozklad na kombinace interval·

Na kaºdém míst¥ v algoritmu si budeme pamatovat svoji pozici a jednu kombinaci
interval·. O jakou kombinaci interval· se jedná a jaký to má význam si brzy
vysv¥tlíme.

Nejprve zvolíme interval [0,∞). Pravd¥podobnost, ºe náhodná veli£ina s Po-
issonovým rozd¥lením padne do tohoto intervalu, je 1. Tedy teoretická £etnost
intervalu [0,∞) je posta£ující, pokud velikost náhodného výb¥ru je alespo¬ rovna
poºadované minimální teoretické £etnosti. Není-li tato podmínka spln¥na, ukon-
£íme algoritmus. Pokud spln¥na je, zapamatujeme si, ºe jsme na pozici 0, coº
je za£átek intervalu [0,∞). Ov¥°íme následující podmínky, na jejichº základ¥ se
bude algoritmus dále v¥tvit.

Podíváme se, jestli interval [1,∞) dodrºuje minimální teoretickou £etnost.

1. Pokud ne, algoritmus ukon£íme.

2. Pokud ano, podíváme se, zda interval [0] dodrºuje minimální teoretickou
£etnost.

2.1. Pokud ne, p°esuneme se na pozici 1 a pokra£ujeme vy²et°ováním in-
tervalu [2,∞]. P°itom si stále pamatujeme, interval [0,∞).

2.2. Pokud ano, algoritmus se rozv¥tví na dva p°ípady. Nejprve provedeme
p°ípad 2.1 a potom navíc provedeme následující druhý p°ípad. Také
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se p°esuneme na pozici 1, ale zjemníme d¥lení intervalu [0,∞) o d¥lící
bod ur£ený novou pozicí, tedy o jedni£ku. Získáme novou kombinaci
interval· [0], [1,∞). Tuto kombinaci interval· si dále pamatujeme pro
pot°eby algoritmu a zárove¬ je to jeden z hledaných rozklad· Pois-
sonova rozd¥lení, který dodrºuje poºadovanou minimální teoretickou
£etnost. Dále se p°esuneme k vy²et°ování intervalu [2,∞) stejn¥ jako
v p°ípad¥ 2.1, ale pamatujeme si interval [0], [1,∞).

Tímto zp·sobem dále v¥tvíme algoritmus.
Algoritmus se tedy v¥tví podle toho, jak získáváme nové kombinace interval·.

Pokud se rozv¥tví, nejprve provedeme v²echny operace v první v¥tvi, a aº po-
tom za£neme provád¥t operace z druhé v¥tve. Obecn¥ tedy jeden krok algoritmu
probíhá následovn¥:

V danou chvíli si pamatujeme n¥jakou kombinaci interval· I1, .., Il, l ∈ N, kde
poslední nekone£ný interval je [n,∞), n ∈ N. V²echny intervaly v této kombinaci
spl¬ují poºadovanou minimální teoretickou £etnost. Zárove¬ si pamatujeme pozici
k, kde k ∈ N a n ≤ k. Ov¥°íme následující podmínky, které ovlivní chování
algoritmu.
Podíváme se, jestli interval [k + 1,∞) dodrºuje minimální teoretickou £etnost.

1. Pokud ne, algoritmus se p°esune na pozici k−1. Na této pozici se podíváme,
jestli je zde v¥tev algoritmu, kterou jsme je²t¥ neprovedli. Pokud ano, pro-
vedeme ji. Pokud jiº na pozici k− 1 ºádná neprozkoumaná v¥tev algoritmu
není, p°esuneme se na pozici k − 2. Takto pokra£ujeme, dokud nedojdeme
na pozici 0. Pak ukon£íme algoritmus.

2. Pokud ano, podíváme se, zda interval [n, k] dodrºuje minimální teoretickou
£etnost.

2.1. Pokud ne, p°esuneme se na pozici k + 1 a pokra£ujeme vy²et°ováním
intervalu [k + 2,∞). P°itom si stále pamatujeme kombinaci interval·
I1, .., Il.

2.2. Pokud ano, algoritmus se rozv¥tví na dva p°ípady. Nejprve provedeme
p°ípad 2.1. Potom navíc provedeme následující druhý p°ípad. Také
se p°esuneme na pozici k + 1. Ale zjemníme d¥lení posledního in-
tervalu v kombinaci I1, ..., Il o d¥lící bod ur£ený novou pozicí, Tedy
zjemníme interval [n,∞) o d¥lící bod k + 1. Získáme novou kombi-
naci interval· I1, ..., Il−1, [n, k], [k+ 1,∞). Tuto kombinaci interval· si
dále pamatujeme pro pot°eby algoritmu a zárove¬ je to dal²í z hle-
daných rozklad· Poissonova rozd¥lení, který dodrºuje poºadovanou
minimální teoretickou £etnost. Dále se p°esuneme k vy²et°ování inter-
valu [k+2,∞) stejn¥ jako v p°ípad¥ 2.1., ale pamatujeme si kombinaci
interval· I1, ..., Il−1, [n, k], [k + 1,∞).

Tvrzení 2.5.
(i) Algoritmus je kone£ný.
(ii)Algoritmus najde v²echny rozklady Poissonova rozd¥lení dodrºující poºadova-
nou minimální teoretickou £etnost.
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D·kaz.
(i) Tento algoritmus je jist¥ kone£ný, protoºe interval· [n,∞), n ∈ N, které do-
drºují poºadovanou minimální teoretickou £etnost, je pouze kone£n¥ mnoho.

(ii) P°i dané kombinaci interval· I1, .., Il, l ∈ N, algoritmus vºdy dokáºe nalézt
v²echny rozklady posledního nekone£ného intervalu [n,∞), n ∈ N, na intervaly
[n, k], [k + 1,∞), k ∈ N, n ≤ k, takové, ºe intervaly [n, k], [k + 1,∞) dodrºují
poºadovanou minimální teoretickou £etnost. Dokáºeme to.

M¥jme intervaly [n, k], [k + 1,∞), které dodrºují poºadovanou minimální te-
oretickou £etnost. Ukaºme, ºe je algoritmus najde.

Za£ínáme s kombinací interval· I1, .., Il−1, [n,∞) a na pozici p, kde p = n.
Protoºe interval [k+ 1,∞) dodrºuje poºadovanou minimální teoretickou £etnost,
jist¥ nám v algoritmu n−k krát po sob¥ nastane situace 2.1 popsaná vý²e. Tedy si
stále budeme pamatovat kombinaci interval· I1, .., Il−1, [n,∞) a p°itom budeme
na pozici k. Protoºe interval [n, k] také spl¬uje poºadavek minimální teoretické
£etnosti, jist¥ v tuto chvíli na pozici k nastane situace 2.2 z popisu algoritmu.
Tím dostáváme novou kombinaci interval· I1, .., Il−1, [n, k], [k + 1,∞). A tedy
jsme nalezli rozklad intervalu [n,∞) na intervaly [n, k], [k + 1,∞).

M¥jme libovolný rozklad Poissonova rozd¥lení [0, k1], [k1 + 1, k2], ..., [kn,∞),
kde n ∈ N, k1, ..., kn ∈ N a kaºdý z interval· v rozkladu dodrºuje poºadovanou
minimální teoretickou £etnost. Uplatníme-li tvrzení z p°edchozího odstavce na
interval [0,∞), získáme rozklad [0, k1], [k1 + 1,∞). Potom tvrzení uplatníme na
interval [k1 + 1,∞) a získáme rozklad [0, k1], [k1 + 1, k2], [k2 + 1,∞). Takto pokra-
£ujeme dokud nezískáme celý hledaný rozklad [0, k1], [k1 + 1, k2], ..., [kn,∞).

