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Abstrakt 

Cieľom tejto diplomovej práce je vyhodnotiť rozličné metódy práce s chýbajúcimi 

hodnotami pri analýze dát. Diplomová práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. 

Prvá kapitola zhŕňa teoretickú literatúru o chýbajúcich hodnotách a zameriava sa 

primárne na mechanizmy chýbajúcich hodnôt. Druhá kapitola pojednáva o tradičných 

metódach práce s chýbajúcimi hodnotami používanými v sociologickom výskume. 

Tretia kapitola skúma úspešnosť týchto metód analyzovaním simulovaných dátových 

súborov pozostávajúcich z dvoch premenných (príjem, IQ). 

V rámci praktickej analýzy (tretia kapitola) sme prostredníctvom simulácie vytvorili  

chýbajúce hodnoty podľa troch mechanizmov (MCAR, MAR, NMAR) a variovali 

podiel chýbajúcich hodnôt pri týchto mechanizmoch (10%, 20%, 30%). Potom sme 

aplikovali štyri metódy práce s chýbajúcimi hodnotami: analýzu kompletných prípadov, 

nahrádzanie aritmetickým priemerom, nahrádzanie regresiou a nahrádzanie 

stochastickou regresiou. Účinnosť týchto metód bola pre každú experimentálnu 

podmienku skúmaná pri korelačnej a regresnej analýze. 

Výsledky realizovaných simulácií sú zväčša v súlade s existujúcou literatúrou 

venovanou problematike chýbajúcich hodnôt. V prípade mechanizmu NMAR viedli 

všetky skúmané metódy k vychýleným odhadom parametrov. V prípade mechanizmu 

MCAR viedla k nevychýleným odhadom parametrov len analýza kompletných prípadov 

a nahrádzanie stochastickou regresiou. Pri mechanizme MAR viedlo k uspokojivým 

výsledkom len nahrádzanie chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou. 

 

 



   

Abstract 

The objective of this thesis is to evaluate different methods of dealing with missing 

values in data analysis. The thesis is divided into three major chapters. The first chapter 

summarizes the theoretical literature on missing data and focuses on missing data 

mechanisms in particular. The second chapter introduces traditional methods for 

addressing missing data in sociological research. The third chapter assesses the 

performance of these methods by analyzing simulated data sets for two variables 

(income, IQ). 

For practical analysis (chapter 3), we simulated missing data according to three different 

mechanisms (MCAR, MAR, NMAR) and varied the proportion of missing values under 

these mechanisms (10%, 20%, 30%). Then, we applied each of the following four 

methods of addressing missing values: complete-case analysis, arithmetic mean 

imputation, regression imputation, and stochastic regression imputation. In order to 

evaluate the performance of each of these methods we performed correlation and 

regression analyses for each experimental condition. 

The results of these simulations are largely in agreement with existing theoretical 

literature on the subject of missing data. In the case of NMAR, all solution methods 

provided biased parameter estimates. In the case of MCAR, only complete-case analysis 

and stochastic regression imputation yielded unbiased parameter estimates. Under 

MAR, only stochastic regression imputation showed satisfactory performance in 

addressing missing data issue. 
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 Chýbajúce hodnoty sú takmer všadeprítomným javom kvantitatívnych 

spoločenskovedných výskumov. Situácie, keď respondenti odmietnu odpovedať alebo 

nevedia odpovedať na otázku sú viac ako bežné. Absencia platných hodnôt premenných 

môže byť spôsobená aj realizátormi výskumu (napr. vynechanie otázky tázateľom, 

chyba pri prepise dát atď.). Chýbajúce hodnoty v dátach môžu pri niektorých analýzach 

drasticky zredukovať počet prípadov na ktorých sa daná analýza spočíta. To môže viesť 

ku skresleným výsledkom alebo nesprávnym záverom, a zároveň odkazuje na nie úplne 

efektívne využívanie finančných zdrojov určených na výskum. Metodologická literatúra 

v anglickom jazyku sa problému chýbajúcich hodnôt venuje už niekoľko desaťročí. 

V bývalom Československu sa tomuto problému v literatúre doteraz nepripisovala 

takmer žiadna pozornosť. Vo svojej diplomovej práci by som preto chcel prispieť 

k predstaveniu problematiky analýzy chýbajúcich hodnôt českým a slovenským 

čitateľom. 

 V diplomovej práci budem vychádzať z prác štatistikov Rubina a Littla, ktorí 

definovali tri takzvané mechanizmy chýbajúcich hodnôt (t.j. možné vzťahy medzi 

meranými premennými a pravdepodobnosťou výskytu chýbajúcich hodnôt). Konkrétne 

v práci predstavím situácie, keď hodnoty chýbajú úplne náhodne (MCAR), dáta chýbajú 

náhodne (MAR) a dáta nechýbajú náhodne (MNAR – missing not at random). Tieto 

mechanizmy do značnej miery predurčujú vhodné postupy pre riešenie problému 

chýbajúcich hodnôt. 

 Ďalej predstavím niektoré klasické metódy pre zachádzanie s chýbajúcimi 

hodnotami a zhodnotím ich pozitívne a negatívne vlastnosti. Bude sa jednať o metódy 

vynechávania prípadov s chýbajúcimi hodnotami z analýzy (pairwise deletion a listwise 

deletion), ktoré sú v praxi veľmi často využívané. Tiež zhodnotíme metódy nahrádzania 

chýbajúcich hodnôt za aritmetický priemer (vypočítaný z platných hodnôt danej 

premennej) alebo nahrádzania chýbajúcich hodnôt pomocou viacnásobnej regresie. 

 Okrem klasických metód štatistici vyvinuli dva nové prístupy, ktoré v porovnaní 

s predošlými metódami vykazujú lepšie odhady skúmaných parametrov. Prvý prístup je 
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založený na metóde maximálnej vierohodnosti (maximum likelihood). Druhý prístup 

vychádza z procesu mnohonásobnej imputácie (multiple imputation), keď je každá 

chýbajúca hodnota v dátach nahradená niekoľkými simulovanými hodnotami, na 

ktorých sa vypočíta niekoľko paralelných modelov. Výsledný model a hodnoty jeho 

parametrov sú potom vypočítané z paralelných modelov. V diplomovej práci bude 

týmto novým prístupom patriť významné miesto. 

 Jedným z cieľov práce bude konkrétne „teoretické“ postupy vyskúšať na 

simulovaných dátach v prostredí SPSS. Na základe vlastných výpočtov tak posúdim 

vhodnosť predstavených postupov v rôznych situáciách (v závislosti na mechanizme 

chýbajúcich hodnôt a uskutočňovanej analýze). Tiež sa pokúsim zhodnotiť, aké 

možnosti pre analýzu chýbajúcich hodnôt poskytuje prídavný modul SPSS s názvom 

Missing Values.   
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Úvod 
 Chýbajúce hodnoty predstavujú všadeprítomný jav kvantitatívnych 

spoločenskovedných výskumov. Je takmer isté, že pokiaľ sociológ analyzuje dáta 

z výberových výskumov, tak niektoré údaje v dátovej matici nie sú pozorované. 

V takejto situácii preto výskumník musí zaujať nejaké stanovisko, a s touto 

„nepríjemnosťou“ sa vysporiadať. Napriek všadeprítomnosti chýbajúcich hodnôt v 

dátach však spoločenskovední  výskumníci dostatočne nezohľadňujú potenciálnu 

problematickosť chýbajúcich hodnôt pri vecných analýzach. Podľa dostupných 

prehľadových štúdií totiž spoločenskovední výskumníci väčšinou volia ad hoc riešenia, 

ktoré vôbec nemusia byť optimálne. 

 V rámci česko-slovenskej sociológie predstavuje analýza chýbajúcich hodnôt 

zanedbanú tému. Toto zanedbanie je pritom v kontraste s oblasťou štatistiky, kde 

problematika chýbajúcich hodnôt zaberá významné miesto minimálne od 

sedemdesiatych rokov minulého storočia. Chýbajúce hodnoty a ich analýza teda 

vzhľadom na uvedené protikladné skutočnosti predstavuje užitočnú oblasť bádania pre 

sociológov. Existuje totiž množstvo metód, ktoré sa pokúšajú rôznymi spôsobmi 

vysporiadať s „prítomnosťou“ chýbajúcich hodnôt v dátach. Jedným z cieľov 

predkladanej diplomovej práce je preto v rámci česko-slovenskej sociologickej obce 

hlbšie predstaviť problematiku chýbajúcich hodnôt a tiež ukázať, ktoré z dostupných 

riešení je vhodné použiť v akých situáciách. Konkrétnym cieľom diplomovej práce je 

demonštrovať potenciálne hrozby, ktoré plynú z použitia základných metód v rôznych 

situáciách. Inými slovami sa zaujímame o rozsah potenciálneho „rizika“, ktorému je 

vystavený sociológ pri každodennom používaní základných techník. 

 Predkladaná diplomová práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola 

predstavuje kľúčové koncepty teórie chýbajúcich hodnôt. Konkrétne sú definované 

vzorce chýbajúcich hodnôt a mechanizmy chýbajúcich hodnôt. Mechanizmy 

chýbajúcich hodnôt určujú vzťahy medzi pozorovanými hodnotami a chýbajúcimi 

hodnotami v dátach. Mechanizmus chýbajúcich hodnôt reprezentuje zásadnú 

podmienku, ktorá do značnej miery napovie, ako si povedú vybrané metódy. 

 Druhá kapitola predstavuje základné metódy práce s chýbajúcimi hodnotami. 

Jedná sa o metódy, ktoré sú založené na vynechávaní prípadov s chýbajúcimi 

hodnotami z analýzy, alebo naopak na nahrádzaní chýbajúcich hodnôt. Tieto metódy 

reprezentujú základné možnosti, ktoré bývajú implementované v programoch určených 

na štatistickú analýzu dát. Medzi spoločenskými vedcami patria tieto tradičné metódy 
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práce s chýbajúcimi hodnotami medzi najčastejšie používané. Na základe teoretickej 

literatúry táto kapitola zároveň predstavuje výhody a nevýhody daných metód. 

 V tretej kapitole je uskutočnená vlastná simulačná štúdia. Kapitola pritom 

pracuje s praktickými realizáciami jednotlivých mechanizmov chýbajúcich hodnôt. 

V situáciách určených týmito mechanizmami sú aplikované tradičné metódy práce 

s chýbajúcimi hodnotami. Praktická časť evaluuje vhodnosť použitia jednotlivých 

metód v prípade rôznych kombinácií mechanizmov a podielov chýbajúcich hodnôt. 

Zároveň porovnáva výsledky vlastných simulácií s teoretickými predpokladmi. 
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1. Teória chýbajúcich hodnôt 

1.1 Uvedenie do problematiky chýbajúcich hodnôt 

 Pojem chýbajúce hodnoty sa všeobecne používa pre údaje, ktoré nie sú z 

rozličných príčin známe. Keď si predstavíme typický dátový súbor z výberového 

sociologického výskumu, v ktorom riadky predstavujú respondentov a stĺpce 

predstavujú premenné, tak označenie chýbajúce hodnoty sa vzťahuje na tie bunky 

dátovej matice, ktoré nie sú pozorované
1
. Napríklad u premennej príjem osoby sa 

pomerne často stáva, že niektorí respondenti odmietnu uviesť alebo nepoznajú výšku 

svojho príjmu. Takýto respondenti preto majú v dátovej matici u premennej príjem 

chýbajúce hodnoty, resp. presnejšie povedané, hodnoty danej premennej u týchto 

respondentov chýbajú. Opakom chýbajúcich hodnôt sú pozorované hodnoty alebo tiež 

platné hodnoty. 

 Chýbajúce hodnoty predstavujú problém, pretože štandardné štatistické metódy 

sú určené pre analyzovanie kompletných dát (tzn. dát bez chýbajúcich hodnôt) (Little a 

Rubin 1989: 292–293; Allison 2002: 1; Graham 2012: 5). Pokiaľ teda pracujeme 

s dátami, v ktorých niektoré hodnoty chýbajú, tak okrem štandardných štatistických 

techník používaných pri hľadaní odpovedí na vecné otázky výskumu, potrebujeme 

zároveň aj nástroje na vysporiadanie sa s chýbajúcimi hodnotami. Tradičné metódy 

práce s chýbajúcimi hodnotami sa snažia riešiť existenciu chýbajúcich hodnôt práve 

vytvorením kompletnej dátovej matice, pričom k tomu používajú dva odlišné prístupy. 

Prvý prístup je založený na vynechaní všetkých prípadov, u ktorých chýba hodnota 

aspoň jednej z analyzovaných premenných, z realizovanej analýzy. Druhý prístup je 

naopak založený na dopočítavaní/nahrádzaní prázdnych miest dátovej matice, pričom sú 

k tomu použité rôzne druhy výpočtov
2
. V prípade prvého prístupu vzniká problém, že 

cieľom vecnej analýzy býva zovšeobecnenie zistení na celú populáciu, a nie iba na takú 

časť populácie, ktorá poskytla odpovede na všetky relevantné premenné zahrnuté do 

analýzy (Little a Rubin 2002: 1–2). U druhého prístupu je zas potrebné dodržať 

podmienku, že chýbajúce hodnoty je možné nahrádzať len vtedy, pokiaľ je to vecne 

zmysluplné. Význam tejto podmienky je podrobne vysvetlený o pár odsekov ďalej. 

                                                 
1
 Technicky pritom môžu byť chýbajúcim hodnotám v počítačových programoch na analýzu dát 

priradené rozličné numerické kódy, ktoré bližšie špecifikujú konkrétny dôvod výskytu chýbajúcej 
hodnoty. 
2
 Napríklad nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom alebo prostredníctvom regresie. 
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 Okrem nutnosti používať metódy práce s chýbajúcimi hodnotami pri vecnej 

analýze, predstavujú chýbajúce hodnoty problém aj z ďalších príčin. McKnight 

a kolegovia veľmi komplexne predstavili potenciálne negatívne dôsledky chýbajúcich 

hodnôt pre rozličné fázy vedeckého zisťovania. Na úrovni merania môžu chýbajúce 

hodnoty ohroziť reliabilitu, čo sa následne môže odraziť na zníženej validite meraných 

konštruktov (McKnight et al. 2007: 23). Chýbajúce hodnoty tiež môžu oslabiť internú 

validitu kauzálnych zistení o vzťahoch medzi premennými (McKnight et al. 2007: 35). 

Práve tomuto problematickému aspektu spojenému s analýzou dát a štatistickou 

inferenciou venujeme v diplomovej práci veľký priestor. McKnight a kolegovia 

ukončujú svoj výklad o negatívnych dôsledkoch chýbajúcich hodnôt až na abstraktnej 

úrovni formulovania teórií, ktoré sú založené na syntéze zistení z viacerých štúdií 

(McKnight et al. 2007: 35). 

Ako naznačujú predošlé odseky, tak predmetom predkladanej diplomovej práce 

sú chýbajúce hodnoty v dátach, ktoré už boli zozbierané (a zároveň aj prevedené do 

formátu dátovej matice). V práci sa preto vôbec nevenujeme potenciálnym nástrojom 

prevencie vzniku chýbajúcich hodnôt v rôznych fázach dizajnu výskumu, ale 

rozoberáme riešenia už existujúceho problému chýbajúcich hodnôt v dátach. Napriek 

tomu je však potrebné zdôrazniť, že práve prevencia vzniku chýbajúcich hodnôt môže 

byť tým najlepším „riešením“ problémov plynúcich z chýbajúcich hodnôt (van Buuren 

2012: 21)
3
. Význam prevencie zdôrazňuje aj Allison, ktorý tvrdí, že štatistické nástroje 

práce s chýbajúcimi hodnotami nedokážu plne vykompenzovať nedostatky nekvalitne 

prevedeného výskumu. Najlepším riešením problému chýbajúcich hodnôt je podľa neho 

práve nemať v dátach žiadne chýbajúce hodnoty (Allison 2002: 2–3). 

V konkrétnych sociologických dátach môžu byť použité viaceré nominálne 

označenia, ktoré indikujú „nedostatočnú“ odpoveď zo strany respondenta. Najčastejšie 

je pritom možné sa stretnúť s označeniami typu: „nevie“, „odmietol odpovedať“, „bez 

odpovedi“, „netýka sa“
4
, „nepočul/nepozná predmet otázky“

5
 alebo „odpoveď je mimo 

                                                 
3
 Van Buuren prezentuje zoznam niekoľkých doporučení ako potenciálne predchádzať chýbajúcim 

hodnotám. Extenzívnejšie pojednanie o prevencii výskytu chýbajúcich hodnôt je možné nájsť v štvrtej 
kapitole knihy od McKnighta a spoluautorov (2007: 65–87). 
4
 Niektoré otázky sa netýkajú určitých respondentov kvôli ich predchádzajúcej odpovedi na tzv. filtrujúcu 

otázku. Napríklad respondentom, ktorí uviedli, že sa nezúčastnili volieb, nebola položená otázka na 
voľbu politickej strany v daných voľbách. Ďalej napríklad respondentom, ktorí uviedli, že nemajú žiadne 
deti, nebola položená otázka na ich v čase narodenia prvého dieťaťa. 
5
 Napríklad v Českej volebnej štúdii 2013 sa respondentov pýtali, aby zaradili seba a vybrané politické 

strany na ľavo-pravej škále. Viac ako 15 respondentov pritom uviedlo, že o ľavo-pravej škále nepočuli. 
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možný rozsah“
6
. Aj keď sa v bežnej analytickej praxi stáva, že tieto označenia bývajú 

automaticky považované za chýbajúce hodnoty, tak tento predpoklad nemusí byť vždy 

správny. Aby totiž mohli byť použité metódy práce s chýbajúcimi hodnotami, tak 

zvolené označenie indikujúce chýbajúcu hodnotu musí zakrývať skutočnú hodnotu, 

ktorá nebola pozorovaná (Schafer a Graham 2002: 148). Inými slovami, skutočná 

hodnota musí u daného respondenta a konkrétnu premennú existovať. V troch 

nasledujúcich odsekoch postupne uvedieme príklady situácií, kedy vybrané označenia 

predstavujú chýbajúce hodnoty (1), ďalej kedy sa o chýbajúce hodnoty v žiadnom 

prípade nejedná (2), a nakoniec situácie, v ktorých to nie je jednoznačné (3). 

Začnime teda príkladmi, kedy sa tieto označenia vzťahujú na reálne chýbajúce 

hodnoty. Ako sme naznačili vyššie, tak typickou premennou, u ktorej označenia 

„neviem“ alebo „odmietol odpovedať“ predstavujú chýbajúce hodnoty, je príjem osoby. 

U každého respondenta, ktorý je starší ako 18 rokov
7
, je totiž logické očakávať, že môže 

disponovať rôznymi finančnými zdrojmi
8
. U respondentov, ktorí odmietli odpovedať, 

preto existuje skutočná hodnota, ktorá nebola pozorovaná. Možno ešte vhodnejším 

príkladom premennej je vek respondenta. Každý človek, ktorý je v momente zberu dát 

na žive, sa musel niekedy narodiť, a teda v čase dotazovania musel „disponovať 

hodnotou“ veku. Pokiaľ teda niekto odmietne uviesť svoj vek, tak očividne existuje 

skutočná hodnota, ktorá bola respondentom cielene zamlčaná. To isté tiež platí pri 

uvedení odpovede „neviem“. Aj keď je možné, že niektorí respondenti nemusia poznať 

svoj vek, tak skutočná hodnota existuje. Všeobecne povedané, aby vybrané označenia 

predstavovali chýbajúce hodnoty, tak sa daná otázka musí týkať celej skúmanej 

populácie. 

Niektoré z vyššie uvedených označení nepredstavujú chýbajúce hodnoty 

v situáciách, keď skutočná hodnota, ktorú by malo zmysel analyzovať, proste 

neexistuje. Napríklad pokiaľ pri zisťovaní sympatií voči lídrom politických strán 

respondent o niektorom lídrovi nikdy nepočul, tak nemá vôbec zmysel uvažovať 

                                                                                                                                               
Okrem toho niektorí respondenti u dvoch novovzniknutých politických strán uviedli, že o nich nepočuli. 
Konkrétne sa jednalo o stranu ANO (6 respondentov) a Úsvit (7 respondentov). 
6
 Napríklad v dátach z General Social Survey z roku 2012 je jeden respondent, ktorý uviedol, že 

prehliadaním internetu strávi týždenne v priemere 184 hodín (premenná wwwhr). Pretože týždeň má 
len 168 hodín, tak táto odpoveď je mimo možný rozsah. 
7
 V tomto prípade sa jedná o typickú vekovú hranicu určujúcu dospelú populáciu. 

8
 Niektorí respondenti potenciálne nemusia disponovať žiadnym osobným príjmom (tzn. hodnota príjmu 

sa rovná 0). U ostatných respondentov môže byť zdrojom osobného príjmu hodinová mzda, fixný plat, 
zisk z podnikania, príjmy zo sociálneho systému zabezpečenia alebo iné druhy dávok, úroky, dividendy, 
renta atď . 
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o skutočnej miere sympatií voči tomuto lídrovi. Uvedení respondenti preto zastupujú 

samostatnú vrstvu populácie, resp. ich odpovede predstavujú ďalší prvok v priestore 

elementárnych javov meranej premennej (Little a Rubin 2002: 3). Inými slovami, táto 

odpoveď vzhľadom na povahu otázky nepredstavuje chýbajúcu hodnotu, ale naopak 

platnú hodnotu. Little a Rubin (2002: 10) uvádzajú ďalší príklad premennej, u ktorej nie 

je zmysluplné považovať „nedostatočné“ meranie za chýbajúcu hodnotu. V ich prípade 

sa však nejedná o situáciu sociologického výskumu, ale o randomizovaný experiment 

v medicíne. Prvá skupina pacientov je ošetrovaná liekom a druhá naopak nie je. Pacienti 

sú pritom sledovaní v dvoch časových bodoch: na začiatku experimentu a následne po 

uplynutí roku. Jednu z meraných premenných v tomto prípade predstavuje indikátor 

kvality života. U pacientov, ktorí v priebehu roka zomreli, však z očividných dôvodov 

už nemá zmysel merať kvalitu života. Skutočná hodnota tejto premennej neexistuje, 

a preto nemá zmysel považovať u takýchto pacientov indikátor kvality života za 

chýbajúcu hodnotu (Little a Rubin 2002: 10). Všeobecne povedané, vybrané označenia 

nie sú chýbajúcimi hodnotami, ak pre časť populácie z nejakého dôvodu neexistuje 

skutočná hodnota, ktorú sme chceli merať. 

V niektorých situáciách sa stáva, že u vybraných označení nie je možné 

jednoznačne rozhodnúť, či predstavujú chýbajúce hodnoty alebo nie. Ako príklad 

takejto situácie si môžeme predstaviť predvolebný prieskum verejnej mienky, v rámci 

ktorého sú respondenti dotazovaní na účasť na chystanom hlasovaní. Kvôli 

zjednodušeniu pritom obmedzíme našu pozornosť na odpoveď „neviem“. Respondent 

skutočne nemusí s istým časovým predstihom vedieť, či sa na voľbách zúčastní. 

Takýchto respondentov je preto možné v čase zberu dát považovať za reprezentantov 

časti populácie, ktorá ešte nie je o vlastnej účasti rozhodnutá. Na druhú stranu však 

v samotný deň volieb u každého oprávneného voliča (a teda aj respondenta zahrnutého 

v predvolebnom výskume) môže dôjsť len k dvom situáciám: buď sa zúčastní, alebo sa 

naopak nezúčastní. Preto u respondentov s odpoveďou „neviem“ dáva zmysel uvažovať, 

že skutočná hodnota u nich existuje. Inými slovami, u týchto respondentov je 

zmysluplné aplikovať techniky založené na nahrádzaní chýbajúcich hodnôt. Pri 

odhadovaní volebnej účasti sa preto výskumník neobmedzuje len na populáciu 

rozhodnutých voličov, ale na populáciu všetkých oprávnených voličov. Je nutné 

poznamenať, že v takýchto situáciách značne záleží na konkrétnych cieľoch 

realizovanej analýzy a finálne rozhodnutie výskumníka môže byť arbitrárne. 
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V predkladanej diplomovej práci považujeme za chýbajúce hodnoty len také 

nominálne označenia, ktoré zakrývajú skutočné hodnoty. Tieto skutočné hodnoty 

potenciálne mohli byť pozorované, keby boli použité kvalitnejšie výskumné techniky. 

Tento kľúčový predpoklad prijímame v zhode s Littleom a Rubinom (2002: 8). Aby 

sme totiž pri realizovaní vecnej analýzy mohli zmysluplne nahrádzať chýbajúce 

hodnoty (prostredníctvom rozličných techník), tak skutočná hodnota musí existovať. 

Pokiaľ skutočná hodnota neexistuje, tak nominálne označenie skrátka definuje ďalšiu 

vrstvu populácie (Little a Rubin 2002: 8). 

Zvyšok tejto kapitoly je venovaný predstaveniu dvoch centrálnych konceptov 

teórie chýbajúcich hodnôt. Konkrétne sa jedná o vzorce chýbajúcich hodnôt (1) 

a mechanizmy chýbajúcich hodnôt (1). Vzorce chýbajúcich hodnôt popisujú globálne 

štruktúry, do ktorých sú v dátovej matici usporiadané chýbajúce a pozorované hodnoty. 

Mechanizmy chýbajúcich hodnôt zas popisujú vzťahy medzi pozorovanými 

a chýbajúcimi hodnotami. Zatiaľ čo vzorce chýbajúcich hodnôt sa vzťahujú na celú 

dátovú maticu, tak mechanizmy sa týkajú len premenných vstupujúcich do konkrétnej 

vecnej analýzy. Inými slovami, v jedných dátach môžu chýbať hodnoty súčasne podľa 

viacerých mechanizmov (Enders 2010: 16). 

1.2 Vzorce chýbajúcich hodnôt 

 Vzorce chýbajúcich hodnôt
9
 popisujú konfiguráciu/rozmiestnenie chýbajúcich a 

pozorovaných hodnôt v dátovej matici (Little a Rubin 2002: 4). Zjednodušene 

povedané, vzorce chýbajúcich hodnôt odkazujú na spôsob, akým sú v obdĺžnikovej 

dátovej matici rozmiestnené „prázdne miesta“
10
. Význam  vzorcov chýbajúcich hodnôt 

spočíva v tom, že niektoré metódy práce s chýbajúcimi hodnotami sú určené len pre 

špeciálne vzorce. Iné metódy sú zas určené pre akýkoľvek vzorec (Little a Rubin 2002: 

4; Little a Rubin 1989: 293). Vzorce chýbajúcich hodnôt zároveň zohrávajú úlohu pri 

testovaní prítomnosti mechanizmov chýbajúcich hodnôt (konkrétne mechanizmu 

MCAR) v dátach (Little 1988: 1199–1200), a tiež pri vybraných prístupoch k riešeniu 

najkomplexnejších problémov s chýbajúcimi hodnotami
11

 (Little a Rubin 2002: 313). 

Pred realizáciou konkrétnej analýzy je preto užitočné vyskúšať zoradiť riadky a stĺpce 

dátovej matice tak, aby sa zistilo, či chýbajúce hodnoty „nevytvárajú“ v rámci matice 

                                                 
9
 Jedná sa o preklad anglického spojenia missing-data patterns. 

10
 Je potrebné zdôrazniť, že vzorce chýbajúcich hodnôt nevysvetľujú, prečo hodnoty v dátach chýbajú 

(Enders 2010: 3). 
11

 Oba tieto príklady dôležitosti vzorcov chýbajúcich hodnôt sú podrobnejšie popísané v ďalšom texte.  
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nejaký usporiadaný vzorec. Pri hľadaní vzorca chýbajúcich hodnôt pomáhajú poznatky 

o dizajne výskumu (napr. prierezový vs. longitudinálny výskum), prípadne spôsobu 

zberu dát (napr. štandardizovaný rozhovor vs. experiment). 

V rámci vzorcov chýbajúcich hodnôt je dôležité rozlišovať medzi všeobecným 

vzorcom na jednej strane a špeciálnymi vzorcami na strane druhej. Všeobecný vzorec sa 

od špeciálnych vzorcov odlišuje tým, že u neho nie dátová matica usporiadaná do 

nejakej na prvý pohľad jednoznačne viditeľnej štruktúry (ako je to znázornené na 

schéme č. 1). Little a Rubin (1989: 293) v článku o analýze spoločenskovedných dát 

s chýbajúcimi hodnotami pritom okrem všeobecného vzorca rozlišujú tri špeciálne 

vzorce. V druhom vydaní svojej slávnej knihy o chýbajúcich hodnotách rozlišujú ešte 

dva ďalšie špeciálne vzorce (Little a Rubin 2002: 5). Kvôli menšej relevancii týchto 

dvoch špeciálnych vzorcov pre spoločenských vedcov im na tomto mieste venujeme len 

okrajovú pozornosť
12
, pričom ich ani nezobrazujeme na schéme č. 1. 

V spoločenskovedných dátových súboroch je najčastejšie možné sa stretnúť so 

všeobecným vzorcom chýbajúcich hodnôt. Pri tomto vzorci sú v klasickej 

obdĺžnikovej dátovej matici
13

 (n x K) s n prípadmi a K premennými (Y1, Y2, ..., YK) 

chýbajúce hodnoty rozmiestnené podľa schémy 1a. Chýbajúce hodnoty sa môžu 

vyskytovať prakticky u akejkoľvek premennej a zároveň akéhokoľvek prípadu. Dátovú 

maticu v tomto prípade nie je možné preskupiť tak, aby „prázdne miesta“ vytvárali 

nejakú jednoznačne usporiadanú štruktúru (ako je tomu naopak v prípade špeciálnych 

vzorcov). Všeobecný vzorec typicky zodpovedá situácii, ktorá býva v sfére 

dotazníkových výskumov označovaná ako item-nonresponse (Little a Rubin 2002: 6). 

