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Abstrakt
Práca je venovaná problematike práce s chýbajúcimi údajmi v psychologických
výskumoch a možnostiam ich nahrádzania pomocou umelých neurónových sietí. Chýbajúce údaje boli generované a následne nahrádzané v šestnástich súboroch údajov, tvorených odpoveďami respondentov na štrnásť psychologických dotazníkov. Sekundárne
údaje, použité pri simuláciách, pochádzajú zo siedmych psychologických výskumov.
Mechanizmus chýbania, vytvorených chýbajúcich údajov, bol typu MCAR (Missing
completely at random) a vzor chýbania bol monotónny. V navrhovanom riešení boli
použité dopredné umelé neurónové siete s dvoma skrytými vrstvami, tvorenými neurónmi so sigmoidálnymi aktivačnými funkciami, trénované algoritmom pružného spätného šírenia chyby. Navrhnuté riešenie bolo porovnávané s regresným nahradzovaním
a EM algoritmom, ako bežnými metódami pre nahradzovanie chýbajúcich údajov. Presnosť odhadov, získaných uvedenými postupmi, bola určovaná voči pôvodným hodnotám. Použitými mierami presnosti odhadov boli korelačné koeficienty, stredné kvadratické chyby a relatívne kvadratické chyby. Použitými testami boli t-test, znamienkový
test a Wilcoxonov znamienkový test poradí. Metóda využívajúca umelé neurónové siete
sa ukázala ako presnejšia vzhľadom k regresnému nahradzovaniu, no ako menej presná
oproti EM algoritmu.

Kľúčové slová: Chýbajúce údaje v psychologických výskumoch, techniky nahradzovania chýbajúcich údajov, umelé neurónové siete.

Koncz, Peter : Approximation of missing data in psychological questionnaires by artificial neural networks. Diploma work. Prešov: University of Prešov in Prešov, Faculty of
Arts, 2010. 106 s.

Abstract
The work is devoted to working with missing data in psychological researches
and to posibilities of impute them by artificial neural networks. Missing data were generated and then imputed within sixteen data sets, composed of respondents answers to
fourteen psychological questionnaires. Secondary data, used in simulations, come from
seven psychological researches. The mechanism of missingness was MCAR (Missing
completely at random) and the pattern of missingness was monotone. In proposed solution were employed feedforward artificial neural networks with two hidden layers, formed from neurons with sigmoidal activation functions, trained with resilient backpropagation of error algorithm. The proposed solution was compared with regression imputation and EM algorithm as usual methods for imputation of missing data. Accuracy of
estimates, obtained by mentioned methods, was given toward the original values of
generated missing data. Used mesures of estimations accuracy were correlation coefficients, mean squared errors and relative squared errors. Used tests were t-test, sign test,
Wilcoxon signed rank test. The method using artificial neural networks was proved as
more accurate in regard to regression imputation, but as less accurate in regard to EM
algorithm.

Key words: Missing data in psychological researches, missing data imputation techniques, artificial neural networks.
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Chýbajúce údaje sú v psychologických výskumoch veľakrát prehliadaným, hoci
nepochybne prítomným problémom. Minimálna pozornosť, ktorá je tomuto problému
venovaná, je evidentná aj zo stále malého množstva odborných prác z tejto oblasti,
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skreslené výsledky a štatistické chyby I. aj II. druhu. Ambíciou predkladanej práce je
preto poskytnúť súhrn teoretických poznatkov vzťahujúcich sa k problému chýbajúcich
údajov a práci s nimi. Zároveň sa vo svojej práci venujem možnostiam použitia umelých neurónových sietí pre nahrádzanie chýbajúcich údajov. Táto aplikačná oblasť subsymbolickej umelej inteligencie je doposiaľ málo preskúmanou a podľa mojich poznatkov, doposiaľ neboli výskumne overované možnosti využitia umelých neurónových
sietí pri odhade chýbajúcich údajov v psychologických dotazníkoch.
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Zoznam skratiek
CHÚ

Chýbajúce údaje

UNS

Umelá neurónová sieť

MCAR Missing Completely at Random, Úplne náhodné chýbanie
MAR

Missing at Random, Náhodné chýbanie

MNAR Missing Not at Random, Nenáhodné chýbanie

12

FF

IPs

Zoznam symbolov
𝛼𝛼

Pravdepodobnosť chyby 1. druhu

𝑌𝑌

Prierezová dátová matica

𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Neznáme prvky matice 𝑌𝑌

𝛽𝛽

Pravdepodobnosť chyby 2. druhu

𝑌𝑌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Známe prvky matice 𝑌𝑌

𝑅𝑅

Matica indikujúca chýbajúce údaje v matici 𝑌𝑌

𝜃𝜃

𝜓𝜓

Parametre ovplyvňujúce distribúciu 𝑌𝑌

Neznámy parameter ovplyvňujúci podmienenú distribúciu R, danú 𝑌𝑌

𝑋𝑋

Matica hodnôt premenných bez výskytu chýbajúcich údajov

𝒬𝒬0

Hodnota parametra 𝒬𝒬, stanovená nulovou hypotézou

𝒬𝒬�∗𝑖𝑖

Odhad 𝒬𝒬 pre 𝑖𝑖-tý doplnený súbor údajov

𝒬𝒬

𝒬𝒬�𝑚𝑚

�𝑚𝑚
𝑈𝑈

Odhadovaný parameter výberu

Priemerná hodnota 𝒬𝒬 pre 𝑚𝑚 doplnených súborov údajov
Rozptyl v rámci nahradení (within-imputation variance)

𝐵𝐵𝑚𝑚

Rozptyl medzi nahradeniami (between-imputation variance)

𝑟𝑟𝑚𝑚

Relatívny nárast rozptylu, spôsobený chýbajúcimi údajmi

𝑥𝑥𝑖𝑖

Hodnota výstupu z aktivačnej funkcie neurónu 𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑚𝑚

Totálny rozptyl

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Hodnota vstupu do neurónu 𝑖𝑖