2.2.2 Odhad modi�kovanou metodou minimálního χ2

Máme daný náhodný výb¥r z Poissonova rozd¥lení a rozklad Poissonova roz-
d¥lení. Na základ¥ tohoto náhodného výb¥ru a rozkladu odhadujeme parametr
Poissonova rozd¥lení λ. Podle odstavce 1.1.3 v kapitole 1 tedy °e²íme rovnici

k∑
i=1

Xi

pi(λ)

∂pi(λ)

∂λ
= 0, (2.2)

kde pi je pravd¥podobnost, ºe hodnota náhodné veli£iny s Poissonovým rozd¥le-
ním padne do i-tého intervalu v daném rozkladu a Xi je po£et pokus· náhodného
výb¥ru, jejichº hodnota je v i-tém intervalu. První prvek i-tého intervalu budeme
zna£it iz a poslední prvek i-tého intervalu ik. Platí

pi = qiz + qiz+1 + · · ·+ qik ,

kde qj je pravd¥podobnost, ºe náhodná veli£ina s Poissonovým rozd¥lením nabyde
hodnoty j.

K vy°e²ení rovnice se inspirujeme itera£ním postupem, který je pouºit na
konkrétním p°íkladu v knize And¥l (1978), str. 201. Tento postup zobecníme pro
pouºití p°i libovolném rozkladu Poissonova rozd¥lení.

Derivujeme-li pravd¥podobnost qj podle parametru λ, dostaneme

∂qj(λ)

∂λ
=

∂

∂λ

λje−λ

j!
=

1

j!
(jλj−1e−λ − λje−λ) =

(
j

λ
− 1

)
λje−λ

j!
=

(
j

λ
− 1

)
qj(λ).
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Dosazením do rovnice (2.2) získáme rovnost

k∑
i=1

Xi

pi(λ)

ik∑
j=iz

(
j

λ
− 1

)
qj(λ) = 0.

Tu upravíme na tvar

k∑
i=1

Xi

∑ik
j=iz

jqj(λ)

λpi(λ)
−Xi

∑ik
j=iz

qj(λ)

pi(λ)
= 0.

Vzhledem k tomu, ºe
∑ik

j=iz
qj(λ) = pi(λ) a

∑k
i=1Xi = n, postupnými úpravami

dostáváme

k∑
i=1

Xi

∑ik
j=iz

jqj(λ)

pi(λ)
− λ

k∑
i=1

Xi = 0, (2.3)

k∑
i=1

Xi

∑ik
j=iz

jqj(λ)

pi(λ)
− λn = 0, (2.4)

1

n

k∑
i=1

Xi

∑ik
j=iz

jqj(λ)

pi(λ)
= λ. (2.5)

Z rovnice (2.5) itera£ním postupem vypo£ítáme λ. Za po£áte£ní aproximaci
zvolíme výb¥rový pr·m¥r zadaného náhodného výb¥ru Poissonova rozd¥lení. Ten
dosadíme do levé strany rovnice (2.5) a získáme aproximaci λ1. Tuto aproximaci
op¥t dosadíme do levé strany rovnice (2.2) a získáme aproximaci λ2. Tento itera£ní
postup opakujeme, dokud odchylka aproximace λ od hodnoty, kterou získáme
dosazením této aproximace do levé strany rovnice (2.5), není dostate£n¥ malá.
V p°iloºeném programu je povolena odchylka 10−12.

Maximální po£et iterací je omezen na 106, protoºe nebylo dokázáno, ºe tento
itera£ní algoritmus konverguje pro kaºdý rozklad. Pokud algoritmus nekonverguje,
program za odhad parametru zvolí výb¥rový pr·m¥r a daný rozklad vypí²e na
výstupu.

Pro výpo£et levé strany rovnice (2.5) pouºíváme vztahy

∞∑
j=k

qj(λ) = 1−
k−1∑
i=1

qj(λ), (2.6)

∞∑
j=k

jqj(λ) = λ
∞∑

j=k−1

qj(λ). (2.7)

Vztah (2.7) je p°evzat z knihy And¥l (1978), str. 202.

2.2.3 Výpo£et χ2 statistiky a p-hodnoty

Pro kaºdý nov¥ nalezený rozklad Poissonova rozd¥lení, který dodrºuje poºadova-
né minimální teoretické £etnosti a obsahuje alespo¬ t°i intervaly, spo£ítáme χ2

statistiku a následn¥ p-hodnotu. Je-li tato p-hodnota maximální nebo minimální,
zapamatujeme si ji i s p°íslu²ným rozkladem. Pr·m¥rnou p-hodnotu po£ítáme
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tak, ºe v pr·b¥hu celého algoritmu s£ítáme v²echny získané p-hodnoty a na záv¥r
tento sou£et vyd¥líme po£tem získaných p-hodnot. Analogicky po£ítáme výb¥ro-
vou sm¥rodatnou odchylku a údaje o odhadu parametru modi�kovanou metodou
minimálního χ2.

Výpo£et χ2 statistiky je provád¥n za pouºití vztahu (2.6). Algoritmus je im-
plementován v programovacím jazyce C++ a pro výpo£et p-hodnoty je pouºívána
distribu£ní funkce χ2 rozd¥lení implementovaná v knihovn¥ Boost pomocí funkce
cdf().

Výsledný program na vstupu na£te poºadovanou minimální teoretickou £etnost,
délku náhodného výb¥ru a náhodný výb¥r z Poissonova rozd¥lení. Neznámý pa-
rametr nejprve odhadne výb¥rovým pr·m¥rem a na výstupu vrátí maximální
a minimální p-hodnotu s p°íslu²nými rozklady a výb¥rový pr·m¥r s výb¥rovou
sm¥rodatnou odchylkou ze v²ech vypo£ítaných p-hodnot. Stejné údaje program
vrátí je²t¥ jednou, ale parametr odhadne pomocí modi�kované metody minimál-
ního χ2. Tento odhad parametru program pouºívá i p°i vy²et°ování teoretických
£etností jednotlivých interval·. Dále pak vrátí hodnotu výb¥rového pr·m¥ru, mi-
nimální a maximální odhad parametru modi�kovanou metodou minimálního χ2

a maximální, minimální a pr·m¥rný po£et iterací této metody na intervalech, kde
konvergovala. Pro kontrolu jsou do výstupu za°azeny i rozklady Poissonova roz-
d¥lení, na kterých itera£ní metoda k odhadu parametru nekonvergovala a odhad
byl tedy nahrazen výb¥rovým pr·m¥rem.
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3. Výsledky a diskuze

Pomocí vytvo°eného programu budeme zkoumat chování p-hodnoty v závislosti
na volb¥ rozkladu. Nejprve budeme testovat náhodný výb¥r z £lánku Mooney and
Jolli�e (2004) p°i dodrºování minimální teoretické £etnosti 5 a 1. Je to náhodný
výb¥r o rozsahu 31 s výb¥rovým pr·m¥rem p°ibliºn¥ rovným 7. Dále budeme
dodrºovat minimální teoretickou £etnost 5 a budeme testovat p¥tice náhodných
výb¥r· z Poissonova rozd¥lení s parametrem 7 o rozsahu 25, 50, 100, 500 a dva
náhodné výb¥ry o rozsahu 5000. Náhodné výb¥ry o rozsahu 100 otestujeme i p°i
dodrºování minimálních teoretických £etností 1, 10 a 20. Ukáºe se, ºe podmín-
ka minimální teoretické £etnosti interval· není dostate£ná a test dobré shody
je nespolehlivý. Proto p°idáme podmínku tém¥° stejných teoretických £etností
interval· v rozkladu a je²t¥ jednou otestujeme náhodné výb¥ry o rozsahu 100.