Pri všeobecnom vzorci sa v dátovej matici vyskytujú rôzne druhy prípadov: 

niektoré prípady majú pozorované hodnoty u všetkých premenných, ďalšie prípady 

môžu mať chýbajúce hodnoty u jednej, dvoch alebo v krajnom prípade až K-1 

premenných. Skupina prípadov, ktorá má chýbajúce hodnoty „rozmiestnené“ 

u rovnakých premenných reprezentuje v rámci dátovej matice jedinečný vzorec (distinct 

missing-data pattern) (Little 1988: 1199). V rámci všeobecného vzorca je možné 

teoreticky naraziť až na n jedinečných vzorcov, kedy u každého prípadu v dátovej

                                                 
12

 Zároveň však z dôvodu zachovania konzistentnej notácie pri definovaní mechanizmov chýbajúcich 

hodnôt preberáme matematickú notáciu z knihy.  
13

 K takejto matici je možné zostrojiť indikátorovú maticu chýbajúcich hodnôt M (missing-data indicator 
matrix). Táto indikátorová matica (s pomocou 0 a 1) vyjadruje pre každý prípad a premennú pôvodnej 
dátovej matice, ktorá hodnota chýba (mij = 1) alebo je pozorovaná (mij = 0). Význam indikátorovej matice 
je kľúčový pri formálnom definovaní mechanizmov chýbajúcich hodnôt. Príklad indikátorovej matice 
chýbajúcich hodnôt obsahuje tabuľka č. 1. 
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Schéma č. 1: Vzorce chýbajúcich hodnôt 

a.) Všeobecný vzorec 
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Zdroj: Schéma je prevzatá z Little a Rubin 1989: 293; Little a Rubin 2002: 5.  
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matici chýbajú hodnoty u jedinečnej kombinácie premenných
14
. Povedané inými 

slovami, všeobecný vzorec zastupuje univerzálne označenie, ktoré je v konkrétnej 

dátovej matici zložené z viacerých jedinečných vzorcov. Pokiaľ si pre názornosť 

predstavíme dátovú maticu s dvoma premennými Y1 a Y2, tak v tomto jednoduchom 

príklade všeobecný vzorec pozostáva zo štyroch jedinečných vzorcov: hodnoty 

pozorované u oboch premenných, hodnoty chýbajúce len u premennej Y1, hodnoty 

chýbajúce len u premennej Y2 a hodnoty chýbajúce u oboch premenných. Podľa týchto 

štyroch jedinečných vzorcov je možné prípady v dátovej matici rozdeliť do skupín 

(Little a Rubin 2002: 18). 

Schéma 1b znázorňuje prvý zo špeciálnych vzorcov, kedy hodnoty chýbajú 

u jedinej premennej
15

 (s označením YK) a zvyšné premenné majú u všetkých prípadov 

platné hodnoty
16

. Pri tomto vzorci sa v dátovej matici vyskytujú len dva druhy 

prípadov
17
: prípady, ktoré majú platné hodnoty u všetkých premenných a prípady, 

u ktorých chýba hodnota jednej premennej. Uvedený vzorec predstavuje prvý problém 

s chýbajúcimi hodnotami, ktorému bola v štatistickej literatúre venovaná systematická 

pozornosť (Little a Rubin 2002: 4). V bežnej sociologickej praxi výberových výskumov 

sa však vzhľadom na počty prípadov a najmä premenných  jedná o relatívne zriedkavý 

vzorec. Tento vzorec chýbajúcich hodnôt vzniká pri experimentálnych výskumných 

dizajnoch (Enders 2010: 3; Little a Rubin 2002: 4). 

Ďalší špeciálny vzorec, ktorý Little a Rubin rozlišujú, je spojený s návratnosťou 

výskumov (unit nonresponse). Pri tomto vzorci sú u niektorých prípadov k dispozícii 

platné hodnoty všetkých premenných
18
. Zvyšné prípady však majú u určitých 

premenných (Yr+1, ..., YK) len chýbajúce hodnoty
19
. Všetky prípady majú platné 

hodnoty len u premenných, ktoré popisujú dizajn výskumu. Prípady, ktoré sa samotného 

zberu dát nezúčastnili (či už z dôvodov odmietnutia účasti alebo nekontaktovania), majú 

okrem pozorovaných hodnôt dizajnových premenných chýbajúce hodnoty u všetkých 

ostatných premenných. Vzhľadom k skutočnosti, že finálne dátové súbory používané pri 

                                                 
14

 V indikátorovej matici chýbajúcich hodnôt sa v tomto krajnom prípade nevyskytuje ani jedna dvojica 
zhodných vektorov (zložených z 0 a 1). 
15

 Preto anglické pomenovanie univariate missing data (Little a Rubin 1989: 293). 
16

 Premenné sú na tejto schéme z ilustračných dôvodov zoradené tak, aby premenná s chýbajúcimi 
hodnotami bola na kraji dátovej matice. V skutočných dátach nemusí byť u tohto vzorca premenná 
s chýbajúcimi hodnotami umiestnená ako posledná. 
17

 V nadväznosti na predchádzajúci výklad môžeme povedať, že sa jedná o dva jedinečné vzorce 
chýbajúcich hodnôt. 
18

 Jedná sa o prípady vo vrchnej časti schémy 1c. 
19

 Znova by sme mohli povedať, že dátová matica v tomto prípade obsahuje dva jedinečné vzorce 
chýbajúcich hodnôt. 
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vecných analýzach už väčšinou neobsahujú respondentov s chýbajúcimi hodnotami u 

všetkých vecne podstatných premenných, tak tento vzorec je v analytickej praxi tiež 

pomerne zriedkavý. 

Posledným špeciálnym vzorcom sú monotónne chýbajúce hodnoty. S týmto 

vzorcom je možné sa stretnúť pri longitudinálnych výskumoch, keď u niektorých 

respondentov dochádza v určitej fáze/vlne výskumu k ukončeniu účasti
20
. Po zoradení 

premenných v dátovej matici podľa indexu j = 1, 2, ..., k-1, k platí; že pokiaľ je 

u prípadu k dispozícii platná hodnota premennej Yj+1, tak potom je zároveň k dispozícii 

aj hodnota premennej Yj (Little a Rubin 1989: 294). Pri monotónnom vzorci sú 

v dátovej matici teda respondenti zoradení podľa toho, v ktorej vlne opustili 

longitudinálny výskum. Kvôli tzv. úmrtnosti panelu preto monotónny vzorec 

chýbajúcich hodnôt graficky pripomína schodisko (schéma 1d). Metódy práce 

s monotónnymi chýbajúcimi hodnotami sú celkovo jednoduchšie ako metódy určené pre 

všeobecný vzorec (Little a Rubin 2002: 6). 

Ako sme už uviedli vyššie, tak Little a Rubin (2002: 7–8) v druhom vydaní 

svojej knihy rozlišujú ešte dva ďalšie vzorce. K prvému z nich dochádza pri 

kombinácii/zlučovaní dát z dvoch zdrojov. Každý z týchto zdrojov má platné hodnoty 

pre spoločnú skupinu premenných, ktoré sa vyskytujú v oboch zdrojoch
21
. Zároveň sa 

však v každom zdroji dát vyskytuje množina premenných, ktorá má platné hodnoty len 

u jedného zdroja a u druhého má u všetkých prípadov chýbajúce hodnoty. V takejto 

situácii preto nie je možné skúmať vzťahy medzi premennými, ktoré majú platné 

hodnoty len pre jeden zo zdrojov (Little a Rubin 2002: 8). 

Vzorec faktorovej analýzy predstavuje špecifickú situáciu, kedy výskumník 

považuje hodnoty latentných premenných
22

 u všetkých prípadov za chýbajúce, pričom 

využíva niektoré aspekty teórie chýbajúcich hodnôt k odhadu parametrov realizovanej 

analýzy. V tomto prípade máme do činenia skôr s alternatívnym prístupom k 

riešeniu štatistickému problému, ako s osobitým vzorcom chýbajúcich hodnôt (Little a 

Rubin 2002: 8). Vzhľadom k značnej špecifickosti týchto dvoch špeciálnych vzorcov im 

v diplomovej práci nebude venovaná ďalšia pozornosť. 

                                                 
20

 Little a Rubin neuvažujú možnosť, že by sa respondent, ktorý vynechal jednu vlnu (prípadne viac vĺn) 
výskumu, do výskumu vrátil v neskoršej vlne. V takejto komplexnej situácii by schéma tohto 
mechanizmu vyzerala odlišne (konkrétna podoba by prirodzene závisela na početnosti tohto javu). 
21

 Zlúčený dátový súbor teda obsahuje premenné, ktoré majú platné hodnoty pre všetky prípady dátovej 
matice. 
22

 V literatúre o chýbajúcich hodnotách býva tento vzorec označovaný tiež ako vzorec latentnej 
premennej (latent-variable pattern) (Enders 2010: 5; Little a Rubin 2002: 8). 
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Posledným vzorcom, s ktorým je možné sa vo výskumnej praxi stretnúť, sú tzv. 

plánované chýbajúce hodnoty
23

 (Enders 2010: 5; Graham, Hofer a MacKinnon 1996). 

Chýbajúce hodnoty bývajú v tomto prípade súčasťou dizajnu výskumu, kedy je 

u niektorých prípadov už pred samotným zberom dát určené, že hodnoty vybraných 

premenných nebudú vôbec zisťované. Cieľom takéhoto dizajnu výskumu môže byť 

šetrenie finančnými prostriedkami alebo zníženie časovej náročnosti dotazovania pre 

respondentov. Ďalej je možné takýmto dizajnom výskumu dosiahnuť chýbajúce 

hodnoty podľa vopred stanoveného mechanizmu chýbajúcich hodnôt
24

 (Enders 2010: 

21). Informácia o mechanizme je potom použitá pri samotnej vecnej analýze. Kvôli 

obmedzenému rozsahu diplomovej práce a celkovému zameraniu tohto textu na teóriu 

chýbajúcich hodnôt a metódy práce s chýbajúcimi hodnotami nie je možné plánovaným 

chýbajúcim hodnotám venovať väčší priestor. K vynechaniu problematiky plánovaných 

chýbajúcich hodnôt nás tiež vedie Grahamov argument, že využívaniu výhod 

plánovaných chýbajúcich hodnôt musí predchádzať práve znalosť metód práce 

s chýbajúcimi hodnotami (2012: 279). 

V tejto časti sme predstavili rôzne vzorce chýbajúcich hodnôt. Kľúčový rozdiel 

medzi nimi pritom predstavuje delenie na všeobecný vzorec a špeciálne vzorce. 

Špeciálne vzorce sú tvorené menším počtom jedinečných vzorcov chýbajúcich hodnôt 

ako je to v prípade všeobecného vzorca
25
. Táto dôležitá vlastnosť vyplýva zo 

skutočnosti, že pri špeciálnych vzorcoch je možné zoradiť riadky a stĺpce dátovej matice 

do na prvý pohľad jasne usporiadanej štruktúry. V bežnej sociologickej praxi je možné 

sa najčastejšie stretnúť so všeobecným vzorcom (typicky pri prierezových výskumoch) 

alebo vzorcom monotónnych chýbajúcich hodnôt (typicky pri longitudinálnych 

výskumoch). Pokiaľ nie je uvedené inak, tak v tejto práci automaticky predpokladáme 

všeobecný vzorec chýbajúcich hodnôt. V nasledujúcej časti upriamime pozornosť na 

mechanizmy chýbajúcich hodnôt, ktorým pre ich dôležitosť venujeme rozsiahly 

priestor. 

                                                 
23

 Little a Rubin tento vzorec explicitne nerozlišujú. Na inom mieste knihy však spomínajú dáta chýbajúce 
na základe dizajnu výskumu (2002: 16). 
24

 Konkrétne sa jedná o mechanizmy MCAR a MAR (podrobné vysvetlenie týchto konceptov obsahuje 
ďalšia časť tejto kapitoly). Pokiaľ sú respondenti, ktorým nebudú kladené určité otázky vyberaní 
náhodne, tak výsledkom sú chýbajúce hodnoty, ktoré chýbajú úplne náhodne (tzn. podľa mechanizmu 
MCAR). V tomto prípade tvoria respondenti, ktorí boli zo zisťovania konkrétnej premennej vyradení, 
náhodný výber z pôvodného kompletného výberu. Pokiaľ sú respondenti, ktorým nebudú kladené určité 
otázky vyberaní na základe ich vlastných odpovedí na predchádzajúce otázky, tak dáta chýbajú náhodne 
(tzn. podľa mechanizmu MAR). V tomto prípade sa už o náhodný výber z pôvodného výberu nejedná. 
25

 To platí pri kontrolovaní počtu prípadov a premenných v dátovej matici. 



   

 

14 

  

1.3 Mechanizmy chýbajúcich hodnôt 

 Zjednodušene povedané, mechanizmy chýbajúcich hodnôt popisujú vzťah(y) 

medzi pozorovanými a chýbajúcimi hodnotami v dátach (Little a Rubin 2002: 4). 

Napríklad v rámci povolebného výskumu je oprávnené uvažovať, či závisí uvádzanie 

odpovedí na otázku o voľbe strany od volenej strany
26
, alebo či sa respondenti, ktorí 

odmietli odpovedať na otázku v žiadnom z meraných aspektov výrazne neodlišujú od 

respondentov s platnou odpoveďou na túto otázku. Podobne je možné sa pýtať, či závisí 

odmietanie odpovedi na otázku zisťujúcu príjem osoby od jeho výšky, alebo súvisí 

s hodnotami iných premenných v dátach (napr. veku, dosiahnutého vzdelania, pohlavia 

atď.). Mechanizmy chýbajúcich hodnôt teda koncepčne odlišujú práve rôzne druhy 

asociácií, ktoré môžu existovať medzi pozorovanými a chýbajúcimi hodnotami 

v dátach. 

Základy dodnes používanej terminológie a definícií mechanizmov chýbajúcich 

hodnôt formuloval Donald Rubin (1976) v článku s názvom Inference and missing data. 

V tomto pomerne technickom článku autor pracuje s indikátormi chýbajúcich hodnôt 

ako s náhodnými premennými, ktoré majú štatistické rozdelenie. Väčšina textov 

určených pre spoločenskovedných vedcov odkazuje nielen pri predstavovaní 

mechanizmov chýbajúcich hodnôt práve na tento Rubinov článok (napr. Allison 2002: 

3; Enders 2010: 5; Schafer a Graham 2002: 151). Rubin a Little od tohto prelomového 

článku vydali množstvo ďalších publikácií venovaných problematike chýbajúcich 

hodnôt. Pri definovaní mechanizmov chýbajúcich hodnôt budeme v tejto diplomovej 

práci vychádzať z ich najnovšej publikácie, ktorá o mechanizmoch komplexne 

pojednáva (Little a Rubin 2002). 

Na nasledujúcich stranách najskôr v krátkosti predstavíme technické definície 

mechanizmov chýbajúcich hodnôt, tak ako ich v spomínanej publikácii uvádzajú Little 

s Rubinom (2002). Potom o každom z troch mechanizmov samostatne pojednáme 

podrobnejšie. U každého z mechanizmov pritom vždy začneme ukážkou asociácií 

medzi chýbajúcimi a pozorovanými hodnotami na hypotetickom príklade s dvoma 

premennými (príjem a najvyššie dosiahnuté vzdelanie). Táto časť je zakončená 

rozlíšením medzi ignorovateľnými a neignorovateľnými mechanizmami chýbajúcich 

hodnôt. 

                                                 
26

 Napríklad: majú voliči vybraných strán (napr. KSČM alebo DSSS) vyššiu pravdepodobnosť odmietnuť 
odpoveď, ako voliči ostatných (systémových) strán? 
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1.3.1 Technické definície mechanizmov chýbajúcich hodnôt 

 Napriek tomu, že notácia použitá pri definícii mechanizmov môže pre 

spoločenských vedcov pôsobiť komplikovane, tak ju kvôli dôležitosti týchto konceptov 

preberáme v identickej podobe, ako ju prezentujú Little a Rubin (2002: 12). Začnime 

teda definovaním dátovej matice Y = (yij) a odpovedajúcej indikátorovej matice 

chýbajúcich hodnôt M = (mij). Indikátorová matica má hodnotu mij = 1, keď príslušná 

hodnota yij chýba, a naopak hodnotu mij = 0, keď je príslušná hodnota yij pozorovaná
27

. 

Mechanizmus chýbajúcich hodnôt je určený podmieneným rozdelením 

pravdepodobnosti M vzhľadom k Y. Little a Rubin pre podmienené rozdelenie 

pravdepodobnosti používajú notáciu f(M|Y, ϕ), pričom ϕ označuje neznáme parametre 

rozdelenia
28

. 

 Podľa prvého mechanizmu dáta chýbajú úplne náhodne (missing completely at 

random). S týmto mechanizmom sa stretávame vtedy, keď výskyt chýbajúcich hodnôt 

nezávisí na pozorovaných ani chýbajúcich hodnotách matice Y. Formálne je tento 

mechanizmus značený nasledovne: 

f(M|Y, ϕ) = f(M|ϕ) pre všetky Y, ϕ 

Pravdepodobnosť, že údaj yij chýba, teda nesúvisí so samotnou nepozorovanou 

hodnotou yij, a zároveň nesúvisí ani s hodnotami ostatných premenných v dátovej 

matici. 

 Pri druhom mechanizme dáta chýbajú náhodne (missing at random). Jedná sa 

o menej obmedzujúci predpoklad, pretože chýbajúce hodnoty závisia od pozorovaných 

hodnôt, ale nie od chýbajúcich hodnôt. Keď teda označíme pozorované/platné hodnoty 

dátovej matice Y ako Yobs a chýbajúce hodnoty ako Ymis, tak môžeme tento 

mechanizmus zapísať nasledovne: 

f(M|Y, ϕ) = f(M|Yobs, ϕ) pre všetky Ymis, ϕ 

 Pri poslednom mechanizme závisí rozdelenie indikátorovej matice M na 

chýbajúcich hodnotách matice Y. Inými slovami, výskyt chýbajúcich hodnôt závisí od 

hodnôt, ktoré nie sú známe. Podľa tohto mechanizmu dáta nechýbajú náhodne (not 

missing at random). 

                                                 
27

 Pre lepšiu predstavu o indikátorovej matici chýbajúcich hodnôt, ktorá je odvodená z vlastnej dátovej 
matice, slúži tabuľka č. 1 (obsahujúca údaje z Českej volebnej štúdie 2010). 
28

 Tieto parametre nemajú samé osebe žiadnu substanciálnu hodnotu (van Buuren 2012: 33; Enders 
2010: 13). Cieľom konkrétnej vecnej analýzy (realizovanej na nekompletných dátach) totiž nie je 
odhadovanie týchto neznámych parametrov rozdelenia mechanizmu chýbajúcich hodnôt, ale 
odhadovanie vecných parametrov (napríklad regresných koeficientov). Odhadované parametre vecnej 
analýzy sú značené symbolom θ (t.j. malé grécke písmeno théta). 
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Tabuľka č. 1: Dátová matica (Y) a indikátorová matica chýbajúcich hodnôt (M) 

a.) Ukážka časti dátovej matice 

Príjem domácnosti 

(v Kč) 

Spoločenská 

trieda 

Sociálne 

postavenie 

Životná úroveň 

domácnosti 

Náboženské 

vyznanie 

Návšteva 

bohoslužieb 

50 000 - 59 999 dělnická třída 5 za spíše dobrou odmítl odpovědět nikdy 

75 000 - 89 999 střední třída 8 za spíše dobrou odmítl odpovědět jednou za měsíc 

40 000 - 49 999 střední třída 5 ani dobrou, ani špatnou odmítl odpovědět několikrát za rok 

odmítl odpovědět dělnická třída 3 za spíše špatnou žádné nikdy 

odmítl odpovědět střední třída 5 ani dobrou, ani špatnou římskokatolické několikrát za týden 

75 000 - 89 999 neví 5 za velmi dobrou žádné méně často 

odmítl odpovědět střední třída 5 za spíše dobrou žádné nikdy 

26 000 - 29 999 nižší třída 2 za spíše dobrou ostatní méně často 

Zdroj: CVVM (Naše společnost 2010 - červen) 

Poznámka: Jedná sa o prvých 8 respondentov (číslo dotazníka 1 až 8) a vybrané socio-demografické premenné (S.21 až S.26). Zobrazené 

numerické hodnoty premennej sociálne postavenie (S.23) sú z intervalu 0 (nízke sociálne postavenie) až 10 (vysoké sociálne postavenie). 

b.) Odpovedajúca indikátorová matica chýbajúcich hodnôt 

Príjem domácnosti 

(v Kč) 

Spoločenská 

trieda 

Sociálne 

postavenie 

Životná úroveň 

domácnosti 

Náboženské 

vyznanie 

Návšteva 

bohoslužieb 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

Poznámka: mij = 1...chýbajúca hodnota;  mij = 0...pozorovaná hodnota  
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1.3.2 Mechanizmus MCAR – hodnoty chýbajú úplne náhodne 

 Kvôli názornosti predpokladajme, že máme k dispozícii dátovú maticu s dvoma 

premennými, pričom chýbajúce hodnoty sú lokalizované len u jednej z dvojice 

premenných
29

. Hypoteticky si v rámci tejto dátovej matice predstavme nasledovné 

premenné: najvyššie dosiahnuté vzdelanie (všetky prípady majú platné hodnoty) 

a príjem osoby (u časti respondentov hodnota príjmu chýba). V tejto hypotetickej 

situácii hodnoty chýbajú úplne náhodne, pokiaľ v každej vzdelanostnej kategórii 

existuje rovnaká pravdepodobnosť, že hodnoty príjmu chýbajú, a zároveň 

pravdepodobnosť neuvádzania príjmu nezávisí od samotnej výšky príjmu. Povedané 

inými slovami, jednotlivé vzdelanostné skupiny sa vzájomne neodlišujú v miere 

neuvádzať príjem. Zároveň sa respondenti s rôznou výškou príjmu vzájomne neodlišujú 

v uvádzaní jeho hodnoty, tzn. výška príjmu nespôsobuje neuvádzanie príjmu. V rámci 

uvedeného príkladu teda hodnoty chýbajú úplne náhodne. V literatúre o chýbajúcich 

hodnotách sa pre tento mechanizmus používa značka MCAR
30

 (napr. Little a Rubin 

2002: 12; Enders 2010: 7; Graham 2012: 12; van Buuren 2012: 7). 

 Z troch definovaných mechanizmov predstavuje MCAR najviac obmedzujúci 

predpoklad o chýbajúcich hodnotách (Little a Rubin 2002: 13). Tento mechanizmus 

totiž vylučuje akúkoľvek závislosť medzi chýbajúcimi hodnotami na jednej strane a 

pozorovanými a samotnými chýbajúcimi hodnotami na druhej strane. V spoločenských 

vedách je väčšinou len veľmi málo pravdepodobné, aby hodnoty chýbali podľa tohto 

mechanizmu. Omnoho častejšie je možné naraziť práve na zvyšné dva mechanizmy. 

 Pokiaľ hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MCAR, tak prípady s pozorovanými 

hodnotami predstavujú jednoduchý náhodný výber zo všetkých prípadov v dátovej 

matici (Little a Rubin 2002: 13; Allison 2002: 3; Enders 2010: 7). Táto vlastnosť 

mechanizmu MCAR má pri praktickej analýze dát niekoľko výhod. Výskyt chýbajúcich 

hodnôt, ktoré chýbajú úplne náhodne, totiž nevedie k vychýleným odhadom 

parametrov
31
. Zároveň výskumník nemusí do samotnej analýzy zahrnúť príčiny výskytu 

chýbajúcich hodnôt (Graham 2012: 14). Všeobecne platí, že pokiaľ sú v dátach 

chýbajúce hodnoty, tak je z hľadiska realizovanej vecnej analýzy „najvhodnejšie“, aby 

hodnoty chýbali práve podľa mechanizmu MCAR. 

                                                 
29

 Jedná sa o najjednoduchší príklad vzorca chýbajúcich hodnôt zobrazeného na schéme 1b. 
30

 Značka vychádza z prvých písmen anglického pomenovania mechanizmu: missing completely at 
random. 
31

 Samozrejme môžu byť chýbajúce hodnoty zdrojom vychýlenia štandardných chýb odhadovaných 
parametrov (v závislosti na zvolenej technike práce s chýbajúcimi hodnotami). 
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1.3.2.1 Testovanie mechanizmu MCAR v dátach 

 Mechanizmus MCAR je jediným mechanizmom chýbajúcich hodnôt, ktorého 

prítomnosť v dátach je možné skúmať s pomocou štatistických testov (Enders 2010: 17; 

Schafer a Graham 2002: 152). V tejto časti predstavíme tri odlišné postupy používané 

pri odhaľovaní mechanizmu MCAR v dátach. Základný postup je založený na sérii 

dvoj-výberových t-testov. Ďalšie dva postupy už predstavujú tzv. omnibus testy. 

Pravdepodobne najznámejším takýmto testom s globálnou hypotézou je MCAR test pre 

viacrozmerné dáta, ktorého autorom je Little (1988). Druhým omnibus testom pre 

viacrozmerné dáta je test o homogenite priemerov a kovariančných matíc (Kim a 

Bentler 2002). 

 Pokiaľ dáta chýbajú len u jednej premennej (YK) v dátovej matici
32

, tak postup 

založený na dvojvýberových t-testoch porovnáva priemerné hodnoty ostatných 

premenných (Y1 až YK-1) v skupine prípadov s chýbajúcimi hodnotami u premennej YK 

(t.j. prvý výber) a v skupine s platnými hodnotami u premennej YK (t.j. druhý výber). 

Celkovo je teda v tejto situácii realizovaných K-1 t-testov. Pri všeobecnom vzorci je 

dátový súbor rozdelený na prípady s chýbajúcimi a pozorovanými hodnotami u 

všetkých premenných, ktoré majú chýbajúce hodnoty. Priemery pozorovaných hodnôt 

ostatných premenných sú potom porovnávané pre každú premennú s chýbajúcimi 

hodnotami (Little 1988: 1198). Celkovo táto metóda pri všeobecnom vzorci vyžaduje 

spočítať potenciálne až K(K-1) t-testov. Pokiaľ niektorý z realizovaných t-testov vedie 

k zamietnutiu nulovej hypotézy (tzn. priemery v oboch výberoch sa odlišujú), tak je to 

indikátorom, že dáta nechýbajú podľa mechanizmu MCAR. Mechanizmus MCAR totiž 

implikuje, že prípady s chýbajúcimi a pozorovanými hodnotami by sa vzhľadom na 

merané premenné nemali odlišovať (Enders 2010: 18). 

 Zisťovanie mechanizmu MCAR pomocou t-testov má jednoznačne viac nevýhod 

ako výhod. Ak nie je táto procedúra v používanom štatistickom programe nejakým 

spôsobom automatizovaná, tak môže byť generovanie veľkého počtu t-testov
33

 časovo 

náročné. V situácii simultánneho usudzovania nie sú realizované t-testy nezávislé, čo 

vedie k nižším ako skutočným p-hodnotám pre jednotlivé testy
34

 (Kim a Bentler 2002: 

610). Ďalším potenciálnym problémom používania t-testov pri odhaľovaní mechanizmu 

MCAR je malý počet prípadov v niektorých výberoch. Určité premenné totiž môžu mať 

                                                 
32

 To znamená podľa vzorca chýbajúcich hodnôt zobrazeného na schéme 1b. 
33

 Potenciálne až K(K-1) t-testov. 
34

 Riešením tohto problému môže byť úprava p-hodnoty pre každý realizovaný test alebo úprava hladiny 
významnosti α (na ktorej sa zamietajú nulové hypotézy jednotlivých testov). 
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chýbajúce hodnoty len u malého počtu prípadov (v ráde jednotiek/desiatok), čo 

v sociologickým výskumoch so stovkami/tisíckami respondentov predstavuje problém. 

Little (1988: 822) na konkrétnych dátach ukazuje, že táto metóda môže viesť 

k zamietnutiu mechanizmu MCAR, aj keď hodnoty v skutočnosti chýbajú práve podľa 

mechanizmu MCAR. Enders okrem toho upozorňuje, že porovnávanie priemerov v 

dvoch výberoch neposkytuje jednoznačný dôkaz o MCAR mechanizme, pretože aj pri 

mechanizmoch MAR a NMAR je možné naraziť na chýbajúce hodnoty s rovnakými 

priemermi ostatných premenných ako majú pozorované hodnoty (2010: 19). Hlavnou 

výhodou tohto postupu je to, že pomáha odhaliť premenné, ktoré potenciálne porušujú 

predpoklad o mechanizme MCAR. Tieto informácie môžu byť následne využité pri 

niektorých metódach práce s chýbajúcimi hodnotami. 

 Test navrhnutý Littleom je založený na jedinej testovacej štatistike
35
, ktorá má 

pri platnosti nulovej hypotézy asymptoticky chí-kvadrát rozdelenie
36
. Nulová hypotéza 

tohto testu znie, že hodnoty chýbajú úplne náhodne (tzn. chýbajú podľa mechanizmu 

MCAR). Veľmi zjednodušene povedané, tento test porovnáva hodnoty priemerov 

pozorovaných premenných naprieč jedinečnými vzorcami chýbajúcich hodnôt
37
. Pokiaľ 

sa priemery nelíšia, tak hodnoty v dátovej matici chýbajú podľa mechanizmu MCAR
38

. 

Ak sa naopak hodnoty priemerov naprieč vzorcami líšia, tak štatisticky významný 

výsledok testu (p < 0,05) indikuje, že hodnoty nechýbajú podľa mechanizmu MCAR 

(Little 1988: 1199). Kvôli vyššie uvedeným výhodám spojeným s mechanizmom 

MCAR býva preto väčšinou cieľom testovania nezamietať nulovú hypotézu. 

 Littleov test má niekoľko výhod. Tento test predstavuje relatívne jednoducho 

interpretovateľný nástroj pre vytvorenie si základnej predstavy o mechanizme 

chýbajúcich hodnôt v analyzovaných dátach. Praktickou výhodou je tiež dostupnosť 

                                                 
35

 Kvôli relatívnej zložitosti výpočtu testovacej štatistiky založenej na pomere vierohodností (likelihood 
ratio statistic) ju na tomto mieste neuvádzame. Presný výpočet aj s notáciou je možné nájsť v Littleovom 
článku (Little 1988: 1199–1200). 
36

 Počet stupňov voľnosti (f = Σkj – k) je určený ako rozdiel medzi sumou počtu pozorovaných 
premenných u jednotlivých jedinečných vzorcoch chýbajúcich hodnôt (Σkj) a celkovým počtom 
premenných v dátovej matici (k) (Little 1988: 1200). 
37

 Presnejšie povedané, test porovnáva u všetkých prípadov patriacich do jednotlivých vzorcov 
pozorované hodnoty priemerov s hodnotami priemerov odhadnutými metódou maximálnej 
vierohodnosti (odhadnuté pri predpoklade, že mechanizmus chýbajúcich hodnôt je ignorovateľný) (Little 
1988: 1199). 
38

 Presnejšie povedané, v tejto situácii nezamietame hypotézu, že hodnoty chýbajú podľa mechanizmu 
MCAR. Aj keď nezamietneme nulovú hypotézu tohto testu, tak hodnoty ešte stále môžu chýbať podľa 
mechanizmu NMAR. Inými slovami, nezamietnutie nulovej hypotézy neposkytuje dôkaz, že hodnoty 
chýbajú podľa mechanizmu MCAR, ale skôr indikuje len to, že hodnoty nechýbajú podľa mechanizmu 
MAR (van Buuren 2012: 31). 
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testu vo viacerých štatistických programoch (napr. SPSS
39

, R
40

, STATA
41
). Simulácia 

realizovaná samotným Littleom ukázala, že test nevyžaduje normálne rozdelenie 

premenných (Little 1988: 1201). 