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖

Hodnota výstupu z neurónu 𝑖𝑖

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

Hodnota synaptickej váhy z neurónu 𝑗𝑗 do neurónu 𝑖𝑖

∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

Zmena synaptickej váhy z neurónu 𝑗𝑗 do neurónu 𝑖𝑖

𝑊𝑊
𝑒𝑒𝑖𝑖
𝛾𝛾

Matica synaptických váh

Odchýlka od očakávanej hodnoty výstupu pre neurón 𝑖𝑖
Koeficient učenia
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Úvod
Chýbajúce údaje, sú často sa objavujúcim problémom vo výskumoch (Rubin,
1987; Lepkowski, Landis, & Stehouwer, 1987; Mcknight, Mcknight, Sidani, &
Figueredo, 2007), nevynímajúc výskumy psychologické. Napriek ich veľkému významu, ktorý je dokladovaný mnohými prácami a podrobne diskutovaný v nasledujúcom
texte, im nie je v rámci výskumov v sociálnych a spoločenských vedách venovaná patričná pozornosť (Roth, 1994; Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007). Častým
prístupom k výskytu chýbajúcich údajov tak zostáva nezahrnutie prípadov s ich výskytom do analýz, akoby sa chýbajúce údaje v súboroch údajov ani nevyskytovali. Je pritom jednoduché dokázať, že aj tento prístup môže viesť nielen k zníženiu veľkosti vzorky a štatistickej sily testov, ale aj k výraznému skresleniu parametrov výberu a chybám
I. typu. Iným dôkazom marginalizácie problematiky chýbajúcich údajov v kontexte
psychológie je aj minimálne množstvo domácich prác, ktoré jej venujú aspoň minimálnu pozornosť. Dôležitým impulzom pre skvalitnenie práce s chýbajúcimi údajmi je aj
vytváranie centrálnych databáz údajov z výskumov, pre ktoré je presná dokumentácia
chýbajúcich údajov nevyhnutná.
Radikálnu zmenu pohľadu na prácu s chýbajúcimi údajmi priniesla podľa Graham
Cumsille a Elek-Fisk (2004) štvorica prác publikovaných nezávisle v roku 1987. Tieto
práce popísali trojicu postupov pre prácu s chýbajúcimi údajmi, ktorými boli štrukturálne rovnice (Allison, 1987; Muthén, Kaplan, & Hollis, 1987 podľa Graham, Cumsille, &
Elek-Fisk, 2004), EM algoritmus (Expectation-Maximization Algorithm) (Little &
Rubin, 1987) a mnohonásobné nahradzovanie (Multiple Imputation) (Rubin, 1987).
Tieto postupy sa najme vďaka ich podpore v mnohých štatistických softwarových aplikáciách čiastočne etablovali aj v psychologických výskumoch. Ich podrobnejšiemu popisu sa venujem v časti 1.4 Metódy práce s chýbajúcimi údajmi. Obsahovou inšpiráciou
prvej časti práce, venovanej chýbajúcim údajom, bola predovšetkým práca Mcknighta
sa kol. Missing data a gentle introduction (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo,
2007), kombinujúca štatistický pohľad na problematiku chýbajúcich údajov so skúsenosťami autorov s metodológiou v sociálnych vedách, predovšetkým psychologickou.
Inou, doposiaľ stále málo preskúmanou skupinou metód pre prácu s chýbajúcimi
údajmi, sú prístupy využívajúce umelé neurónové siete (ďalej len UNS). Svojou vlastnosťou univerzálneho aproximátora funkcií (Sinčák & Andrejková, 1996) by UNS mali
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predstavovať konkurencieschopnú alternatívu k vyššie uvedeným postupom. Metódy
tejto skupiny postupov sa pritom, napriek svojím spoločným východiskám, značne odlišujú. Druhá časť práce, venovaná UNS, vychádzala predovšetkým z práce Sinčáka
a Andrejkovej Neurónové siete, Inžiniersky prístup (Sinčák & Andrejková, 1996).
Existujúcim prácam, venovaným možnostiam využitia UNS pri odhade hodnôt
chýbajúcich údajov sa venujem v závere teoretickej časti práce. Ani jedna z týchto prác
sa však nevenuje odhadu chýbajúcich hodnôt v psychologických dotazníkoch, čo bolo
jedným z motívov mojej práce. Porovnanie výkonnosti popisovaných prístupov, v kontexte psychologických údajov, je pritom možné iba na základe simulácií na údajoch
z reálnych psychologických výskumov. Výsledky simulácií popisovaných vo výskumnej časti práce, by preto mali prispieť k zodpovedaniu niektorých základných otázok, týkajúcich sa použitia UNS pri odhade chýbajúcich údajov v psychologických dotazníkoch. Praktickú použiteľnosť navrhovanej metódy, využívajúcej UNS, overujem
porovnávaním presnosti jej odhadov, s presnosťou odhadov, získaných použitím EM
algoritmu a regresného nahradzovania. Porovnanie presnosti odhadov chýbajúcich údajov, pritom poskytuje informácie aj o možnostiach metód, voči ktorým je navrhovaná
metóda porovnávaná.
Teoretická časť práce zároveň poskytuje teoretický rámec pre prácu s chýbajúcimi
údajmi v psychologických výskumoch, čo je dôležité predovšetkým vzhľadom
na výraznú absenciu domácich prác z tejto oblasti.
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1 Chýbajúce údaje
Napriek často veľmi exaktnému popisu jednotlivých typov chýbajúcich údajov, či
metód ich aproximácie, sa mnoho autorov, venujúcich sa vo svojich prácach problematike chýbajúcich údajov, vyhýba ich jednoznačnej definícii. Akoby predpokladali implicitnú významovú jednotnosť v chápaní tohto pojmu. Aj v tejto oblasti však existujú isté
významové rozdiely. Chýbajúce údaje môžu označovať chýbanie určitého typu informácie o fenoméne, o ktorý sa zaujímame, čím obmedzujú našu schopnosť jeho vysvetlenia a porozumenia (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007). Uvedená definícia chýbajúcich údajov však zahŕňa aj údaje o atribútoch, ktoré nie sú súčasťou skúmaných súborov údajov, no vzhľadom k podstate skúmaného fenoménu by ňou mali
byť. Väčšinou je však význam chýbajúcich údajov chápaný skrz analyzovaný súbor
údajov, bez ohľadu na relevantnosť v ňom zachytených atribútov vzhľadom ku skúmanému fenoménu. Zjednodušene povedané, chýbajúce údaje sú neznáme prvky analyzovanej matice údajov. V takomto význame je pojem „chýbajúci údaj“ uvádzaný aj
v rámci mojej práce.

1.1 Vplyv chýbajúcich údajov na výsledky psychologických
výskumov
Hovoriť o konkrétnom význame chýbajúcich údajov v rámci psychologických výskumov má zmysel iba s ohľadom na ich konkrétne typy a techniky pre prácu s nimi.
Význam chýbajúcich údajov, v tomto zmysle, popisujem v častiach práce, venovaných
klasifikácii chýbajúcich údajov a technikám práce s nimi. V rámci nich sa však odvolávam na dve základné vplyvy resp. problémy spojené s ich výskytom, pod ktoré možno
zaradiť väčšinu parciálnych:
-

skreslenie odhadov parametrov,

-

stratu sily testu.

Tieto vplyvy chýbajúcich údajov súvisia so štatistickou inferenciou, typickou pre
psychologické výskumy a ich pochopenie je rozhodujúce pre uvedomenie si významu
chýbajúcich údajov v psychologických výskumoch. Niektoré z konceptov, ktorým sa v
nasledujúcom texte venujem, sú pritom bežnou súčasťou psychologických výskumov.
Iné, ako napríklad aj sila testu či veľkosť efektu, sú v psychologických výskumoch čas16
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to opomínané (Cohen, 1988; Sedlmeier & Gigerenzer, 1989; Rosnow & Rosenthal,
1989; Rosnow & Rosenthal, 1996; Rosenthal, Rosnow, & Rubin, 2000), tvoria však
logický celok.
V psychológii je testovanie signifikantnosti nulovej hypotézy doposiaľ dominantnou technikou pre vyvodzovanie záverov z údajov (Cumming et al., 2004). Pomocou
štatistických testov sa overuje, či je možné nulovú hypotézu, ktorá je zvyčajne formulovaná v podobe predpokladu nulového efektu resp. nulového rozdielu ( t.j. že v pozorovaných charakteristikách sa skúmané súbory navzájom nerozlišujú), s určitou pravdepodobnosťou zamietnuť, na základe súboru nameraných údajov. Na základe výsledku
štatistického testovania tak môžu nastať štyri situácie, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1
Možné výsledky štatistickej inferencie vzhľadom k nulovej hypotéze

𝑯𝑯𝟎𝟎 je pravdivá

𝑯𝑯𝟎𝟎 je nepravdivá

𝑯𝑯𝟎𝟎 nie je zamietnutá
1 − 𝛼𝛼

Chyba II. druhu (𝛽𝛽)

𝑯𝑯𝟎𝟎 je zamietnutá

Chyba I. druhu (𝛼𝛼)
1 − 𝛽𝛽

1. situácia nastáva, keď je nulová hypotéza pravdivá, pričom nie je zamietnutá ani
na základe štatistického testu. Ak je napríklad hodnota 𝛼𝛼 rovná 5% (0,05), znamená to,
že s 95%-nou pravdepodobnosťou nebude zamietnutá pravdivá nulová hypotéza. 2. si-

tuácia predstavuje zamietnutie pravdivej nulovej hypotézy, ktorej pravdepodobnosť je
rovná hodnote 𝛼𝛼. V predošlom prípade uvedená hodnota 𝛼𝛼 = 5% (0,05), teda znamená
aj 5%-nú pravdepodobnosť zamietnutia nulovej hypotézy, ktorá je v skutočnosti pravdi-

vá, čo je označované ako chyba I. druhu. Testovaním na hladine významnosti 𝛼𝛼, sa pre-

to rozumie testovanie, pri ktorom pravdepodobnosť chyby I. druhu neprekročí hodnotu
stanovenú pomocou 𝛼𝛼, kde 𝛼𝛼 ∈ (0,1) (Friesl, 2004). Hodnota 𝛼𝛼 je pritom obvykle

stanovená na 5% (0.05), prípadne 1% (0,01), pričom ak je nulová hypotéza zamietnutá
na týchto a ešte nižších hladinách 𝛼𝛼, hovorí sa o skúmanom efekte ako o štatisticky
významnom (signifikantnom). Uvedené úvahy však platia iba pri splnení určitých pred-

pokladov, vzťahujúcich sa k vlastnostiam vzorky, ako aj výskytu a charakteru chýbajú-