Náhodné výb¥ry jsou generovány v programu R. Pro generování skupin ná-
hodných výb¥r· o stejném rozsahu je vºdy znovu pouºita funkce set.seed(1066).
V tabulkách budeme pouºívat zkratku MMMCH2 ozna£ující modi�kovanou me-
todu minimálního χ2.

3.1 Náhodný výb¥r vy²et°ovaný v £lánku Mooney
and Jolli�e

V £lánku Mooney and Jolli�e (2004) je testován náhodný výb¥r

9 10 11 8 6 8 5 7 4 7 10 8 6 5 8 2 7 6 8 11 5 5 6 5 6 8 7 7 7 6 8.

Vy²et°ujeme-li tento náhodný výb¥r vytvo°eným programem, dostaneme výsled-
ky, které jsou shrnuty v tabulkách 3.1 a 3.2.

V tabulce 3.1 jsou shrnuty výsledky p°i dodrºování minimální teoretické £et-
nosti 5. Tabulka je rozd¥lena na dv¥ £ásti. V první jsou hodnoty, které získá-
me, odhadneme-li parametr Poissonova rozd¥lení pomocí výb¥rového pr·m¥ru
z náhodného výb¥ru. V druhé £ásti tabulky jsou hodnoty získané p°i odhadnutí
parametru pomocí modi�kované metody minimálního χ2. U maximálních a mi-
nimálních p-hodnot jsou uvedeny rozklady Poissonova rozd¥lení, na kterých bylo
t¥chto p-hodnot dosaºeno. Rozklady jsou v tabulce zaznamenány pomocí po£áte£-
ních hodnot jednotlivých interval·. Nap°íklad rozklad [0, 3], [4, 7], [8,∞) je uveden
ve tvaru 0 4 8. Tento zápis rozklad· budeme pouºívat v celé kapitole. Pr·m¥rná
p-hodnota ozna£uje výb¥rový pr·m¥r ze v²ech získaných p-hodnot. Stejn¥ tak
sm¥rodatná odchylka ozna£uje výb¥rovou sm¥rodatnou odchylku.

Tabulka 3.2 obsahuje stejné údaje jako tabulka 3.1, ale získané p°i dodrºování
minimální teoretické £etnosti 1. Hodnoty v tabulkách jsou vhodn¥ zaokrouhlovány.

V £lánku Mooney and Jolli�e (2004) byly zji²t¥ny dv¥ velmi rozdílné p-hodnoty.
V prvním p°ípad¥ byla poºadována minimální teoretická £etnost 5, jak navrhl
Fisher (1941), a bylo dosaºeno p-hodnoty 0.042. V druhém p°ípad¥ bylo dosaºeno
p-hodnoty 0.480 p°i dodrºení kritéria, které povoluje u n¥kterých interval· teo-
retickou £etnost men²í neº 5, ale v¥t²í neº 1, jak navrhují Tallis (1983) a Hogg
and Tanis (2001). Parametr byl vºdy odhadnut výb¥rovým pr·m¥rem. Tabulky
3.1 a 3.2 dávají odpov¥¤ na to, jak je moºné, ºe bylo dosaºeno tak rozdílných
p-hodnot.
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Tabulka 3.1: Minimální teoretická £etnost 5 - náhodný výb¥r z £lánku Mooney
and Jolli�e (2004)

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r rozklad na intervaly

maximální p-hodnota 0.545 0 8 10
minimální p-hodnota 0.014 0 5 9
pr·m¥rná p-hodnota 0.176
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.162

odhad parametru - MMMCH2 rozklad na intervaly

maximální p-hodnota 0.409 0 6 8 10
minimální p-hodnota 0.037 0 6 9
pr·m¥rná p-hodnota 0.223
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.155
výb¥rový pr·m¥r 6.97
minimální odhad parametru 6.08
maximální odhad parametru 8.74
minimální po£et iterací 11
maximální po£et iterací 182
pr·m¥rný po£et iterací 35

Tabulka 3.2: Minimální teoretická £etnost 1 - náhodný výb¥r z £lánku Mooney
and Jolli�e (2004)

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r rozklad na intervaly

maximální p-hodnota 0.816 0 7 8 10 11
minimální p-hodnota 0.014 0 5 9
pr·m¥rná p-hodnota 0.278
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.163

odhad parametru - MMMCH2 rozklad na intervaly

maximální p-hodnota 0.841 0 10 11
minimální p-hodnota 0.014 0 5 9
pr·m¥rná p-hodnota 0.286
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.168
výb¥rový pr·m¥r 6.97
minimální odhad parametru 5.95
maximální odhad parametru 8.74
minimální po£et iterací 5
maximální po£et iteraci 182
pr·m¥rný po£et iterací 14

Vidíme, ºe v obou tabulkách jsou rozdíly mezi jednotlivými p-hodnotami velké.
Výsledky vycházejí podobn¥ pro oba zp·soby odhadu parametru. Na minimál-
ní poºadované teoretické £etnosti jednotlivých interval· rozkladu p°íli² nezáleºí.
V p°ípad¥ minimální teoretické £etnosti 1 jsou p-hodnoty o trochu vy²²í. Nejmén¥
závislý na volb¥ rozkladu se jeví p°ípad, kdy parametr odhadneme modi�kovanou
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metodou minimálního χ2 a dodrºujeme minimální teoretickou £etnost 5.
Itera£ní algoritmus pro odhad parametru pomocí modi�kované metody mini-

málního χ2 konvergoval velmi dob°e pro v²echny rozklady Poissonova rozd¥lení
aº na rozklady uvedené v tabulce 3.3.

Tabulka 3.3: Rozklady, na kterých nekonvergovala metoda odhadu parametru p°i
testování vstupu z £lánku Mooney and Jolli�e (2004)

[0], [1,∞) [0, 1], [2,∞) [0, 11], [12,∞)
[0, 12], [13,∞) [0, 11], [12], [13,∞)

Na t¥chto rozkladech algoritmus nekonvergoval v·bec. Ov²em z tabulek 3.1
a 3.2 je vid¥t, ºe kdyº uº algoritmus konvergoval, konvergoval velmi rychle a po£ty
iterací byly malé.

3.2 Náhodné výb¥ry z Poissonova rozd¥lení

Nyní budeme testovat náhodné výb¥ry, u kterých víme, ºe pocházejí z Poissonova
rozd¥lení s parametrem 7. Tomuto parametru byl p°ibliºn¥ roven výb¥rový pr·-
m¥r náhodného výb¥ru z £lánku Mooney and Jolli�e (2004). Budeme dodrºovat
minimální teoretickou £etnost 5. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 3.4 - 3.15.

Uv¥domme si, jaké p-hodnoty bychom m¥li o£ekávat. Vzhledem k tomu, ºe
náhodné výb¥ry pocházejí z Poissonova rozd¥lení, χ2 statistika by pro odhad
parametru modi�kovanou metodou minimálního χ2 m¥la mít asymptoticky χ2

rozd¥lení o stupních volnosti daných po£tem interval· v rozkladu. Z tvar· hustot
χ2 rozd¥lení podle stup¬· volnosti tedy vyplývá, ºe p°i dostate£n¥ velkém rozsahu
náhodného výb¥ru by se vy²et°ovaná p-hodnota pro v¥t²inu náhodných výb¥r·
m¥la pohybovat kolem 0.5 pro rozklady s velkým po£tem interval· a blíºit se 1
pro rozklady o t°ech intervalech. Pro velký po£et stup¬· volnosti je totiº hustota
χ2 rozd¥lení konkávní a maxima nabývá v bod¥, který je p°ibliºn¥ roven medi-
ánu. Pokud se rozklad skládá ze t°ech interval·, χ2 statistika má exponenciální
rozd¥lení.