 Podobne ako u zisťovania mechanizmu MCAR pomocou sady t-testov má aj 

Littleov test svoje nevýhody. Test je určený primárne pre kardinálne premenné (Little 

1988: 1202), čo medzi sociológmi, ktorí najčastejšie pracujú s kategorickými 

premennými, znižuje možnosti jeho praktického využitia. Tento test sa tiež vyznačuje 

nízkou silou, takže nezamietnutie nulovej hypotézy nemusí implikovať jej správnosť 

(Little 1988: 1201; Enders 2010: 21). Ďalej Littleov test predpokladá zhodnosť 

rozptylov a kovariancií
42

 pre všetky jedinečné vzorce chýbajúcich hodnôt
43

 (Little 1988: 

1202), čo v praxi nemusí odpovedať skutočnosti (Enders 2010: 21). Pretože sa jedná 

o globálny test, tak samotné zamietnutie nulovej hypotézy neposkytuje žiadne indície 

o potenciálnych premenných, ktoré sú zdrojom porušenia mechanizmu MCAR. 

 Kim a Bentler (2002) navrhli ďalší test, ktorý môže byť použitý pri testovaní 

mechanizmu MCAR v dátach. Test je založený na nasledovnej logike: pokiaľ dáta 

pochádzajú z populácie, ktorá je charakterizovaná vektorom priemerov premenných (μ) 

a kovariančnou maticou (Σ), tak aby hodnoty v dátovej matici chýbali úplne náhodne, 

potom musia byť hodnoty priemerov a kovariancií u jednotlivých vzorcov chýbajúcich 

hodnôt totožné
44

 (Kim a Bentler 2002: 611–612). Preto autori tento test nazývajú 

testom homogenity priemerov a kovariančných matíc. Zamietnutie homogenity pritom 

implikuje zamietnutie mechanizmu MCAR (tzn. hodnoty nechýbajú podľa mechanizmu 

MCAR). Autori však na rovnakom mieste upozorňujú, že prijatie hypotézy 

o homogenite samo o sebe neposkytuje dôkaz, že dáta chýbajú práve podľa 

mechanizmu MCAR (Kim a Bentler 2002: 610). 

                                                 
39

 V SPSS je test dostupný v prídavnom module Missing Values. 
40

 V R-ku je test implementovaný napríklad v balíku BaylorEdPsych. 
41

 V State je možné test realizovať prostredníctvom príkazu mcartest. 
42

 Predpokladá túto zhodnosť bez toho, aby ju sám testoval. 
43

 Inými slovami, alternatívna hypotéza testu umožňuje chýbajúcim hodnotám ovplyvniť len priemery,  
pričom hodnoty rozptylov a kovariancií sa medzi vzorcami nelíšia. 
44

 Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento test predstavuje len rozšírenie Littleovho testu. Oba testy sú 
však založené na rozdielnych prístupoch. Vychádzajúc z predpokladu, že metóda maximálnej 
vierohodnosti nefunguje adekvátne, pokiaľ jednotlivé jedinečné vzorce chýbajúcich hodnôt obsahujú 
veľmi málo prípadov (konkrétne menej prípadov, ako je počet pozorovaných premenných pre daný 
vzorec), tak Kim a Bentler používajú prístup založený na všeobecnej metóde najmenších štvorcov (týmto 
východiskom sa odlišujú od Littlea, ktorý používa testovaciu štatistiku založenú na pomere 
vierohodností). 
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Všetky tri popísané postupy testovania mechanizmu MCAR sa vyznačujú 

zreteľnými nedostatkami. Výskumník si v podstate nikdy nemôže byť úplne istý, že dáta 

chýbajú podľa mechanizmu MCAR
45
. Napriek tejto neistote môžu byť popísané testy 

užitočné v prvotných fázach práce s dátami, v ktorých sa vyskytujú chýbajúce hodnoty. 

Pokiaľ totiž výskumník pred analýzou nemá žiadne informácie o príčinách výskytu 

chýbajúcich hodnôt alebo určité silné teoretické očakávania o pôvode chýbajúcich 

hodnôt, tak popísané postupy predstavujú vhodný začiatok práce s chýbajúcimi 

hodnotami. Ak výskumník nezamietne hypotézu o mechanizme MCAR, tak to indikuje, 

že chýbajúce hodnoty nechýbajú podľa mechanizmu MAR
46
. Po potenciálnom 

zamietnutí mechanizmu MCAR
47

 by mal výskumník hľadať premenné, ktoré sú 

príčinou výskytu chýbajúcich hodnôt v dátovej matici. Krátko povedané, predstavené 

testy síce nedávajú jednoznačnú odpoveď o prítomnom mechanizme, ale zároveň pre 

konkrétnu analýzu redukujú počet potenciálnych mechanizmov z troch na dva
48

. 

1.3.3 Mechanizmus MAR – hodnoty chýbajú náhodne 

Znova si kvôli názornosti predstavme dátovú maticu s premennými najvyššie 

dosiahnuté vzdelanie (všetci respondenti majú pozorované hodnoty) a príjem osoby (u 

časti respondentov hodnota príjmu chýba). Pokiaľ sa jednotlivé vzdelanostné kategórie 

respondentov odlišujú v pravdepodobnosti neuvádzať príjem, ale zároveň v rámci 

jednotlivých vzdelanostných skupín nezávisí pravdepodobnosť neuvádzať príjem od 

jeho výšky, tak hodnoty chýbajú náhodne. Výskyt chýbajúcich hodnôt v tomto prípade 

teda nezávisí na samotných nepozorovaných hodnotách, ale závisí na pozorovaných 

hodnotách druhej premennej v dátovej matici. Pre tento mechanizmus sa používa 

značka MAR
49

. 

Z definície mechanizmu MAR vyplýva, že v dátach existuje závislosť medzi 

chýbajúcimi a pozorovanými hodnotami. Niektorí autori
50

 preto poukazujú na 

zavádzajúci názov tohto mechanizmu (Schlomer, Bauman a Card 2010: 2; Enders 2010: 

6). Schafer a Graham však upozorňujú, že adjektívum náhodný v názve mechanizmu 

                                                 
45

 Aj keď žiadna z predstavených techník nevedie k zamietnutiu mechanizmu MCAR, tak stále existuje 
neoveriteľná možnosť, že hodnoty chýbajú podľa mechanizmu NMAR. 
46

 V tejto situácii teda hodnoty pravdepodobne chýbajú podľa mechanizmu MCAR alebo podľa 
mechanizmu NMAR. 
47

 V tejto situácii hodnoty pravdepodobne chýbajú podľa mechanizmu MAR alebo podľa mechanizmu 
NMAR. 
48

 Pri zamietnutí mechanizmu MCAR sa jedná o mechanizmy MAR a NMAR. Naopak pri nezamietnutí 
mechanizmu MCAR zvažujeme mechanizmy MCAR a NMAR. 
49

 Značka vychádza z prvých písmen anglického pomenovania tohto mechanizmu: missing at random. 
50

 Jedná sa hlavne o spoločenskovedných vedcov. 
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implikuje proces, ktorý nie je deterministický, ale pravdepodobnostný. V tomto zmysle 

sú všetky tri mechanizmy chýbajúcich hodnôt náhodné, keďže postulujú 

pravdepodobnostné rozdelenie indikátorovej matici chýbajúcich hodnôt (Schafer a 

Graham 2002: 152). Povedané inými slovami, Schafer a Graham sa snažia poukázať na 

potenciálne rozdielne chápanie náhodnosti medzi štatistikmi a spoločenskými vedcami. 

Okrem toho Rubin vo svojom originálnom článku z roku 1976, v ktorom použil 

spojenie „chýbajú náhodne“, pracoval len s jednou premennou. Pokiaľ máme len jednu 

premennú (u ktorej niektoré hodnoty nie sú pozorované), tak z hľadiska mechanizmov 

existujú dve nasledovné situácie: výskyt chýbajúcich hodnôt u tejto premennej nezávisí 

od hodnôt, ktoré nie sú pozorované, alebo naopak závisí od samotných chýbajúcich 

hodnôt. Rubin pre prvú zo situácií konštatuje, že chýbajúce hodnoty chýbajú náhodne 

(1976: 582). V prípade, že máme do činenia s jedinou premennou, tak zdrojom 

chýbajúcich hodnôt logicky nemôžu byť ďalšie premenné v dátach. Preto pokiaľ je 

u každého prípadu rovnaká pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt, tak hodnoty 

chýbajú podľa mechanizmu MCAR a v tomto jedinečnom prípade zároveň aj podľa 

mechanizmu MAR
51

 (Little a Rubin 2002: 12). 

Prítomnosť mechanizmu MAR v dátovej matici nie je možné potvrdiť (Enders 

2010: 6; Allison 2002: 4; Schafer a Graham 2002: 152). Dôvod je pritom pomerne 

jednoduchý. Keďže nepoznáme hodnoty, ktoré chýbajú, tak aj po nájdení závislostí 

medzi pozorovanými (Yobs) a chýbajúcimi hodnotami (Ymis) stále existuje možnosť, že 

hodnoty chýbajú podľa mechanizmu NMAR. Inými slovami, po zamietnutí hypotézy, 

že chýbajúce hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MCAR, nie je možné rozhodnúť, či 

hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MAR alebo NMAR (van Buuren 2012: 31). 

Mechanizmus MAR teda pri praktickej analýze dát s chýbajúcimi hodnotami zostáva 

(podobne ako aj dva zvyšné mechanizmy) neoveriteľným predpokladom. 

Odhliadnuc od situácií, kedy dáta chýbajú náhodne ako cielený dôsledok dizajnu 

výskumu
52

, tak predpoklad o mechanizme MAR môže byť prirodzene nesprávny (tzn. 

že dáta chýbajú podľa mechanizmu NMAR
53
). Dôsledky nesprávneho predpokladu 

závisia od konkrétnych okolností a realizovanej vecnej analýzy (Enders 2010: 14). 

Niektorí autori (napr. Graham 2012: 38–43) však navrhujú už do samotného zberu dát 

začleniť otázky, ktoré by potenciálne mohli viesť ku „vzniku“ chýbajúcich hodnôt 

                                                 
51

 Čo je označenie, ktoré pôvodne použil Rubin v článku Inference and Missing Data z roku 1976. 
52

 Tzn. keď máme do činenia s plánovanými chýbajúcimi hodnotami. Prehľad štúdií s plánovanými 
chýbajúcimi hodnotami a MAR mechanizmom je možné nájsť v Schafer a Graham (2002: 152). 
53

 Pohybujeme sa v situácii, keď už sme zamietli možnosť, že hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MCAR. 
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u niektorých premenných (či niektorých prípadov). Disponovanie takýmito premennými 

v dátovej matici umožní ich využitie v analýze, pričom dôsledkom tejto stratégie môže 

byť dokonca aj zmena predpokladu NMAR
54

 na MAR (Schafer a Graham 2002: 173). 

Inými slovami, cieľom tohto postupu je proaktívne minimalizovať možnosť prijatia 

nesprávneho predpokladu o mechanizme MAR. Uvedená stratégia sa však väčšinou 

týka longitudinálnych štúdií, ktoré produkujú monotónny vzorec chýbajúcich hodnôt. 

Mechanizmus MAR vo všeobecnosti predstavuje situáciu, pre ktorú boli 

navrhnuté moderné metódy práce s chýbajúcimi hodnotami. Jedná sa o techniky 

založené na metóde maximálnej vierohodnosti a techniky založené na mnohonásobnej 

imputácii. Tieto techniky si v porovnaní s jednoduchými metódami, ktoré vedú 

k relatívne uspokojivým výsledkom len pri mechanizme MCAR, „dokážu úspešne 

poradiť“ aj s mechanizmom MAR (Enders 2010: 35). 

1.3.4 Mechanizmus NMAR – hodnoty nechýbajú náhodne 

 Ak sa opäť vrátime k nášmu príkladu s príjmom osoby a najvyšším dosiahnutým 

vzdelaním, tak hodnoty príjmu nechýbajú náhodne, pokiaľ neuvádzanie príjmu závisí od 

výšky príjmu. Inými slovami, keď sa pravdepodobnosť neuvádzať príjem odlišuje pre 

osoby s rovnakým najvyšším dosiahnutým vzdelaním práve podľa výšky príjmu, tak 

hodnoty v našej (hypotetickej) dátovej matici nechýbajú náhodne. Pre tento 

mechanizmus používame zhodne s Littleom a Rubinom (2002: 12) značku NMAR
55

. 

V literatúre o chýbajúcich hodnotách je však pre uvedený mechanizmus možné naraziť 

aj na značku MNAR
56

 (napr. van Buuren 2012: 7; Enders 2010: 8; Schafer a Graham 

2002: 151). 

 Mechanizmus NMAR sa od mechanizmu MAR odlišuje tým, že výskyt 

chýbajúcich hodnôt závisí od hodnôt, ktoré nie sú pozorované. Pri mechanizme NMAR 

však môže výskyt chýbajúcich hodnôt zároveň závisieť aj od pozorovaných hodnôt 

(Enders 2010: 11; van Buuren 2012: 31). Inými slovami, aj po kontrolovaní vplyvu 

pozorovaných hodnôt závisí výskyt chýbajúcich hodnôt od nepozorovaných hodnôt. 

Kvôli potenciálnej závislosti výskytu chýbajúcich na pozorovaných hodnotách sa jedná 

                                                 
54

 Pri mechanizme NMAR závisí výskyt chýbajúcich hodnôt v dátovej matici od samotných hodnôt, ktoré 
nie sú pozorované. Keď si tento mechanizmus predstavíme pre dáta s jedinou premennou Y1, tak 
v skutočnosti môže byť mechanizmus NMAR sprostredkovaný inou nemeranou premennou (či dokonca 
premennými), ktorá je skutočnou príčinou výskytu chýbajúcich hodnôt u premennej Y1. 
55

 Aj v tomto prípade značka vychádza z prvých písmen anglického pomenovania mechanizmu: not 
missing at random. 
56

 Pri značke MNAR sú v porovnaní so značkou NMAR vzájomne prehodené pozície prvých dvoch slov, 
pričom táto alternatívna značka vychádza z anglického pomenovania missing not at random. 
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o najkomplexnejšiu situáciu, s ktorou sa môžeme v dátach stretnúť. Je teda potrebné 

zdôrazniť, že dáta chýbajúce podľa mechanizmu NMAR sú pre analýzu 

najkomplikovanejšie a výskumníci jednoznačne preferujú vyhnúť sa takýmto dátam
57

. 

 Hodnoty môžu chýbať podľa mechanizmu NMAR buď priamo alebo nepriamo 

(Enders 2010: 15). Pokiaľ hodnoty chýbajú podľa mechanizmu NMAR priamo, tak 

samotné hodnoty premennej, ktoré chýbajú sú príčinou výskytu chýbajúcich hodnôt 

tejto premennej. Odlišná situácia však nastáva, keď hodnoty chýbajú podľa tohto 

mechanizmu nepriamo. Vtedy je výskyt chýbajúcich hodnôt u tejto premennej 

sprostredkovaný inou rušivou premennou (eventuálne viacerými premennými), ktoré 

neboli merané (tzn. nie sú súčasťou dátovej matice). Práve pri nepriamom mechanizme 

NMAR vzniká možnosť merať potenciálne príčiny výskytu chýbajúcich hodnôt 

u kľúčových premenných. Ako sme naznačili vyššie, táto stratégia môže nahradiť 

NMAR mechanizmus menej problematickým MAR mechanizmom. 

 Rozlíšenie medzi priamym a nepriamym mechanizmom NMAR je dôležité kvôli  

potenciálnemu vychýleniu odhadov skúmaných parametrov pri realizovaní vecných 

analýz. Keď hodnoty chýbajú podľa mechanizmu NMAR priamo, tak ignorovanie tohto 

mechanizmu vedie k značne vychýleným odhadom skúmaných parametrov. Situácia je 

menej problematická, pokiaľ hodnoty chýbajú podľa tohto mechanizmu nepriamo. Keď 

je príčinou vzniku chýbajúcich hodnôt analyzovanej premennej iná premenná, tak 

ignorovanie tejto rušivej premennej (a teda aj mechanizmu NMAR) vedie k relatívne 

malému vychýleniu odhadov. Toto platí, pokiaľ je asociácia medzi premennou 

zahrnutou do analýzy a nepozorovanou príčinou chýbajúcich hodnôt relatívne slabá 

(korelácia medzi oboma premennými je nižšia ako 0,4). Tieto závery sú založené na 

výsledkoch simulácií, ktoré realizovali Collins, Schafer a Kam (2001). 

 Pri analýze dát chýbajúcich podľa mechanizmu NMAR je potrebné modelovať 

mechanizmus chýbajúcich hodnôt (Little a Rubin 2002: 312). Presnejšie povedané, je 

potrebné modelovať podmienené rozdelenie pravdepodobnosti M vzhľadom k Y, ktoré 

je určené neznámymi parametrami ϕ. Modelovať mechanizmus chýbajúcich hodnôt 

umožňujú dva rozdielne prístupy určené práve pre dáta, ktoré nechýbajú náhodne. Prvý 

prístup predstavujú tzv. modely výberu (selection models). Pri týchto modeloch sa 

v prvom kroku špecifikuje rozdelenie potenciálne kompletných dát (tzn. dátovej matice 

Y, ktorá je zložená z pozorovaných a chýbajúcich hodnôt). V ďalšom kroku sa 

                                                 
57

 Výnimku predstavuje snáď len situácia, kedy výskumník nejakým spôsobom pozná vzťah medzi 
pravdepodobnosťou výskytu chýbajúcich hodnôt a samotnými chýbajúcimi hodnotami. 
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špecifikuje model
58
, podľa ktorého závisí výskyt chýbajúcich hodnôt na dátovej matici 

Y (Schafer a Graham 2002: 171). Druhý prístup tvoria tzv. modely zmiešaných vzorcov 

(pattern-mixture models). Pri tomto prístupe sú prípady rozdelené do skupín podľa 

jedinečných vzorcov chýbajúcich hodnôt. Následne sa v každej zo skupín spočíta vecná 

analýza (Enders 2010: 287). Použitý pojem „zmiešané vzorce“ má indikovať, že 

výsledné marginálne rozdelenie dátovej matice Y je zmesou viacerých rozdelení (Little 

1993: 125). 

Modelom výberu ani modelom zmiešaných vzorcov nebude v diplomovej práci 

venovaná ďalšia pozornosť. Hlavným dôvodom je, že tieto modely nepredstavujú 

samostatné metódy práce s chýbajúcimi hodnotami, ale skôr prístupy využívané v rámci 

ďalších metód práce s chýbajúcimi hodnotami. Napríklad Little a Rubin (2002: 312–

340) popisujú využitie týchto modelov primárne v rámci metódy založenej na 

maximálnej vierohodnosti a van Buuren (2012: 88–93) zas v rámci mnohonásobných 

imputácií. Ďalším dôvodom je, že na tieto modely väčšinou nadväzuje analýza citlivosti. 

Analýza citlivosti porovnáva výsledky rôznych modelov v závislosti na tom, aké 

hodnoty v praxi neznámych parametrov boli zvolené pre modelovanie podmieneného 

rozdelenia pravdepodobnosti M vzhľadom k Y. Inými slovami, pretože modely pre 

hodnoty chýbajúce podľa mechanizmu NMAR sú založené na neoveriteľných 

predpokladoch, tak analýza citlivosti umožňuje kontrolovať vplyv týchto predpokladov 

na výsledné odhady skúmaných parametrov (van Buuren 2012: 88; Little a Rubin 2002: 

22). Vzhľadom na obmedzený rozsah diplomovej práce však nie možné venovať týmto 

témam plnohodnotný ďalší priestor. 

1.3.5 Ignorovateľný a neignorovateľný mechanizmus chýbajúcich 
hodnôt 

 V rámci literatúry o chýbajúcich hodnotách je možné sa veľmi často stretnúť 

s pojmami ignorovateľný a neignorovateľný mechanizmus chýbajúcich hodnôt. Ako 

intuitívne napovedajú tieto označenia, tak (ne)ignorovateľnosť sa týka nutnosti 

modelovať mechanizmus chýbajúcich hodnôt pri realizovaní vecnej analýzy. 

Ignorovateľnosť mechanizmu chýbajúcich hodnôt sa vždy vzťahuje na jednotlivé 

prístupy k štatistickej inferencii (Rubin 1976). Preto napríklad hovoríme, že 

mechanizmus chýbajúcich hodnôt je ignorovateľný pre potreby inferencie založenej na 
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 Model pre mechanizmus chýbajúcich hodnôt (Little 1993: 125). 
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maximálnej vierohodnosti alebo pre potreby bayesovskej inferencie (Little a Rubin 

2002: 119–120). 

 Parametre určujúce rozdelenie mechanizmu chýbajúcich hodnôt ϕ väčšinou 

nemajú žiadnu vedeckú hodnotu. Cieľom konkrétnej analýzy totiž býva odhadovanie 

vecných parametrov θ, ktoré dávajú odpoveď na predmetné otázky analýzy. Konkrétnu 

analýzu by preto zjednodušilo ignorovanie (väčšinou) neznámych parametrov 

rozdelenia mechanizmu chýbajúcich hodnôt. Ignorovateľnosť mechanizmu preto 

definuje podmienky, kedy je možné presne odhadovať vecné parametre analýzy (θ) bez 

nutnosti poznať parametre rozdelenia mechanizmu chýbajúcich hodnôt (ϕ) (van Buuren 

2012: 33). 

 Mechanizmus chýbajúcich hodnôt je ignorovateľný pre potreby inferencie 

založenej na maximálnej vierohodnosti, pokiaľ sú splnené dve podmienky. Prvou 

podmienkou je, že hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MAR. Druhú podmienku 

predstavuje odlišnosť vecných parametrov θ a parametrov rozdelenia mechanizmu 

chýbajúcich hodnôt ϕ. Táto pre spoločenských vedcov značne technická podmienka 

znamená, že združený parametrový priestor (θ, ϕ) je výsledkom súčinu parametrového 

priestoru θ a parametrového priestoru ϕ
59

 (Little a Rubin 2002: 119). Všeobecne však 

platí, že splnenie prvej podmienky je pre ignorovateľnosť mechanizmu pre potreby 

inferencie založenej na maximálnej vierohodnosti dôležitejšie (Little a Rubin 2002: 

120). 

 Pokiaľ hodnoty chýbajú podľa mechanizmu NMAR, tak mechanizmus 

chýbajúcich hodnôt nie je ignorovateľný pri analýze založenej na žiadnom z prístupov 

k štatistickej inferencii. Prakticky je preto možné považovať mechanizmus NMAR 

a neignorovateľný mechanizmus chýbajúcich hodnôt za synonymá (Schafer a Graham 

2002: 151; Allison 2002: 5). Aj keď je mechanizmus MAR ignorovateľný pre potreby 

inferencie založenej na maximálnej vierohodnosti, tak výskyt chýbajúcich hodnôt 

v dátovej matici závisí od pozorovaných hodnôt (Yobs). Pri realizovaní vecnej analýzy je 

preto v tomto prípade potrebné do výpočtu zahrnúť tie premenné, ktoré sú príčinou 

výskytu chýbajúcich hodnôt (van Buuren 2012: 33). Povedané inými slovami, 

ignorovateľnosť mechanizmu MAR sa vzťahuje len na parametre určujúce rozdelenie 

mechanizmu chýbajúcich hodnôt ϕ, ale nevzťahuje sa na pozorované príčiny výskytu 

                                                 
59

 Little a Rubin túto podmienku zapisujú nasledovne: Ωθ,φ = Ωθ x Ωφ (2002: 119). 
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chýbajúcich hodnôt (tzn. Yobs z technickej definície mechanizmu MAR) (Graham 2012: 

15). 
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2. Metódy práce s chýbajúcimi hodnotami 
 Metódy práce s chýbajúcimi hodnotami predstavujú nevyhnutný „medzikrok“, 

ktorý je potrebný spraviť od dátovej matice s chýbajúcimi hodnotami k realizovanej 

vecnej analýze. Ako sme uviedli na začiatku prvej kapitoly, tak s chýbajúcimi 

hodnotami je potrebné vysporiadať sa, pretože štandardné štatistické metódy 

predpokladajú kompletnú dátovú maticu. Metódy práce s chýbajúcimi hodnotami teda 

predstavujú nástroje riešenia problému chýbajúcich hodnôt. Cieľom týchto metód je, 

aby vecná analýza viedla k platným záverom, resp. aby chýbajúce hodnoty neboli 

príčinou nesprávnych záverov vecnej analýzy. 

  Existuje množstvo metód práce s chýbajúcimi hodnotami. Niektoré z nich sú v 

praxi pomerne rozšírené, o existencii iných má povedomie len úzka skupina 

odborníkov. Podľa Littlea a Rubina je možné navrhnuté metódy práce s chýbajúcimi 

hodnotami všeobecne rozdeliť do štyroch skupín
60

. V prvej skupine sú metódy založené 

na kompletne pozorovaných prípadoch. Druhú skupinu predstavujú metódy založené na 

vážení. Tretiu skupinu tvoria metódy založené na nahrádzaní chýbajúcich hodnôt. Do 

poslednej skupiny patria metódy založené na modeli (Little a Rubin 2002: 19–20). 

Práve metódy založené na modeli pritom predstavujú moderné metódy práce 

s chýbajúcimi hodnotami. Túto klasifikáciu metód práce s chýbajúcimi hodnotami 

neuvádzame samoúčelne. Chceme ňou demonštrovať, že existuje množstvo prístupov 

k riešeniu problému chýbajúcich hodnôt. V našej diplomovej práci predstavené metódy 

preto tvoria len zlomok dostupných techník, a zároveň pokrývajú len dve skupiny z tejto 

klasifikácie
61

. 

 V našej diplomovej práci venujeme pozornosť metódam, ktoré kvôli skoršej 

dobe vzniku bývajú niekedy označované ako tradičné (napr. Enders 2010: 37–46). Ako 

ukazujeme v úvode tretej kapitoly, tak označenie tradičné nadobúda v oblasti 

spoločenských vied aj ďalší rozmer. Tieto metódy totiž patria v sfére analýzy 

spoločenskovedných dát k jednoznačne najviac používaným. Konkrétne za tradičné 

metódy bývajú považované techniky založené na vynechávaní prípadov z analýzy 

a techniky založené na nahrádzaní chýbajúcich hodnôt jedinou hodnotou
62
. Metódy 

založené na vynechávaní prípadov z analýzy pracujú len s pozorovanými hodnotami, 

                                                 
60

 Zároveň však dodávajú, že jednotlivé kategórie sa vzájomne nevylučujú (Little a Rubin 2002: 19). 
Napríklad metódy založené na mnohonásobnej imputácii môžu byť paralelne nazerané ako súčasť tretej 
a štvrtej skupiny metód. 
61

 Konkrétne sa jedná o prvú a tretiu skupinu. 
62

 To znamená, že každý chýbajúci údaj je nahradená vždy len jednou hodnotou. 
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pričom chýbajúce hodnoty sú (na základe dvoch nižšie popísaných princípov) z vecnej 

analýzy vyradené. Metódy založené na nahrádzaní chýbajúcich hodnôt zas pred 

samotným realizovaním vecnej analýzy nahradia „prázdne miesta“ dopočítanými 

hodnotami, čím sa vytvorí dátová matica bez chýbajúcich hodnôt. Je potrebné 

zdôrazniť, že cieľom imputačných metód nie je dospieť k presným nahradeniam 

jednotlivých chýbajúcich hodnôt v dátovej matici (resp. podmnožine dátovej matice, na 

ktorej je následne realizovaná vecná analýza), ale dospieť k nevychýleným odhadom 

skúmaných populačných parametrov. 

Pri predstavovaní jednotlivých metód práce s chýbajúcimi hodnotami sa snažíme 

sledovať nasledujúcu štruktúru. V úvode je vždy popísaný postup, ktorý jednotlivé 

metódy realizujú. Následne sú uvedené výhody a nevýhody týchto techník (vrátane 

podmienok, za akých je možné tieto výhody/nevýhody očakávať). Pri rozoberaní 

výhod/nevýhod je dôraz kladený na odhadovanie dôležitých populačných parametrov, 

ako sú priemery, rozptyly, kovariancie a korelačné koeficienty. Pojednanie o každej 

technike je zakončené zhrnutím a prípadným odporučením ohľadne celkovej vhodnosti 

používania danej techniky. 

2.1 Metódy založené na vynechávaní prípadov 

2.1.1 Analýza kompletných prípadov 

 Analýza kompletných prípadov pracuje výhradne s prípadmi, ktoré majú platné 

hodnoty u všetkých premenných, na ktorých je realizovaná vecná analýza (napríklad 

lineárna regresia). Inými slovami, všetky prípady s chýbajúcimi hodnotami aspoň 

u jednej z premenných vstupujúcich do analýzy, sú z tejto analýzy vynechané
63

. 

Výsledkom je kompletná dátová matica, ktorá však logicky obsahuje menej prípadov 

ako pôvodná dátová matica. Realizácia rozličných vecných analýz s pôvodnými dátami 

tak pri vynechávaní prípadov s chýbajúcimi hodnotami (v závislosti na skupine 

premenných vstupujúcich do konkrétnej analýzy, vzorci chýbajúcich hodnôt a podieloch 

chýbajúcich hodnôt u jednotlivých premenných) vedie k rôznym podmnožinám 
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 Preto býva táto metóda práce s chýbajúcimi hodnotami v angličtine často označovaná aj ako listwise 
deletion (napr. van Buuren 2012: 8; Enders 2010: 39; Allison 2002: 6). Listwise deletion je možné voľne 
preložiť ako vynechávanie prípadov zo zoznamu alebo vymazávanie prípadov zo zoznamu. 
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pôvodnej dátovej matice. Rozličné vecné analýzy sú teda potenciálne realizované vždy 

na inej skupine prípadov z pôvodnej dátovej matice
64

. 

Veľkú výhodu analýzy kompletných prípadov predstavuje jej jednoduchosť. 

Štandardné štatistické analýzy, ktoré predpokladajú dátovú maticu bez chýbajúcich 

hodnôt, totiž môžu byť pri pracovaní len s kompletnými prípadmi použité bez 

akýchkoľvek úprav (Little a Rubin 2002: 41). Samotná analýza kompletných prípadov 

pritom v porovnaní s ďalšími metódami práce s chýbajúcimi hodnotami nevyžaduje 

realizáciu žiadnych výpočtov (Allison 2002: 6). Analýza kompletných prípadov proste 

vynechá všetky prípady s chýbajúcimi hodnotami a na takto vytvorenej kompletnej 

dátovej matici sa následne aplikujú štandardné štatistické metódy. Pravdepodobne aj 

kvôli svojej jednoduchosti je táto metóda v rámci spoločenskovednej  analýzy dát veľmi 

často používaná
65
. Jej „dominancia“ je okrem jednoduchosti určite podporená aj 

skutočnosťou, že sa jedná o východiskovú metódu práce s chýbajúcimi hodnotami 

v štatistických programoch SPSS, Stata a SAS (van Buuren 2012: 8). 