cich údajov v nej. Keďže sa pri realizácii jednotlivých štatistických testov vychádza
z parametrov výberov, môže sa, v dôsledku ich skreslenia chýbajúcimi údajmi, ale aj
nevhodnej voľby metód pre prácu s nimi, zvýšiť pravdepodobnosť chýb I. typu. Chýba17
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júce údaje pritom skresľujú tak miery centrality, ako aj miery disperzie. V súvislosti so
skreslením parametrov, Roth (1994) uvádza aj časté skreslenie korelačných koeficientov smerom nadol, vo výskumoch z oblasti oblasti aplikovanej psychológie.
Ďalšou mierou súvisiacou so štatistickým testovaním, ako aj chýbajúcimi údajmi,
je veľkosť efektu. Efekt je možné definovať ako istú nenulovú hodnotu, vyjadrujúcu
stupeň, v ktorom je nulová hypotéza nepravdivá, za predpokladu vyvrátenia nulovej
hypotézy (Cohen, 1988). Samotný fakt vyvrátenia nulovej hypotézy, na zvolenej hladine významnosti, totiž znamená len potvrdenie existencie efektu a nie je určením jeho
veľkosti. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj tzv. p hodnoty, ktoré sú porovnávané k zvolenej hodnote 𝛼𝛼. P hodnoty totiž nesmú byť stotožňované s veľkosťou efektu,

hoci navzájom súvisia, ako na to upozorňujú viacerí autori, medzi inými aj Good a
Hardin (2003) , Rosenthal, Rosnow a Rubin (2000), Rosnow a Rosenthal (1989).
Vzťah, ktorý je štatisticky signifikantný, teda nemusí byť, v zmysle veľkosti efektu,
signifikantným v praxi (Rosenthal, Rosnow, & Rubin, 2000; Rosnow & Rosenthal,
1989). V skutočnosti hodnota efektu nie je daná jediným vzťahom, ale skôr ide o súbor
mier (napr. Cohenovo d, Hedgesovo g). Problematike výpočtu efektu sa vo svojej práci
podrobne venuje napríklad aj Cohen (1977).
Napokon sila testu, štatistická sila, či tiež sila štatistického testu, je mierou pravdepodobnosti, že test zamietne nesprávnu nulovú hypotézu. Inými slovami, sila testu
vypovedá o schopnosti testu odhaliť efekt (Roth, 1994), za predpokladu, že efekt
v skutočnosti existuje (High, 2000). Sila testu je rovná 1 − 𝛽𝛽, kde 𝛽𝛽 je pravdepodob-

nosť výskytu chyby II. druhu, t.j. nezamietnutia nepravdivej nulovej hypotézy.

Vplyv chýbajúcich údajov na pravdepodobnosť vykonania chyby II druhu (𝛽𝛽),
prostredníctvom redukcie veľkosti vzorky, je možné učiť pomocou príslušného softwaru 1. K výpočtu sily testu (1 − 𝛽𝛽) je, pre zvolený štatistický test nulovej hypotézy (napr.

𝑡𝑡, 𝐹𝐹, 𝜒𝜒 2 , 𝑍𝑍), potrebné poznať:
-

hladinu významnosti (𝜶𝜶) resp. p hodnotu,

-

veľkosť vzorky,

-

veľkosť efektu.

Vzťahy medzi týmito parametrami navyše umožňujú, pre daný test, výpočet každého z nich na základe znalosti zvyšných (Cohen, 1977; Rosnow & Rosenthal, 1989;
1

Power Analysis and Sample Size, Stat Power, nQuery Advisor, Power and Precision, G*Power, Optimal
Design a iné.
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Rosnow & Rosenthal, 1996; Sedlmeier & Gigerenzer, 1989). Keďže hodnota efektu sa
určuje iba na základe známych hodnôt, ide iba o odhad vplyvu chýbajúcich údajov. Takéto „spätné“ vyhodnotenie vplyvu chýbajúcich údajov na silu testu, môže byť uskutočnené v rámci tzv. post hoc resp. retrospektívnej analýzy sily. Predpokladané množstvo
chýbajúcich údajov je zas potrebné brať do úvahy v rámci tzv. a priori resp. prospektívnej analýze sily. Cieľom jej aplikácie, ešte pred zberom údajov, je zväčša určenie vhodnej veľkosti vzorky, na základe zvyšných troch parametrov a samozrejme plánovaného
štatistického testu.
Výsledky simulácii i empirických zistení pritom ukazujú, že už pri 2% náhodne
chýbajúcich údajov, čo predstavuje relatívne malé množstvo, môže, pri použití tzv.
prípadového vyradzovania (viď kapitola 1.4.1), dôjsť k úbytku veľkosti vzorky až
o 18,3% (Kim & Curry, 1977). Takýto úbytok z veľkosti vzorky pritom môže viesť
k značnému úbytku sily testu, teda k zvýšeniu pravdepodobnosti chyby II. druhu.
Z uvedeného je teda zrejmý veľký význam chýbajúcich údajov v psychologických
výskumoch. Je tiež dôležité uvedomiť si, že chýbajúce údaje „neuprednostňujú“ chybu
I. ani II. typu (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007) a mala by im byť venovaná náležitá pozornosť v každom výskumnom kontexte.

1.2 Práca s chýbajúcimi údajmi v praxi
Pracovná skupina pre štatistickú inferenciu (Task Force on Statistical Inference)
iniciovaná Americkou psychologickou asociáciou, publikovala v časopise American
Psychologist významný článok (Wilkinson, 1999), zameraný na objasnenie niektorých
kontroverzných otázok, týkajúcich sa aplikácií štatistiky v psychologických výskumoch,
ako aj prezentovania ich výsledkov. V spomínanom dokumente je uvedených niekoľko
smerníc, ktoré sú následne vysvetľované, medzi inými aj smernica venovaná komplikáciám vo výskume, s nasledovným znením:
„Pred prezentovaním výsledkov, oznámte komplikácie, porušenia protokolu a iné
nepredvídané udalosti v kolekcii údajov. To zahŕňa chýbajúce údaje, opotrebenie a neodpovedanie. Diskutujte analytické techniky navrhnuté pre zmiernenie týchto problémov. Štatisticky popíšte nereprezentatívnosť, uverejnením vzorov a distribúcií chýbajúcich údajov a kontaminácií. Dokumentujte, ako sa aktuálna analýza líši od analýzy plánovanej pred tým, než vznikli komplikácie. Použitie techník, zaisťujúcich, že uverejnené
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výsledky nie sú produktom anomálií v údajoch (napríklad outsiderov, bodmi veľkého
vplyvu, nenáhodných chýbajúcich údajov, výberového skreslenia, problémov s opotrebením), by malo byť štandardnou súčasťou všetkých analýz.“ (Wilkinson, 1999, s. 597)
Ako však vyzerá dodržiavanie týchto smerníc v rámci reálnych psychologických
výskumov. Mcknight a kol. (2007) uvádzajú, že v snahe preveriť praktické uplatňovanie
tohto usmernenia, preverovali v priebehu troch rokov vyše 300 výskumov, ktorých výsledky boli publikované v prestížnych psychologických časopisoch. Ich zistenia sú pritom, slovami autorov, dramatické, keďže chýbajúce údaje sa vyskytovali v približne 90tich percentách analyzovaných výskumov, pričom ich priemerné množstvo prekračovalo 30%. Autori tiež uvádzajú, že iba niektoré z článkov obsahovali explicitnú zmienku
o chýbajúcich údajoch a ešte menej z nich naznačovalo, že im bola venovaná primeraná
pozornosť.
O nedodržiavaní týchto zásad hovoria aj niektoré staršie práce. Roth (1994), vo
svojom článku, uvádza analýzu zastúpenia techník pre prácu s chýbajúcimi údajmi
v rámci 45-tich náhodne 2 vybraných výskumov, uverejnených v Journal of Applied
Psychology, medzi rokmi 1989 – 1991 a 30-tich náhodne vybraných výskumov, uverejnených v Personnel Psychology, taktiež medzi rokmi 1989 – 1991. Vo svojich zisteniach uvádza, že takmer 40% výskumov z Journal of Applied Psychology a 28% z Personnel Psychology „nepotrebovalo“ žiadnu techniku pre prácu s chýbajúcimi údajmi,
pričom najčastejšie používanými technikami pre prácu s nimi boli analýza kompletných
prípadov a analýza dostupných prípadov (viď kapitola 1.4.1). Podľa Rotha (1994) je
problémom aj zahmlievajúci spôsob, ktorým autori diskutujú o probléme chýbajúcich
údajov, pričom ako príklad uvádza tvrdenia typu „190 subjektov ukončilo dotazníky“, či
„180 subjektov vrátilo použiteľné dotazníky“ a pod.
V rámci získavania údajov, potrebných k realizácii výskumnej časti, som uskutočnil vlastnú analýzu dodržiavania vyššie uvedených usmernení. Rozsah zahrnutých výskumov je však malý a uvádzam ho iba ako náhradu absentujúcich rozsiahlejších analýz
podobného charakteru, zo slovenského resp. českého jazykového prostredia. V článkoch
z Československej psychológie, publikovaných v 1. čísle 2008 až 2. čísle 2009, som
hodnotil spôsob prezentácie informácií o chýbajúcich údajoch, veľkostiach efektov
a silách štatistických testov. Hoci takéto hodnotenie je, vzhľadom k svojej komplexnos-

2

Presný popis metodológie výberu článkov viď (Roth, 1994).
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ti, niekedy nejednoznačné, v súvislosti s prístupom k chýbajúcim údajom je možné jednoznačne konštatovať, že dodržiavanie vyššie uvedených usmernení je skôr výnimočné.