P°i odhadování parametru pomocí výb¥rového pr·m¥ru by podle £lánku Cher-
no� a Lehmann (1954) m¥la být p-hodnota o trochu niº²í.

Tomu odpovídá i skute£nost, ºe pokud bychom parametr odhadovali metodou
minimálního χ2 (nikoliv modi�kovanou metodou minimálního χ2), potom by χ2

statistika byla pro tento odhad nejmen²í moºná a p-hodnoty po£ítané s tímto
odhadem parametru by tedy byly vºdy v¥t²í neº p°i pouºití libovolného jiného
odhadu parametru. Speciáln¥ to platí pro odhad parametru výb¥rovým pr·m¥-
rem. Tato vlastnost by se m¥la projevit i u modi�kované metody minimálního
χ2.

Tabulka 3.4 obsahuje výsledky získané p°i vyhodnocování p¥ti náhodných vý-
b¥r· a rozsahu 25. Kaºdý sloupec tabulky se vztahuje k jednomu z p¥ti náhodných
výb¥r·. Tabulka shrnuje stejné údaje jako tabulky 3.1 a 3.2. P°íslu²né rozklady
pro minimální a maximální p-hodnoty jsou shrnuty v tabulce 3.5. Ob¥ tabul-
ky jsou rozd¥leny na dv¥ £ásti. V první £ásti jsou hodnoty získané p°i pouºití
náhodného výb¥ru jako odhadu parametru Poissonova rozd¥lení. V druhé £ásti
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jsou hodnoty, které získáme, pokud parametr odhadneme modi�kovanou metodou
minimálního χ2.

Tabulka 3.4: Rozsah náhodného výb¥ru 25

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.361 0.767 0.714 0.326 0.855
minimální p-hodnota 0.043 0.117 0.405 0.183 0.401
pr·m¥rná p-hodnota 0.189 0.327 0.571 0.267 0.572
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.160 0.215 0.107 0.075 0.166

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.520 0.859 0.969 0.979 0.859
minimální p-hodnota 0.049 0.267 0.406 0.184 0.581
pr·m¥rná p-hodnota 0.314 0.563 0.670 0.497 0.761
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.241 0.419 0.220 0.424 0.156
výb¥rový pr·m¥r 7.20 6.64 7.68 6.88 6.52
minimální odhad parametru 6.29 6.07 7.34 6.39 5.01
maximální odhad parametru 8.09 7.67 9.51 7.53 7.15
minimální po£et iterací 14 14 12 13 13
maximální po£et iterací 153 68 153 151 170
pr·m¥rný po£et iterací 31 25 28 32 37

Tabulka 3.5: P°íslu²né rozklady k náhodnému výb¥ru o rozsahu 25

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

max. p-hodnota 0 7 9 0 6 8 0 6 8 10 0 7 9 0 7 9
min. p-hodnota 0 6 8 0 5 9 0 7 10 0 6 9 0 5 7

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

max. p-hodnota 0 6 9 0 6 8 0 7 9 0 6 8 0 7 9
min. p-hodhodota 0 6 8 0 7 9 0 7 10 0 6 9 0 6 9

V tabulce 3.4 je vid¥t, ºe p°i odhadnutí parametru modi�kovanou metodou
minimálního χ2 jsou pr·m¥rné p-hodnoty p°ibliºn¥ takové, jaké bychom o£eká-
vali. Odhadneme-li parametr výb¥rovým pr·m¥rem, p-hodnoty se viditeln¥ sníºí,
coº je ve shod¥ s £lánkem Cherno� a Lehmann (1954), jak jsme uvedli na za£át-
ku odstavce 3.2. Tedy je o trochu v¥t²í pravd¥podobnost chyby prvního druhu.
Ale p°i odhadu parametru výb¥rovým pr·m¥rem jsou men²í výb¥rové sm¥rodat-
né odchylky a test je tedy mén¥ závislý na volb¥ interval· v rozkladu. Celkov¥
jsou rozdíly mezi jednotlivými p-hodnotami velké. U druhého aº pátého náhod-
ného výb¥ru bychom na p¥tiprocentní hladin¥ testu s jistotou nezamítli nulovou
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hypotézu, ale u prvního náhodného výb¥ru by výsledek testu závisel na volb¥
rozkladu.

Dále jsme vyhodnotili p¥t náhodných výb¥r· o rozsahu 50. Výsledky jsou
shrnuty v tabulkách 3.6 - 3.9 V tabulce 3.6 jsou výsledky zpracovány stejným
zp·sobem jako v tabulce 3.4 pro rozsah 25. V tabulce 3.7 jsou p°íslu²né rozklady
vztahující se k tabulce 3.6.

Tabulka 3.6: Rozsah náhodného výb¥ru 50

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.744 0.875 0.937 0.961 0.633
minimální p-hodnota 0.005 0.074 0.200 0.163 1e-4
pr·m¥rná p-hodnota 0.141 0.450 0.619 0.547 0.146
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.146 0.187 0.198 0.171 0.152

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.995 0.952 0.938 0.978 0.786
minimální p-hodnota 0.005 0.074 0.198 0.160 3e-4
pr·m¥rná p-hodnota 0.186 0.482 0.640 0.628 0.194
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.223 0.217 0.191 0.193 0.214
výb¥rový pr·m¥r 6.92 7.28 6.82 7.38 6.78
minimální odhad parametru 6.22 6.92 5.83 6.93 5.83
maximální odhad parametru 9.08 7.70 7.39 8.11 7.53
minimální po£et iterací 9 8 9 9 9
maximální po£et iterací 263 252 282 246 281
pr·m¥rný po£et iterací 19 16 20 17 20

Tabulka 3.7: P°íslu²né rozklady k náhodnému výb¥ru o rozsahu 50

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

max. p-hodnota 0 7 8 0 5 6 8 10 0 6 7 8 10 0 5 8 10 0 5 6 10
mini. p-hodnota 0 5 6 0 8 9 0 5 7 0 9 11 0 8 9

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

max. p-hodnota 0 6 9 0 5 6 0 6 7 8 10 0 5 8 10 0 5 7 8
min. p-hodnota 0 5 6 7 0 8 9 0 5 7 0 9 11 0 8 9

Vidíme, ºe výsledky získané pro náhodné výb¥ry o rozsahu 50 se p°íli² neli²í
od výsledk· získaných z náhodných výb¥r· o rozsahu 25. Porovnáme-li p-hodnoty
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získané modi�kovanou metodou minimálního χ2 s p-hodnotami získanými p°i od-
hadu parametru výb¥rovým pr·m¥rem, vidíme, ºe v p°ípad¥ výb¥rového pr·m¥ru
jsou p-hodnoty stále o n¥co men²í, av²ak ne o tolik. Oproti tomu výb¥rové sm¥ro-
datné odchylky v p°ípad¥ modi�kované metody minimálního χ2 jsou stále zna£n¥
v¥t²í a test je tedy závislej²í na volb¥ rozkladu. U druhého, t°etího a £tvrtého
náhodného výb¥ru bychom nulovou hypotézu jist¥ nezamítli. U prvního a posled-
ního náhodného výb¥ru si výsledkem testu v·bec nem·ºeme být jisti.

Podíváme-li se na rozklady na kterých bylo doposud dosaºeno maximálních
a minimálních p-hodnot, zdá se, ºe minimálních p-hodnot je dosahováno na roz-
kladech o men²ím po£tu interval·. Av²ak konkrétn¥j²í záv¥ry u£init nem·ºeme.