Prejdime k ďalším výhodám analýzy kompletných prípadov. Táto metóda vedie 

pri mechanizme MCAR k nevychýleným odhadom priemerov, rozptylov a regresných 

koeficientov (van Buuren 2012: 8). Analýza kompletných prípadov zároveň disponuje 

pozoruhodnými vlastnosťami pri odhadovaní regresných koeficientov. Pri predpoklade, 

že výskyt chýbajúcich hodnôt v dátach závisí len na hodnotách nezávisle premenných (a 

nie závisle premennej), totiž táto metóda vedie k nevychýleným odhadom regresných 

koeficientov pri všetkých troch mechanizmoch chýbajúcich hodnôt (Enders 2010: 40; 

Little a Rubin 2002: 43). Analýza kompletných prípadov dokonca pri regresnej analýze 

a mechanizme NMAR
66

 vykazuje lepšie výsledky ako metódy založené na maximálnej 

vierohodnosti a mnohonásobnej imputácii (Allison 2002: 7; Enders 2010: 40). 

Nevýhodou analýzy kompletných prípadov je, že vedie k strate údajov, a teda 

neefektívnemu využitiu informácií obsiahnutých v dátovej matici (Little a Rubin 2002: 

41). U každého vynechaného prípadu totiž dochádza k „ignorovaniu“ všetkých 

pozorovaných hodnôt ďalších premenných. Napríklad Little a Rubin uvádzajú, že 

pokiaľ vecná analýza pracuje s 20 premennými a u každej z týchto premenných 

                                                 
64

 Samozrejme tu predpokladáme, že do vecných analýz nevstupujú vždy všetky premenné z dátovej 
matice.  V takomto prípade totiž vedie analýza kompletných prípadov k jedinej podmnožine pôvodnej 
dátovej matice. 
65

 Rozšírenosť tejto metódy v rámci analýzy spoločenskovedných dát je demonštrovaná v praktickej časti 
diplomovej práce. 
66

 Pripomíname, že podľa mechanizmu NMAR však môžu v tejto situácii hodnoty chýbať len u nezávisle 
premenných. 
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nezávisle existuje 10% šanca výskytu chýbajúcich hodnôt, tak očakávaný podiel 

kompletných prípadov je len približne 12% (          ). Výsledkom je, že v takejto 

situácii len približne 13% (12/0,9 = 13) všetkých pozorovaných údajov vstúpi do 

samotnej vecnej analýzy (2002: 53). Neefektívne využitie informácií demonštruje aj 

graf 1a
67

. Z pôvodných 1000 prípadov v dátovej matici totiž pri aplikovaní analýzy 

kompletných prípadov graf obsahuje len 714 prípadov. U zvyšných 286 prípadov nie je 

pozorovaná hodnota príjmu, a kvôli tomu je ignorovaných všetkých 286 hodnôt druhej 

premennej (IQ). Tieto inak dostupné údaje nie sú napríklad využité ani k spočítaniu 

výberového priemeru premennej IQ, a teda nemajú absolútne žiadny vplyv na 

realizovanú vecnú analýzu.  

Dôsledkom straty informácií je znížená precíznosť odhadov parametrov
68

 

a potenciálne vychýlenie týchto odhadov
69

 (Little a Rubin 2002: 41). Miera vychýlenia 

odhadov parametrov a zníženej precíznosti týchto odhadov závisí nielen od podielu 

chýbajúcich hodnôt v dátach, ale aj od vzorca chýbajúcich hodnôt, druhu odhadovaného 

parametra a povahy realizovanej analýzy. Vzhľadom na túto situačnú podmienenosť 

preto nie je na všeobecnej úrovni možné určiť, aký podiel chýbajúcich hodnôt je pri 

použití analýzy kompletných prípadov problematický (Little a Rubin 2002: 42). Strata 

údajov pri použití tejto metódy (v porovnaní s hypoteticky kompletnými dátami) často 

vedie k väčším štandardným chybám (Allison 2002: 6; van Buuren 2012: 8), čo sa 

prejavuje v širších intervalových odhadoch parametrov. 

V literatúre o chýbajúcich hodnotách je možné nájsť rozdielne celkové 

hodnotenia analýzy kompletných prípadov. Ako ukazuje van Buuren, niektorí autori 

túto metódu až nekriticky velebia, pričom iní autori ju takmer úplne zatracujú (2012: 9). 

Navzdory rozšírenosti analýzy kompletných prípadov a vyššie uvedeným výhodám ju 

však poprední autori ako Little a Rubin všeobecne neodporúčajú používať (pokiaľ 

podiel chýbajúcich hodnôt nie je minimálny) (2002: 41). Realizácii vecných analýz len 

na prípadoch bez akýchkoľvek chýbajúcich hodnôt by preto malo predchádzať 

zodpovedné zváženie všetkých podstatných okolností (napr. celkový podiel chýbajúcich 

hodnôt, predpokladaný mechanizmus chýbajúcich hodnôt, realizovaná analýza atď.).

                                                 
67

 Graf č. 1 je založený na simulovaných dátach, ktoré boli vytvorené v rámci praktickej časti diplomovej 
práce. Z vecného hľadiska graf znázorňuje skúmanie vzťahu medzi príjmom a IQ.  Chýbajúce hodnoty na 
tomto grafe chýbajú podľa mechanizmu MCAR. 
68

 Precíznosť sa ceteris paribus znižuje kvôli menšiemu rozsahu výberu (Everitt a Skrondal 2010: 335). 
69

 K vychýleniu niektorých parametrov potenciálne dochádza pokiaľ chýbajúce hodnoty nechýbajú podľa 
mechanizmu MCAR. 
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Graf č. 1: Fungovanie 4 tradičných metód práce s chýbajúcimi hodnotami (horizontálna os = IQ, vertikálna os = príjem)
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2.1.2 Analýza dostupných prípadov 

 Analýza dostupných prípadov predstavuje prístup k práci s chýbajúcimi 

hodnotami, ktorý sa snaží maximalizovať využitie dostupných údajov v dátovej matici. 

Cieľom tohto prístupu je eliminovať neefektívne využitie informácií v dátach, ktoré je 

charakteristické pre analýzu kompletných prípadov. Analýzu dostupných prípadov 

označujeme schválne ako prístup k práci s chýbajúcimi hodnotami, pretože sa v praxi 

nejedná o metódu, ktorá by realizovala jediný možný postup. Analýza dostupných 

prípadov totiž umožňuje v rozličných situáciách (určených počtom premenných 

vstupujúcich do vecnej analýzy) rozličnú implementáciu tohto prístupu. Jednotlivé 

implementácie pritom majú spoločný vyššie uvedený cieľ maximálneho využitia 

dostupných údajov. 

 Pri jednorozmernej analýze je realizácia tohto prístupu jednoznačná. U každej 

premennej sa popisné charakteristiky (napr. početnosti, priemery či rozptyly,) počítajú 

vždy zo všetkých pozorovaných hodnôt jednotlivých premenných (Little a Rubin 2002: 

54). Výsledkom je, že u každej premennej sú popisné charakteristiky spočítané na inej 

podmnožine prípadov z dátovej matice (pre zjednodušenie predpokladajme všeobecný 

vzorec chýbajúcich hodnôt). U každej premennej je preto pravdepodobné, že popisné 

charakteristiky sú spočítané na inom počte prípadov. Tieto vlastnosti analýzy 

dostupných prípadov nie sú výhodné, pretože pokiaľ chýbajúce hodnoty nechýbajú 

podľa mechanizmu MCAR, tak analýza komplikuje porovnávanie výsledkov naprieč 

jednotlivými premennými (Little a Rubin 2002: 54). Vzhľadom k skutočnosti, že 

výskumník nepracuje s konštantným počtom prípadov, tak by mal pri reportovaní 

výsledkov uvádzať meniace sa počty prípadov. 

 Dvojrozmerná analýza už umožňuje rôzne realizácie tohto prístupu. Predstavme 

si počítanie kovariancie medzi dvoma premennými. V tejto situácii existujú pri počítaní 

priemerov oboch premenných dve možnosti. Jednak je možné priemery spočítať len na 

prípadoch, ktoré majú súčasne platné hodnoty u oboch premenných
70
. Zároveň je tiež 

možné informácie v dátovej matici viac utilizovať, pokiaľ je priemer prvej premennej 

spočítaný na všetkých pozorovaných hodnotách tejto premennej a analogicky aj priemer 

druhej premennej spočítaný na všetkých pozorovaných hodnotách tejto premennej. 

Little a Rubin uvádzajú, že bez ohľadu na zvolenú možnosť výpočtu priemerov sa počet 

                                                 
70

 Enders pri tejto možnosti uvádza, že väčšina štatistických programov počíta priemery oboch 
premenných práve na prípadoch, ktoré majú súčasne platné hodnoty oboch premenných (Enders 2010: 
41). 
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prípadov v menovateli pre výpočet výberovej kovariancie rovná počtu kompletných 

prípadov
71

 (2002: 54–55).  

Ešte viac možností existuje pri počítaní korelačného koeficientu medzi dvojicou 

premenných. V tejto situácii je totiž možné (podobne ako u priemerov) počítať rozptyly 

oboch premenných dvoma spôsobmi. Veľmi „zaujímavá“ situácia pritom môže nastať, 

keď sa skombinuje kovariancia spočítaná len na kompletných prípadoch a rozptyly 

spočítané na dostupných hodnotách zvlášť pre každú premennú. V takejto situácii môže 

výberový korelačný koeficient nadobudnúť hodnotu mimo tradičný rozsah (–1, 1) 

(Little a Rubin 2002: 54). Hrozbu takéhoto neštandardného výsledku je možné odstrániť 

počítaním rozptylov oboch premenných na rovnakej  skupine prípadov ako bola 

spočítaná kovariancia (Little a Rubin 2002: 54). 

 Prístup analýzy dostupných prípadov je možné aplikovať aj pri viacrozmerných 

analýzach, ktoré používajú ako vstupné dáta kovariančnú maticu. Mnoho metód 

viacrozmernej analýzy dát (napr. mnohonásobná lineárna regresia, faktorová analýza či 

modelovanie štrukturálnych rovníc) totiž môže byť spočítaných na základe vektoru 

priemerných hodnôt premenných a kovariančnej matice
72

 (Allison 2002: 8). Každá 

kovariancia je pri použití tohto postupu spočítaná na dostupných prípadoch v rámci 

jednotlivých párov premenných
73
. Dôsledkom je, že každá kovariančná matica môže 

byť potenciálne spočítaná na inom počte prípadov
74
. Táto „neurčitosť“ počtu 

pozorovaní sa napríklad pri mnohonásobnej regresii stáva problematickou pri výpočte 

štandardných chýb odhadov regresných koeficientov (Allison 2002: 9). Jednoducho 

povedané, výpočet štandardných chýb regresných koeficientov vyžaduje jeden rozsah 

výberu, pričom analýza dostupných prípadov „generuje“ hneď niekoľko rôznych 

rozsahov výberu. V štatistických programoch býva tento problém riešený rozdielnymi 

spôsobmi. Niektoré programy pracujú pri výpočte štandardných chýb s rozsahom 

výberu určeným harmonickým priemerom z počtu pozorovaných hodnôt u jednotlivých 

premenných (Little 1992: 1230), iné zas používajú počet pozorovaní u premennej 

s najvyšším výskytom chýbajúcich hodnôt (Allison 2002: 9). Výsledkom každej 

z týchto metód stanovenia rozsahu výberu však bývajú vychýlené odhady štandardných 

                                                 
71

 Tzn. počtu prípadov, ktoré majú hodnoty pozorované súčasne u oboch premenných. 
72

 A teda nepotrebuje pôvodnú dátovú maticu s prípadmi a premennými. 
73

 Aj preto býva táto metóda práce s chýbajúcimi hodnotami v literatúre najčastejšie označovaná ako 
pairwise deletion (napr. Enders 2010: 40; van Buuren 2012: 9; Allison 2002: 8). Voľne je možné tento 
anglický názov preložiť ako párové vymazávanie, čo vystihuje podstatu metódy založenú na vynechávaní 
prípadov s chýbajúcimi hodnotami vždy v rámci párov premenných. 
74

 Znova záleží na vzorci chýbajúcich hodnôt. 
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chýb (Enders 2010: 41–42; Allison 2002: 9), a teda hrozba nesprávnych úsudkov 

o hodnotách populačných parametrov. Little síce uvádza, že s použitím komplexných 

vzorcov je pri analýze dostupných prípadov možné dospieť k asymptoticky 

konzistentným odhadom štandardných chýb (1992: 1230). Allison však dodáva, že tieto 

komplexné vzorce nebývajú v komerčných štatistických programoch implementované 

(Allison 2002: 9). 

 Analýza dostupných prípadov vedie ku konzistentným odhadom priemerov, 

rozptylov, kovariancií a korelácií len pri mechanizme MCAR (Little a Rubin 2002: 54–

55). Ďalšou výhodou tohto prístupu je práve niekoľkokrát zmienené maximálne využitie 

informácií obsiahnutých v dátovej matici. Ako sme už uviedli, táto výhoda je však 

spojená niekoľkými komplikáciami. V porovnaní s analýzou kompletných prípadov je 

(vzhľadom na vyššie využitie informácií) možné pri mechanizme MCAR očakávať, že 

analýza dostupných prípadov disponuje vyššou efektívnosťou
75

. Little a Rubin citujú 

výsledky simulačných štúdií, ktoré toto očakávanie potvrdzujú pre situácie, kedy majú 

korelácie medzi premennými nízke alebo stredne nízke hodnoty. Pri silných koreláciách 

medzi premennými však disponuje efektívnejšími odhadmi naopak analýza 

kompletných prípadov (Little a Rubin 2002: 55). Všeobecne teda použitie metód 

založených na dostupných prípadoch nie je odporúčané (Little a Rubin 2002: 55; 

Graham 2012: 51). Allison dodáva, že analýzu dostupných prípadov nie je všeobecne 

možné odporučiť ako alternatívu analýzy kompletných prípadov (2002: 9). 

2.2 Metódy založené na nahrádzaní chýbajúcich hodnôt 

2.2.1 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom 

 Pri tejto technike sú chýbajúce hodnoty premennej nahradené hodnotou 

aritmetického priemeru, ktorý je spočítaný z platných hodnôt danej kardinálnej 

premennej
76
. Podrobnejšie povedané, prípady analyzovanej premennej sú najskôr 

rozdelené do dvoch skupín: prípady, u ktorých sú hodnoty premennej pozorované (1) 

a prípady, u ktorých hodnoty danej premennej chýbajú (2). V prvej skupine sa potom 

podľa obvyklého postupu spočíta aritmetický priemer. Spočítaná priemerná hodnota je 

potom doplnená u všetkých prípadov z druhej skupiny. Výsledkom je vektor hodnôt 

premennej, ktorý už neobsahuje žiadne chýbajúce hodnoty. 

                                                 
75

 To znamená, že pri opakovaných odhadoch parametrov je rozptyl týchto odhadov menší ako pri 
analýze kompletných prípadov. 
76

 U kategoriálnych premenných predstavuje ekvivalent tejto metódy nahrádzanie chýbajúcich hodnôt 
módom, tzn. najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou (van Buuren 2012: 10). 
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 Priemer premennej, ktorý je spočítaný na pozorovaných a imputovaných 

hodnotách, sa očividne rovná priemeru v skupine prípadov s pozorovanými hodnotami 

danej premennej (tzn. priemeru spočítanému na základe analýzy dostupných prípadov). 

Priemerná hodnota premennej spočítaná na takto imputovaných dátach pritom poskytuje 

nevychýlený odhad populačného priemeru len pri mechanizme MCAR (van Buuren 

2012:11). Pri mechanizmoch MAR a NMAR už dochádza k vychýleným odhadom. 

Inými slovami, táto technika vedie k nevychýleným odhadom populačného priemeru len 

pri v praxi málo pravdepodobnom mechanizme. 

 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom znižuje rozptýlenosť 

dát. Tento nedostatok predstavenej metódy dobre ilustruje graf 1b. V rámci grafu 

u takmer 30% prípadov pôvodne chýbala hodnota príjmu. U všetkých týchto prípadov 

sú chýbajúce hodnoty nahradené hodnotou 25000 Kč. Graficky sa toto nahradenie 

prejavuje tým, že imputované hodnoty ležia na priamke, ktorá je rovnobežná 

s horizontálnou osou grafu. Použitím techniky teda vlastne „prirodzene rozptýlené“ 

nepozorované hodnoty nahradíme konštantou. Imputované hodnoty preto majú nulový 

rozptyl. Keďže u tejto skupiny prípadov je nulový rozptyl a priemerná hodnota 

premennej sa v rámci „imputovanej skupiny“ rovná priemernej hodnote premennej 

u prípadov s platnými hodnotami
77
, tak výberový rozptyl pozorovaných a imputovaných 

hodnôt je (v porovnaní s nepozorovanou realitou) nevyhnutne podhodnotený. 

 Little a Rubin ukazujú, že po nahradení hodnôt aritmetickým priemerom sa 

výberový rozptyl rovná rozptylu spočítanom len na dostupných prípadoch (   
( )

), ktorý 

je vynásobený podielom počtu prípadov s platnými hodnotami (zmenšeného o jeden) a 

celkovým počtom prípadov (tiež zmenšeným o jeden) (2002: 61). Matematicky tento 

vzťah pre výberový rozptyl zapisujú nasledovne:    
( )
( ( )   ) (   ). Keď do 

vzorca dosadíme hodnoty zodpovedajúce situácii zobrazenej na grafe 1b, tak získame 

nasledovný výberový rozptyl: 140802340 x 713/999 = 100492561. Pokiaľ by sme 

použili „klasickú“ formulu pre počítanie výberového rozptylu
78

, tak by sme prirodzene 

prišli k rovnakému výsledku. Vzorec prezentovaný Littleom a Rubinom však môže byť 

užitočný, pokiaľ hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MCAR. V takejto situácii je totiž 

výberový rozptyl spočítaný len na dostupných prípadoch (   
( )
) konzistentným odhadom 

                                                 
77

 Inými slovami, priemerné hodnoty príjmu sú v oboch skupinách prípadov rovnaké. 
78

 Máme tým na mysli vzorec dostupný napríklad u Hendla (2006: 96) alebo Everitta so Skrondalom 
(2010: 445). 
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populačného rozptylu. Výberový rozptyl spočítaný na priemerom nahradených dátach 

preto podhodnocuje populačný parameter práve o činiteľ  ( ( )   ) (   ) 

z predošlého vzorca (Little a Rubin 2002: 61). Keď sú teda pred nejakou pokročilejšou 

štatistickou analýzou, ktorá pracuje s rozptylmi jednotlivých premenných vstupujúcimi 

do analýzy, chýbajúce hodnoty nahradené priemernými hodnotami, tak pri mechanizme 

MCAR je možné jednoduchou úpravou dospieť ku konzistentným odhadom 

populačných rozptylov. V rámci nášho príkladu z grafu 1b by sme teda podelili 

výberový rozptyl spočítaný na imputovaných dátach príslušným činiteľom. Konkrétne 

by výpočet vyzeral nasledovne: 100492561/(713/999) = 140802340. Na záver je nutné 

poznamenať, že u ďalších dvoch mechanizmov prirodzene tiež dochádza 

k podhodnoteným odhadom rozptylom. Vzhľadom na skutočnosť, že konkrétny spôsob 

realizácie týchto dvoch mechanizmov je situačne podmienený (a väčšinou neznámy), 

tak úprava odhadu rozptylu nie je možná. 

 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom znižuje odhadovanú 

hodnotu kovariancie a aj korelácie medzi (dvoma) premennými (Enders 2010: 42–43). 

Priemerom nahradené hodnoty premennej totiž majú s hodnotami druhej premennej 

nulovú kovarianciu
79

. Je nutné podotknúť, že na príklade z grafu 1b teraz hovoríme 

výhradne o prípadoch ležiacich na priamke znázorňujúcej priemernú hodnotu 

premennej príjem. V tejto skupine prípadov sa totiž u imputovanej premennej priemer 

vždy rovná jednotlivým nahradeným hodnotám, a preto jeden z činiteľov v čitateli 

vzorca pre výpočet kovariancie sa u každého takéhoto prípadu rovná nule. Analogicky 

aj hodnota korelácie je nulová
80
. Celková kovariancia/korelácia, ktorá je už spočítaná na 

všetkých prípadoch vstupujúcich do vecnej analýzy, je preto kvôli prípadom 

s nahradenými chýbajúcimi hodnotami podhodnotená. Pre príklad z grafu 1b má 

výberový korelačný koeficient spočítaný na všetkých 1000 prípadoch hodnotu 0,235; 

pričom korelačný koeficient spočítaný len na prípadoch s pozorovanými hodnotami 

oboch premenných má podľa očakávania vyššiu hodnotu 0,276. 

 Little a Rubin aj u kovariancie ukazujú, v akom rozsahu chýbajúce hodnoty 

podľa mechanizmu MCAR, ktoré boli nahradené priemerom, podhodnocujú kovarianciu 

                                                 
79

 Pre zjednodušenie predpokladáme,  že hodnoty chýbajú len u jednej z dvojice premenných. 
80

 Presne povedané, koreláciu medzi dvoma premennými v tejto skupine prípadov nie je možné spočítať. 
Dôvodom je, že smerodatná odchýlka jednej premennej sa rovná nule, a teda súčin smerodatných 
odchýlok oboch premenných je tiež rovný nule. 
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medzi dvoma premennými (2002: 61). Zároveň analogicky predstavujú činiteľ
81

, po 

ktorého použití je možné dosiahnuť konzistentný odhad populačnej kovariancie 

(samozrejme znova len pri mechanizme MCAR a aplikovaní tejto metódy práce 

s chýbajúcimi hodnotami). Podstatným problémom okrem samotnej nemožnosti určiť, 

podľa ktorého mechanizmu hodnoty chýbajú, preto naďalej zostáva, že nahrádzanie 

chýbajúcich hodnôt priemerom vedie k podhodnoteným odhadom kovariancií pri 

všetkých mechanizmoch chýbajúcich hodnôt. Inými slovami, praktické využitie 

navrhnutých postupov pre úpravu odhadov parametrov je minimálne. 

 Ako ukázali predchádzajúce odseky, tak nahrádzanie chýbajúcich hodnôt 

aritmetickým priemerom má mnoho nedostatkov. Jedinú pozitívnu vlastnosť 

predstavujú nevychýlené odhady priemerov imputovaných premenných pri mechanizme 

MCAR. U všetkých ďalších parametrov už bez ohľadu na mechanizmus chýbajúcich 

hodnôt dochádza k vychýleným odhadom. Nie je teda prekvapením, že používanie tejto 

pomerne jednoducho realizovateľnej techniky nebýva v literatúre o chýbajúcich 

hodnotách vôbec odporúčané (Little a Rubin 2002: 62; van Buuren 2012: 11). Niekde 

pritom býva dokonca označovaná za vôbec najhoršiu dostupnú metódu práce 

s chýbajúcimi hodnotami (Enders 2010: 43). Vzhľadom na túto nepríjemnú skutočnosť 

je prekvapivé, že napríklad SPSS (v module Base) ponúka nahrádzanie aritmetickým 

priemerom pri niekoľkých v sociológii často používaných štatistických metódach
82

 ako 

jednu z troch dostupných metód
83

 práce s chýbajúcimi hodnotami. 

2.2.2 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie 

 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie je založené na 

efektívnejšom využití ďalších informácií, ktoré sú v dátovej matici dostupné. Keďže 

skupiny premenných v dátach bývajú medzi sebou navzájom korelované, tak premenné 

s kompletnými hodnotami môžu byť využité pri nahrádzaní chýbajúcich hodnôt (Enders 

2010: 44). Základným princípom tejto metódy
84

 je na kompletných prípadoch spočítať 

regresnú rovnicu, ktorá popisuje vzťahy medzi premennými. Premenná s chýbajúcimi 

hodnotami pritom v tejto rovnici predstavuje závisle premennú. Platné hodnoty 

                                                 
81

 Menovateľ činiteľa zostáva nezmenený (tzn. celkový počet prípadov zmenšený o jeden).  V čitateli 
figuruje počet prípadov s platnými hodnotami u oboch premenných (Little a Rubin 2002: 61). 
82

 Napríklad pri faktorovej analýze alebo lineárnej regresii. 
83

 Spolu s analýzou obmedzenou na kompletné prípady a analýzou dostupných prípadov. Tieto tri 
metódy práce s chýbajúcimi hodnotami je v rámci jednotlivých štatistických techník možné nájsť 
v dialógovom okne Options. 
84

 Ako ukazuje ďalší text, tak konkrétna realizácia princípu sa líši v závislosti od vzorca chýbajúcich 
hodnôt. 
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pozorovaných premenných predstavujú hodnoty nezávisle premenných. Spočítaná 

rovnica následne používa pozorované hodnoty nezávisle premenných na dopĺňanie 

chýbajúcich hodnôt závisle premennej. 

 Pokiaľ hodnoty chýbajú u jedinej premennej (ako na schéme 1b), tak sú prípady 

s pozorovanými hodnotami u všetkých premenných použité pri výpočte regresnej 

rovnice. Chýbajúce hodnoty premennej YK sú následne nahradené podľa tejto regresnej 

rovnice
85

, ktorej univerzálny zápis je možné nájsť u Littlea a Rubina (2002: 62). Graf 1c 

znázorňuje výsledok fungovania tejto metódy v analogickej situácii
86

, kde pracujeme 

s dvoma slabo pozitívne korelovanými premennými. Po nahradení chýbajúcich hodnôt 

u premennej príjem ležia všetky prípady na priamke, ktorá je definovaná spočítanou 

regresnou rovnicou. Tieto imputované hodnoty sú perfektne korelované s hodnotami 

druhej, kompletne pozorovanej premennej (tzn. hodnota korelácie medzi premennými 

sa u týchto prípadov rovná 1). Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom 

regresie má preto v porovnaní s nahrádzaním priemernými hodnotami opačný účinok: 

zvyšuje celkovú koreláciu medzi premennými, pretože chýbajúce hodnoty nahradí 

hodnotami, ktoré sú silne korelované s ostatnými premennými (Enders 2010: 45). Na 

grafe 1c má výberový korelačný koeficient spočítaný len na prípadoch s pozorovanými 

hodnotami oboch premenných už známu hodnotu 0,276. Keď však po nahradení 

chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie spočítame korelačný koeficient na 

všetkých 1000 zobrazených prípadoch, tak jeho hodnota stúpne na 0,319. 

 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie je možné realizovať 

aj v prípade všeobecného vzorca chýbajúcich hodnôt (Little a Rubin 2002: 63). 

Pripomíname, že všeobecný vzorec chýbajúcich hodnôt (schéma 1a) predstavuje 

z hľadiska rozmiestnenia chýbajúcich hodnôt v dátovej matici najkomplexnejšiu 

situáciu, pretože dátovú maticu nie je možné preskupiť do nejakej jednoznačne 

usporiadanej štruktúry. Inými slovami, všeobecný vzorec je tvorený množstvom 

jedinečných vzorcov chýbajúcich hodnôt. Komplexnosti situácie všeobecného vzorca 

zodpovedá aj technická realizácia nahrádzania chýbajúcich hodnôt s použitím regresie. 

V situácii všeobecného vzorca sa na začiatku vychádza vždy len z prípadov, ktoré majú 

platné hodnoty u všetkých premenných. Na tejto podmnožine prípadov sa pre dané 

premenné spočíta vektor priemerov a kovariančná matica. Následne sú tieto 
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 Všeobecne pritom môže regresná rovnica obsahovať aj kategorické premenné, interakcie či dokonca 
spline krivky (Little a Rubin 2002: 63). 
86

 Jedná sa totiž o rovnaký vzorec chýbajúcich hodnôt (v tomto prípade však len s dvoma premennými). 
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charakteristiky použité na výpočet skupiny regresných rovníc, v rámci ktorých ako 

závisle premenné vystupujú premenné s chýbajúcimi hodnotami. Regresné rovnice sú 

pritom zvlášť odhadnuté pre každý jedinečný vzorec chýbajúcich hodnôt
87

 (Little a 

Rubin 2002: 63). V poslednom kroku už dochádza k samotnému nahradeniu 

chýbajúcich hodnôt, pričom výsledkom je podľa očakávania kompletná dátová matica. 

Táto v krátkosti predstavená realizácia techniky regresnej imputácie v situácii 

všeobecného vzorca chýbajúcich hodnôt býva niekedy podľa mena jej autora 

označovaná ako Buckova metóda (Little a Rubin 2002: 63–64). 

 Pozrime sa teraz na niektoré pozitívne vlastnosti, ktorými disponuje nahrádzanie 

chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie. Táto metóda poskytuje nevychýlené 

odhady priemerov, pokiaľ hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MCAR (van Buuren 

2012: 12). Zároveň poskytuje nevychýlené odhady regresných koeficientov pri 

mechanizme MCAR. Použitie tejto metódy dokonca vedie k nevychýleným odhadom 

regresných koeficientov aj pri mechanizme MAR, pokiaľ sú premenné spôsobujúce 

výskyt chýbajúcich hodnôt súčasťou modelu pre regresnú imputáciu chýbajúcich hodnôt 

(van Buuren 2012: 12). 

 Podobne ako nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom, tak aj 

regresné nahrádzanie znižuje rozptýlenosť dát. Intuitívne totiž nie je vôbec 

pravdepodobné očakávať, že keby boli chýbajúce hodnoty pozorované, tak by ležali na 

priamke
88

 (prípadne na rovine v situácii s troma premennými). Naopak by sme 

očakávali, že v rámci daného (n-dimenzionálneho) priestoru by boli pozorovania 

rozptýlené. Miera podhodnotenia odhadnutých rozptylov je však menšia, ako po 

nahradení chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom (Little a Rubin 2002: 64). Po 

nahradení aritmetickým priemerom totiž imputované hodnoty majú nulový rozptyl, 

pričom po použití nahrádzania regresiou už rozptyl imputovaných hodnôt nulový nie je. 

Tento rozdiel preto vedie k menšiemu podhodnoteniu rozptylu pri použití regresného 

nahrádzania chýbajúcich hodnôt. Na príklade z grafu 1c sa výberový rozptyl 
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 Pokiaľ v rámci jedinečného vzorca chýbajú hodnoty u viac ako jednej premennej, tak je regresná 
rovnica spočítaná pre každú z týchto chýbajúcich premenných. Inými slovami, pri jedinečnom vzorci 
chýbajúcich hodnôt je odhadnutých súčasne viacero regresných rovníc, podľa ktorých sa následne 
nahrádzajú chýbajúce hodnoty týchto premenných. 
88

 Táto pravdepodobnosť sa prirodzene zvyšuje s absolútnou hodnotou celkovej korelácie medzi 
premennými. Inými slovami, pokiaľ sú v populácii dve premenné silno korelované, tak jednotlivé 
regresiou nahradené hodnoty sú „vernejšími“ odhadmi nepozorovaných hodnôt. Pri silnej korelácii 
medzi premennými je rozptýlenosť jednotlivých bodov okolo regresnej priamky menšia, ako keď je 
v populácii korelácia slabá. 
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imputovanej premennej príjem rovná 103362125, čo je o 2869564 vyšší výberový 

rozptyl ako pri nahrádzaní za aritmetický priemer
89

. 