1.3 Klasifikácia chýbajúcich údajov
Identifikácia základných charakteristík výskytu chýbajúcich údajov v súbore údajov je prvým krokom pri voľbe metódy pre prácu s nimi. Tieto vlastnosti predstavujú
základné klasifikačné kritéria chýbajúcich údajov. Najčastejšie používaným klasifikačným kritériám a im prislúchajúcim triedam chýbajúcich údajov sú venované nasledujúce podkapitoly. Funkcia týchto klasifikačných schém spočíva, okrem iného, v lepšej
konceptualizácii problematiky, v poskytnutí dôležitých informácií pre voľbu vhodnej
techniky práce s chýbajúcimi údajmi a v neposlednom rade poskytujú informácie o
hodnovernosti a kvalite výsledkov štatistických zistení.

1.3.1 Mechanizmus chýbajúcich údajov
Autorom tohto veľmi rozšíreného prístupu ku klasifikácii chýbajúcich údajov je
Rubin (1976). Pojem mechanizmus sa v tomto kontexte vzťahuje na závislosti v rámci a
medzi premennou resp. premennými bez chýbajúcich údajov a premennou resp. premennými s výskytom chýbajúcich údajov, ktoré určujú tri triedy chýbajúcich údajov.
Tento prístup ku klasifikácii chýbajúcich údajov sa stal natoľko rozšíreným, že bol prebraný odborníkmi z rozličných vedných oblastí, zaoberajúcimi sa problematikou chýbajúcich údajov, hoci, ako upozorňujú niektorý autori (Schafer & Graham, 2002), stal sa
„často citovaným no menej často pochopeným“. Taktiež Mcknight a kol. (2007) uvádzajú, že Rubinov prístup ku klasifikácii chýbajúcich údajov sa stal pervazívnym pre
štatistickú literatúru, no cestu si našiel aj do literatúry v spoločenských a behaviorálnych
vedách, hoci ako vzápätí dodávajú, „veľká časť tejto literatúry je často mätúca a/alebo
zavádzajúca pre netechnické obecenstvo“ (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo,
2007, s. 43). V snahe vyhnúť sa uvedeným chybám, rozhodol som sa poskytnúť najskôr
exaktný popis Rubinovho klasifikačného systému, na ktorý nadväzuje praktická ukážka
jeho uplatnenia. K vysvetleniu Rubinovho klasifikačného systému, je potrebné najskôr
zaviesť niekoľko označení. Z viacerých používaných značení, sa v nasledujúcom výklade držím Rubinovho značenia (Little & Rubin, 1987).
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Nech mám súbor nameraných hodnôt v podobe klasickej prierezovej dátovej mati-

ce, ktorú označím Y. Matica Y je rozmeru n × K, kde n je počet prípadov a K je počet

premenných. Rozdelím maticu Y na Yobs , tvorenú známi hodnotami a Ymis tvorenú ne-

známymi hodnotami. Ďalej definujem maticu R, ktorá indikuje chýbajúce údaje v matici
Y, spôsobom popísaným vzťahom (1).
R ij = {

1,
0,

Yij je známe
Yij je neznáme

(1)

Kde i je poradie prípadu a j je poradie premennej. Z uvedeného tiež vyplýva, že matica
R je rovnakého rozmeru ako Y. Ďalej definujem θ, ako parametre ovplyvňujúce distri-

búciu Y a neznámy parameter ψ, ovplyvňujúci podmienenú distribúciu R, danú Y. Tieto

vzťahy je formálne možné zapísať v podobe spoločnej podmienenej pravdepodobnosti
v tvare (2).
f(Y, R|θ, ψ) = f(Y|θ)f(R|Y, ψ)

(2)

Po nahradení Y jeho zložkami Yobs a Ymis a integrovaní podľa Ymis , môžem zo vzťahu
(2) vyjadriť distribúciu známych údajov vzťahom (3).

f(Yobs , R|θ, ψ) = � f(Yobs , Ymis |θ)f(R|Yobs , Ymis , ψ) dYmis

(3)

Na základe uvedeného vzťahu je potom možné definovať tri mechanizmy chýbania.
Časť f(R|Yobs , Ymis , ψ) totiž môže byť vyjadrená nasledovnými spôsobmi.

1.

Missing Completely at Random (MCAR) – Úplne náhodné chýbanie
V tomto prípade je výskyt chýbajúcich údajov úplne nezávislý na hodnotách na-

meraných údajov, čo je vyjadrené vzťahom (4).

Ide o najmenej

f(R|Yobs , Ymis , ψ) = f(R|ψ)

(4)

problematický mechanizmus chýbania, z hľadiska jeho vplyvu na

správnosť výsledkov štatistickej analýzy údajov. Pri tomto type chýbajúcich údajov je
možné predpokladať, že hodnoty parametrov nekompletného súboru údajov,
sa systematicky neodlišujú od hodnôt parametrov úplného súboru údajov, ktorý je ale
v reálnych situáciách nedostupný. Aj pri tomto type chýbajúcich údajov však platí, že
ich väčšie množstvo môže viesť ku značnej strate sily testu. Dôsledkom platnosti vzťahu (4) je, že po jeho dosadení do rovnice (3), ho môžem vyňať pred integrál (keďže
neobsahuje Ymis , podľa ktorého je výraz integrovaný). Zvyšnú časť pravej strany rovnice
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(3), za integrálom, f(Yobs , Ymis |θ), potom môžem jednoducho integrovať podľa Ymis .
Aplikáciou týchto úprav na rovnicu (3), dostávam rovnicu v tvare (5).
f(Yobs , R|θ, ψ) = f(R|ψ)f(Yobs |θ)

(5)

Inými slovami distribúciu známych údajov je možné vyjadriť bez závislosti na Ymis , teda

hodnotách údajov, ktoré reálne nepoznám.

2.

Missing at Random (MAR) – Náhodné chýbanie
Výskyt chýbajúcich údajov je závislý na hodnotách v súbore údajov a túto závis-

losť medzi chýbajúcimi hodnotami a známymi hodnotami je možné určiť. Výskyt chýbajúcich údajov musí byť nezávislý na ich hodnotách, ktoré sú neznáme, čo vyjadruje
vzťah (6). Chýbajúce údaje typu MCAR a MAR zvyknú byť v literatúre označované
ako ignorovateľný 3( ignorable) typ chýbajúcich údajov.
f(R|Yobs , Ymis , ψ) = f(R|Yobs , ψ)

(6)

Rovnako ako pri predošlom type, aj tu môžem postupnosťou krokov dospieť k rovnici,
vyjadrujúcej distribúciu známych údajov, v ktorej sa na pravej strane nevyskytuje Ymis .

3.

Missing Not at Random (MNAR) – Nenáhodné chýbanie

Výskyt chýbajúcich údajov je závislý na ich hodnotách, potenciálne aj na známych
hodnotách, teda platí nerovnosť (7). Hodnoty chýbajúcich údajov nie je možné presne
odhadnúť na základe údajov obsiahnutých v súbore údajov.
f(R|Yobs , Ymis , ψ) ≠ f(R|Yobs , ψ)

(7)

Na pravej strane rovnice (3), tak zostáva Ymis . Z pohľadu správnosti štatisticky vyvode-

ných záverov je najproblematickejším typom chýbajúcich údajov a býva označovaný aj
ako neignorovateľný typ (non-ignorable).
Niektorí autori rozlišujú medzi Y, ako maticou hodnôt premenných s výskytom

chýbajúcich údajov a X, ako maticou hodnôt premenných bez výskytu chýbajúcich údajov. V rámci vyššie použitého značenia, tak môžu byť údaje tvoriace X, chápané ako

podmnožina Yobs . Vargas-Chanes a kol. (2003) v tejto súvislosti hovoria o formálnej

definícii mechanizmov chýbania a o empirickej definícii, kde vyčleňujú X.
3

Je zrejmé, že ani tieto typy chýbajúcich údajov nemôžu byť ignorované v pravom slova zmysle.