Zamysleme se nad následující skute£ností. Pokud zjem¬ujeme d¥lení rozkla-
du a tím zv¥t²ujeme po£et interval·, χ2 statistika roste. To jsme si jiº dokázali
v tvrzení 2.4. Tato skute£nost je asymptoticky zohledn¥na tím, ºe se m¥ní stupn¥
volnosti výsledného rozd¥lení statistiky. Ov²em pokud zkou²íme v²echny rozklady
pro konkrétní náhodný výb¥r, pravd¥podobn¥ najdeme velké mnoºství rozklad·
o malém po£tu interval·, pro které daná asymptotika zatím nezafungovala. U
rozklad· o v¥t²ím po£tu interval· je men²í pravd¥podobnost, ºe by pro v¥t²inu
z t¥chto interval· asymptotika zafungovala ²patn¥. M·ºeme tedy o£ekávat, ºe vý-
razné rozdíly v p-hodnotách zp·sobují hlavn¥ rozklady o malém po£tu interval·.

Z vý²e uvedených d·vod· je v tabulce 3.8 nazvané modi�kace poºadován
minimální po£et interval· v rozkladu alespo¬ 5. Je zde vyhodnoceno stejných 5
náhodných výb¥r· o rozsahu 50 jako v tabulce 3.6. V tabulce 3.9 jsou shrnuty
p°íslu²né rozklady k tabulce 3.8.

Tabulka 3.8: Rozsah náhodného výb¥ru 50 - modi�kace

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.304 0.875 0.937 0.867 0.241
minimální p-hodnota 0.007 0.144 0.584 0.343 0.002
pr·m¥rná p-hodnota 0.079 0.446 0.693 0.621 0.089
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.109 0.187 0.125 0.125 0.089

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.305 0.934 0.938 0.906 0.454
minimální p-hodnota 0.008 0.144 0.587 0.349 0.002
pr·m¥rná p-hodnota 0.085 0.455 0.698 0.666 0.101
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.111 0.194 0.113 0.154 0.128

Vidíme, ºe se zmen²ily rozdíly mezi maximální a minimální p-hodnotou. Zmen-
²ily se i sm¥rodatné odchylky a tím se p-hodnoty trochu více stabilizovaly kolem
svých pr·m¥rných hodnot. Ty se v p°ípad¥ prvního a posledního výb¥ru zmen²ily
a u zbylých t°ech náhodných výb¥r· se pr·m¥rná hodnota naopak zvý²ila. Zdá
se, ºe první a poslední náhodný výb¥r nejsou typickými náhodnými výb¥ry z Po-
issonova rozd¥lení. Vidíme, ºe v p°ípad¥ t¥chto dvou náhodných výb¥r· je test

23



zcela závislý na volb¥ rozkladu. Omezení minimálního po£tu interval· se tedy
jeví jako prosp¥²né, ale nikoliv dostate£né.

Tabulka 3.9: P°íslu²né rozklady k náhodnému výb¥ru o rozsahu 50 - modi�kace

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

max. p-hodnota 0 5 7 8 10 0 5 6 8 10 0 6 7 8 10 0 5 8 9 10 0 5 6 7 10
min. p-hodnota 0 5 6 7 10 0 6 7 8 9 0 5 6 7 9 0 7 8 9 11 0 5 6 8 9

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

max. p-hodnota 0 5 7 8 10 0 5 6 8 10 0 6 7 8 10 0 6 7 9 10 0 5 6 7 8
min. p-hodnota 0 5 6 7 10 0 6 7 8 9 0 5 6 7 9 0 7 8 9 11 0 5 6 8 9

Dále jsou v tabulkách 3.10 - 3.15 uvedeny výsledky získané z p¥tic náhodných
výb¥r· o rozsahu 100 a 500 a dvou náhodných výb¥r· o rozsahu 5000. Hodnoty
v t¥chto tabulkách jsou získávány bez jakýchkoliv p°ídavných omezení a modi�-
kací.

Tabulka 3.10: Rozsah náhodného výb¥ru 100

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.905 0.961 0.844 0.845 0.981
minimální p-hodnota 0.017 0.115 0.001 0.053 0.039
pr·m¥rná p-hodnota 0.306 0.656 0.144 0.402 0.514
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.181 0.176 0.161 0.167 0.297

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.988 0.994 0.953 0.999 0.986
minimální p-hodnota 0.017 0.138 0.001 0.075 0.033
pr·m¥rná p-hodnota 0.334 0.687 0.176 0.480 0.526
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.205 0.178 0.200 0.202 0.307
výb¥rový pr·m¥r 7.10 7.10 6.85 7.01 6.44
minimální odhad parametru 6.68 6.64 6.00 6.64 5.30
maximální odhad parametru 8.41 7.43 7.40 8.09 6.72
minimální po£et iterací 7 7 7 7 6
maximální po£et iterací 454 463 447 459 151
pr·m¥rný po£et iterací 14 14 15 16 14
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Tabulka 3.11: P°íslu²né rozklady k náhodnému výb¥ru o rozsahu 100

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

max. p-hodnota 0 7 12 0 4 6 8 9 10 12 0 4 6 10
min. p-hodnota 0 8 9 0 5 7 0 5 6 8 9 10 11
náhodné výb¥ry 4. 5.

max. p-hodnota 0 7 8 9 10 12 0 4 6 7 8 9
min. p-hodnota 0 4 7 0 9 11

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

maximální p-hodnota 0 7 12 0 8 9 0 4 7
minimální p-hodnota 0 8 9 0 5 7 0 5 6 8 9 10 11
náhodné výb¥ry 4. 5.

maximální p-hodnota 0 8 12 0 4 6 7 8
minimální p-hodnota 0 5 7 0 9 11

Tabulka 3.12: Rozsah náhodného výb¥ru 500

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.966 0.983 0.991 0.967 0.897
minimální p-hodnota 4e-4 0.015 0.131 0.011 0.006
pr·m¥rná p-hodnota 0.181 0.504 0.808 0.401 0.271
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.202 0.243 0.136 0.249 0.187

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.997 0.999 0.999 0.999 0.998
minimální p-hodnota 4e-4 0.017 0.131 0.007 0.007
pr·m¥rná p-hodnota 0.196 0.417 0.818 0.354 0.289
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.222 0.241 0.132 0.242 0.205
výb¥rový pr·m¥r 6.9 7.02 7.05 6.90 7.05
minimální odhad parametru 6.59 6.77 6.67 6.25 6.60
maximální odhad parametru 7.32 7.28 7.13 7.28 7.81
minimální po£et iterací 5 5 5 5 5
maximální po£et iterací 674 1862 813 363 1865
pr·m¥rný po£et iterací 12 12 12 12 13
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Tabulka 3.13: P°íslu²né rozklady k náhodnému výb¥ru o rozsahu 500

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

maximální p-hod. 0 6 7 13 14 0 3 4 5 7 8 9 11 12 14 0 7 8 9 10 12 13 14
minimální p-hod. 0 5 6 8 9 0 6 7 0 3 7
náhodné výb¥ry 4. 5.

maximální p-hod. 0 3 5 6 7 8 10 13 0 4 6 8 10 11 13
minimální p-hod. 0 4 5 0 3 7 8 9 10

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

maximální p-hod. 0 6 13 0 8 9 11 12 14 0 7 8 10 11 14
minimální p-hod. 0 5 6 8 9 0 6 7 0 3 7
náhodné výb¥ry 4. 5.

maximální p-hod. 0 3 5 0 4 6
minimální p-hod. 0 2 4 5 11 0 3 7 8 9 10

Tabulka 3.14: Rozsah náhodného výb¥ru 5000

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2.

maximální p-hodnota 0.999 0.993
minimální p-hodnota 0.078 0.020
pr·m¥rná p-hodnota 0.689 0.426
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.159 0.200

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2.