 Po nahradení chýbajúcich hodnôt regresiou dochádza tiež k podhodnoteným 

odhadom kovariancií medzi premennými. Aj tu je však miera podhodnotenia menšia 

ako pri nahrádzaní aritmetickým priemerom (Little a Rubin 2002: 64). Dôvodom 

podhodnotených kovariancií je práve v predchádzajúcom odseku popísaná menšia
90

 

rozptýlenosť hodnôt premenných, ktorých chýbajúce hodnoty boli nahradené regresiou, 

okolo priemerných hodnôt týchto premenných. Imputované hodnoty teda 

„neprispievajú“ do čitateľa vzorca pre výpočet kovariancie tak veľkými absolútnymi 

odchýlkami od priemernej hodnoty, ako by „prispievali“ hypoteticky pozorované 

hodnoty. 

 Regresné nahrádzanie chýbajúcich hodnôt efektívnejšie využíva ďalšie 

informácie dostupné v dátovej matici. Ako je uvedené vyššie, tak táto metóda dosahuje 

hneď v niekoľkých aspektoch lepšie výsledky ako nahrádzanie aritmetickým 

priemerom. Napriek tomu regresná imputácia chýbajúcich hodnôt tiež podhodnocuje 

odhady rozptylov a kovariancií. Pri mechanizme MCAR je síce vďaka navrhnutým 

korekciám možné dosiahnuť konzistentné odhady týchto parametrov (Little a Rubin 

2002: 64), ale pri zvyšných mechanizmoch nie je možné mieru vychýlenia odhadnúť. 

Táto metóda tiež nadhodnocuje odhady korelačných koeficientov medzi premennými. 

Všeobecne je možné konštatovať, že regresná imputácia nepredstavuje vhodnú metódu 

práce s chýbajúcimi hodnotami. 

2.2.3 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom 
stochastickej regresie 

 Zjednodušene povedané, nahrádzanie chýbajúcich hodnôt s pomocou 

stochastickej regresie predstavuje vylepšenú podobu regresnej imputácie. Stochastická 

regresia tiež používa regresné rovnice pre dopočítavanie chýbajúcich hodnôt, pričom sa 

však ku každej nahradenej hodnote ešte pripočíta normálne rozdelená odchýlka. Cieľom 

pripočítania tejto odchýlky je reštaurovať rozptýlenosť imputovaných hodnôt okolo 

regresnej priamky/roviny, aby bolo možné dospieť k realistickejším odhadom rozptylov 

imputovaných premenných. 
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 Little a Rubin (2002: 64) aj tu uvádzajú vzťah, podľa ktorého je možné pri mechanizme MCAR spraviť 
korekciu odhadu rozptylu. 
90

 Menšia v porovnaní s hypoteticky kompletnými dátami. 
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 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom stochastickej regresie je 

možné použiť v prípade, keď sa chýbajúce hodnoty vyskytujú u jedinej premennej a tiež 

aj v prípade všeobecného vzorca chýbajúcich hodnôt. Postup odhadovania regresných 

rovníc je pritom u oboch týchto vzorcov chýbajúcich hodnôt identický ako 

u nahrádzania chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie (Enders 2010: 46–47). Aby 

sme sa zbytočne neopakovali, tak na tomto mieste už nie je postup odhadovania 

regresných rovníc druhýkrát uvedený. V tejto časti však zvlášť pre každý vzorec 

vysvetlíme jedinečný krok nahrádzania chýbajúcich hodnôt prostredníctvom 

stochastickej regresie, tzn. pripočítavanie odchýlky k pôvodne regresne imputovaným 

hodnotám. 

 Pri vzorci s chýbajúcimi hodnotami u jedinej premennej sa po určení regresnej 

rovnice výhradne na kompletných prípadoch spočíta zároveň aj reziduálny rozptyl 

z tohto modelu. K jednotlivým hodnotám nahradeným podľa určenej regresnej rovnice 

sa následne pripočíta náhodne vygenerovaná odchýlka z normálneho rozdelenia. Toto 

normálne rozdelenie má priemer rovný nule, pričom rozptyl sa rovná reziduálnemu 

rozptylu z regresného modelu, ktorý bol spočítaný len na prípadoch s pozorovanými 

hodnotami všetkých premenných (Little a Rubin 2002: 65). Príklad výsledku tohto 

imputačného postupu je zobrazený na grafe 1d. V porovnaní s dvoma predchádzajúcimi 

spôsobmi nahrádzania chýbajúcich hodnôt už imputované hodnoty neležia na priamke, 

ale sú v rámci grafu rozptýlené. Tento graf preto z troch doteraz predstavených metód 

nahrádzania najlepšie aproximuje hypotetickú situáciu, keby boli chýbajúce hodnoty 

pozorované. Efekt metódy sa prejaví aj v následne spočítanom výberovom rozptyle 

premennej príjem, ktorý má pri použití stochastickej regresie hodnotu 143652877
91

. 

Stochastická regresia teda vedie k nevychýleným odhadom rozptylov imputovaných 

premenných nielen pri mechanizme MCAR, ale aj pri mechanizme MAR (Little a 

Rubin 2002: 65–66). 

 Všeobecný vzorec chýbajúcich hodnôt vzhľadom na jeho komplexnosť vedie k 

zložitejšiemu spôsobu generovania náhodnej odchýlky. Každá regresná rovnica
92

 totiž 
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 V porovnaní so všetkými doteraz predstavenými imputačnými metódami práce s chýbajúcimi 
hodnotami teda vedie k najbližšiemu bodovému odhadu populačného rozptylu (ktorý má definovanú 
hodnotu 144000000). Robiť záver o nevychýlenom odhade rozptylu pri mechanizme MCAR na základe 
jedného dátového súboru by vzhľadom na prirodzenú premenlivosť výberových štatistík nebolo správne. 
K tomuto záveru nás však oprávňuje aj realizovaná simulačná štúdia v praktickej časti diplomovej práce a 
tiež zistenia Littlea a Rubina (2002: 66). 
92

 A teda každá premenná, ktorej chýbajúce hodnoty prostredníctvom tejto regresnej rovnice 
nahrádzame. 
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zvlášť vyžaduje určenie reziduálneho rozptylu. Inými slovami, každá regresná rovnica 

určuje rozptyl iného normálneho rozdelenia, z ktorého sú náhodne generované 

odchýlky
93
. Situácia sa ďalej komplikuje, pokiaľ sa v rámci jedinečného vzorca 

chýbajúcich hodnôt vyskytujú chýbajúce hodnoty u viac ako jednej premennej (čo je 

v praxi bežné). V tejto situácii sa pripočítavaná odchýlka náhodne generuje 

z mnohorozmerného normálneho rozdelenia. Mnohorozmerné normálne rozdelenie je 

pritom určené vektorom priemerných hodnôt
94

 a kovariančnou maticou medzi 

rezíduami z mnohonásobnej regresie použitej pri nahrádzaní chýbajúcich hodnôt 

(Enders 2010: 47). 

 Stochastická regresia vedie k nevychýleným odhadom priemeru imputovanej 

premennej, korelácií tejto premennej s ďalšími premennými a regresných koeficientov 

pri mechanizme MCAR (Little a Rubin 2002: 66; van Buuren 2012: 14). Ako jediná 

z troch predstavených techník vedie tiež k nevychýleným odhadom všetkých uvedených 

parametrov aj pri mechanizme MAR (Little a Rubin 2002: 65). Z doteraz predstavených 

imputačných techník sa preto určite jedná o najvhodnejšiu techniku. Okrem toho 

simulačné štúdie ukázali, že stochastická regresia produkuje pri mechanizme MAR 

podobné odhady parametrov ako techniky založené na metóde maximálnej 

vierohodnosti a techniky založené na mnohonásobnej imputácii (Enders 2010: 47). 

Práve tieto dve moderné metódy pritom predstavujú „zlatý štandard“ v situácii, keď 

chýbajúce hodnoty chýbajú podľa mechanizmu MAR. 

 Nevýhodou nahrádzania chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou je 

podhodnocovanie štandardných chýb odhadovaných parametrov
95

 (Little a Rubin 2002: 

65). Po nahradení chýbajúcich hodnôt totiž štatistické techniky (používané pri vecnej 

analýze) pracujú s imputovanými hodnotami ako keby sa jednalo o pôvodné, 

pozorované údaje. Nahradené hodnoty však predstavujú len odhady jednotlivých 

chýbajúcich hodnôt, a preto by pri usudzovaní o populačných parametroch mali byť 

logicky spojené s vyšším stupňom neistoty (v porovnaní s hypotetickou situáciou, keby 

bola hneď od začiatku k dispozícii dátová matica bez chýbajúcich hodnôt) (Enders 
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 Celkovo sa teda súčasne pracuje z rôznymi normálnymi rozdeleniami. Keď v rámci každého 
jedinečného vzorca chýbajúcich hodnôt chýbajú hodnoty len u jednej premennej, tak pre každú 
premennú sa na základe regresného modelu určí rozptyl normálneho rozdelenia, z ktorého sa následne 
náhodným spôsobom generujú odchýlky. 
94

 Priemery sa rovnajú nule. Počet priemerných hodnôt zodpovedá počtu premenných, u ktorých sú 
v rámci jedinečného vzorca nahrádzané chýbajúce hodnoty. 
95

 Týmto nedostatkom trpí aj nahrádzania chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom a nahrádzanie 
prostredníctvom regresie (Enders 2010: 48). 
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2010: 48). Inými slovami, nahrádzanie stochastickou regresiou v sebe nezahŕňa neistotu 

spojenú s týmto nahrádzaním (Little a Rubin 2002: 65–66), a preto môže viesť 

k nesprávnym úsudkom o hodnotách populačných parametrov. Metóda práce 

s chýbajúcimi hodnotami založená na mnohonásobnej imputácii rieši tento problém 

podhodnotených štandardných chýb (van Buuren 2012: 17). 
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3. Praktická časť diplomovej práce 
V predchádzajúcich dvoch kapitolách diplomovej práce sme postupne definovali 

mechanizmy chýbajúcich hodnôt a predstavili tradičné metódy práce s chýbajúcimi 

hodnotami. Praktická časť diplomovej práce pojednáva o aplikácií týchto metód 

v rozličných situáciách určených práve mechanizmami chýbajúcich hodnôt. Hlavným 

cieľom praktickej časti diplomovej práce však nie je ukázať aplikácie týchto techník, ale 

pokúsiť sa porovnať „úspešnosť“ vybraných metód práce s chýbajúcimi hodnotami. 

Analytickým nástrojom, pomocou ktorého porovnávame tradičné metódy práce 

s chýbajúcimi hodnotami, je simulácia. Simulácie umožňujú v rámci kontrolovaných 

podmienok imitovať reálne situácie, s ktorými je možné sa bežne stretnúť pri praktickej 

analýze dát. V rámci presne definovaných experimentálnych podmienok tak simulácie 

umožňujú sledovať úspešnosť jednotlivých metód práce s chýbajúcimi hodnotami. 

Praktická časť diplomovej práce sa začína definovaním jej cieľov (podkapitola 

3.1). Ďalej sú v krátkosti predstavené simulácie ako analytický nástroj vyhodnocovania 

vhodnosti rôznych metód práce s chýbajúcimi hodnotami (podkapitola 3.2). Potom už 

nasleduje samotná realizácia jednotlivých krokov vlastnej simulačnej štúdie 

(podkapitola 3.3). Realizované kroky pritom takmer presne odpovedajú všeobecnému 

postupu simulačných štúdií, tak ako ho popisuje Paxton a spoluautori (Paxton et al. 

2001). V závere sú podrobne vyhodnotené výsledky simulácií, ktoré dávajú odpoveď na 

stanovené výskumné otázky. 

3.1 Ciele praktickej časti diplomovej práce 

V praktickej časti diplomovej práce skúmame vhodnosť použitia štyroch 

vybraných metód práce s chýbajúcimi hodnotami pri ignorovaní akýchkoľvek 

informácií o samotných chýbajúcich hodnotách v dátach a tiež teoretických poznatkov 

o fungovaní týchto metód. Povedané inými slovami, skúmame nasledovnú hypotetickú 

situáciu: čo sa môže stať, pokiaľ výskumník bez zváženia potenciálnych hrozieb 

arbitrárne zvolí niektorú zo štyroch techník? Jednou z implikácií takéhoto definovania 

„výskumnej otázky“ preto je, že všetky metódy sú aplikované aj na situácie (určené 

mechanizmami chýbajúcich hodnôt), pre ktoré nie sú (na základe v druhej kapitole 

citovanej metodologickej literatúry) vôbec vhodné. 

K takémuto nastaveniu praktickej časti nás vedú zistenia prehľadových štúdií, 

ktoré uvádzajú, že problematika chýbajúcich hodnôt býva vo vedeckých článkoch z 

dostupných spoločenskovedných oblastí málo reportovaná. Konkrétne, autori týchto 
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článkov väčšinou vôbec neuvádzajú či, a prípadne do akej miery sa v dátach, na 

ktorých boli realizované vecné analýzy, vyskytujú chýbajúce hodnoty. Ešte v menšej 

miere pritom bývajú reportované použité metódy práce s chýbajúcimi hodnotami. 

Napríklad King a kolegovia (King et al. 2001: 49) na základe obsahovej analýzy 

článkov z troch najprestížnejších politologických časopisov
96

 konštatujú, že len v 19% 

analyzovaných článkov autori explicitne popisujú spôsob narábania s chýbajúcimi 

hodnotami. Zároveň uvádzajú, že v približne 94% „kvantitatívnych“ článkov 

s chýbajúcimi hodnotami v dátach ich autori pracovali len s kompletnými prípadmi (tzn. 

prípady s chýbajúcimi hodnotami aspoň u jednej z premenných do analýzy vôbec 

nevstúpili). Ďalej Peugh a Enders (2004: 541–542) uvádzajú, že v rámci 545 náhodne 

vybraných štúdií z oblasti výskumu vzdelávania len 42% (229) preukázateľne 

obsahovalo chýbajúce hodnoty
97
. Pozitívne je pritom možné hodnotiť, že z týchto štúdií 

už v takmer 75% prípadoch autori explicitne spomenuli výskyt chýbajúcich hodnôt. 

V rámci uvedených 229 štúdií však len 6 pracovalo s mnohonásobnou imputáciami 

alebo metódami založenými na maximálnej vierohodnosti (Peugh a Enders 2004: 542). 

Dramatickejšie údaje reportujú McKnight s kolegami ( 2007: 3), keď v rámci 300 

článkov z oblasti psychológie približne 90% preukázateľne obsahovalo chýbajúce 

hodnoty. Len malý podiel však explicitne spomenul problém výskytu chýbajúcich 

hodnôt, pričom  ešte menší podiel uviedol riešenie tohto problému
98

. 

Vzhľadom na tieto relatívne znepokojujúce skutočnosti sme preto našu analýzu 

obmedzili na štyri základné metódy práce s chýbajúcimi hodnotami
99
. Konkrétne sa 

jedná o analýzu kompletných prípadov (1), nahrádzanie chýbajúcich hodnôt 

aritmetickým priemerom (2), nahrádzanie chýbajúcich hodnôt pomocou lineárnej 

regresie (3) a nahrádzanie chýbajúcich hodnôt pomocou stochastickej regresie (4). 

Pokročilejšie techniky sme nezaradili hlavne pre ich (v predchádzajúcom odseku) 

demonštrovanú malú rozšírenosť v analytických spoločenskovedných článkoch. Tiež 

sme zohľadnili skutočnosť, že moderným metódam práce s chýbajúcimi hodnotami nie 

                                                 
96

 Jedná sa o tieto časopisy: American Political Science Review, American Journal of Political Science a 
British Journal of Political Science. Analyzované články boli publikované v rokoch 1993 až 1997. 
Obsahová analýza reportovania problému chýbajúcich hodnôt sa prirodzene týkala len článkov, ktoré 
obsahovali kvantitatívne analýzy z výberových výskumov (King et al. 2001: 49). 
97

 Skutočný podiel je však z dôvodu nemožnosti zistiť existenciu chýbajúcich v mnohých článkoch vyšší 
(Peugh a Enders 2004: 541). 
98

 Presné podiely títo autori žiaľ neuvádzajú. 
99

 Ďalšie dôvody obmedzenia našej pozornosti na štyri uvedené techniky sú predstavené v ďalšom texte. 
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je v diplomovej práci venovaný samostatný priestor
100

.  V neposlednom rade sme chceli 

znížiť už aj tak pomerne vysokú výpočtovú náročnosť realizovaných simulácií. 

Cieľom praktickej časti diplomovej práce je pokúsiť sa pomocou nižšie 

podrobne definovanej simulačnej štúdie odpovedať na štyri otázky, ktoré sú položené 

v nasledujúcich odsekoch. Tieto odseky sa vždy začínajú formuláciou výskumnej 

otázky, pričom zakaždým nasleduje vecné opodstatnenie danej otázky. Pripomíname, že 

sa stále pohybujeme v rámci hypoteticky nastavenej situácie, kedy sa prostredníctvom 

aplikovania všetkých štyroch metód práce s chýbajúcimi hodnotami za rozličných 

okolností
101
, pokúšame kvantifikovať potenciálne nevýhody týchto techník. 

Aký podiel chýbajúcich hodnôt v dátach je pri jednotlivých mechanizmoch 

chýbajúcich hodnôt problematický? Kladenie tejto otázky je relevantné, pretože 

metodologická literatúra jednoznačne nešpecifikuje, aký podiel prípadov s chýbajúcimi 

hodnotami je pri analýze problematický. Potenciálna hrozba vychýlenia odhadovaných 

parametrov totiž nezávisí len od podielu chýbajúcich hodnôt, ale aj od rozptylov 

skúmaných premenných, kovariancií medzi premennými (McKnight et al. 2007: 139), 

mechanizmov chýbajúcich hodnôt (Schlomer et al. 2010: 2) a prípadne ďalších 

faktorov. Preto v praktickej časti diplomovej práce pri jednotlivých mechanizmoch 

chýbajúcich hodnôt variujeme podiel prípadov, u ktorých hodnoty neboli pozorované. 

Zároveň chceme ukázať, akým spôsobom sa pri použití štyroch tradičných metód práce 

s chýbajúcimi hodnotami táto problematickosť realizuje (vo vzťahu k odhadovaným 

parametrom a štatistickému usudzovaniu). 

Za akých okolností poskytujú štyri vybrané metódy práce s chýbajúcimi 

hodnotami nevychýlené odhady populačných parametrov? Táto otázka priamo 

nadväzuje na predošlú otázku, pričom však kladie väčší dôraz na celkovú situačnú 

podmienenosť analýzy dát, ktoré obsahujú chýbajúce hodnoty. Konkrétne sa teda 

zaujímame o pomerne  komplexné situácie, ktoré sú definované kombináciami štyroch 

podmienok: podielom chýbajúcich hodnôt, mechanizmom chýbajúcich hodnôt, metódou 

práce s chýbajúcimi hodnotami a samotným odhadovaným parametrom. Je totiž možné, 

                                                 
100

 Moderné metódy (ako napríklad mnohonásobné imputácie) vyžadujú definovanie niektorých 
charakteristík, ktoré sú premenlivé (u mnohonásobnej imputácie napríklad počet nahradených verzií 
dátovej matice). Inými slovami, tradičné metódy práce s chýbajúcimi nevyžadujú nastavovanie ďalších 
charakteristík, pretože sú v zásade implementované podľa jednoznačného postupu. U moderných metód 
toto neplatí, pričom je na samotnom výskumníkovi, aby pre konkrétnu situáciu zvolil vhodné hodnoty 
týchto charakteristík. 
101

 Presnejšie sa zaujímame o fungovanie uvedených metód vo všetkých situáciách, ktoré sú určené 
kombináciami  variovaných experimentálnych podmienok. 
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že niektoré metódy za určitých okolností (určenými podielom chýbajúcich hodnôt 

a mechanizmom chýbajúcich hodnôt) poskytujú nevychýlené odhady určitých 

parametrov, pričom pri iných parametroch už môžu viesť k významným vychýleniam. 

Takto položená otázka je podľa nás opodstatnená, keďže cieľom rôznych analýz môže 

byť odhad rôznych parametrov. Pokiaľ však vybraná metóda poskytuje za daných 

okolností nevychýlené odhady všetkých skúmaných parametrov, tak sa (aspoň 

z hľadiska vychýlenia) jedná o optimálnu metódu. 

Umožňujú dané techniky dospieť k správnym úsudkom o populačných 

parametroch na základe výberových dát? Pri kladení tejto otázky upriamujeme našu 

pozornosť na štandardné chyby a ich potenciálne vychýlenie spôsobené jednotlivými 

metódami práce s chýbajúcimi hodnotami. Štandardná chyba (anglicky standard error) 

predstavuje smerodatnú odchýlku výberového rozdelenia štatistiky (Everitt a Skrondal 

2010: 409). Táto charakteristika, ktorá zjednodušene povedané „meria neistotu“ spojenú 

s usudzovaním o populačných parametroch na základe výberových štatistík (Diez et al. 

2012: 163), predstavuje kľúčový koncept klasickej frekvenčnej inferencie. Štandardné 

chyby sa totiž nachádzajú „v jadre“ dvoch hlavných nástrojov frekvenčného prístupu 

k štatistickému usudzovaniu. Konkrétne tým máme na mysli intervaly spoľahlivosti a 

testy významnosti (Everitt a Skrondal 2010: 174). Štandardné chyby sa vyskytujú vo 

vzorcoch na výpočet intervalov spoľahlivosti (Hendl 2006: 172) a testovacích štatistík 

(Hendl 2006: 177). Niektoré metódy práce s chýbajúcimi hodnotami síce môžu viesť 

k nevychýleným odhadom parametrov, ale zároveň môžu produkovať vychýlené 

(väčšinou podhodnotené) odhady štandardných chýb. Pokiaľ sú teda odhady 

štandardných chýb na základe výberových dát vychýlené, tak u týchto metód nominálne 

hladiny spoľahlivosti použité pri výpočte intervalov spoľahlivosti a hodnoty testovacích 

štatistík spočítaných pri testoch významnosti neodpovedajú skutočnosti. V praxi teda 

vychýlené odhady štandardných chýb vedú k nesprávnym úsudkom pri používaní dvoch 

uvedených nástrojov klasickej frekvenčnej inferencie. 

Sú naše výsledky v zhode s teoretickými očakávaniami? V tomto prípade sa 

prirodzene nejedná o vlastnú výskumnú otázku. Odpovedanie na túto otázku slúži čisto 

ako indikátor správnosti celého realizovaného postupu. Konkrétne tým máme na mysli, 

že v hlavných tendenciách by mali byť naše výsledky zhodné s teoretickými 

očakávaniami. Napríklad so zvyšujúcim podielom chýbajúcich hodnôt by sa pri 

mechanizme NMAR tiež malo zvyšovať vychýlenie odhadovaných parametrov 
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(Graham 2012: 239). Pokiaľ by sa naše výsledky líšili, tak je potrebné podrobne 

zanalyzovať potenciálne príčiny týchto rozdielov. 

3.2 Simulácie ako analytický nástroj skúmania vhodnosti metód 
práce s chýbajúcimi hodnotami 

 Keďže z podstaty veci chýbajúce hodnoty nepoznáme, tak nemôžeme vhodnosť 

použitia jednotlivých metód vyhodnocovať na reálnych sociologických dátach. Pri 

vyhodnocovaní vhodnosti použitia rôznych metód pri rozličných štatistických analýzach 

sa preto používajú simulované dáta (Little a Rubin 2002: 23). Zjednodušene povedané, 

po vytvorení kompletných simulovaných dát (tzn. dát bez chýbajúcich hodnôt) sú 

z dátovej matice vymazané hodnoty a na takto redukovaných dátach sa následne testujú 

rôzne metódy práce s chýbajúcimi hodnotami. Vzhľadom k potenciálnemu riziku, že 

v jedinej takýmto spôsobom vygenerovanej dátovej matici by v dôsledku náhody mohli 

uspokojivé výsledky vykázať aj inak nevhodné metódy, sa celý postup musí mnohokrát 

opakovať. Po dostatočnom počte opakovaní je pritom možné dospieť k validným 

záverom. 

 Pre simulácie s chýbajúcimi hodnotami, ktoré v praktickej časti diplomovej 

práce realizujeme, je možné v metodologicko-štatistickej literatúre nájsť rôzne názvy. 

Niekde bývajú označované ako Monte Carlo simulácie (napr. Graham 2012: 229–239; 

Enders 2010: 52–53), inde ako simulačné štúdie (napr. Collins et al. 2001: 339–347; 

Little a Rubin 2002: 23; Little 1988: 1201 alebo Fox 2008: 555) alebo napokon 

jednoducho ako simulácie (Schafer a Graham 2002). Všetky tieto „simulácie“ však 

majú spoločné, že v rámci kontrolovaných podmienok skúmajú získané výberové 

rozdelenia relevantných štatistík. Hoci výberové rozdelenie štatistiky vzhľadom na jeho 

definíciu
102

 predstavuje teoretický koncept, tak práve Monte Carlo simulácie umožňujú 

s využitím počítačov vytvoriť aproximácie výberových rozdelení štatistík (Paxton et al. 

2001: 289). Napriek rozličným názvom pre takéto štúdie používame v diplomovej práci 

tri vyššie predstavené termíny ako synonymá. 

 Simulácie všeobecne predstavujú pomerne komplexný analytický nástroj. 

Komplexnosť pritom závisí od množstva variovaných experimentálnych podmienok 

(tzn. podmienok, ktorých vplyv v rámci definovanej výskumnej otázky skúmame). Platí 

pritom, že miera komplexnosti sa zvyšuje s počtom variovaných podmienok (a 

prirodzene aj počtom variovaných hodnôt v rámci jednotlivých podmienok). 

                                                 
102

 Výberové rozdelenie štatistiky je pravdepodobnostné rozdelenie hodnôt výberovej štatistiky vo 
všetkých možných výberoch s rovnakým rozsahom z danej populácie (Hendl 2006: 150). 
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Komplexnosť simulačných štúdií sa prejavuje tiež v množstve na seba logicky 

nadväzujúcich krokov, ktoré musia byť jednak teoreticky zdôvodnené, a zároveň tiež 

prakticky realizovateľné. 

3.3 Simulačná štúdia: porovnávanie vhodnosti tradičných 
metód naprieč mechanizmami 

Pred podrobným popisom realizovaných simulácií v skratke naznačíme 

jednotlivé kroky simulačnej štúdie. Na stanovené ciele praktickej časti diplomovej práce 

priamo nadväzuje určenie experimentálnych podmienok, tzn. okolností ktoré sú v rámci 

realizovanej štúdie variované, a naopak aj podmienok, ktoré sú v rámci simulácií 

konštantné. Ďalej nasleduje definovanie populácie. V tomto kroku je určená vecne 

riešená úloha a hodnoty populačných parametrov (t.j. popisných charakteristík 

používaných premenných a vzťahu medzi týmito premennými). Po definovaní 

populácie nasleduje generovanie výberov z nadefinovanej populácie. V ďalšom kroku 

sú z kompletných dát podľa jednotlivých mechanizmov chýbajúcich hodnôt 

vymazávané údaje. Na takto vymazaných dátach sú potom realizované vecné analýzy. 

Výsledky týchto analýz, ktoré reprezentujú aproximácie výberových rozdelení 

jednotlivých skúmaných štatistík, sú uložené do dátových objektov (väčšinou sa jedná 

o vektory). V poslednej fáze vyhodnocovania výsledkov simulácií sú tieto dátové 

objekty podrobené analýze, pričom dôraz je prirodzene kladený na odpovedanie vyššie 

definovaných výskumných otázok. 

Prezentovaná simulačná štúdia bola realizovaná v prostredí pre štatistické 

výpočty R. R je tiež programovací jazyk, ktorý je prostredníctvom slobodnej licencie 

dostupný zdarma. Výhodnou jazyka R je, že tento jazyk sa používa jednak na 

interaktívnu analýzu dát a zároveň aj na programovanie (Chambers 2008: 13). Táto 

vlastnosť bola využitá aj v našej diplomovej práci. Jednak boli totiž interaktívne 

používané existujúce funkcie, ktoré sú súčasťou kľúčových balíkov
103
. Tiež však boli 

v rámci simulačnej štúdie vytvorené vlastné funkcie, ktoré umožnili pohodlnejšie 

riešenie vzniknutých analytických problémov. R ďalej umožňuje pomerne jednoducho 

vytvárať slučky (loops)
104

, v rámci ktorých môžu byť používané rôzne dátové objekty 

(napr. vektory, matice či zoznamy) a funkcie. Jazyk R bol tiež zvolený kvôli pomerne 

                                                 
103

 Kľúčové balíky alebo core packages sú automaticky súčasťou prostredia a sú k dispozícii hneď po 
spustení programu. Jedná sa o tieto kľúčové balíky: stats, graphics, grDevices, utils, datasets, methods, 
Autoloads a base. 
104

 V praktickej časti diplomovej práce bola mnohokrát použitá slučka for, ktorá vykonala požadované 
kroky vždy 10000 krát (čo je počet opakovaní realizovaných simulácií). 



   

 

51 

  

jednoduchej manipulácii s výsledkami čiastkových výpočtov a ich priamočiaremu 

využitiu v ďalších analýzach. V neposlednom rade predstavuje R kvôli svojej voľnej 

šíriteľnosti ideálny nástroj pre potenciálnu replikáciu simulačnej štúdie. 

Na transparentnosť a reprodukovateľnosť realizovaných simulácií bol pritom od 

začiatku kladený veľký dôraz. 

Reprodukovateľnosť je zaistená jednak sprístupnením celého skriptu v elektronickej 

prílohe diplomovej práce
105

, a zároveň kontrolovaním generátora pseudonáhodných 

čísel. Kontrolovať generátor pseudonáhodným čísel je v prostredí R možné s využitím 

dvoch nástrojov (Chambers 2008: 227). Prvým je výber metódy generovania 

pseudonáhodných čísel. R pritom disponuje možnosťou výberu metódy pre dva 

generátory, jeden pre rovnomerné rozdelenia a druhý pre normálne rozdelenia 

(Chambers 2008: 227). V celej praktickej časti diplomovej práce sme pracovali 

s pôvodnými nastaveniami metód oboch generátorov náhodných čísel
106
. Druhým 

nástrojom je tzv. nastavovanie seedu generátora pseudonáhodných čísel (Chambers 

2008: 228). Pri každom využití generátora pseudonáhodných čísel sme prostredníctvom 

funkcie set.seed sami nastavili seed
107
. Zároveň sme pri každom nastavovaní seedu 

generátora použili iný rad prirodzených čísel. Vďaka využitiu týchto dvoch nástrojov je 

preto možné simulačnú štúdiu kompletne zreprodukovať. 