23

FF

IPs
Z uvedeného vyplývajú viaceré obmedzenia tohto klasifikačného kritéria. Zrejme

najvýraznejším obmedzením tohto kritéria je, že v reálnych podmienkach sú hodnoty
chýbajúcich údajov neznáme. Dostupné údaje síce umožňujú pomocou tzv. Littleovho
MCAR testu (Little's MCAR test) testovať, či je mechanizmus chýbania typu MCAR, no
neexistuje žiaden štatistický postup, pomocou ktorého je možné rozlíšiť medzi zvyšnými dvoma mechanizmami chýbania. Znalosť konkrétneho mechanizmu chýbania je teda
problematická a podľa Grahama a kol. (2004) je navyše v prípade MNAR, znalosť príslušného modelu pre mechanizmus chýbania skôr zriedkavá.
Názorné vysvetlenie významu vyššie uvedených matematických vzťahov,
v psychológii blízkom kontexte, je možné nájsť v práci McKnighta a kol. (2007). V ich
ilustračnom príklade sú na vzorke 10 respondentov merané tri premenné: subjektívne
vnímané aritmetické schopnosti (vnímané schopnosti), výkon v 1. matematickom teste
(Test 1) a druhom matematickom teste (Test 2), realizovanom s odstupom niekoľkých
dní. Výsledky pre jednotlivých účastníkov sú znázornené v tabuľke 2. Vedľa hodnôt
uvedených premenných, sú znázornené hodnoty pre tretiu premennú (Test 2), s troma
typmi chýbajúcich údajov (stĺpce MCAR, MAR, MNAR). Pre jednoduchosť je uvažovaný univariačný vzor (viď kapitola 1.3.4), kedy sa chýbajúce údaje vyskytujú iba
v jedinej premennej.
Tabuľka 2
Ilustrácia výskytu troch mechanizmov chýbania podľa Rubina (údaje prebraté z
Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007)
ID

Vnímané
schopnosti

Test 1

Test 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3
2
4
5
1
3
7
8
9
5

25
22
23
27
15
16
22
28
30
26

28
19
26
32
16
20
25
26
35
31
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Typ chýbajúcich údajov
MCAR
MAR
MNAR
MV
28
28
19
19
19
26
26
26
32
32
MV
16
MV
16
20
MV
20
25
25
25
MV
26
26
35
35
MV
31
31
31
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V prípade MCAR boli vymazané dve náhodne zvolené hodnoty, bez ohľadu na

hodnoty ostatných údajov v súbore. Chýbajúce údaje typu MAR v nasledujúcom stĺpci,
vznikli zmazaním výsledkov z druhého testu, u dvoch účastníkov s najnižšou hodnotou
skóre pre prvý test. Keďže predpokladám nezávislosť chýbajúcich údajov od ich hodnôt, predstavuje tento prípad typ MAR. Pokiaľ by však existovala závislosť, podľa ktorej by pri nižších hodnotách skóre pre Test 2, bola vyššia pravdepodobnosť výskytu
chýbajúcich údajov (nezávisle na tom, či bol predtým realizovaný prvý test), potom by
išlo už o nasledujúci typ mechanizmu chýbania, teda MNAR. Príklad výskytu chýbajúcich údajov typu MNAR je znázornený v nasledujúcom stĺpci, kde boli zmazané hodnoty pre Test 2 s dvoma najvyššími hodnotami skóre. Teda pravdepodobnosť výskytu
chýbajúcich údajov, v rámci druhého testu, závisí na samotnej hodnote skóre v druhom
teste. Pri mechanizme chýbania MNAR je pritom možná závislosť výskytu chýbajúcich
údajov súčasne aj na hodnote skóre pre prvý test, teda na známych hodnotách.
McKnighta a kol. (2007) ďalej rozvíjajú uvedený príklad a tvrdia, že aj
v prípadoch, ak je výskyt chýbajúcich údajov nezávislý na ich hodnotách a aj na hodnotách známych údajov, môže výskyt chýbajúcich údajov sledovať istý vzor, ktorý ale,
v dôsledku absencie údajov pre ovplyvňujúce faktory, nie je možné zistiť a v takomto
prípade ide o mechanizmus chýbania MNAR. Pre vyššie uvedený príklad to znamená,
že pokiaľ by bol výskyt chýbajúcich údajov v 2. teste spôsobený napríklad úzkosťou
z testovania, t.j. premennou ktorá nebola meraná, potom by šlo o mechanizmus chýbania MNAR.
Dôležité je pritom poznamenať, že aj pri chýbajúcich údajoch typu MAR môže
byť prístupná závislosť medzi 𝑅𝑅 a 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , avšak tá musí byť indukovaná ich spoločnou

závislosťou na 𝑌𝑌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 a nemôže existovať žiadna reziduálna závislosť medzi 𝑅𝑅 a 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,

mimo tej spôsobenej ich spoločnou závislosťou na 𝑌𝑌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (Schafer & Graham, 2002). Na-

opak, pri chýbajúcich údajoch typu MNAR zas môže existovať závislosť aj medzi 𝑅𝑅 a
𝑌𝑌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 , ktorá môže indukovať časť závislosti medzi 𝑅𝑅 a 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , no vždy existuje aj rezidu-

álna závislosť medzi 𝑅𝑅 a 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , ktorú nie je možné vysvetliť len na základe ich spoločnej
závislosti s 𝑌𝑌𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 . Pre vyššie uvedený príklad by to znamenalo, že pokiaľ by napríklad
existovala závislosť medzi výkonom v oboch testoch a výskytom chýbajúcich údajov

a zároveň by existovala závislosť medzi 1. a 2. testom, potom by zrejme časť závislosti
výskytu chýbajúcich údajov pri 2. teste na hodnotách výkonu v 2. teste, bolo možné
vysvetliť závislosťou chýbajúcich údajov na hodnotách výkonu v 1. teste. Pokiaľ by
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však ostala reziduálna závislosť medzi výskytom chýbajúcich údajov a výkonom v 2.
teste, ktorú nie je možné vysvetliť ich spoločnou závislosťou na výkone v 1. teste, potom by išlo o mechanizmus chýbania typu MNAR.
Ako som uviedol, tento prístup ku klasifikácii chýbajúcich údajov má, napriek
svojej formálnej správnosti a rozšírenosti, výrazné praktické obmedzenia. Vo výskumných prácach, simulujúcich výskyt chýbajúcich údajov, v súboroch údajov
z rozličných oblastí, je však jednoznačne najrozšírenejším prístupom. V týchto výskumoch je totiž známa skutočná hodnota chýbajúcich hodnôt.

1.3.2 Príčiny vzniku chýbajúcich údajov
Keďže mechanizmus vzniku chýbajúcich údajov je, ako klasifikačné kritérium,
v reálnych výskumoch nedostatočné, uvádzam niektoré ďalšie kritériá. Príčiny vzniku
chýbajúcich údajov sú ďalším klasifikačným kritériom, podľa ktorého je možné ich rozlišovať. Nasledujúce delenie príčin vzniku chýbajúcich údajov vychádza z práce
Mcknighta a kol. (2007):
Zlý návrh výskumu
Táto príčina vzniku chýbajúcich údajov úzko súvisí s charakteristikami merania,
popisovanými nižšie. Ide o neadekvátny návrh výskumu vzhľadom na záťaž kladenú na
účastníkov. Zo stúpajúcou záťažou, sprevádzajúcou účasť vo výskume, stúpa výskyt
chýbajúcich údajov. Miera náročnosti pritom zahŕňa aj početnosť a frekvenciu meraní,
ktoré sú dôležité predovšetkým v prípade longitudinálnych výskumov. V tejto súvislosti
sa často spomína tzv. opotrebenie vzorky (sample attrition), kedy sa respondent nezúčastní celého jedného merania resp. viacerých meraní, v rámci longitudinálneho výskumu. V anglickej literatúre sa zvykne používať pojem „vlny merania“, odtiaľ plynie
aj názov jedného z dvoch základných modelov chýbajúcich údajov podľa Grahama
a kol. (2004) tzv. wave nonresponse.
Charakteristiky účastníkov
Pri tomto type chýbajúcich údajov Mcknight a kol. (2007) uvádzajú, odvolávajúc
sa na Littla a Rubina (1987), nasledujúce dôvody k „neodpovedaniu“ účastníkov výskumu:
-

Problémy pri spracovaní informácií, súvisia s problémami účastníka s internalizáciou a kognitívnym spracovaním informácií, pričom logicky by pod túto kate26
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góriu mohli byť zaradené aj problémy s externalizáciou. Ide teda o príčiny, ako
napríklad pomalé čítanie, nedobrá znalosť jazyka, v ktorom je podnetový materiál administrovaný, poruchy kognitívnych funkcii, či problémy s vyjadrovaním
a pod.
-

Odmietnutie poskytnúť informácie, ktoré môže plynúť z nezáujmu o predmet výskumu, nedostatočnej motivácie, snahy vyhnúť sa nepríjemnej otázke, či rozporu
obsahu otázky s názormi a presvedčeniami účastníka a pod.