maximální p-hodnota 0.999 0.999
minimální p-hodnota 0.079 0.022
pr·m¥rná p-hodnota 0.694 0.435
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.151 0.204
výb¥rový pr·m¥r 7.01 6.97
minimální odhad parametru 6.81 6.66
maximální odhad parametru 7.32 7.13
minimální po£et iterací 4 4
maximální po£et iterací 2410 3598
pr·m¥rný po£et iterací 12 12
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Tabulka 3.15: P°íslu²né rozklady k náhodnému výb¥ru o rozsahu 5000

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2.

max. p-hodnota 0 3 5 6 9 11 13 0 6 7 8 10 11 12 14 15
min. p-hodnota 0 7 10 0 3 13

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2.

max. p-hodnota 0 3 5 9 11 13 0 7 8 10 11 12 14 15
min. p-hodnota 0 7 10 0 3 8

Na základ¥ výsledk· shrnutých v tabulkách 3.4 - 3.15 m·ºeme porovnat cho-
vání p-hodnot získaných modi�kovanou metodou minimálního χ2 a p-hodnot zís-
kaných pomocí parametru odhadnutého výb¥rovým pr·m¥rem. Pro náhodné vý-
b¥ry o malém rozsahu jsou p-hodnoty získané výb¥rovým pr·m¥rem mén¥ závislé
na volb¥ rozkladu, ale je o trochu vy²²í pravd¥podobnost chyby prvního druhu.
S rostoucím rozsahem náhodných výb¥r· tyto rozdíly mizí a pro náhodné výb¥ry
o rozsahu 500 jiº oba odhady dávají srovnatelné výsledky. Rozdíly mezi jednotli-
vými p-hodnotami jsou velké a vyskytují se náhodné výb¥ry, u kterých je výsledek
testu zcela závislý na volb¥ rozkladu.

O rozkladech, na kterých je nabýváno extrémních p-hodnot, nelze ud¥lat kon-
krétní záv¥r.

Itera£ní metoda pro odhad parametru modi�kovanou metodou minimálního
χ2 konverguje velmi dob°e krom¥ n¥kolika rozklad·, na kterých nekonvergovala
v·bec. Jsou to rozklady z tabulky 3.3 a pro v¥t²í rozsahy náhodných výb¥r·
n¥kolik dal²ích rozklad· podobného typu.

Celkov¥, pokud nep°idáme jiné omezující pravidlo neº je minimální teoretická
£etnost 5, je tento test dobré shody velmi nespolehlivý.

V následujícím odstavci se budeme v¥novat test·m dobré shody v závislosti
na poºadované minimální teoretické £etnosti.

3.3 Minimální teoretická £etnost

Vezmeme první t°i náhodné výb¥ry o rozsahu 100 z p°edchozího odstavce 3.2.
Stále se tedy jedná o náhodné výb¥ry z Poissonova rozd¥lení s parametrem 7.
Jiº z tabulky 3.10 se zdá, ºe první dva náhodné výb¥ry bez problém· vyhovují
Poissonovu rozd¥lení, ale u t°etího náhodného výb¥ru to °íci nem·ºeme. V tabul-
ce 3.16 jsou shrnuty výsledky získané z t¥chto náhodných výb¥r· p°i odhadnutí
parametru modi�kovanou metodou minimálního χ2 a p°i dodrºování minimál-
ních teoretických £etností 1, 5, 10 a 20. V tabulce 3.17 jsou p°íslu²né rozklady
k extrémním p-hodnotám.
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Tabulka 3.16: Rozsah náhodného výb¥ru 100, odhad parametru modi�kovanou
metodou minimálního χ2, poºadované minimální teoretické £etnosti 1, 5, 10 a 20

náhodné výb¥ry 1. 2. 3.
min. teoretická £etnost 1

maximální p-hodnota 0.997 0.999 0.994
minimální p-hodnota 0.017 0.083 0.001
pr·m¥rná p-hodnota 0.466 0.731 0.207
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.212 0.170 0.185
min. teoretická £etnost 5

maximální p-hodnota 0.988 0.994 0.953
minimální p-hodnota 0.017 0.138 0.001
pr·m¥rná p-hodnota 0.334 0.687 0.176
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.205 0.178 0.200
min. teoretická £etnost 10

maximální p-hodnota 0.747 0.994 0.768
minimální p-hodnota 0.017 0.138 0.002
pr·m¥rná p-hodnota 0.229 0.579 0.218
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.178 0.206 0.227
min. teoretická £etnost 20

maximální p-hodnota 0.446 0.865 0.486
minimální p-hodnota 0.160 0.540 0.090
pr·m¥rná p-hodnota 0.334 0.751 0.239
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.153 0.182 0.216

Tabulka 3.17: P°íslu²né rozklady k tabulce 3.16

náhodné výb¥ry 1. 2. 3.
min. teoretická £etnost 1

max. p-hodnota 0 7 12 13 0 3 8 9 0 3 4 7
min. p-hodnota 0 8 9 0 7 14 0 5 6 8 9 10 11
min. teoretická £etnost 5

maximální p-hodnota 0 7 12 0 8 9 0 4 7
minimální p-hodnota 0 8 9 0 5 7 0 5 6 8 9 10 11
min. teoretická £etnost 10

max. p-hodnota 0 6 7 8 0 8 9 0 5 8
min. p-hodnota 0 8 9 0 5 7 0 8 9
min. teoretická £etnost 20

max. p-hodnota 0 6 8 0 6 9 0 6 9
min. p-hodnota 0 7 9 0 7 9 0 7 9
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Je vid¥t, ºe £ím v¥t²í minimální teoretickou £etnost poºadujeme, tím men²í
je rozdíl mezi maximální a minimální p-hodnotou. Av²ak pr·m¥rné p-hodnoty
a sm¥rodatné odchylky z·stávají p°ibliºn¥ stejné. Kritérium minimální teoretické
£etnosti tedy p°ekvapiv¥ nemá v p°ípad¥ modi�kované metody minimálního χ2

tém¥° ºádný vliv.
Tabulka 3.18 obsahuje výsledky pro stejné náhodné výb¥ry, ale v p°ípad¥,

kdy je parametr odhadnut výb¥rovým pr·m¥rem. Op¥t jsou dodrºovány mini-
mální teoretické £etnosti 1, 5, 10 a 20. Tabulka 3.19 obsahuje p°íslu²né rozklady
k tabulce 3.18.

Tabulka 3.18: Rozsah náhodného výb¥ru 100, odhad parametru výb¥rovým pr·-
m¥rem, poºadované minimální teoretické £etnosti 1, 5, 10 a 20

náhodné výb¥ry 1. 2. 3.
min. teoretická £etnost 1

maximální p-hodnota 0.991 0.995 0.952
minimální p-hodnota 0.017 0.094 0.001
pr·m¥rná p-hodnota 0.448 0.718 0.208
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.201 0.175 0.125
min. teoretická £etnost 5

maximální p-hodnota 0.905 0.961 0.844
minimální p-hodnota 0.017 0.115 0.001
pr·m¥rná p-hodnota 0.306 0.656 0.144
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.181 0.176 0.161
min. teoretická £etnost 10

maximální p-hodnota 0.734 0.945 0.762
minimální p-hodnota 0.017 0.115 0.001
pr·m¥rná p-hodnota 0.227 0.537 0.181
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.164 0.185 0.168
min. teoretická £etnost 20

maximální p-hodnota 0.432 0.624 0.329
minimální p-hodnota 0.132 0.348 0.089
pr·m¥rná p-hodnota 0.262 0.530 0.173
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.154 0.157 0.135
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Tabulka 3.19: P°íslu²né rozklady k tabulce 3.18

náhodné výb¥ry 1. 2. 3.
min. teoretická £etnost 1

max. p-hodnota 0 7 12 13 0 3 6 8 9 10 11 12 13 0 3 4 6 10
min. p-hodnota 0 8 9 0 6 7 8 9 0 7 14
min. teoretická £etnost 5