3.3.1 Definovanie experimentálnych podmienok 

 Simulačné štúdie kladúce si rôzne výskumné otázky týkajúce sa problematiky 

chýbajúcich hodnôt vždy variujú vybrané experimentálne podmienky. Tieto podmienky 

pritom priamo súvisia s položenými výskumnými otázkami štúdie. Medzi často 

variované podmienky patrí rozsah výberu (napr. Collins et al. 2001; Olinsky et al. 

2003), počet premenných zahrnutých do simulácií a ich pravdepodobnostné rozdelenia 

(napr. Little 1988), podiel chýbajúcich hodnôt (napr. Olinsky et al. 2003), vzorec 

chýbajúcich hodnôt, mechanizmy chýbajúcich hodnôt (napr. Fox 2008: 554–555; 

Schafer a Graham 2002; Enders 2010: 52–54), metódy práce s chýbajúcimi hodnotami 

(napr. Fox 2008: 554–555; Olinsky et al. 2003; Enders 2010: 52–54) a napokon 

                                                 
105

 Celý skript obsahuje viac ako 4000 riadkov kódu (spolu s komentármi, ktoré popisujú jednotlivé kroky 
a teda uľahčujú orientáciu v kóde). Kvôli uvedenému rozsahu nie je skript súčasťou tlačenej verzie 
diplomovej práce. 
106

 Konkrétne sa jedná o metódy "Mersenne-Twister" a "Inversion". 
107

 Pokiaľ nie je seed nastavený užívateľom, tak R pri inicializácii generátora pseudonáhodných čísel 
využíva aktuálny čas (Chambers 2008: 228).  Takéto ad hoc definovanie seedu preto znemožňuje 
reprodukovateľnosť analýzy. 
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samotná vecná analýza a s ňou súvisiace skúmané populačné parametre. Keďže 

komplexnosť realizovaných simulácií vyjadrená počtom jedinečných kombinácií 

experimentálnych podmienok exponenciálne stúpa, tak v rámci jednotlivých 

simulačných štúdií variujú len vybrané podmienky a zvyšné podmienky naopak majú 

konštantné hodnoty. Cieľom tejto časti je preto predstaviť a zdôvodniť, ktoré 

podmienky v našej simulačnej štúdii variujeme, a ktoré naopak nechávame konštantné. 

 Začneme predstavením podmienok, pre ktoré sme zvolili konštantné hodnoty. 

Jedná sa o veľkosť výberu; premenné, s ktorými pracujeme a ich dvojrozmerné 

rozdelenie; a vzorec chýbajúcich hodnôt. Ako už bolo naznačené v sekcii o cieľoch 

praktickej časti, tak medzi tri experimentálne podmienky, ktoré v rámci našich simulácií 

variujú, patrí podiel chýbajúcich hodnôt,  mechanizmus chýbajúcich hodnôt a metóda 

práce s chýbajúcimi hodnotami. 

 V praktickej časti diplomovej práce generujeme náhodné výbery s rozsahom 

1000 jednotiek. Reprezentatívne sociologické výskumy totiž väčšinou pracujú aspoň 

s tisícom respondentov. Pracovanie s výbermi o veľkosti 1000 jednotiek teda 

predstavuje situáciu, s ktorou sa sociológovia pri praktickej analýze dát bežne 

stretávajú. Je preto zaujímavé skúmať, do akej miery môžu chýbajúce hodnoty 

ovplyvňovať hodnoty odhadnutých parametrov práve v takto veľkom výbere. 

 Naša simulačná štúdia pracuje s dvomi premennými: IQ a príjem osoby. 

Náhodné výbery pritom generujeme z dvojrozmerného normálneho rozdelenia 

uvedených premenných. Parametre tohto rozdelenia a vecné opodstatnenie riešenej 

úlohy je podrobne popísané v ďalšej časti, ktorá definuje populáciu, a preto mu na 

tomto mieste nevenujeme väčší priestor. 

 Ďalšou podmienkou, ktorej hodnoty nevariujeme, je vzorec chýbajúcich hodnôt. 

Hodnoty totiž vymazávame výhradne u premennej príjem. Ako sme už v tomto texte 

niekoľkokrát naznačili, tak príjem osoby predstavuje premennú, u ktorej sa 

s chýbajúcimi hodnotami stretávame veľmi často. Napríklad Peterson a Korin (1981: 8) 

uvádzajú, že v rozličných nimi prezentovaných výskumoch, ktoré používali odlišný 

formát otázky a rôzne metódy zberu dát, sa pohyboval podiel chýbajúcich hodnôt 

u otázky zisťujúcej príjem od 2% do 29%
108

. Vzorec s chýbajúcimi hodnotami u jedinej 

premennej sme zvolili tiež z dôvodu plnej kontroly nad procesom vymazávania hodnôt 

                                                 
108

 Pre náš príklad s chýbajúcimi hodnotami len u premennej príjem osoby si môžeme hypoteticky 
predstaviť situáciu, že všetci účastníci výskumu hneď na začiatku úspešne vyplnili IQ test a až potom 
prebehlo samotné dotazovanie. 
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podľa jednotlivých mechanizmov chýbajúcich hodnôt, a zároveň celkového 

zjednodušenia procesu vytvárania chýbajúcich hodnôt. Vymazávanie hodnôt len 

u premennej príjem tiež uľahčí použitie niektorých metód práce s chýbajúcimi 

hodnotami
109

. 

 Prvú experimentálnu podmienku v našej simulačnej štúdii predstavuje podiel 

chýbajúcich hodnôt. Už sme pritom uviedli, že metodologická literatúra je pomerne 

skúpa na odporučenia ohľadne hranice, kedy podiel chýbajúcich hodnôt v dátach začína 

byť problematický.  Ako jedno z mála praktických odporučení ohľadne takejto hranice 

je možné nájsť 5% z celkového počtu prípadov v analýze, keď hodnoty chýbajú podľa 

mechanizmov MAR alebo MNAR (IBM Software Group 2011: 1; Schafer 1999: 7). 

Naopak podiel chýbajúcich hodnôt prekračujúci hranicu 35% už považujeme za 

následok chýb v dizajne výskumu. Podobne aj Roth a Switzer (1995: 1010) 

spochybňujú význam akejkoľvek analýzy, pri ktorej podiel chýbajúcich hodnôt 

presahuje 30% prípadov. V praktickej časti diplomovej práce preto kontrolujeme vplyv 

práve tejto podmienky, pričom vytvárame 3 rôzne podiely chýbajúcich hodnôt. Tieto 

podiely sú ohraničené práve uvedenými 5% a 35% podielmi. Konkrétne sa pritom jedná 

o 10%, 20% a 30% prípadov vstupujúcich do analýzy
110

. 

 Ďalšou experimentálnou podmienkou je mechanizmus chýbajúcich hodnôt. 

Z kompletných dát pritom vymazávame hodnoty podľa všetkých troch mechanizmov 

(tzn. MCAR, MAR a NMAR). Vzhľadom k skutočnosti, že v rámci simulačnej štúdie 

pracujeme len s dvoma premennými, tak vymazávanie hodnôt príjmu čiastočne plní 

pragmatickú funkciu získania všetkých troch mechanizmov. Inými slovami, niektoré 

mechanizmy vôbec nemusia odrážať skutočný mechanizmus chýbajúcich hodnôt pre 

daný pár premenných. V praxi je pritom najpravdepodobnejšie očakávať chýbanie 

hodnôt príjmu podľa mechanizmu NMAR (Little a Rubin 2002: 16–17), pričom 

respondenti s vyššími príjmami majú väčšiu pravdepodobnosť neuvádzať svoj príjem 

(Allison 2002: 77). 

                                                 
109

 Pri nahrádzaní chýbajúcich hodnôt prostredníctvom lineárnej regresie a stochastickej regresie by totiž 
mohlo dôjsť k situácii, že hodnoty chýbajú súčasne u oboch premenných. V takejto situácii by konkrétny 
prípad nefiguroval hodnotou nezávisle premennej, a teda chýbajúca hodnoty by nemohla byť 
dopočítaná. 
110

 Je potrebné zdôrazniť, že v jednotlivých výberoch nepredstavuje podiel chýbajúcich hodnôt presne 
10%, 20% alebo 30%, ale skôr sa jedná o pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt v jednotlivých 
skupinách výberov. Napríklad, pri 10000 výberoch, v ktorých je pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich 
hodnôt 10% (pri mechanizme MCAR), variuje skutočný podiel od 6,9% (v dvoch výberoch) až do 13,7% (v 
jednom výbere). Najčastejšie v týchto výberoch pritom prirodzene chýba presne 10% hodnôt príjmu (v 
434 výberoch). Zdrojom tejto variácie podielu chýbajúcich hodnôt je technický spôsob vytvárania 
chýbajúcich hodnôt, ktorý je vysvetlený v ďalšom texte. 
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 Poslednú experimentálnu podmienku predstavuje použitá metóda práce 

s chýbajúcimi hodnotami. V našej simulačnej štúdii pracujeme so štyrmi metódami: 

analýzou obmedzenou len na prípady s platnými hodnotami u oboch premenných, 

nahrádzaním chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom, nahrádzaním chýbajúcich 

hodnôt prostredníctvom lineárnej regresie a nahrádzaním chýbajúcich hodnôt 

prostredníctvom stochastickej regresie. Analýzu dostupných prípadov (párové 

vymazávanie) ako poslednú zo základných metód práce s chýbajúcimi hodnotami, sme 

do simulácií nezaradili primárne kvôli potenciálne rozličným realizáciám tohto prístupu 

(Little a Rubin 2002: 54–55). Súčasne funkcia počítajúca regresný model v prostredí 

R
111

 vyžaduje kompletnú dátovú maticu, a teda neumožňuje využitie analýzy 

dostupných prípadov. 

 Na záver je ešte potrebné definovať počet opakovaní realizovaných simulácií. 

V rámci simulácií generujeme z definovanej populácie 10000 náhodných výberov. 

Nasledujeme tak praktickú radu Mooneyho, ktorý odporúča minimálne 1000 opakovaní 

pri Monte Carlo simuláciách
112

 (1997: 58). Výberové rozdelenie štatistiky predstavuje 

pravdepodobnostné rozdelenie hodnôt štatistiky vo všetkých možných výberoch 

s rovnakým rozsahom (Hendl 2006: 150). 10000 realizovaných výberov s veľkosťou 

1000 jednotiek by malo dobre aproximovať výberové rozdelenia sledovaných štatistík 

a zároveň umožniť sledovať, aký vplyv majú chýbajúce hodnoty na aproximácie 

jednotlivých výberových rozdelení. Inými slovami predpokladáme, že 10000 opakovaní 

by malo viesť k stabilizovaným odhadom skúmaných parametrov a teda validným 

záverom realizovaných simulácií. 

 Celkovo v rámci našej simulačnej štúdie teda variujeme tri experimentálne 

podmienky. Vzhľadom k skutočnosti, že pracujeme s 3 rozličnými podielmi 

chýbajúcich hodnôt, 3 mechanizmami chýbajúcich hodnôt a 4 metódami práce 

s chýbajúcimi hodnotami, tak štúdia pozostáva z 36 jedinečných kombinácií 

experimentálnych podmienok. Pre každú z týchto jedinečných kombinácií na 10000 

výberoch počítame korelačný koeficient a lineárny regresný model (spolu s ďalšími 

popisnými charakteristikami oboch premenných). 

                                                 
111

 Jedná sa o funkciu lm, ktorá je súčasťou základného balíka stats. 
112

 Niektoré simulačné štúdie analyzujúce problematiku chýbajúcich hodnôt pracujú práve s 1000 
opakovaniami. S 1000 opakovaniami je možné sa stretnúť napríklad u Endersa (2010: 53), Foxa (2008: 
554–555) a aj samotného Littlea (1988: 1201). 
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3.3.2 Definovanie populácie 

 Monte Carlo simulácie je možné realizovať s hodnotami populačných 

parametrov, ktoré nemusia mať žiadne vecné opodstatnenie
113
. Inými slovami, 

populáciu je možné nadefinovať výhradne matematicky
114
, bez akéhokoľvek vzťahu k 

spoločenským fenoménom. Vzhľadom k tomu, že problematiku chýbajúcich hodnôt 

chceme predstaviť spoločenskovednej verejnosti, tak sme zvolili vecne opodstatnenú 

úlohu. Pri simuláciách teda pracujeme s  premennými príjem osoby a hodnota IQ. 

Počítaním mier asociácií medzi týmito premennými tak vlastne imitujeme klasické 

skúmanie vzťahu medzi príjmom osoby a vrodenou inteligenciou (meranou výsledkom 

štandardizovaného testu). 

Tieto premenné sme zvolili z nasledujúcich dôvodov. U oboch premenných 

poznáme typy ich pravdepodobnostných rozdelení a s istými (nižšie uvedenými) 

výhradami poznáme aj hodnoty populačných parametrov definujúcich tieto rozdelenia. 

Aj keď výsledok IQ testu predstavuje z hľadiska teórie merania ordinálnu premennú, 

tak pracujeme s jeho číselnou hodnotou ako s kardinálnou spojitou premennou. Príjem 

osoby je premenná kardinálna, pričom ako sme už v tomto texte niekoľkokrát uviedli, 

tak práve u tejto premennej sa v sociologických výskumoch často stretávame 

s chýbajúcimi hodnotami. Preto budeme chýbajúce hodnoty vytvárať u premennej 

príjem. 

Je všeobecne známe, že bodové výsledky IQ testov majú v populácii normálne 

rozdelenie s priemernou hodnotou 100 bodov a smerodatnou odchýlkou 15 bodov
115

. 

Rozdelenie príjmov má približne logaritmicko-normálne rozdelenie (Hendl 2006: 149). 

Rovnako ako u normálneho rozdelenia je tvar krivky hustoty pravdepodobností 

logaritmicko-normálneho rozdelenia určený hodnotou priemeru a smerodatnej odchýlky 

(Everitt a Skrondal 2010: 259). Charakteristikou premennej, ktorá má logaritmicko-

normálne rozdelenie je to, že po zlogaritmovaní jej hodnôt nadobúda nová premenná 

normálne rozdelenie. Pred modelovaním príjmu v závislosti na IQ prostredníctvom 

lineárnej regresie je teda možné zrealizovať logaritmickú transformáciu, aby sa dosiahlo 

                                                 
113

 Príklady takýchto simulačných štúdií, ktoré sa týkajú problematiky chýbajúcich hodnôt je možné nájsť 
napríklad u Collinsa a spoluautorov  (2001), Foxa (2008: 554–555) a Littlea (1988). 
114

 Mohli by sme napríklad počítať korelačný koeficient (spolu s ďalšími charakteristikami) medzi 
premennými s  dvojrozmerným normálnym rozdelením, kde by obe premenné mali ľubovoľne zvolené 
hodnoty priemeru a rozptylu. Zároveň by mohli byť arbitrárne zvolené aj hodnoty kovariancie/korelácie 
medzi týmito premennými. 
115

 Presnejšie povedané, pri štandardizácii IQ testu po jeho vyplnení reprezentatívnym výberom 
respondentov je hodnota mediánu definovaná ako ekvivalent 100 bodov a hodnota smerodatnej 
odchýlky je definovaná ako 15 bodov. 
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normálne rozdelenie závisle premennej. Následne je možné spočítať model na takto 

transformovaných dátach a nakoniec uskutočniť exponenciálnu transformáciu 

regresného koeficientu, aby boli jeho hodnoty v rovnakých jednotkách ako pôvodná 

premenná (Gelman a Hill 2007: 59). Vzhľadom na už aj tak pomerne veľkú výpočtovú 

náročnosť realizovaných simulácií však nevychádzame zo zošikmeného logaritmicko-

normálneho rozdelenia hodnôt príjmu (a teda ani nerealizujeme vyššie uvedené 

transformácie), ale naopak predpokladáme, že príjem má v našej populácii normálne 

rozdelenie. Zároveň si však uvedomujeme, že sa jedná o podstatné zjednodušenie 

skutočnosti. 

Zdrojom osobného príjmu môžu byť mzda, zisk z podnikania, príjmy zo 

sociálneho systému zabezpečenia alebo iné druhy dávok, úroky, dividendy, renta atď.  

(Zagorsky 2007: 492). Keďže pre Českú republiku nepoznáme hodnotu parametrov 

rozdelenia príjmu osoby (založeného na takto rozmanitých zdrojoch príjmu) a zároveň 

nechceme používať napríklad ľahšie dostupné údaje za Spojené štáty americké, tak pri 

definovaní populácie namiesto príjmu osoby používame údaj o hrubej mesačnej mzde 

v Českej republike
116
. Takáto redukcia znamená, že údaje o hrubej mesačnej mzde 

neobsahujú žiadne informácie o podnikateľoch a osobách vykonávajúcich verejné 

funkcie. Priemerná hrubá mesačná mzda bola v prvom kvartáli roku 2014 podľa údajov 

ČSÚ na úrovni 25 000 Kč
117
. Smerodatnú odchýlku hrubých mesačných miezd za rok 

2014 sa nepodarilo zistiť. V roku 2006 však bola hodnota smerodatnej odchýlky 

približne 10 400 Kč (Bílková 2009: 41). Vzhľadom na to, že podľa údajov z Bílkovej 

článku sa rozptyl hrubých mesačných miezd v Českej republike z roka na rok postupne 

zvyšuje, tak pre účely našej simulačnej štúdie sme zvolili hodnotu smerodatnej 

odchýlky na úrovni 12 000 Kč. 

Medzi osobným príjmom a hodnotou IQ existuje slabá pozitívna závislosť. 

Rôzne výskumy uvádzajú hodnotu korelácie medzi týmito dvoma premennými väčšinou 

z intervalu od 0,2 do 0,4. Je logické očakávať, že hodnotu príjmu okrem vrodenej 

inteligencie ovplyvňujú ďalšie faktory ako dosiahnuté vzdelanie, sociálny kapitál, 

pohlavie, emočná inteligencia, rodinné prostredie (z ktorého osoba pochádza) atď. 

 Pre naše simulácie sme nastavili hodnotu korelácie medzi príjmom a IQ na 

úrovni 0,3. Táto hodnota bola jednak zistená v americkom reprezentatívnom výskume 

                                                 
116

 Danú premennú však aj naďalej označujeme ako príjem osoby (a nie ako hrubú mesačnú mzdu). 
117

 Presnejšie 24 806 Kč po zahrnutí podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry (Zdroj: ČSÚ, Mzdy a náklady 
práce. Citované 15.6.2014. Dostupné online na adrese: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace). 
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na viac ako 7000 respondentoch (Zagorsky 2007:493). Zároveň sa jedná o absolútnu 

hodnotu korelácie s ktorou je možné sa v spoločenských vedách stretnúť pomerne často. 

Pri technickom definovaní populácie v prostredí R je okrem vektoru 

priemerných hodnôt oboch premenných potrebné nadefinovať kovariančnú maticu 

medzi oboma premennými. Pretože pracujeme s dvoma premennými, tak kovariančná 

matica má dva riadky a dva stĺpce, pričom na diagonále sú rozptyly zmienených 

premenných. Keďže poznáme populačné hodnoty smerodatných odchýlok oboch 

premenných a korelačného koeficientu, tak po úprave vzorca pre výpočet populačného 

korelačného koeficientu (Hogg a Craig 1978: 73) spočítame hodnotu kovariancie 

nasledovne: 

   (         )                                                     

Kovariančná matica zadaná ako jeden z argumentov funkcie, ktorá generuje výbery 

z definovanej populácie
118

 preto vyzerá nasledovne: 

∑  (
        
              

) 

Posledným parametrom, ktorého hodnotu v populácii ešte nepoznáme, je 

smernica regresnej priamky z lineárneho modelu skúmajúceho závislosť príjmu na IQ. 

Dosadením už známych parametrov do vzorca popisujúceho vzťah medzi hodnotou 

korelačného koeficientu a smernicou regresnej priamky (Hendl 2006: 269) spočítame 

hodnotu regresného koeficientu: 

               
       

   
        

     

  
     

Inými slovami, v nami definovanej populácii je nárast hodnoty IQ o jeden bod spojený 

s priemerným nárastom príjmu o 240 Kč. 

V praktickej časti diplomovej práce sme sa snažili nadefinovať populáciu takým 

spôsobom, aby reprezentovala vecne zmysluplnú úlohu. Zvolené hodnoty parametrov 

pritom majú istú oporu v „skutočnosti“ očakávaných hodnotách. Keby sa však skutočné 

hodnoty vybraných parametrov v českej populácii (pre ktorú našu úlohu 

pripodobňujeme) od zvolených hodnôt významne líšili
119
, tak to nebude mať žiadny 

                                                 
118

 Výbery z populácie boli generované prostredníctvom funkcie rmvnorm, ktorá je súčasťou balíka 
mvtnorm. Táto funkcia všeobecne slúži na generovanie náhodných hodnôt z mnohorozmerného 
normálneho rozdelenia. 
119

 Najväčší potenciál pre rozdiely je v tom, že príjem osoby aproximujeme hodnotami hrubej mesačnej 
mzdy (už tým akoby redukujeme zvolenú cieľovú populáciu len na zamestnancov), u ktorej nepoznáme 
hodnotu rozptylu v populácii. Zároveň aj hodnota korelácie medzi dvoma premennými sa môže 
potenciálne líšiť od skutočných hodnôt v českej populácii. 
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vplyv na technickú realizáciu samotných simulácií a internú validitu záverov štúdie. 

Pripísanie vecného významu premenným má za cieľ primárne uľahčiť interpretáciu 

celej úlohy a tiež vecne definovať spôsob vymazávania dát podľa mechanizmov MAR 

a MNAR. Hodnoty parametrov definujúcich populáciu, z ktorej boli generované výbery, 

zhŕňa nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 2: Hodnoty populačných parametrov pre premenné IQ (v bodoch) a 

príjem osoby (v KČ) 

Parameter IQ Príjem 

μ 100 25000 

σ 15 12000 

ρIQpríjem 0,3 

cov(IQ,príjem) 54000 

β 240 

 

3.3.3 Generovanie výberov a vytváranie chýbajúcich hodnôt podľa 
jednotlivých mechanizmov 

 V tejto časti je na úvod krátko popísaný výsledok generovania náhodných 

výberov z definovanej populácie. Potom nasleduje popis procesu generovania 

chýbajúcich hodnôt podľa všetkých troch mechanizmov. Tento proces je u každého 

mechanizmu najskôr vysvetlený vecne, a potom vždy nasleduje popis technickej 

realizácie vymazávania dát v prostredí R. Ako sme uviedli vyššie, tak v rámci našej 

simulačnej štúdie sú chýbajúce hodnoty podľa všetkých mechanizmov vytvárané len 

u premennej príjem. 

Z populácie bolo vygenerovaných 10000 výberov s veľkosťou 1000 jednotiek. 

Tabuľka číslo 3 ukazuje priemerné odhady jednotlivých parametrov, ktoré boli 

spočítané z 10000 kompletných výberov. Povedané inými slovami, táto tabuľka 

obsahuje priemerné hodnoty aproximovaných výberových rozdelení jednotlivých 

štatistík. Podľa očakávaní sú vzhľadom na rozsah výberu a počet realizovaných výberov 

spočítané hodnoty veľmi podobné populačným hodnotám parametrov (zobrazeným 

v analogickej tabuľke č. 2). Na prvý pohľad je preto zrejmé, že kompletné dáta 

poskytujú nevychýlené odhady populačných parametrov. 
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Tabuľka č. 3: Priemerné odhady parametrov spočítané z 10000 výberov 

s kompletnými dátami 

Parameter IQ Príjem 

μ 100,00 24998,37 

σ 15,00 12000,24 

ρIQpríjem 0,30 

cov(IQ,príjem) 54041,85 

β 240,16 

 

 Prejdime teraz ku generovaniu chýbajúcich hodnôt. Začneme technicky 

najjednoduchším mechanizmom, ktorý predstavuje mechanizmus MCAR. Pri tomto 

mechanizme nezávisí výskyt chýbajúcich hodnôt v jednotlivých výberoch na 

pozorovaných ani chýbajúcich hodnotách. Hodnoty príjmu, ktoré boli vymazané, boli 

preto určené náhodne. K náhodnému vymazávaniu sme použili generovanie náhodných 

pokusov z binomického rozdelenia. Presnejšie povedané, pri každom výbere bol 

v prostredí R vytvorený jedinečný vektor s dĺžkou 1000 (t.j. počet jednotiek 

v jednotlivých výberoch), pričom každý prvok tohto vektora zodpovedal jednému 

náhodnému pokusu. Pravdepodobnosť úspechu pri náhodnom pokuse sa rovnala 

cieľovému podielu chýbajúcich hodnôt
120
. Po vytvorení jedinečného vektora boli 

v riadkoch dátovej matice, ktorým zodpovedali úspechy zo všetkých 1000 binomických 

pokusov, vytvorené chýbajúce hodnoty u premennej príjem. 

 Pri mechanizme MAR závisí výskyt chýbajúcich hodnôt od pozorovaných 

hodnôt, nie však od samotných chýbajúcich hodnôt. V rámci našej populácie určenej 

dvoma premennými, kedy sa chýbajúce hodnoty vyskytujú len u premennej príjem, 

preto musí výskyt chýbajúcich hodnôt závisieť od hodnôt IQ. Teoreticky je však možné 

si predstaviť rôzne typy závislostí medzi pravdepodobnosťou výskytu chýbajúcich 

hodnôt jednej premennej a hodnotami druhej premennej. Napríklad Collins a 

spoluautori (2001: 339) v ich simulačnej štúdii rozlišujú 3 typy závislostí pri 

mechanizme MAR
121

. V našej simulačnej štúdii sme sa nechali inšpirovať konvexnou 

                                                 
120

 Napríklad pri vymazávaní 10% hodnôt premennej príjem bola hodnota pravdepodobnosti úspechu 
nastavená na 0,1.  
121

 Zároveň tieto tri typy v rámci ich simulácií predstavujú variujúce experimentálne podmienky. 
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závislosťou
122
, kedy pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt jednej premennej 

súvisí primárne s krajnými hodnotami druhej premennej (Collins et al. 2001: 339)
123

. 

Jednoduchšie povedané, výskyt chýbajúcich hodnôt u jednej premennej (t.j. príjem) je 

asociovaný s vysokými a nízkymi hodnotami druhej premennej (t.j. IQ), pričom v strede 

rozdelenia druhej premennej je pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt u prvej 

premennej výrazne nižšia. Konvexný typ závislosti sme zvolili z nasledovných 

dôvodov. Jednak pri mechanizme NMAR monotónne stúpa pravdepodobnosť výskytu 

chýbajúcich hodnôt s rastúcimi hodnotami príjmu. To znamená, že pri mechanizme 

NMAR vymazávame hodnoty podľa v praxi očakávanej závislosti, keď ľudia s vyššími 

príjmami majú väčšiu pravdepodobnosť odmietať uviesť svoj príjem. Použitím 

konvexného typu závislosti tak vzhľadom na pozitívnu koreláciu medzi oboma 

premennými predchádzame potenciálne analogickým efektom mechanizmov MAR 

a NMAR na odhadované parametre
124

. 

 Technicky bolo vymazávanie podľa mechanizmu MAR realizované nasledovne. 

Najskôr bola dátová matica v každom výbere zoradená vzostupne podľa hodnôt IQ. 

Následne bola takto zoradená dátová matica rozdelené do desiatich skupín po 100 

prípadov. Pre každú zo skupín sa potom analogickým postupom ako pri mechanizme 

MCAR vygeneroval s pomocou binomického rozdelenia vektor náhodných hodnôt (s 

dĺžkou 100), podľa ktorého sa v jednotlivých skupinách vytvárali chýbajúce hodnoty 

u premennej príjem. Pri mechanizme MAR sa však v jednotlivých skupinách líšila 

pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt. Napríklad pri 10% cieľovom podiele 

chýbajúcich hodnôt bola u prvých sto prípadov s najnižšími hodnotami IQ 

pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt 0,25; v druhej skupine 0,2; v tretej 0,1 a 

vo štvrtej už len 0,04. Od ôsmej skupiny začala pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich 

hodnôt príjmu znova stúpať, pričom v desiatej skupine (t.j. skupine s najvyššími 

hodnotami IQ) bola stanovená na úrovni 0,2
125

. V riadkoch dátovej matice, ktorým 

                                                 
122

 V našom prípade sa však v porovnaní s citovanou štúdiou nejedná o „perfektnú“ realizáciu 
konvexného typu. 
123

 Ďalšími dvoma typmi závislostí sú lineárna a „zlovestná“ (po anglicky sinister). U lineárneho typu 
existuje medzi pravdepodobnosťou výskytu chýbajúcich hodnôt u jednej premennej a hodnotami druhej 
premennej lineárny vzťah. U „zlovestného“ typu je pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt 
u premennej funkciou vzájomného vzťahu ďalších dvoch premenných. 
124

 Vzhľadom sa slabú pozitívnu závislosť medzi premennými  by však toto riziko malo byť relatívne malé. 
125

 Presne sa pravdepodobnosti výskytu chýbajúcich hodnôt v jednotlivých (podľa hodnôt IQ vzostupne 
zoradených) skupinách rovnali nasledujúcim hodnotám: 0,25 (1. skupina), 0,20 (2.), 0,10 (3.), 0,04 (4.),  
0,02 (5.),  0,02 (6.),  0,02 (7.), 0,05 (8.),  0,10 (9.) a 0,20 (10. skupina). Pri 20% a 30% celkových podieloch 
chýbajúcich hodnôt boli zachované pomery pravdepodobností medzi jednotlivými skupinami. Konkrétne 
sa pri 20% celkovom podiele jednalo o tieto pravdepodobnosti: 0,50 (1.), 0,40 (2.), 0,20 (3.), 0,08 (4.), 
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zodpovedali úspechy zo všetkých 1000 binomických pokusov rozdelených do 10 

vektorov, boli vytvorené chýbajúce hodnoty u premennej príjem. 

 Pri mechanizme NMAR závisí výskyt chýbajúcich hodnôt od samotných hodnôt, 

ktoré nie sú pozorované. Ako sme uviedli vyššie, tak v rámci našej simulačnej štúdie sa 

pri tomto mechanizme so zvyšujúcim príjmom zvyšuje aj pravdepodobnosť výskytu 

chýbajúcich hodnôt. Technicky sme pri vymazávaní podľa tohto mechanizmu najskôr 

vzostupne zoradili (podľa hodnôt príjmu) dátovú maticu v každom výbere. Následne 

bola takto zoradená dátová matica rozdelená do desiatich skupín po 100 prípadov. Pre 

každú zo skupín sa potom analogickým postupom ako pri mechanizme MAR 

vygeneroval s pomocou binomického rozdelenia vektor náhodných hodnôt, podľa 

ktorého sa v jednotlivých skupinách vytvárali chýbajúce hodnoty u premennej príjem. 

Pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt pri cieľovom 10% podiele chýbajúcich 

hodnôt začínala na úrovni 0,01 v skupine s najnižšími hodnotami príjmu a postupné 

stúpala až na úroveň 0,3 v skupine s najvyššími hodnotami príjmu
126
. Záverečným 

krokom bolo samotné vymazanie hodnôt príjmu v riadkoch dátovej matice, ktorým 

zodpovedali úspechy zo všetkých 1000 binomických pokusov rozdelených do 10 

vektorov. 

Pre vytvorenie si názornejšej predstavy o výsledku generovania chýbajúcich 

hodnôt podľa jednotlivých mechanizmov slúžia štyri grafy s celkovým označením graf 

č. 2. Graf 2a pritom znázorňuje kompletné dáta pochádzajúce z prvého z 

10000 generovaných výberov. To znamená, že všetkých 1000 prípadov má v tomto 

prípade platné hodnoty u oboch premenných. Na grafe 2b je už znázornených 30% 

chýbajúcich hodnôt vytvorených podľa mechanizmu MCAR
127
. Prázdne krúžky pritom 

predstavujú prípady, u ktorých chýba hodnota príjmu. Na tomto grafe sú chýbajúce 

hodnoty rozmiestnené relatívne rovnomerne, bez akéhokoľvek náznaku závislosti na 

hodnotách IQ (horizontála os) alebo príjmu (vertikálna os). Graf 2c znázorňuje dáta 

                                                                                                                                               
0,04 (5.), 0,04 (6.), 0,04 (7.), 0,10 (8.), 0,20 (9.) a 0,40 (10.). Pri 30% podiele to zas boli 
pravdepodobnosti: 0,75 (1. skupina), 0,60 (2.), 30 (3.), 0,12 (4.), 0,06 (5.), 0,06 (6.), 0,06 (7.), 0,15 (8.), 
0,30 (9.) a 0,60 (10. skupina). 
126

 Presne sa pravdepodobnosti výskytu chýbajúcich hodnôt v jednotlivých skupinách rovnali 
nasledujúcim hodnotám: 0,01 (1. skupina), 0,02 (2.), 0,03 (3.), 0,04 (4.), 0,05 (5.), 0,05 (6.), 0,10 (7.), 0,15 
(8.), 0,25 (9.) a 0,30 (10. skupina). Pri 20% a 30% celkových podieloch chýbajúcich hodnôt boli zachované 
pomery pravdepodobností medzi jednotlivými skupinami. Konkrétne sa pri 20% celkovom podiele 
jednalo o nasledovné pravdepodobnosti: 0,02 (1. skupina), 0,04 (2.), 0,06 (3.), 0,08 (4.), 0,10 (5.), 0,10 
(6.), 0,20 (7.), 0,30 (8.), 0,50 (9.) a 0,60 (10. skupina). Pri 30% podiele to boli pravdepodobnosti: 0,03 (1. 
skupina), 0,06 (2.), 0,09 (3.), 0,12 (4.), 0,15 (5.), 0,15 (6.), 0,30 (7.), 0,45 (8.), 0,75 (9.) a 0,90 (10. skupina). 
127

 Tiež sa jedná o prvý z generovaných výberov. Graf číslo 2 totiž zobrazuje kompletné dáta a chýbajúce 
hodnoty vytvorené podľa troch mechanizmov vždy v prvom z 10000 vygenerovaných výberov. 
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chýbajúce podľa mechanizmu MAR. Najviac chýbajúcich hodnôt je v ľavej (tzn. 

hodnota IQ nižšia ako 90) a naopak v pravej časti grafu (tzn. hodnota IQ nižšia ako 

110). Rozmiestnenie prázdnych krúžkov preto verne zachycuje konvexný typ MAR 

závislosti, kedy je pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt  spojená s vysokými 

a nízkymi hodnotami IQ. Posledný graf 2d ukazuje hodnoty chýbajúce podľa 

mechanizmu NMAR. Hromadenie veľkého počtu prázdnych krúžkov v hornej časti 

grafu (tzn. hodnota príjmu vyššia ako 35000 Kč) znázorňuje asociáciu medzi 

chýbajúcimi hodnotami a vyššími hodnotami príjmu. 
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Graf č. 2: Kompletné dáta a hodnoty chýbajúce podľa troch mechanizmov (horizontálna os = IQ, vertikálna os = príjem)
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3.3.4 Vyhodnocovanie výsledkov 

 Po vytvorení chýbajúcich hodnôt sú u každého mechanizmu chýbajúcich hodnôt 

a každého podielu chýbajúcich hodnôt aplikované jednotlivé metódy práce 

s chýbajúcimi hodnotami. Následne sú na vynechaných a nahradených dátach 

realizované vecné analýzy. Konkrétne sú pre každú kombináciu experimentálnych 

podmienok počítané priemery oboch premenných, smerodatné odchýlky oboch 

premenných, korelačný koeficient a smernica regresnej priamky popisujúcej závislosť 

príjmu na IQ. Tieto charakteristiky sú u každej kombinácie experimentálnych 

podmienok počítané vždy v 10000 opakovaniach. Hoci sa z hľadiska realizovanej 

simulačnej štúdie jedná o časovo a aj výpočtovo najnáročnejšiu časť, tak z vecného 

hľadiska sa jedná o relatívne priamočiary postup. Preto tento postup nebudeme ďalej 

rozoberať a pristúpime k vyhodnocovaniu výsledkov simulačnej štúdie. 

 Vyhodnocovanie výsledkov je rozdelené podľa jednotlivých mechanizmov 

chýbajúcich hodnôt. V rámci jednotlivých mechanizmov je dôraz kladený na 

odpovedanie výskumných otázok, ktoré boli položená na začiatku tejto kapitoly. Inými 

slovami, pri každom z mechanizmov sa na základe nazhromaždených výsledkov 

postupne snažíme poskytnúť odpovede na formulované otázky. Pred samotným 

vyhodnotením je však potrebné definovať kritéria, podľa ktorých je množstvo 

vygenerovaných výsledkov analyzované. Používané kritéria pritom predstavujú 

štandardné nástroje, s ktorými je možné sa stretnúť v mnohých simulačných štúdiách 

s chýbajúcimi hodnotami. 

3.3.4.1 Nástroje vyhodnocovania výsledkov simulácií 

 Pozrime sa teda na jednotlivé nástroje pomocou ktorých vyhodnocujeme 

výsledky simulácií. Konkrétne výsledky simulačnej štúdie vyhodnocujeme na základe 

nasledujúcich kritérií: priemerný odhad parametra, štandardizované vychýlenie, RMSE 

chyba, miera pokrytia populačného parametra intervalmi spoľahlivosti a priemerná 

dĺžka intervalu spoľahlivosti. Každý z týchto nástrojov je vždy zobrazený zvlášť 

v samostatnej tabuľke. Rozloženie tabuliek odpovedá variujúcim experimentálnym 

podmienkam. Tabuľky majú analogickú štruktúru, pričom v samotných bunkách sa 

mení zobrazovaný nástroj vyhodnocovania. 
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Základný výsledok simulačnej štúdie predstavujú priemerné odhady 

vybraných
128

 populačných parametrov. Tieto odhady boli spočítané pre všetky 

kombinácie experimentálnych podmienok. Inými slovami, pre každú metódu práce 

s chýbajúcimi hodnotami bol pri jednotlivých mechanizmoch a podieloch chýbajúcich 

hodnôt spočítaný priemer z odhadnutých parametrov v 10000 výberoch. Tieto 

„základné popisné štatistiky“ sú zobrazené v tabuľkách číslo 4 a 5. Pripomíname, že 

v rámci našej simulačnej štúdie chýbajú hodnoty len u premennej príjem. Po aplikovaní 

metód nahrádzania chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom, regresiou 

a stochastickou regresiou sú preto priemerné odhady priemeru a smerodatnej odchýlky 

premennej IQ spočítané vždy na kompletných dátach. Priemerné odhady týchto dvoch 

parametrov u premennej IQ sa teda rovnajú hodnotám z tabuľky číslo 3, ktorá bola 

spočítaná na kompletných dátach (tzn. pred samotným vytváraním chýbajúcich hodnôt). 

U týchto dvoch parametrov dochádza aplikovaním metód práce s chýbajúcimi 

hodnotami (v porovnaní s kompletnými dátami) ku zmenám len pri použití analýzy 

kompletných prípadov. Vtedy sú totiž kvôli chýbajúcim hodnotám u premennej príjem 

z analýzy vynechané prípady, ktoré inak majú pozorované hodnoty IQ. Kvôli 

zjednodušeniu prezentácie výsledkov u priemerných odhadov priemeru IQ 

a smerodatnej odchýlky IQ preto uvádzame len výsledky z analýzy kompletných 

prípadov (tabuľka č. 5). 

                                                 
128

 Schválne uvádzame, že sa jedná o vybrané populačné parametre. Inými slovami, sme neodhadovali 
všetky (v rámci našej simulačnej štúdie) možné populačné parametre. Napríklad sme neodhadovali 
rozptyly oboch premenných, ale zamerali sme sa na ich smerodatné odchýlky. Výhodou smerodatných 
odchýlok je, že sú merané v rovnakých jednotkách ako dané premenné, a preto je ich vecná 
interpretácia jednoduchšia. Ďalej sme tiež neodhadovali kovarianciu, ale obmedzili sa len na koreláciu 
medzi premennými. Vychádzali sme pritom z predpokladu, že pri praktickej analýze dát sa sociológovia 
častejšie zaujímajú práve o koreláciu. Celkovo sme teda našu pozornosť upriamili na nasledujúcich 6 
parametrov: priemerný príjem (μPríjem), smerodatná odchýlka príjmu (σPríjem), priemerné IQ (μIQ), 
smerodatná odchýlka IQ (σIQ), korelačný koeficient (ρIQpríjem) a regresný koeficient (β). 
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Tabuľka č. 4: Priemerné odhady parametrov získané rôznymi metódami práce s chýbajúcimi hodnotami 

 
Mechanizmus MCAR Mechanizmus MAR Mechanizmus NMAR 

 
μPríjem σPríjem ρIQpríjem β μPríjem σPríjem ρIQpríjem β μPríjem σPríjem ρIQpríjem β 

Hodnota parametra v populácii 25000 12000 0,3 240 25000 12000 0,3 240 25000 12000 0,3 240 

Kompletné dáta (n = 1000) 24998,4 12000,2 0,300 240,2 24998,4 12000,2 0,300 240,2 24998,4 12000,2 0,300 240,2 

 

        

    

        

10% chýbajúcich hodnôt         

    

        

Analýza kompletných prípadov 24998,6 12000,0 0,300 240,1 25091,4 11945,7 0,286 240,1 23859,9 11664,4 0,292 228,1 

Nahrádzanie priemerom 24998,6 11382,5 0,284 216,0 25091,4 11331,7 0,258 195,0 23859,9 11066,0 0,277 204,3 

Nahrádzanie regresiou 24998,8 11440,1 0,315 240,1 24997,3 11440,0 0,315 240,1 23957,1 11121,6 0,307 228,1 

Nahrádzanie stochast. regresiou 24997,6 11998,8 0,300 240,0 24997,1 11997,9 0,300 240,0 23956,0 11665,3 0,293 228,1 

 

        

    

        

20% chýbajúcich hodnôt         

    

        

Analýza kompletných prípadov 24998,6 12001,8 0,300 240,2 25211,1 11881,3 0,268 240,6 22435,6 11067,9 0,279 207,2 

Nahrádzanie priemerom 24998,6 10733,2 0,268 192,2 25211,1 10625,7 0,211 149,8 22435,6 9897,2 0,248 163,5 

Nahrádzanie regresiou 24998,5 10854,9 0,332 240,2 25000,7 10857,9 0,332 240,6 22634,3 10000,9 0,310 207,2 

Nahrádzanie stochast. regresiou 24996,9 11999,8 0,300 240,4 25000,7 11999,5 0,300 240,4 22631,9 11072,2 0,280 207,2 

 

        

    

        

30% chýbajúcich hodnôt         

    

        

Analýza kompletných prípadov 24994,8 11997,4 0,300 240,2 25361,9 11789,1 0,240 240,2 20612,7 9959,7 0,252 170,2 

Nahrádzanie priemerom 24994,8 10034,0 0,251 168,1 25361,9 9862,8 0,157 103,6 20612,7 8331,2 0,208 115,7 

Nahrádzanie regresiou 24994,3 10228,9 0,352 240,2 25000,9 10237,8 0,351 240,2 20892,7 8457,7 0,301 170,2 

Nahrádzanie stochast. regresiou 24991,6 11993,9 0,300 240,2 24997,6 12001,9 0,300 240,3 20894,0 9966,2 0,256 170,2 



   

 

67 

  

Tabuľka č. 5: Priemerné odhady parametrov u premennej IQ získané analýzou 

kompletných prípadov - rôzne kombinácie mechanizmov a podielov chýbajúcich 

hodnôt 

 
μIQ σIQ 

Hodnota parametra v 

populácii 100 15 

Kompletné dáta (n = 1000) 100,00 15,00 

   MCAR 

  10% chýbajúcich hodnôt 100,00 15,00 

20% chýbajúcich hodnôt 100,00 15,00 

30% chýbajúcich hodnôt 100,00 15,00 

   MAR 

  10% chýbajúcich hodnôt 100,39 14,24 

20% chýbajúcich hodnôt 100,87 13,23 

30% chýbajúcich hodnôt 101,50 11,76 

   NMAR 

  10% chýbajúcich hodnôt 99,57 14,96 

20% chýbajúcich hodnôt 99,04 14,89 

30% chýbajúcich hodnôt 98,35 14,78 

Poznámka: Pripomíname, že hodnoty chýbajú len u premennej príjem. Pri troch 

zvyšných metódach práce s chýbajúcimi hodnotami sa preto priemerné odhady 

parametrov u premennej IQ rovnajú priemerným odhadom parametrov spočítaným na 

kompletných dátach (tzn. druhému riadku tejto tabuľky). 

 

Pre posudzovanie vychýlenia odhadovaných parametrov v rôznych 

experimentálnych podmienkach používame štandardizované vychýlenie  (standardized 

bias). Všeobecne koncept vychýlenia predstavuje odchýlku realizovaného úsudku od 

skutočnosti (Everitt a Skrondal 2010: 45). V situácii našej simulačnej štúdie 

reprezentuje vychýlenie rozdiel medzi priemerným odhadom parametra a hodnotou 

parametra v populácii. Aby metóda práce s chýbajúcimi hodnotami viedla 

k nevychýleným odhadom populačných parametrov, tak tento rozdiel musí byť logicky 

malý. Pri 10000 opakovaniach našich simulácií však nie je vôbec zložité si predstaviť, 

že aj minimálny rozdiel môže byť považovaný za štatisticky významný (a teda 
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indikujúci vychýlenie), keď o praktickej významnosti nemôže byť reč
129

. Collins 

a spoluautori uvádzajú, že vplyv vychýlenia na intervaly spoľahlivosti a testovacie 

štatistiky závisí na celkovej rozptýlenosti odhadov (2001: 340). Rozptýlenosť odhadov 

charakterizuje štandardná chyba (smerodatná odchýlka daného aproximovaného 

výberového rozdelenia). Collins a spoluautori využívajú štandardnú chybu na 

štandardizovanie vychýlenia. Konkrétne teda v súlade s týmito autormi počítame 

štandardizované vychýlenie podľa nasledovného vzorca: 

      
                                                       

                           
 (Collins et al. 2001: 340). 

Štandardizované vychýlenie preto vyjadruje vzdialenosť priemerného odhadu od 

populačnej hodnoty parametra ako percentuálny podiel štandardnej chyby/smerodatnej 

odchýlky odhadov. Napríklad štandardizované vychýlenie s hodnotou 100 vyjadruje, že 

odhad parametra je v priemere o jednu štandardnú chybu nad populačnou hodnotou 

parametra. To znamená, že sa nachádza o viac ako štvrtinu dĺžky 95% intervalu 

spoľahlivosti nad populačnou hodnotou parametra. 

Collins a kolegovia zároveň uvádzajú, že pokiaľ absolútna hodnota 

štandardizovaného vychýlenia prekročí 40% až 50%, tak vychýlenie začína mať 

nepriaznivý vplyv hneď na niekoľko aspektov štatistického usudzovania (2001: 340). 

Vzhľadom na skutočnosť, že v našej štúdii pracujeme s väčším rozsahom výberu
130

, tak 

sme ako kritickú hranicu pre štandardizované vychýlenie zvolili hornú, 50% hranicu
131

. 

S rastúcim rozsahom výberu sa totiž ceteris paribus znižuje smerodatná odchýlka 

odhadov, a teda pri rovnakom absolútnom vychýlení sa zvyšuje štandardizované 

vychýlenie. Tabuľka číslo 6 zobrazuje štandardizované vychýlenie vybraných 

odhadovaných parametrov pri rôznych experimentálnych podmienkach. Všetky bunky 

s hodnotou štandardizovaného vychýlenia nižšou ako -50 alebo vyššou ako 50 sú 

                                                 
129

 Pozrime sa napríklad na priemerný odhad priemeru príjmu (μPríjem) pri mechanizme MCAR, 30% 
chýbajúcich hodnôt a nahrádzaním chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou. Po nahradení 
chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou sa priemerný odhad rovná 24991,6 Kč (údaj je z tabuľky č. 
4). Rozdiel medzi priemerným odhadom a populačným parametrom je len 8,4 Kč. Predstavme si situáciu, 
že počítame na základe našich 10000 výberov, ktoré aproximujú výberové rozdelenie priemerného 
príjmu, jednovýberový t-test s nulovou hypotézou μPríjem = 25000Kč. Pri 9999 stupňoch voľnosti 
zodpovedá hodnote testovacej štatistiky t = -1,7216 p-hodnota 0,0852 (jedná sa o dvojstranný test). To 
znamená, že sme na hladine α = 0,1 získali štatisticky významný rozdiel. Mohli by sme teda konštatovať, 
že vychýlenie je v tomto prípade štatisticky významné (na hladine 0,1). O praktickej významnosti rozdielu 
však pri rozdiele len 8,4 Kč nie je správne uvažovať. 
130

 Collins a spoluautori pracujú s 500 prípadmi (n = 500) (2001: 339). 
131

 S polovicou štandardnej chyby odhadov ako kritériom pre posudzovanie problematickosti vychýlenia 
je možné sa stretnúť aj u Schafera s Grahamom (2002: 157). 
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vyfarbené šedou farbou. Inými slovami, v týchto šedých bunkách je vychýlenie prakticky významné. 

Tabuľka č. 6: Štandardizované vychýlenie odhadovaných parametrov pri použití rôznych metód 

 
Mechanizmus MCAR Mechanizmus MAR Mechanizmus NMAR 

10% chýbajúcich hodnôt μPríjem σPríjem ρIQpríjem β μPríjem σPríjem ρIQpríjem β μPríjem σPríjem ρIQpríjem β 

Analýza kompletných prípadov -0,4 0,0 -0,4 0,4 23,0 -19,4 -45,1 0,4 -280,1 -120,7 -25,0 -47,7 

Nahrádzanie priemerom -0,4 -228,0 -53,8 -103,8 23,0 -245,3 -149,4 -200,8 -280,1 -338,7 -79,8 -156,6 

Nahrádzanie regresiou -0,3 -204,6 46,5 0,4 -0,7 -201,6 44,1 0,4 -257,9 -315,9 23,3 -47,7 

Nahrádzanie stochast. regresiou -0,6 -0,4 -0,4 0,2 -0,7 -0,7 -0,6 0,1 -248,6 -115,0 -22,0 -46,0 

 

                        

20% chýbajúcich hodnôt                         

Analýza kompletných prípadov -0,3 0,6 0,1 0,9 49,8 -40,5 -97,3 2,0 -601,7 -315,1 -65,3 -128,9 

Nahrádzanie priemerom -0,3 -455,4 -108,7 -216,9 49,8 -498,8 -326,9 -445,1 -601,7 -742,2 -177,7 -369,2 

Nahrádzanie regresiou -0,4 -402,2 91,6 0,9 0,2 -390,5 81,6 2,0 -559,2 -690,9 29,3 -128,9 

Nahrádzanie stochast. regresiou -0,7 -0,1 0,6 1,2 0,2 -0,2 0,3 1,2 -528,6 -294,6 -55,8 -119,7 

 

                        

30% chýbajúcich hodnôt                         

Analýza kompletných prípadov -1,2 -0,8 0,3 0,8 80,7 -67,8 -168,7 0,6 -1003,6 -683,0 -134,5 -279,2 

Nahrádzanie priemerom -1,2 -680,6 -165,5 -340,1 80,7 -772,9 -577,6 -802,7 -1003,6 -1371,4 -308,7 -707,7 

Nahrádzanie regresiou -1,3 -588,6 133,9 0,8 0,2 -556,9 105,5 0,6 -943,1 -1275,5 3,4 -279,2 

Nahrádzanie stochast. regresiou -1,7 -1,7 0,2 0,5 -0,5 0,5 -0,5 0,7 -883,3 -629,1 -112,5 -254,2 
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Ďalším často používaným kritériom pri vyhodnocovaní úspešnosti rôznych 

metód práce s chýbajúcimi hodnotami je tzv. RMSE chyba (root mean square error)
132

. 

Zjednodušene povedané, RMSE chyba predstavuje priemernú odchýlku odhadnutého 

parametra od jeho populačnej hodnoty. Táto chyba sa pre parameter θ a metódu práce 

s chýbajúcimi hodnotami m vypočíta podľa vzorca
133

: 

RMSE (θ, m) = √
 

 
 ∑ (     
 
   )     , 

kde     predstavuje odhad parametra θ metódou m vo výbere i. V každom výbere sa 

teda najskôr spočíta rozdiel medzi hodnotou populačného parametra θ a odhadom 

parametra v tomto výbere    . Po umocnení týchto rozdielov sa z nich spočíta 

priemerná hodnota. Po následnom odmocnení tohto priemeru sú hodnoty chyby RMSE 

v rovnakých jednotách ako hodnoty skúmaného parametra. RMSE chyba nadobúda len 

kladné hodnoty. Pokiaľ metóda práce s chýbajúcimi hodnotami vedie k nevychýleným 

odhadom parametrov, tak sa RMSE chyba rovná štandardnej chybe odhadov 

parametrov. Pri vychýlených odhadoch parametrov sa RMSE chyba rovná súčtu 

vychýlenia a štandardnej chyby odhadov parametrov (Everitt a Skrondal 2010: 274). 

RMSE chyba preto v sebe kombinuje okrem konceptu vychýlenia tiež koncept 

efektívnosti
134

 (Collins et al. 2001:340). Pokiaľ totiž dve metódy práce s chýbajúcimi 

hodnotami súčasne poskytujú nevychýlené odhady parametrov, tak metóda s nižšou 

chybou RMSE je efektívnejšia (pretože rozptyl odhadov parametrov je u tejto metódy 

menší). Hodnoty RMSE u vybraných parametrov pri rôznych experimentálnych 

podmienkach zobrazuje nasledovná tabuľka číslo 7.

                                                 
132

 Jej použitie je možné nájsť napríklad u Foxa (2008: 555), Schafera s Grahamom (2002) či Collinsa 
a spoluautorov (2001). 
133

 Tento vzorec je prevzatý z dokumentácie balíka hydroGOF, ktorý bol použitý pri výpočte RMSE chýb 
(Mauricio Zambrano-Bigiarini 2014: 60). 

134
 Napríklad Fox používa RMSE primárne ako indikátor efektívnosti (2008: 555). 
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Tabuľka č. 7: RMSE odhadovaných parametrov pri použití rôznych metód práce s chýbajúcimi hodnotami 

 
Mechanizmus MCAR Mechanizmus MAR Mechanizmus NMAR 

10% chýbajúcich hodnôt μPríjem σPríjem ρIQpríjem β μPríjem σPríjem ρIQpríjem β μPríjem σPríjem ρIQpríjem β 

Analýza kompletných prípadov 397,9 279,6 0,030 25,4 407,2 284,6 0,034 26,8 1210,6 435,9 0,031 27,6 

Nahrádzanie priemerom 397,9 674,3 0,033 33,3 407,2 721,7 0,051 50,3 1210,6 973,8 0,037 42,3 

Nahrádzanie regresiou 396,1 623,2 0,035 25,4 394,4 625,1 0,036 26,8 1118,5 921,4 0,032 27,6 

Nahrádzanie stochast. regresiou 415,1 291,9 0,032 26,6 410,5 297,0 0,034 28,8 1125,3 443,6 0,032 28,6 

 

  

  

    

  

    

  

  

20% chýbajúcich hodnôt   

  

    

  

    

  

  

Analýza kompletných prípadov 421,1 297,2 0,032 26,8 473,4 316,0 0,046 30,8 2599,6 977,9 0,039 41,5 

Nahrádzanie priemerom 421,1 1297,0 0,043 52,7 473,4 1401,6 0,093 92,5 2599,6 2121,8 0,060 79,3 

Nahrádzanie regresiou 416,2 1180,0 0,047 26,8 418,2 1178,9 0,051 30,8 2403,2 2019,9 0,037 41,5 

Nahrádzanie stochast. regresiou 447,7 320,9 0,034 28,9 446,3 327,8 0,040 34,2 2410,1 979,7 0,040 42,8 

 

  

  

    

  

    

  

  

30% chýbajúcich hodnôt   

  

    

  

    

  

  

Analýza kompletných prípadov 451,9 321,3 0,034 28,9 576,0 375,8 0,070 36,7 4409,1 2062,1 0,059 74,2 

Nahrádzanie priemerom 451,9 1987,1 0,057 74,9 576,0 2155,0 0,145 137,5 4409,1 3678,6 0,097 125,5 

Nahrádzanie regresiou 444,9 1796,5 0,065 28,9 444,0 1790,4 0,071 36,7 4130,3 3553,1 0,041 74,2 

Nahrádzanie stochast. regresiou 487,2 353,5 0,038 31,8 489,4 369,0 0,048 40,9 4132,3 2059,3 0,059 75,0 

Poznámka: RMSE predstavuje priemernú odchýlku odhadnutého parametra od hodnoty parametra v populácii 
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Po vyhodnotení vychýlenia (a efektívnosti) odhadov zameriame svoju pozornosť 

aj na štandardné chyby. Pri skúmaní štandardných chýb odhadov parametrov spojených 

s rôznymi metódami práce s chýbajúcimi hodnotami sa tradične používa indikátor 

percentuálneho pokrytia populačného parametra intervalmi spoľahlivosti (napr. Schafer 

a Graham 2002; Enders 2010: 96–97; Fox 2008: 555). Základná idea stojaca za týmto 

indikátorom je nasledovná: ak daná metóda poskytuje nevychýlené odhady populačných 

parametrov, tak intervaly spoľahlivosti by pri dostatočnom počte opakovaní mali na 

zvolenej hladine spoľahlivosti pokryť hodnotu populačného parametra práve v takom 

podiele náhodných výberov, ktorý odpovedá zvolenej hladine spoľahlivosti. Napríklad 

pri počítaní 95% intervalov spoľahlivosti by mali spočítané intervaly spoľahlivosti 

pokryť populačnú hodnotu parametra práve v približne 95% realizovaných výberov. 

Vzhľadom na všeobecný vzorec výpočtu intervalov spoľahlivosti preto takéto pokrytie 

zodpovedá nevychýleným odhadom štandardných chýb parametrov (Enders 2010: 96). 

 Pri použití 95% intervalov spoľahlivosti je problematická miera pokrytia, ktorá 

je nižšia ako 90% (Schafer a Graham 2002: 157). Pokiaľ sa totiž pri použití 95% 

intervalov spoľahlivosti rovná skutočná miera pokrytia 90%, tak sa to prejaví na 

nesprávnej úrovni chyby prvého druhu. V takejto situácii je pravdepodobnosť chyby 

prvého druhu pri tradične zvolenej hladine 0,05 v skutočnosti dvojnásobná (Collins et 

al. 2001: 340; Schafer a Graham 2002: 157). V rámci vyhodnocovania našej simulačnej 

štúdie preto tiež u všetkých kombinácií experimentálnych podmienok počítame 95% 

intervaly spoľahlivosti. Svoju pozornosť sme však obmedzili len na dva parametre: 

priemerný príjem (μPríjem) a regresný koeficient (β)
135
. Tabuľka číslo 8 zobrazuje 95% 

intervaly spoľahlivosti týchto dvoch parametrov. Miera pokrytia populačného parametra 

na kompletných dátach je 94,8% (u priemerného príjmu), resp. 95,2% (u regresného 

koeficientu). Vidíme teda, že pri realizovaní procedúry na dátach bez chýbajúcich 

hodnôt zodpovedá miera pokrytia zvolenej hladine spoľahlivosti. V tabuľke číslo 8 sú 

kvôli jednoduchšej orientácii šedou farbou zvýraznené bunky, ktorým odpovedá miera 

pokrytia nižšia ako 90%. Zároveň sú tučným písmom zvýraznené bunky, v ktorých daná 

metóda síce poskytuje nevychýlené odhady populačných parametrov, ale miera pokrytia 

je nižšia ako 90%. 

                                                 
135

 K tejto koncentrácii pozornosti nás viedli nasledujúce dôvody. Jednak po zvážení spôsobu vytvárania 
chýbajúcich hodnôt by nemalo príliš veľký význam počítať intervaly spoľahlivosti pre priemerné IQ. 
Korelačný koeficient sme vynechali kvôli nutnosti realizovať dve transformácie, ktoré by predĺžili celý 
proces výpočtu. V neposlednom rade sme tiež chceli zjednodušiť prezentáciu výsledkov, keďže k miere 
pokrytia tiež vždy počítame aj priemernú dĺžku intervalu spoľahlivosti. 



   

 

73 

  

 Posledné kritérium vyhodnocovania  výsledkov simulácií predstavuje priemerná 

dĺžka intervalu spoľahlivosti. Pri dvoch vybraných parametroch bola na základe 

každého z 10000 výberov spočítaná dĺžka 95% intervalu spoľahlivosti. Z týchto 10000 

dĺžok sa následne spočítal priemer. Kratšia priemerná dĺžka pritom všeobecne odpovedá 

vyššej presnosti daných intervalových odhadov. Preto sú pri dodržaní predpokladu 

správnej miery pokrytia populačného parametra preferované kratšie intervaly 

spoľahlivosti (Schafer a Graham 2002: 157). Priemerné dĺžky intervalov spoľahlivosti 

sú spolu s mierami pokrytia zobrazené v tabuľke číslo 8.
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Tabuľka č. 8: Miera pokrytia (v %) hodnoty populačného parametra intervalmi spoľahlivosti rôznymi metódami a priemerná dĺžka 

intervalu spoľahlivosti pri použití rôznych metód 

 
Mechanizmus MCAR Mechanizmus MAR Mechanizmus NMAR 

 
μPríjem β μPríjem β μPríjem β 

 

Miera 

pokr. 