Little a Rubin (1987) však vyčleňujú aj tretiu príčinu „neodpovedania“ účastníka, ktorou je odpovedanie mimo prípustný rozsah. Ide o poskytnutie odpovede, ktorú nie je
možné jednoznačne priradiť ku škále, definovanej v danom výskume pre danú premennú.
Charakteristiky merania
Pod charakteristikami merania sú tu myslené predovšetkým vlastnosti nástrojov,
použitých ku kvantifikácii meraného konceptu. Mcknight a kol. (2007) uvádzajú niekoľko príčin z tejto kategórie, ako napríklad:
-

zlyhanie prístrojov,

-

prílišná záťaž na respondentov (porovnaj s bodom Zlý návrh výskumu),

-

meracia procedúra môže viesť k vzniku chýbajúcich údajov v určitých častiach
populácie (porovnaj s bodom Charakteristiky účastníkov).

Kým zlý návrh výskumu súvisí skôr s wave nonresponse, v rámci dvoch základných
modelov chýbajúcich údajov podľa Grahama a kol. (2004), charakteristiky merania súvisia tak s výskytom chýbajúcich údajov v jednotlivých položkách v jednej vlne merania tzv. item nonresponse, ako aj neúčasťou v ďalších vlnách merania, t.j. s wave nonresponse.
Podmienky zberu údajov
Podmienky zberu údajov, ako sú miesto, čas, či spôsob, taktiež ovplyvňujú pravdepodobnosť výskytu chýbajúcich údajov. Mali by byť prispôsobené návrhu výskumu,
charakteristikám účastníkov, aj meracím nástrojom.
Práca s údajmi
K strate údajov môže dôjsť aj v dôsledku manipulácie s nimi, či už pri prenose dotazníkov, ich prepisovaní, archivácii a pod. Stále viac sa v tejto skupine príčin objavujú
aj príčiny technického charakteru, keďže čoraz častejšie je výpočtová technika používa27
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ná nielen v rámci štatistickej analýzy, ale aj zberu údajov (administrácia dotazníkov
pomocou webového rozhrania, spracovanie vyplnených dotazníkov pomocou OCR 4
programov a pod.), či archivácie údajov (ukladanie údajov v relačných databázach, na
optických záznamových médiách a pod.).
Zámerné vytvorenie
Chýbajúce údaje môžu byť vytvárané aj zámerne, v snahe predísť skresleniu výsledkov extrémnymi meraniami. Pri analýze reakčných časov, kde sa často vyskytuje
problém nenormality rozloženia pozorovaní, ako aj extrémnych pozorovaní, je používaná napríklad stratégia, kedy sa do výsledkov analýz zahrnú iba hodnoty v rozsahu dvoch
smerodajných odchýlok od individuálneho priemeru (Smolík, 2008).
Náhoda
Ani akokoľvek dobre premyslený a realizovaný výskum nemôže vylúčiť náhodný
výskyt chýbajúcich údajov. Aj úplne náhodné príčiny pritom môžu, pri ich väčšom výskyte, vyústiť do významného skreslenia odhadov parametrov.

1.3.3 Dimenzie chýbajúcich údajov
Pri určovaní dimenzií chýbajúcich údajov sa vychádza z tzv. Cattellovho dátového
boxu (1946), nazývaného tiež základná dátová relačná matica (Basic Data Relation
Matrix), ktorý je znázornený na obrázku 1. Dátový box môže byť použitý ako prostriedok konceptualizácie pri longitudinálnych meraniach, ale aj pri diskusii o chýbajúcich
údajoch. Ide o trojdimenzionálnu 5 kocku v priestore, ktorý je tvorený troma základnými
dimenziami, tiež označovanými ako módy klasifikácie (modes of classification)
(Bijleveld, 1998):
-

dimenzia jednotlivcov/indivíduí/subjektov (persons/individuals/subjects dimension),

-

dimenzia premenných (variables dimension),

-

dimenzia udalostí/vĺn/bodov merania (occasions/waves/points of measurement
dimension).

Optical character recognition (Optické rozoznávanie znakov). Niektoré OCR programy tak umožňujú
automatizované ukladanie údajov z ručne vyplnených dotazníkov či formulárov, napríklad do databázy.
Medzi takéto programy využívané aj v oblasti psychológie patrí napríklad proprietárny ABBYY FormReader.
5
V úplnom modele Cattellovho dátového boxu je možné hovoriť maximálne až o desiatich dimenziách
(Bijleveld, 1998).
4
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Obrázok 1. Dátový box navrhnutý Cattellom (podľa Bijleveld, 1998)

Rezy dátovým boxom podľa niektorého účastníka, premennej, alebo dimenzie tak vytvárajú rozličné pohľady na súbor údajov, ktoré korešpondujú s jednotlivými technikami, znázornenými na obrázku 2.

Obrázok 2. Rezy dátovým boxom a im prislúchajúce techniky (podľa Bijleveld, 1998)

Podľa výskytu chýbajúcich údajov v jednotlivých rezoch kockou, je možné rozlišovať
vzory (viď kapitola 1.3.4) ich výskytu a na základe nich je možné rozhodovať o spôsobe
práce s chýbajúcimi údajmi, či vyvodzovať predpoklady o ich vplyve na štatistické závery. Naprieč rezmi dátovou kockou, je následne možné rozlišovať rozličné stupne resp.
úrovne, v ktorých sa chýbajúce údaje vyskytujú:
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-

V rámci dimenzie jednotlivcov sa tak rozlišuje, či ide o výskyt chýbajúcich údajov u jedného účastníka, alebo ich skupiny, v zmysle nejakej spoločnej charakteristiky (študenti jednej školy, pacienti z jednej ordinácie a pod.).

-

V rámci dimenzie premenných je dôležité, či sa chýbajúce údaje vyskytujú nezávisle, v rámci priamo meraných, manifestných premenných, alebo či ide o ich
súčasné výskyty vo viacerých premenných, tvoriacich spoločný faktor. Taktiež
je dôležité, či sa chýbajúce údaje vyskytujú v úlohe závislej resp. nezávislej
premennej.

-

V rámci dimenzie bodov merania je potrebné rozlišovať, či sa chýbajúce údaje
u jednotlivých subjektov resp. premenných vyskytujú v rámci jednej vlny merania, alebo v rámci viacerých.

1.3.4 Vzor výskytu chýbajúcich údajov
Pri rezoch dátovým boxom sa zvyknú rozlišovať tri druhy vzorov. Pri ich popise
opäť nadviažem na vyššie uvedené rozdelenie premenných na 𝑋𝑋 a 𝑌𝑌, presnejšie na

𝑋𝑋1 , … , 𝑋𝑋𝑝𝑝 , teda 𝑝𝑝 premenných bez výskytu chýbajúcich údajov a 𝑌𝑌1 , … , 𝑌𝑌𝑟𝑟 , teda 𝑟𝑟 premenných s výskytom chýbajúcich údajov. Toto značenie a interpretácia sú najčastejšie,
vzhľadom na rozšírenosť R-techniky, treba si však uvedomiť aj možnosť iných techník,
kedy by napríklad 𝑌𝑌1 , … , 𝑌𝑌𝑟𝑟 , mohli reprezentovať hodnoty jedenej premennej pre prvú
až 𝑟𝑟-tú vlnu meraní u jednotlivých účastníkov (T-technika). Nasledujúce tvrdenia pri-

tom platia vo všeobecnosti, preto sa namiesto pomenovaní premenná, prípad, či vlna
merania, obmedzím na pojem riadku a stĺpca v dátových maticiach, reprezentujúcich
jednotlivé techniky.
Univariačný vzor
Predstavuje vzor, pri ktorom sa chýbajúce hodnoty vyskytujú iba v jednej premennej. Riadky je potom možné zoradiť spôsobom, znázorneným na obrázku 3 a). Teda ak
sa v 𝑚𝑚-tom riadku vyskytne chýbajúci údaj, potom vo všetkých nasledujúcich riadkoch
𝑚𝑚 + 1, … , 𝑁𝑁, je hodnota premennej neznáma. Ako univariačný vzor však môže byť
označovaný aj prípad, kedy 𝑌𝑌 na obrázku 3 a) nepredstavuje jeden stĺpec, ale skupinu

stĺpcov, pričom platí vyššie uvedená podmienka (Schafer & Graham, 2002). Uvedené je

možné formulovať aj tak, že každý riadok má hodnoty pre všetky stĺpce v skupine 𝑌𝑌

známe, alebo sú všetky hodnoty neznáme. Hoci je nepravdepodobné, aby sa v súboroch
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údajov z reálnych výskumov, vyskytovali chýbajúce údaje iba v jednom stĺpci, treba si
uvedomiť, že v rámci jednotlivých štatistických postupov sa nepozerá na súbor údajov
ako celok. Na údaje sa hľadí skôr skrz viaceré podmnožiny údajov, kedy sú relevantné
rôzne výseky z dátového boxu a v tomto prípade uvažovaný vzor nie je natoľko zriedkavý.
Monotónny vzor
Pri tomto vzore je možné riadky a stĺpce zoradiť tak, že pokiaľ sa chýbajúci údaj
vyskytne v 𝑚𝑚-tom riadku v stĺpci 𝑌𝑌𝑗𝑗 , potom sa vyskytne aj v stĺpcoch 𝑌𝑌𝑗𝑗 +1 , … , 𝑌𝑌𝑟𝑟 , čo

platí aj pre všetky nasledujúce riadky. Tento vzor je znázornený na obrázku 3 b).