max. p-hodnota 0 7 12 0 4 6 8 9 10 12 0 4 6 10
min. p-hodnota 0 8 9 0 5 7 0 5 6 8 9 10 11
min. teoretická £etnost 10

max. p-hodnota 0 6 7 8 0 6 8 9 10 0 6 10
min. p-hodnota 0 8 9 0 5 7 0 8 9
min. teoretická £etnost 20

max. p-hodnota 0 6 8 0 6 8 0 6 9
min. p-hodnota 0 7 9 0 7 9 0 7 9

Jak jsme se jiº zmínili, t°etí náhodný výb¥r se nechová jako typický výb¥r
z Poissonova rozd¥lení. Z tabulky 3.18 plyne, ºe pokud parametr odhadujeme
výb¥rovým pr·m¥rem, test je více závislý na tom, jakou poºadujeme minimál-
ní teoretickou £etnost interval· v rozkladu. P°i minimální teoretické £etnosti
10 se p-hodnoty chovají podobn¥ jako v p°ípad¥ minimální teoretické £etnosti
5. Dodrºujeme-li minimální teoretickou £etnost 20, výrazn¥ se sníºí maximální
p-hodnota, pr·m¥rná p-hodnota z·stane zachována a výb¥rová sm¥rodatná od-
chylka se lehce sníºí. U minimální teoretické £etnosti 1 se výrazn¥ zvý²í pr·m¥rná
p-hodnota a výb¥rová sm¥rodatná odchylka z·stane p°ibliºn¥ stejná. Zdá se tedy,
ºe pokud parametr odhadujeme výb¥rovým pr·m¥rem, je nejlep²í dodrºovat mi-
nimální teoretickou £etnost 1. Av²ak pro libovolné kritérium minimální teoretické
£etnosti je test zna£n¥ závislý na volb¥ rozkladu.

Jiné minimální teoretické £etnosti neº 5 tedy také nijak výrazn¥ nesniºují
rozdíly mezi jednotlivými teoretickými £etnostmi. Zkusme tedy navrhnout dal²í
pravidlo.
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3.4 Rovnom¥rné rozloºení teoretických £etností in-
terval·

Mann and Wald (1942) se zabývají volbou interval· v testech dobré shody pro
spojitá rozd¥lení se známými parametry. Doporu£ují intervaly volit tak, aby teo-
retická £etnost v²ech interval· v rozkladu byla stejná. Doporu£ují i po£et interval·
v rozkladu v závislosti na rozsahu náhodného výb¥ru.

My pracujeme s diskrétním rozd¥lením s neznámým parametrem a doporu£ený
po£et interval· v rozkladu je v¥t²í, neº jakého je moºné u Poissonova rozd¥lení
s parametrem 7 dosáhnout p°i dodrºení minimální teoretické £etnosti alespo¬
1. Zkusíme se tedy rovnom¥rnému rozloºení teoretických £etností jednotlivých
interval· alespo¬ p°iblíºit. V programu provedeme následující modi�kaci.

M¥jme náhodný výb¥r o rozsahu n. Pro kaºdý nov¥ získaný rozklad o k inter-
valech spl¬ující poºadovanou minimální teoretickou £etnost spo£ítáme konstantu
1
k
. Projdeme v²echny intervaly v daném rozkladu. Pokud se pravd¥podobnost pi

n¥kterého z interval· li²í od 1
k
o více neº C, kde C ∈ [0, 1] je konstanta, kterou

si p°edem ur£íme, potom takový rozklad ozna£íme za nevyhovující a nebudeme
z n¥ho po£ítat p-hodnotu. Teoretické £etnosti jednotlivých interval· se potom
neli²í o více neº 2nC.

Vy²et°íme znovu stejnou p¥tici náhodných výb¥r· z Poissonova rozd¥lení
o rozsahu 100 jako v tabulce 3.10, ale omezíme se na rozklady, u kterých bu-
dou minimální teoretické £etnosti relativn¥ rovnom¥rn¥ rozloºeny ve smyslu vý²e
zmín¥né modi�kace programu.

V tabulce 3.20 dodrºujeme minimální teoretickou £etnost 5 a zvolíme C = 0.2.
Teoretické £etnosti jednotlivých interval· se tak budou li²it maximáln¥ o 40.
V tabulce 3.21 jsou p°íslu²né rozklady k prvním t°em náhodným výb¥r·m.

Tabulka 3.20: Rozsah náhodného výb¥ru 100, minimální teoretická £etnost 5,
maximální povolená odchylka teoretických £etností jednotlivých interval· je 40

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.187 0.825 0.016 0.564 0.960
minimální p-hodnota 0.081 0.605 0.002 0.444 0.519
pr·m¥rná p-hodnota 0.129 0.735 0.009 0.503 0.694
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.038 0.073 0.005 0.053 0.234

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.189 0.828 0.016 0.568 0.962
minimální p-hodnota 0.082 0.608 0.003 0.454 0.510
pr·m¥rná p-hodnota 0.130 0.741 0.009 0.512 0.689
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.038 0.073 0.005 0.058 0.240
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Tabulka 3.21: P°íslu²né rozklady pro první t°i náhodné výb¥ry z tabulky 3.20.

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

max. p-hodnota 0 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4 5 6 7 8 9 10 12 0 4 5 6 7 8 9 11
min. p-hodnota 0 5 6 7 8 9 11 0 5 6 7 8 9 11 0 5 6 7 8 9 10 11

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

max. p-hodnota 0 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4 5 6 7 8 9 10 12 0 4 5 6 7 8 9 11
min. p-hodnota 0 5 6 7 8 9 10 0 5 6 7 8 9 11 0 5 6 7 8 9 10 11

Výsledky v tabulce 3.20 jsou podobné pro oba zp·soby odhadu parametru.
Test je výrazn¥ mén¥ závislý na volb¥ interval·. T°etí sloupec v tabulce 3.20
potvrzuje domn¥nku, ºe t°etí náhodný výb¥r neodpovídá o£ekávanému výb¥ru
z Poissonova rozd¥lení. Je to vid¥t i z tvaru histogramu, který je z tohoto náhod-
ného výb¥ru vykreslen.

Obrázek 3.1: Histogram t°etího náhodného výb¥ru o rozsahu 100 z Poissonova
rozd¥lení s parametrem 7
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V tabulce 3.22 budeme postupovat stejn¥ jako v tabulce 3.20, ale zmen²íme
C na minimum tak, aby n¥jaký rozklad splnil dané omezení. Pro první a druhý
náhodný výb¥r to znamená zvolit C = 0.15, pro t°etí a pátý náhodný výb¥r
C = 0.16 a pro £tvrtý náhodný výb¥r C = 0.18. V tabulce 3.22 jsou op¥t shrnuty
rozklady k prvním t°em náhodným výb¥r·m z tabulky 3.21.
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Tabulka 3.22: Rozsah náhodného výb¥ru 100, minimální teoretická £etnost 5,
maximální povolená odchylka teoretických £etností jendotlivých interval· je 30
pro první a druhý náhodný výb¥r, 32 pro t°etí a pátý náhodný výb¥r a 36 pro
£tvrtý náhodný výb¥r

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.187 0.825 0.013 0.564 0.960
minimální p-hodnota 0.177 0.815 0.004 0.444 0.519
pr·m¥rná p-hodnota 0.182 0.820 0.008 0.503 0.694
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.007 0.007 0.006 0.053 0.234

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.189 0.828 0.014 0.568 0.962
minimální p-hodnota 0.176 0.818 0.004 0.454 0.510
pr·m¥rná p-hodnota 0.183 0.823 0.009 0.512 0.689
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.009 0.007 0.007 0.058 0.240

Tabulka 3.23: P°íslu²né rozklady pro první t°i náhodné výb¥ry z tabulky 3.22

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

max. p-hodnota 0 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4 5 6 7 8 9 10 12 0 4 5 6 7 8 9 10
min. p-hodnota 0 4 5 6 7 8 9 10 12 0 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4 5 6 7 8 9 10 11

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3.

max. p-hodnota 0 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4 5 6 7 8 9 10 12 0 4 5 6 7 8 9 10
min. p-hodnota 0 4 5 6 7 8 9 10 12 0 4 5 6 7 8 9 10 11 0 4 5 6 7 8 9 10 11

Je vid¥t, ºe test v tomto p°ípad¥ funguje dob°e. Sm¥rodatné odchylky jsou
velmi malé a test je tedy tém¥° nezávislý na volb¥ interval·. P°itom pr·m¥rné
p-hodnoty jsou takové, jaké bychom mohli o£ekávat.