(v %) 

Priem. 

dĺžka 

int. 

Miera 

pokr. 

(v %) 

Priem. 

dĺžka 

int. 

Miera 

pokr. 

(v %) 

Priem. 

dĺžka 

int. 

Miera 

pokr. 

(v %) 

Priem. 

dĺžka 

int. 

Miera 

pokr. 

(v %) 

Priem. 

dĺžka 

int. 

Miera 

pokr. 

(v %) 

Priem. 

dĺžka 

int. 

Kompletné dáta 94,8 1489,3 95,2 94,8 94,8 1489,3 95,2 94,8 94,8 1489,3 95,2 94,8 

10% chýbajúcich hodnôt   

  

    

  

    

  

  

Analýza kompletných prípadov 95,1 1570,3 95,1 100,0 94,1 1563,1 95,0 105,3 17,8 1526,1 92,2 97,7 

Nahrádzanie priemerom 92,1 1412,7 81,9 90,4 91,3 1406,4 50,5 90,7 13,3 1373,4 64,5 88,1 

Nahrádzanie regresiou 92,3 1419,8 92,5 89,9 92,7 1419,8 90,8 89,9 19,4 1380,3 88,4 87,7 

Nahrádzanie stochast. regresiou 92,6 1489,2 92,4 94,8 93,0 1489,0 90,1 94,8 22,2 1447,8 89,3 92,4 

20% chýbajúcich hodnôt                         

Analýza kompletných prípadov 95,2 1666,0 95,1 106,1 91,5 1649,2 95,0 120,3 0,0 1536,5 74,4 99,2 

Nahrádzanie priemerom 88,5 1332,1 41,5 85,6 83,5 1318,8 1,2 86,0 0,0 1228,3 4,1 79,4 

Nahrádzanie regresiou 89,3 1347,2 88,4 84,8 89,0 1347,6 83,2 84,8 0,0 1241,2 60,3 78,7 

Nahrádzanie stochast. regresiou 90,4 1489,3 89,7 94,8 90,2 1489,2 83,7 94,8 0,0 1374,2 65,8 88,0 

30% chýbajúcich hodnôt                         

Analýza kompletných prípadov 95,0 1781,1 95,0 113,4 86,5 1749,6 94,9 144,7 0,0 1478,3 20,1 96,9 

Nahrádzanie priemerom 83,3 1245,3 7,0 80,5 70,1 1224,1 0,0 80,7 0,0 1034,0 0,0 67,5 

Nahrádzanie regresiou 84,7 1269,5 82,8 79,3 84,5 1270,6 72,2 79,3 0,0 1049,7 7,6 66,8 

Nahrádzanie stochast. regresiou 87,4 1488,6 86,4 94,7 87,1 1489,6 75,1 94,8 0,0 1236,9 14,5 79,8 
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3.3.4.2 Interpretácia výsledkov simulačnej štúdie 

Začnime vyhodnocovaním výsledkov pri mechanizme MCAR. Z hľadiska 

vychýlenia vedú dve tradičné metódy práce s chýbajúcimi hodnotami k nevychýleným 

odhadom všetkých skúmaných parametrov bez ohľadu na podiel chýbajúcich hodnôt. 

Podľa očakávaní sa jedná o analýzu kompletných prípadov a stochastickú regresiu 

(tabuľka č. 6). Na druhú stranu nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým 

priemerom vedie k vychýleným odhadom väčšiny skúmaných parametrov už pri 10% 

podiele chýbajúcich hodnôt. Jedinú výnimku pritom tvorí odhad populačnej hodnoty 

priemeru nahrádzanej premennej. Realizovaná simulačná štúdia teda potvrdzuje 

teoretické očakávanie, že pri mechanizme MCAR vedie nahrádzanie chýbajúcich 

hodnôt aritmetickým priemerom k nevychýleným odhadom len pri priemere premennej, 

ktorej hodnoty boli nahradené. Nahrádzanie prostredníctvom regresie podľa očakávania 

znižuje rozptyl imputovanej premennej, a zároveň zvyšuje koreláciu medzi 

premennými. U oboch týchto metód pritom platí, že so zvyšujúcim podielom 

chýbajúcich hodnôt sa zvyšuje aj štandardizované vychýlenie odhadovaných 

parametrov (tabuľka č. 6). Pre nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým 

priemerom teda už aj 10% podiel chýbajúcich hodnôt pri najmenej spornom 

mechanizme MCAR predstavuje problém, s ktorým si táto technika nedokáže poradiť. 

Potvrdzuje sa, že nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom predstavuje 

vôbec najhoršiu z analyzovaných metód. Regresné nahrádzanie chýbajúcich hodnôt 

vedie bez ohľadu na podiel chýbajúcich hodnôt k nevychýleným odhadom priemeru 

imputovanej premennej a regresného koeficientu popisujúceho závislosť príjmu na IQ. 

Porovnajme teraz medzi sebou dve celkovo najvhodnejšie techniky, tzn. analýzu 

kompletných prípadov a nahrádzanie chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou. Obe 

techniky vedú k nevychýleným odhadom všetkých skúmaných parametrov
136
. Skúmanie 

RMSE chýb však odhaľuje, že analýza kompletných prípadov predstavuje pri 

mechanizme MCAR efektívnejšiu metódu u každého z parametrov. Vzhľadom na 

nevychýlené odhady parametrov totiž hodnoty RMSE chyby predstavujú štandardné 

chyby odhadov týchto parametrov. Tabuľka číslo 7 pritom jednoznačne ukazuje, že 

rozptyl odhadov je vždy väčší u stochasticko-regresného nahrádzania chýbajúcich 

hodnôt. Analýza kompletných prípadov tiež u intervalov spoľahlivosti pre oba skúmané 

                                                 
136

 Analýzy kompletných prípadov sa týkajú tiež dva parametre u premennej príjem. Podľa očakávania 
však analýza kompletných prípadov poskytuje pri mechanizme MCAR nevychýlené odhady priemerného 
IQ a smerodatnej odchýlky IQ (pri všetkých troch podieloch chýbajúcich hodnôt, pozri tabuľku č. 5). 
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parametre produkuje miery pokrytia, ktoré zodpovedajú zvolenej 95% hladine 

spoľahlivosti. Túto pozitívnu charakteristiku je možné pozorovať pri všetkých troch 

podieloch chýbajúcich hodnôt (tabuľka č. 8). Stochastická regresia vedie k takémuto 

výsledku len pri 10% podiele chýbajúcich hodnôt, pričom už aj tu miera pokrytia 

u oboch parametrov dosahuje v priemere len 92,5%. U vyšších podielov už miera 

pokrytia osciluje okolo problematickej 90% hranice, alebo je dokonca niekoľko 

percentuálnych bodov pod touto hranicou. Ceteris paribus teda v rámci našej simulačnej 

štúdie predstavuje pri mechanizme MCAR analýza kompletných prípadov 

najvhodnejšiu metódu práce s chýbajúcimi hodnotami. 

 Venujme teraz pozornosť štandardným chybám, ku ktorým vedú metódy práce s 

chýbajúcimi hodnotami pri mechanizme MCAR. Zameriame sa pritom na štandardné 

chyby odhadov regresného koeficientu (tzn. štandardné chyby odhadov smernice 

regresnej priamky). V rámci zjednodušenia sa však nezaoberáme nahrádzaním 

chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom, ktoré pri odhadovaní regresného 

koeficientu vedie k vychýleným odhadom tohto parametra
137

. Aby sa vplyv danej 

metódy práce s chýbajúcimi hodnotami mohol čo najviac „rozvinúť“, tak sa zameriame 

na situáciu, kedy chýbajú hodnoty príjmu až u 30% prípadov. Inými slovami skúmame 

rozdelenie štandardných chýb pri odhadovaní smernice regresnej priamky po aplikovaní 

analýzy kompletných prípadov, nahrádzania chýbajúcich hodnôt regresiou 

a nahrádzania chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou. Zároveň pritom považujeme 

za užitočné porovnávať tieto odhady štandardných chýb s odhadmi, ktoré boli získané 

na dátach bez akýchkoľvek chýbajúcich hodnôt (tzn. pôvodne vygenerovaných 

výberoch). 

 Graf číslo 3 obsahuje štyri histogramy početností, ktoré zachytávajú rozdelenie 

štandardných chýb odhadov regresných koeficientov zo všetkých 10000 výberov. Biely 

histogram úplne vľavo predstavuje rozdelenie štandardných chýb regresného 

koeficientu po aplikovaní nahrádzania chýbajúcich hodnôt lineárnou regresiou. Najnižší 

šedý histogram úplne vpravo zas znázorňuje štandardné chyby po obmedzení vecnej 

analýzy len na kompletné prípady. Dva prekrývajúce sa histogramy v strednej časti 

grafu zastupujú pôvodné dáta bez chýbajúcich hodnôt a chýbajúce hodnoty nahradené 

stochastickou regresiou. Keďže u pôvodných dát majú štandardné chyby menší rozptyl, 

tak vyšší histogram umiestnený v pozadí zastupuje pôvodné dáta. Naopak nižší

                                                 
137

 Všeobecne platí, že táto metóda podobne ako všetky ďalšie imputačné metódy predstavené v tejto 
práci  podhodnocuje štandardné chyby odhadov. 
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histogram, ktorý bol na grafe umiestnený na histogram pôvodných dát, zobrazuje štandardné chyby po nahradení chýbajúcich hodnôt 

stochastickou regresiou. 

Graf č.3 – Histogramy početností štandardných chýb regresných koeficientov pri mechanizme MCAR (zľava-doprava: regresné 

nahrádzanie, stochasticko-regresné nahrádzanie, pôvodné dáta, analýza kompletných prípadov) 
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Z grafu číslo 3 je očividné, že analýza kompletných prípadov v porovnaní 

s úplnými dátami značne nadhodnocuje štandardné chyby odhadov regresných 

koeficientov. Vzhľadom na skutočnosť, že veľkosť štandardnej chyby je nepriamo 

úmerná počtu pozorovaní
138
, tak sa všeobecne nejedná o prekvapenie. Zároveň však 

majú štandardné chyby u analýzy kompletných prípadov najväčší rozptyl, čo sa graficky 

prejavuje v šírke daného histogramu. Z praktického hľadiska je pritom podstatný 

dôsledok, že analýza kompletných prípadov síce vedie odpovedajúcim mieram pokrytia 

populačného parametra intervalmi spoľahlivosti, ale zároveň tak činí pri zníženej 

presnosti intervalových odhadov (tabuľka č. 8). Tento poznatok je možné vysvetliť 

skutočnosťou, že analýza kompletných prípadov pri mechanizme MCAR produkuje 

presné odhady štandardných chýb len pre podmnožinu dátovej matice s kompletnými 

hodnotami. Pri porovnaní s celkovou dátovou maticou sú však štandardné chyby 

nadhodnotené (van Buuren 2012: 8). 

 Naopak k značnému podhodnoteniu odhadov štandardných chýb vedie 

nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie (biely histogram v ľavej časti 

grafu č. 3). Podľa očakávania je pritom podhodnotenie štandardných chýb väčšie ako 

u nahrádzania chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou
139
. Pomerne prekvapivo však 

vyznieva porovnanie dvoch prekrývajúcich sa histogramov. Nahrádzanie chýbajúcich 

hodnôt stochastickou regresiou totiž v porovnaní s pôvodnými dátami vedie len 

k nepatrne podhodnoteným priemerným odhadom štandardných chýb
140
. Toto nepatrné 

podhodnotenie sa však spolu s relatívne väčším rozptylom štandardných chýb
141

 (a aj 

väčším rozptylom samotných odhadov smerníc regresnej priamky) prejaví na miere 

pokrytia populačného parametra intervalmi spoľahlivosti. U stochastickej regresie pri 

30% chýbajúcich hodnôt klesá miera pokrytia až na 86,4% (tabuľka č. 8). 

 Prejdime teraz k mechanizmu MAR. Pripomíname, že výskyt chýbajúcich 

hodnôt u premennej príjem je pri tomto mechanizme asociovaný s vysokými a 

súčasne nízkymi hodnotami premennej IQ. Táto konvexná závislosť má za následok, že 

                                                 
138

 Presnejšie povedané je nepriamo úmerná odmocnine z počtu pozorovaní zmenšeného o jednotku 
(tzn. n-1) (Hendl 2006: 273). 
139

 Po nahradení chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie ležia všetky nahradené hodnoty na 
regresnej priamke. Po následnom spočítaní vecnej regresnej analýzy na takto nahradených dátach je 
reziduálny rozptyl ceteris paribus menší, ako by bol po nahradení chýbajúcich hodnôt stochastickou 
regresiou. 
140

 Priemerná štandardná chyba pri pôvodných dátach je 24,162 a pri dátach nahradených stochastickou 
regresiou 24,139. 
141

 Smerodatná odchýlka štandardných chýb sa pri pôvodných dátach rovná 0,765 a pri dátach 
nahradených stochastickou regresiou je až 0,898. 



   

 

79 

  

práve analýza kompletných prípadov vedie pri mechanizme MAR (u jedného 

z parametrov) k absolútne najväčšiemu štandardizovanému vychýleniu. Konkrétne 

k tejto nežiaducej situácii dochádza pri odhadovaní smerodatnej odchýlky IQ, keď je 

podiel chýbajúcich hodnôt najvyšší (tzn. 30%). Priemerný odhad tohto parametra je po 

aplikovaní analýzy kompletných prípadov len 11,76 bodov  (tabuľka č. 5), čo odpovedá 

štandardizovanému vychýleniu až -813,7%. Pokiaľ si uvedomíme, že aplikovaním 

analýzy kompletných prípadov sú prípady s krajnými hodnotami IQ vynechávané 

z analýzy
142
, tak celková redukcia rozptylu premennej IQ je logickým dôsledkom 

použitia tejto techniky práce s chýbajúcimi hodnotami. Analýza kompletných prípadov 

vedie pri mechanizme MAR k prakticky významným vychýleniam odhadov 

priemerného IQ a smerodatnej odchýlky IQ už pri 10% podiele chýbajúcich hodnôt
143

. 

S rastúcim podielom chýbajúcich hodnôt pritom hodnota štandardizovaného vychýlenia 

rastie. 

 Na základe výsledkov realizovaných simulácií je možné konštatovať, že analýza 

kompletných prípadov vedie k nevychýleným odhadom pri každom z troch podielov 

chýbajúcich hodnôt len u regresného koeficientu. Toto zistenie potvrdzuje v druhej 

kapitole prezentovanú vlastnosť metódy, že pokiaľ výskyt chýbajúcich hodnôt v dátach 

závisí len na hodnotách nezávisle premenných (v tomto prípade IQ), tak použitie 

analýzy kompletných prípadov vedie k nevychýleným odhadom regresných 

koeficientov u všetkých mechanizmov chýbajúcich hodnôt. Inak sa u analýzy 

kompletných prípadov objavuje tendencia nadhodnocovať príjem a naopak 

podhodnocovať rozptyl príjmu. Táto tendencia sa vo väčšom rozsahu  prejavuje pri 

vyšších podieloch chýbajúcich hodnôt. Napriek tomu, že pri 10% podiele chýbajúcich 

hodnôt vedie analýza kompletných prípadov k „formálne“ nevychýleným
144

 hodnotám 

väčšiny parametrov, tak už ani na tejto najnižšej úrovni nie je (v porovnaní 

s mechanizmom MCAR) jej fungovanie presvedčivé. V situácii definovanej našou 

simulačnou štúdiou teda ani pri 10% podiele chýbajúcich hodnôt nemožno hodnotiť 

fungovanie tejto metódy ako uspokojivé. 

 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom disponuje pri 

mechanizme MAR analogickými vlastnosťami (tzn. podhodnocovanie rozptylu 

                                                 
142

 Pretože u nich chýba hodnota príjmu. 
143

 Pri 10% podiele chýbajúcich hodnôt je hodnota štandardizovaného vychýlenia u priemerného IQ 75,2 
a u smerodatnej odchýlky IQ až -213,9. 
144

 Prívlastok „formálne“ znamená, že absolútna hodnota štandardizovaného vychýlenia (v tabuľke č. 6) 
je menšia ako 50. 
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imputovanej premennej, podhodnocovanie korelácie medzi premennými) ako pri 

mechanizme MCAR. Zároveň je však očividný aj postupný vznik vychýlenia odhadov 

priemernej hodnoty samotnej nahradenej premennej. V porovnaní s ďalšími 

parametrami je však miera vychýlenia u tohto parametra na každej úrovni chýbajúcich 

hodnôt relatívne malá (tabuľka č. 6). Výsledky simulačnej štúdie aj pri mechanizme 

MAR potvrdzujú, že nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom ani 

zďaleka nepredstavuje vhodnú metódu práce s chýbajúcimi hodnotami. 

 Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie vedie v rámci našej 

simulačnej štúdie k nevychýleným odhadom priemeru nahradenej premennej 

a regresného koeficientu (a to pri každom podiele chýbajúcich hodnôt). Nevychýlený 

odhad regresného koeficientu je v súlade s očakávaním, keďže premenná spôsobujúca 

výskyt chýbajúcich hodnôt (v tomto prípade IQ) je súčasťou modelu pre regresné 

nahrádzanie chýbajúcich hodnôt. Toto správne špecifikovanie imputačného modelu má 

za následok aj nevychýlený odhad priemeru nahradenej premennej (van Buuren 2012: 

15–16). 

 Jedinou metódou, ktorá pri mechanizme MAR vedie k nevychýleným odhadom 

všetkých skúmaných parametrov je nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom 

stochastickej regresie. Metóda z hľadiska vychýlenia funguje optimálne na každej 

úrovni podielu chýbajúcich hodnôt. Podobne ako pri mechanizme MCAR však miera 

pokrytia hodnôt populačných parametrov intervalmi spoľahlivosti nedosahuje 

nominálnu hladinu spoľahlivosti a väčšinou sa buď pohybuje okolo kritickej 90% 

hodnoty, alebo je dokonca výrazne pod ňou (tabuľka č. 8). Všeobecne teda nahrádzanie 

chýbajúcich hodnôt môže viesť k nesprávnym štatistickým úsudkom, napriek tomu, že 

metóda produkuje celkovo nevychýlené odhady všetkých parametrov. 

 Pozrime sa teraz analogicky ako u mechanizmu MCAR na štandardné chyby 

odhadov regresných koeficientov. Znova pritom pracujeme len s metódami, ktoré vedú 

k nevychýleným odhadom smernice regresnej priamky pri všetkých troch podieloch 

chýbajúcich hodnôt. Konkrétne sa opäť jedná o analýzu kompletných prípadov, 

nahrádzanie chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie a nahrádzanie chýbajúcich 

hodnôt stochastickou regresiou. Graf číslo 4 analogicky zobrazuje histogramy rozdelení 

štandardných chýb regresných koeficientov, ktoré vznikli aplikovaním uvedených troch 

techník pri 30% podiele chýbajúcich hodnôt. Biely histogram vľavo zobrazuje 

rozdelenie štandardných chýb po aplikovaní regresného nahrádzania chýbajúcich 

hodnôt a najnižší histogram úplne vpravo zas rozdelenie štandardných chýb pri analýze 
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kompletných prípadov. Dva prekrývajúce sa histogramy v strednej časti grafu znova zastupujú pôvodné dáta bez chýbajúcich hodnôt (vyšší 

histogram v pozadí) a chýbajúce hodnoty nahradené stochastickou regresiou (tmavší graf v popredí). 

Graf č.4 – Histogramy početností štandardných chýb regresných koeficientov pri mechanizme MAR (zľava-doprava: regresné 

nahrádzanie, stochasticko-regresné nahrádzanie, pôvodné dáta, analýza kompletných prípadov) 
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 Analýza kompletných prípadov aj pri mechanizme MAR nadhodnocuje 

štandardné chyby odhadov regresných koeficientov. Tento efekt je pritom omnoho 

výraznejší ako pri mechanizme MCAR. Priemerný odhad štandardnej chyby pri 

mechanizme MAR je 36,8; keď pri mechanizme MCAR má hodnotu len 28,9. Podobne 

vyznieva aj porovnanie rozptylov, ktoré sa graficky pretavuje do omnoho nižšieho (ale 

zároveň výrazne) širšieho histogramu pri mechanizme MAR. Vzhľadom na takto 

nadhodnotené štandardné chyby nie je prekvapivé, že analýza kompletných prípadov 

znova vedie k odpovedajúcim mieram pokrytia populačného parametra intervalmi 

spoľahlivosti. V porovnaní s pôvodnými dátami je však priemerná dĺžka intervalu 

spoľahlivosti u tejto metódy až o 50 väčšia. 

 U dvoch zvyšných metód práce s chýbajúcimi hodnotami v porovnaní 

s mechanizmom MCAR ani zďaleka nedošlo k tak významným zmenám. Nahrádzanie 

chýbajúcich hodnôt prostredníctvom regresie aj u mechanizmu MAR podhodnocuje 

odhady štandardných chýb. U nahrádzania chýbajúcich hodnôt stochastickou regresiou 

znova dochádza k podhodnocovaniu štandardných chýb v oveľa menšej miere
145

. 

Priemerný odhad štandardných chýb regresných koeficientov (24,143) je pritom takmer 

identický s priemerným odhadom pri mechanizme MCAR (24,139). Podobne aj rozptyl 

spočítaných štandardných chýb je takmer identický
146
. Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt 

stochastickou regresiou teda pri mechanizme MAR viedlo k veľmi podobným odhadom 

štandardných chýb. Nižšia miera pokrytia hodnoty populačného parametra pri 

mechanizme MAR je v porovnaní s mechanizmom MCAR vysvetliteľná väčším 

rozptylom samotných odhadov regresných koeficientov pri  mechanizme MAR
147

. 

 Na záver zhodnoťme výsledky simulačnej štúdie pri mechanizme NMAR. Podľa 

očakávania žiadna z tradičných metód práce s chýbajúcimi hodnotami nedosahuje pri 

tomto mechanizme uspokojivé výsledky. V rámci realizovanej simulačnej štúdie 

chýbajú hodnoty premennej príjem pri mechanizme NMAR priamo. So zvyšujúcim sa 

celkovým podielom chýbajúcich hodnôt sa od ôsmeho decilu príjmu rapídne zvyšuje 

                                                 
145

 V porovnaní s nahrádzaním chýbajúcich hodnôt lineárnou regresiou. 
146

 Smerodatná odchýlka štandardných chýb pri MCAR dátach nahradených stochastickou regresiou je 
0,898, pričom pri mechanizme MAR je 0,893. 
147

 Hodnota RMSE chyby je pri mechanizme MCAR 31,8 a pri mechanizme MAR až 40,9. Pripomíname, že 
pri oboch mechanizmoch vedie stochastická regresia k nevychýleným odhadom smernice regresnej 
priamky. 
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pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich hodnôt
148

. Pri takto silnom vzťahu medzi 

pravdepodobnosťou výskytu chýbajúcich hodnôt a vlastnými hodnotami premennej 

príjem preto ignorovanie mechanizmu chýbajúcich hodnôt vedie k značne vychýleným 

odhadom skúmaných parametrov. Vychýlené odhady parametrov sú tiež príčinou veľmi 

nízkej miery pokrytia populačných parametrov intervalmi spoľahlivosti
149

 (tabuľka č. 

8). 

Najviac sa vychýlenie pri aplikovaní tradičných metód v situácii mechanizmu 

NMAR prejavuje na odhadoch priemerného príjmu a smerodatnej odchýlky príjmu. 

Vychýlenie odhadov tu dosahuje hneď niekoľko štandardných chýb pod hodnotou 

populačného parametra (tabuľka č. 6). Výsledky simulácií ukazujú, že s rastúcim 

podielom chýbajúcich hodnôt rastie aj štandardizované vychýlenie (v absolútnej 

hodnote). Pri 30% celkovej pravdepodobnosti výskytu chýbajúcich hodnôt je priemerný 

odhad populačného priemeru príjmu u všetkých štyroch metód nižší ako 20900 Kč 

(tabuľka č. 4). Inými slovami, v tejto situácii všetky tradičné metódy podhodnocujú 

priemerný príjem o takmer pätinu jeho populačnej hodnoty. K ešte väčším vychýleniam 

pritom dochádza u smerodatnej odchýlky príjmu. Konkrétne pri 30% chýbajúcich 

hodnôt, ktoré boli nahradené aritmetickým priemerom, je absolútna hodnota 

štandardizovaného vychýlenia väčšia ako 1350%, čo predstavuje najvyššiu mieru 

štandardizovaného vychýlenia zo všetkých kombinácií experimentálnych podmienok. 

Vzhľadom na skutočnosť, že zo štyroch tradičných metód práve nahrádzanie 

aritmetickým priemerom najviac znižuje rozptýlenosť dát, tak je tento výsledok v súlade 

s teoretickými očakávaniami. 

Za povšimnutie určite stojí, že nahrádzanie chýbajúcich hodnôt regresiou vedie 

na základe výsledkov našej simulačnej štúdie k nevychýleným odhadom korelačného 

koeficientu (a to pri všetkých troch podieloch chýbajúcich hodnôt). V skutočnosti sa 

však jedná len o „zdanie“, ktoré je spôsobené vlastnosťou regresného nahrádzania 

zvyšovať celkovú koreláciu medzi dvoma premennými. V tomto prípade totiž spôsob 

vytvárania chýbajúcich hodnôt podľa mechanizmu NMAR vedie k znižovaniu korelácie 

medzi premennými. Regresné nahrádzanie chýbajúcich hodnôt pritom v rámci našej 

                                                 
148

 Napríklad pri 30% celkovom podiele výskytu chýbajúcich hodnôt je od ôsmeho decilu po hodnotu 
deviateho decilu táto pravdepodobnosť 0,75. Od deviateho decilu po maximum je pravdepodobnosť 
výskytu chýbajúcich hodnôt až 0,9. To znamená, že v tejto poslednej skupine prípadov s najvyššími 
hodnotami príjmu nie je hodnota tejto premennej pozorovaná v priemere u 9 z 10 prípadov. 
149

 Inými slovami, tieto intervaly sú spočítané okolo bodových odhadov, ktoré sú príliš ďaleko od 
populačnej hodnoty parametra. 
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simulácie zvýšilo koreláciu medzi premennými práve v takej miere, že priemerný odhad 

korelačného koeficientu je veľmi blízky jeho skutočnej populačnej hodnote (tabuľka č. 

4). Povedané inými slovami, v tabuľke č. 6 pozorované „prakticky nevýznamné“ 

vychýlenie odhadovaného korelačného koeficientu nie je dôsledkom pozitívnej 

vlastnosti regresného nahrádzania chýbajúcich hodnôt, ale zhodou viacerých okolností. 
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Záver 
Simulačná štúdia potvrdila, že všetky tradičné metódy práce s chýbajúcimi 

hodnotami vedú pri mechanizme NMAR k značne vychýleným odhadom populačných 

parametrov. Pokiaľ teda hodnoty chýbajú podľa tohto najviac problematického 

mechanizmu, tak výskumník môže na základe realizovanej vecnej analýzy dospieť 

k záverom, ktoré sa od skutočnosti výrazne odlišujú. Výrazný problém môže nastať už 

pri relatívne malom podiele chýbajúcich hodnôt. 

 Pri mechanizme MAR viedla k nevychýleným odhadom populačných 

parametrov jediná tradičná metóda práce s chýbajúcimi hodnotami. Vychýlenie 

odhadov populačných parametrov pritom po nahradení chýbajúcich hodnôt 

stochastickou regresiou nezáviselo od podielu chýbajúcich hodnôt. Stochasticko-

regresné nahrádzanie totiž viedlo k nevychýleným odhadom parametrov aj pri 

najvyššom podiele chýbajúcich hodnôt. Nevýhodou nahrádzania chýbajúcich hodnôt 

stochastickou regresiou sa pri mechanizme MAR ukázalo neodpovedajúce pokrytie 

populačných parametrov intervalmi spoľahlivosti. Inými slovami, použitie tejto metódy 

pri štatistickom testovaní hypotéz vedie k reálne väčšej pravdepodobnosti chyby prvého 

druhu (ako je zvolená nominálna hladina). 

 Pri mechanizme MCAR viedla k nevychýleným odhadom všetkých parametrov 

analýza kompletných prípadov a tiež nahrádzanie chýbajúcich hodnôt stochastickou 

regresiou. Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt aritmetickým priemerom podľa očakávania 

predstavovalo naprieč mechanizmami najhoršiu dostupnú metódu, pričom už aj 

u najmenej problematického mechanizmu MCAR viedlo k vychýleným odhadom 

väčšiny parametrov. 

Celkovo je možné konštatovať, že nahrádzanie chýbajúcich hodnôt 

prostredníctvom stochastickej regresie predstavovalo v rámci našej simulačnej štúdie 

najvhodnejšiu metódu. Analýza kompletných prípadov síce pri mechanizme MCAR 

viedla k uspokojivejším výsledkom (hlavne kvôli vyššej efektívnosti a odpovedajúcim 

pokrytiam populačných parametrov intervalmi spoľahlivosti), ale v porovnaní so 

stochastickou regresiou výrazne zaostávala pri mechanizme MAR. Vzhľadom na 

skutočnosť, že pri praktickej analýze dát je oveľa pravdepodobnejšie sa stretnúť 

s mechanizmom MAR (ako MCAR), tak nahrádzanie chýbajúcich hodnôt stochastickou 

regresiou by pri výbere techniky obmedzenom len na tradičné metódy malo 

predstavovať prvú voľbu. 
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Napriek tomu, že v rámci realizovanej simulačnej štúdie niektoré metódy vedú 

pri určitých podieloch chýbajúcich hodnôt k problematickým výsledkom, tak je ťažké 

zovšeobecniť tieto zistenia nad rámec realizovaných simulácií. Simulačná štúdia totiž 

nevariuje niektoré podmienky, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť fungovanie tradičných 

metód vzhľadom k problematickému podielu chýbajúcich hodnôt. 
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Summary 
The present simulation study largely confirmed theoretical findings regarding the 

performance of missing data methods across mechanisms. Even though the challenge of 

correctly identifying a missing data mechanism in applied sociological data cannot be 

solved, the simulations performed in this thesis show that some methods are more likely 

to generate biased results regardless of pattern. More concretely, all four traditional 

methods evaluated in the simulations yielded biased results in the case of NMAR 

mechanism. When data was missing according to the MCAR mechanism, complete-case 

analysis and stochastic regression imputation offered unbiased parameter estimates. In 

the case of the last tested mechanism - MAR – stochastic regression imputation also 

proved to perform well when accounting for missing data. Given that sociologists are 

more likely to encounter MAR than MCAR in their research combined with the fact that 

none of the traditional methods succeed in accounting for missingness according to 

NMAR mechanism, using stochastic regression imputation presents itself as the safest 

starting point.  
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