V praxi sa tento vzor môže vyskytovať napríklad pri longitudinálnych výskumoch, kedy
dochádza k opotrebeniu vzorky. V dôsledku opotrebenia sa pri rezoch dátovým boxom,
skrz jednotlivé premenné (T-technika, S-technika), môže objavovať práve tento vzor.
Náhodný vzor
Je vzor výskytu chýbajúcich údajov, pri ktorom sa chýbajúce údaje vyskytujú roztrúsene po matici údajov. Tento vzor je znázornený na obrázku 3 c). Náhodný vzor môže byť označovaný aj ako ľubovoľný (arbitrary) (Schafer & Graham, 2002), či neusporiadaný (messy) (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007). Tento vzor netreba
stotožňovať s mechanizmami chýbania typu MCAR resp. MAR, popisovanými v časti
1.3.1. Platí však, že naznačuje (nie určuje), že by mohlo ísť o mechanizmus chýbania
MCAR (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007).

Obrázok 3. Vzory výskytu chýbajúcich údajov v dátovej matici. a) univariačný, b) monotónny, c)
náhodný (podľa Schafer & Graham, 2002)

Je pritom dôležité upozorniť na rozdielnosť významu slova vzor, v jednotlivých
prácach venovaných problematike chýbajúcich údajov. Pojem vzor sa nich totiž vyskytuje minimálne v dvoch významoch:
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- vo význame popisovanom vyššie,
- vo význame konkrétnej konštelácie chýbajúcich údajov, v rámci riadkov dátovej matice.
V nasledujúcom texte je pojem vzor používaný výhradne v prvom z dvojice uvede-

ných významov. Pre označenie vzoru v druhom význame, je použité slovné spojenie
vzor v užšom slova zmysle.
Existujú rozličné spôsoby pre analýzu vzorov chýbajúcich údajov, z ktorých mnohé
sú podporované v rámci štatistických aplikácii. Tieto spôsoby môžu byť rozdelené na
číselné diagnostické spôsoby a grafické. Podobne je možné rozdeľovať prístupy pre
určenie množstva chýbajúcich údajov. Keďže množstvo chýbajúcich údajov je všeobecnejšou charakteristikou výskytu chýbajúcich údajov, je treba pripomenúť, že pod túto
charakteristiku výskytu chýbajúcich údajov sa radia ukazovatele, ako napríklad:
-

percento chýbajúcich údajov zo všetkých prvkov dátovej matice,

-

percento prípadov (vo všeobecnosti riadkov dátovej matice) s výskytom chýbajúcich údajov, zo všetkých prípadov,

-

percento premenných (vo všeobecnosti stĺpcov dátovej matice) s výskytom chýbajúcich údajov, zo všetkých premenných.

1.4 Metódy práce s chýbajúcimi údajmi
Dôležitou funkciou zisťovania charakteristík výskytu chýbajúcich údajov v súboroch údajov je, že poskytujú východisko pri voľbe metód práce s nimi. Metódy popisované v nasledujúcich častiach sú rozdelené do troch kategórií, podľa základných princípov, z ktorých vychádzajú.

1.4.1 Na vyradzovaní založené postupy
Veľmi často používanou metódou pre prácu z chýbajúcimi údajmi je ich vyraďovanie z analýz. Hoci sa pri týchto metódach často hovorí o zmazaní, adekvátnejším je
výraz vyradzovanie. Podstata postupov popisovaných v rámci tejto časti totiž, ako bude
vysvetlené v nasledujúcom texte, nespočíva v reálnom zmazaní údajov.
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1.4.1.1 Analýza kompletných prípadov (Complet cases analysis)
Tiež nazývaná ako prípadové vyradzovanie (Listwise deletion). Ako naznačuje
názov metódy, ide o vyradenie všetkých prípadov, v ktorých sa vyskytuje aspoň jedna
chýbajúca hodnota v rámci premenných, nad ktorými sa vykonáva analýza. Ak napríklad chcem vypočítať kovariančnú maticu štyroch premenných, v rámci súboru údajov
s ôsmimi premennými, budú do výpočtu zahrnuté iba tie prípady, v ktorých sú známe
hodnoty pre všetky štyri premenné, nezávisle na výskyte chýbajúcich údajov vo zvyšných štyroch premenných, v rámci daného prípadu. Táto metóda je podľa Grahama
a kol. (2004) vo všeobecnosti nevhodná, hoci pre viaceré typy analýz, medzi nimi aj
viacnásobnú regresnú analýzu, je miera odchýlky, spôsobenej použitím tohto prístupu,
väčšinou prípustná. Ak je mechanizmus chýbania údajov typu MCAR, potom táto metóda nevedie k skresleniu výsledkov, avšak vyradenie časti vzorky vedie k zníženiu
štatistickej sily testov (viď podkapitola 1.1).
1.4.1.2 Analýza dostupných prípadov (Available cases analysis)
Tiež nazývaná ako párové vyradzovanie (Pairwise deletion), či párové zahrnutie
(Pairwise inclusion). Pri výpočte prvkov kovariančnej matice sa pri tomto prístupe
k chýbajúcim údajom využívajú hodnoty premenných všetkých prípadov, ktoré obsahujú valídne hodnoty pre obe premenné, potrebné k výpočtu daného prvku matice. Na
rozdiel od prípadového vyradzovania, pri ktorom sú z výpočtu vylúčené tie prípady,
ktoré obsahujú chýbajúci údaj aspoň v jednej premennej zahrnutej do analýzy. Do analýz tak môžu byť zahrnuté viaceré prípady v porovnaní s prípadovým vyradzovaním.
Z uvedeného vyplýva, že hodnoty prvkov kovariančnej matice môžu byť počítané na
základe rozličného počtu prípadov. Vo všeobecnosti môže použitie tejto metódy viesť
ku skresleniam, navyše nemusí byť nevyhnutne splnená podmienka pozitívnej definitnosti vypočítanej kovariančnej matice, čo je, spolu zo symetrickosťou, základnou vlastnosťou kovariančných matíc.
Obe vyššie uvedené metódy sú, napriek svojím nevýhodám, bežne používané
(Wilkinson, 1999) a mnohé štatistické programy umožňujú definovať, v rámci jednotlivých štatistických analýz, ktorý z týchto postupov v rámci výpočtov použiť. Okrem
popísaných metód však do tejto skupiny môžu byť zaradené aj ďalšie. Tieto postupy
pracujú s chýbajúcimi údajmi „ako keby“ v súbore údajov neboli. Podľa Mcknighta
a kol. (2007) je práve takéto chápanie chýbajúcich údajov, ako „akoby pozorovaných“,
základným princípom, spoločným pre všetky metódy zo skupiny metód založených na
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vyradzovaní. V súlade s týmto tvrdením uvádzajú ďalšie tri, na vyradzovaní založené
metódy práce s chýbajúcimi údajmi.
1.4.1.3 Metóda dostupných položiek (Available item method)
Metóda dostupných položiek vychádza z predpokladu, že položky, ktoré tvoria
zložené premenné, podobné faktorom vo faktorovej analýze, sú navzájom pravdepodobne korelované. Ak teda dôjde k výskytu chýbajúcich údajov v niektorej
z premenných, tvoriacich latentnú premennú, odhaduje sa hodnota latentnej premennej
na základe hodnôt známych, navzájom korelovaných premenných, ktoré ju tvoria.
1.4.1.4 Analýza individuálnej vývinovej krivky (Individual growth curve analysis)
Táto metóda nachádza uplatnenie najme pri longitudinálnych výskumoch, kde
údaje zachytávajúce vývinovú krivku premennej u jedinca (viď podkapitola 1.3.3), môžu byť požité pre výpočet parametrov krivky. Medzi tieto parametre patria napríklad
sklon, zakrivenie, parametre rovnice dotyčnice a pod. Ich voľba závisí od charakteru
vývinovej krivky, znázorňujúcej závislosť premennej na čase (bode merania), ako aj ich
následného použitia. Na základe existujúcich meraní je, za určitých okolností, možné
s dostatočnou presnosťou odhadnúť hodnoty týchto parametrov, aj bez znalosti hodnoty
v konkrétnom bode merania, či potreby jej odhadu.
1.4.1.5 Viacvzorkové analýzy (Multisample analyses)
Pri viacvzorkovej analýze sú jednotlivé skupiny prípadov, t.j. podvzorky , určované na základe vzorov výskytu chýbajúcich údajov a takto určené skupiny sú analyzované na základe dostupných údajov. Mcknight a kol. (2007) ilustrujú použitie tejto metódy
na príklade dvojfaktorového modelu, znázorneného na obrázkoch 4 a 5, kde faktor
A (zlé fyzické zdravie) vedie k faktoru B (depresia). Oba faktory sú indikované trojicou
symptómov, znázornených ako obdĺžniky. Časť respondentov zodpovedala všetkých
šesť otázok, týkajúcich sa symptómov (podvzorka 1 na obrázku 4) a druhá časť nechala
niektoré z otázok, týkajúcich sa trojice symptómov indikujúcich depresiu, nezodpovedané (podvzorka 2 na obrázku 5). Parametre a, b, c sú spoločnými parametrami pre obe
podvzorky a mali by byť na zvolenej hladine významnosti rovnaké. Štrukturálny model,
reprezentovaný vzťahom medzi faktorom A a B, ako aj výpočtový model pre faktor B, je
určený na základe podvzorky 1, s kompletným súborom údajov pre oba faktory. Vďaka
týmto informáciám je možné určiť parametre, viažuce sa s premennými s chýbajúcimi
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údajmi. Obmedzeniami tejto metódy sú, že počet vzorov chýbajúcich údajov je obmedzený počtom podvzoriek, s ktorými dokáže štatistický software pracovať, ako aj potreba dostatočne veľkých podvzoriek.