Pro porovnání uvádíme tabulku 3.24, která odpovídá tabulce 3.22, ale poºa-
dujeme minimální teoretickou £etnost pouze 1. Op¥t se snaºíme minimalizovat
C, ale to z·stává shodné s C v tabulce 3.22 pro v²echny náhodné výb¥ry krom¥
£tvrtého, kde C = 0.16.
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Tabulka 3.24: Rozsah náhodného výb¥ru 100, minimální teoretická £etnost 1,
maximální povolená odchylka teoretických £etností jendotlivých interval· je 15
pro první, druhý a £tvrtý náhodný výb¥r a 16 pro t°etí a pátý náhodný výb¥r

odhad parametru - výb¥rový pr·m¥r
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.391 0.947 0.034 0.835 0.995
minimální p-hodnota 0.158 0.718 0.004 0.399 0.519
pr·m¥rná p-hodnota 0.265 0.841 0.014 0.612 0.765
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.058 0.058 0.006 0.007 0.159

odhad parametru - MMMCH2
náhodné výb¥ry 1. 2. 3. 4. 5.

maximální p-hodnota 0.391 0.948 0.035 0.837 0.995
minimální p-hodnota 0.158 0.719 0.004 0.401 0.510
pr·m¥rná p-hodnota 0.265 0.842 0.015 0.613 0.764
sm¥rodatná odchylka p-hodnoty 0.058 0.058 0.007 0.104 0.160

P°i dodrºování minimální teoretické £etnosti 1 dostáváme podobné výsled-
ky jako v p°edchozím p°ípad¥ p°i dodrºování minimální teoretické £etnosti 5.
Pr·m¥rné p-hodnoty jsou dokonce nepatrn¥ v¥t²í. Celkov¥ tedy m·ºeme °íci, ºe
d·leºit¥j²í neº minimální teoretická £etnost interval· je volit rozklady tak, aby
teoretická £etnost byla co nejrovnom¥rn¥ji rozloºena mezi jednotlivé intervaly.
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Záv¥r

• Pokud p°i testech dobré shody poºadujeme jako jedinou omezující pod-
mínku pouze minimální teoretickou £etnost interval· v rozkladu, test je
nespolehlivý.

• P°i pouºití modi�kované metody minimálního χ2 k odhadu parametru je
men²í pravd¥podobnost chyby prvního druhu neº p°i odhadnutí parametru
výb¥rovým pr·m¥rem, ale test více závisí na volb¥ rozkladu. Se zvy²ujícím
se rozsahem náhodného výb¥ru se tyto rozdíly zmen²ují. U rozsahu 500 jiº
mezi metodami není rozdíl.

• Je-li parametr odhadnut modi�kovanou metodou minimálního χ2, tém¥°
nezáleºí na poºadované minimální teoretické £etnosti.

• Je-li parametr odhadnut výb¥rovým pr·m¥rem, potom poºadujeme-li men²í
minimální teoretickou £etnost interval·, lehce se sniºuje pravd¥podobnost
chyby prvního druhu.

• Itera£ní metoda výpo£tu modi�kované metody minimálního χ2 Poissonova
rozd¥lení konverguje velmi rychle krom¥ n¥kolika speci�ckých rozklad·, kde
nekonverguje v·bec.

• Mezi rozklady p°íslu²nými k jednotlivým extremálním p-hodnotám není
viditelná souvislost.

• Pokud volíme intervaly v rozkladu tak, aby se teoretické £etnosti jednot-
livých interval· li²ily co nejmén¥, pr·m¥rná p-hodnota je taková, jakou
bychom o£ekávali a rozdíly v p-hodnotách jsou minimální. Test dobré shody
tedy tém¥° nezávisí na volb¥ interval· a dává dobré výsledky. Výsledky jsou
srovnatelné pro oba zp·soby odhadu parametru i pro minimální teoretické
£etnosti 1 a 5. Pro minimální teoretckou £etnost 1 je dokonce trochu men²í
pravd¥podobnost chyby prvního druhu. Toto kritérium je tedy podstatn¥j²í
neº zp·sob odhadu parametru a poºadovaná minimální teoretická £etnost
jednotlivých interval·.
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P°ílohy

K práci je p°iloºeno CD obsahující vytvo°ený program a elektronickou verzi práce.

Program

Program je p°iloºen v podob¥ zdrojového kódu a spustitelných soubor· pro OS
Linux a Windows.

Zdrojový kód je implementován v programovacím jazyce C++ za pouºití
knihovny Boost. Je dopln¥n podrobnými komentá°i.

V programu lze volit konstantu C (viz kapitola 3.4), pokud se chceme omezit
pouze na rozklady, ve kterých jsou rovnom¥rn¥ rozloºené teoretické £etnosti. Po-
kud zvolíme C rovno 1, nemá toto kritérium v programu ºádný vliv a na hledané
rozklady není p°idané ºádné omezení.

Na vstupu program p°ijme (v následujícím po°adí)

1. velikost náhodného výb¥ru,

2. konstantu C,

3. poºadovanou minimální teoretickou £etnost,

4. náhodný výb¥r.

Program vrátí

1. výsledky pro odhad parametru výb¥rovým pr·m¥rem obsahující

1.1. maximální p hodnotu s p°íslu²ným rozkladem,

1.2. minimální p hodnotu s p°íslu²ným rozkladem,

1.3. výb¥rový pr·m¥r ze v²ech získaných p hodnot,

1.4. výb¥rovou sm¥rodatnou odchylku ze v²ech získaných p hodnot

2. a výsledky pro odhad parametru modi�kovanou metodou minimálního χ2

obsahující

2.1. rozklady na kterých metoda odhadu parametru nekonvergovala (zada-
né po£áte£ními hodnotami interval· v rozkladu),

2.2. maximální p hodnotu s p°íslu²ným rozkladem,

2.3. minimální p hodnotu s p°íslu²ným rozkladem,

2.4. výb¥rový pr·m¥r ze v²ech získaných p hodnot,

2.5. výb¥rovou sm¥rodatnou odchylku ze v²ech získaných p hodnot,

2.6. výb¥rový pr·m¥r z náhodného výb¥ru,

2.7. minimální a maximální odhad parametru,

2.8. minimální, maximální a pr·m¥rný po£et iterací metody odhadu para-
metru.
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Pouºití

1. Vstup z klávesnice m·ºeme do programu zadat p°ímo. Jednotlivé hodno-
ty i prvky náhodného výb¥ru musejí být odd¥lené mezerou nebo klávesou
enter.

2. Vstup ze souboru m·ºeme do programu p°esm¥rovat pomocí p°íkazu
program < vstup.txt
na p°íkazové °ádce. Jednotlivé poloºky musejí být zadávány ve stejném po-
°adí, jako je uvedeno vý²e a být odd¥leny mezerou nebo klávesou enter. Pro
uloºení výstupu do souboru m·ºeme p°íkaz roz²í°it na
program < vstup.txt > vystup.txt
.
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