Obrázok 4. Viacvzorková analýza, podvzorka 1 (podľa Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo,
2007)

Obrázok 5. Viacvzorková analýza, podvzorka 2 (podľa Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo,
2007)
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1.4.2 Na modeli založené postupy
Medzi metódami pre prácu s chýbajúcimi údajmi viaceré súvisia s procesom
množenia údajov (data augmentation). Tieto metódy vychádzajú pri odhade parametrov
z dostupných údajov a základnej distribúcie resp. pravdepodobnostného modelu. Ako
uvádza Mcknight a kol. (2007), je dôležité si uvedomiť, že cieľom týchto metód nie je
explicitne nahradenie chýbajúcich údajov. Namiesto toho berú na modeli založené postupy, pri výpočte odhadovaných parametrov, súčasne do úvahy pozorované údaje, chýbajúce údaje, vzťahy medzi pozorovanými údajmi a niekoľko základných štatistických
predpokladov (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007).
V prípade metódy maximálnej vierohodnosti (Maximum likelihood) a EM algoritmu (Expectation-Maximization algorithm 6) sa autori prispôsobujú klasifikácii podľa
Littlea a Rubina (1987) a zaraďujú ich medzi na modeli založené procedúry. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že v otázke klasifikácie metód pre prácu
s chýbajúcimi údajmi, sa názory autorov často rozchádzajú. Podľa Grahama a kol.
(2004) je možné akceptovateľné metódy pre prácu s chýbajúcimi údajmi rozdeliť do
dvoch tried:
-

Na modeli založené procedúry (Model-based missing data procedures)
Operácie s chýbajúcimi údajmi a odhad parametrov sú uskutočňované súčasne.

-

Na údajoch založené procedúry (Data-based missing data procedures)
Operácie s chýbajúcimi údajmi sú uskutočňované pred odhadom parametrov.
S uvedenou charakteristikou je možné súhlasiť, je však dôležité zdôrazniť ďalší

rozdiel medzi dvoma uvedenými triedami prístupov. Prívlastok „na modeli založený“ sa
totiž vzťahuje predovšetkým na základnú distribúciu, ktorá je zahrnutá do výpočtu odhadov parametrov. Odhady parametrov sú tak určené jednak nameranými údajmi, ako aj
základnými distribúciami premenných pre celú populáciu, z ktorej by, v ideálnom prípade, mala byť skúmaná vzorka náhodným výberom. V rámci výpočtov sú vypočítané
aj najpravdepodobnejšie odhady hodnôt chýbajúcich údajov.

Algoritmus očakávanie-maximalizovanie. Názov postupu je odvodený od dvoch krokov algoritmu,
vykonávaných vo viacerých iteráciách. V slovenskej literatúre je rozšírenejší názov EM algoritmus, ktorý
je uprednostnený aj v nasledujúcom texte.

6
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1.4.2.1 Metóda maximálnej vierohodnosti (Maximum likelihood)
Metóda maximálnej vierohodnosti je všeobecnou metódou odhadu parametrov a
nie je teda určená výhradne pre prácu s chýbajúcimi údajmi. Jej základná myšlienka
spočíva v odhade takých parametrov, ktoré by maximalizovali pravdepodobnosť získania nameraných údajov. Túto pravdepodobnosť je možné vyjadriť vo forme funkcie
vierohodnosti, podobnej funkcii hustoty pravdepodobnosti, avšak v tomto prípade sú na
horizontálnej súradnicovej osi hodnoty parametra, ku ktorým je priradená pravdepodobnosť, s akou sa vyskytnú už namerané hodnoty. Exaktne sú uvádzané závislosti
popísané v prílohe B. Pre slovné priblíženie presnej matematickej formulácie uvediem
jednoduchý príklad. Ak mám súbor meraní premennej a hľadám hodnotu dvoch parametrov (napr. priemer a smerodajná odchýlka), potom si hľadanie maximálne vierohodného odhadu môžem predstaviť napríklad nasledovne. V trojrozmernom priestore sú
súradnicami 𝑥𝑥 a 𝑦𝑦, jednotlivé hodnoty priemeru a smerodajnej odchýlky. Hodnoty
pravdepodobnosti, že pre dvojice hodnôt parametrov získam namerané hodnoty, pred-

stavujú súradnicu 𝑧𝑧. V trojrozmernom priestore mi tak vznikne plocha (v priestoroch
vyšších dimenzií by to bola hyperplocha). Každej polohe na tejto ploche teda viem pri-

radiť hodnoty dvojice parametrov a hodnotu pravdepodobnosti získania nameraných
údajov. Hľadám najvyššiu hodnotu tejto pravdepodobnosti na celej ploche (globálne
maximum) a hodnoty parametrov, ktoré jej prislúchajú. Tieto odhady predstavujú maximálne vierohodný odhad.

Tento popis a vzťahy uvedené v prílohe B , popisujú metódu maximálnej vierohodnosti vo všeobecnosti. Výpočet metódou maximálnej vierohodnosti s chýbajúcimi
údajmi, môže byť chápaný aj ako rozšírenie uvedených vzťahov na prípad, kedy sú
chýbajúce hodnoty považované za hľadané parametre.

1.4.2.2 Expectation-Maximization algoritmus
Expectation–Maximization algoritmus, zvyčajne označovaný jednoducho ako EM
algoritmus, je hlavnou metódou pre získanie maximálne vierohodných odhadov,
v prípade súborov s chýbajúcimi údajmi (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo,
2007; Nelwamondo, Mohamed, & Marwala, 2007). „EM algoritmus bol explicitne uvedený Hartleyom (1958) ako procedúra pre výpočet maximálne vierohodných odhadov,
daných náhodnou vzorkou o veľkosti 𝑛𝑛 z diskrétnej populácie, kde niektoré zo zázna37
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mov nie sú priradené k individuálnym členom ale ku skupinám členov“ (Dempster,
Laird, & Rubin, 1977, s. 11). Tak ako v prípade metódy maximálnej vierohodnosti, aj
pri EM algoritme platí, že nie je určený výhradne pre nahradzovanie chýbajúcich údajov. Algoritmus je pomenovaný podľa dvoch krokov, ktoré sú opakované a v prípade
nahradzovania chýbajúcich údajov môžu byť charakterizované nasledovne.
Expectation krok (krok očakávanie) pozostáva z výpočtu odhadov chýbajúcich
údajov na základe parametrov súboru údajov. V prípade údajov s mnohorozmerným
normálnym rozdelením, je tento krok predstavovaný regresným nahradením chýbajúcich údajov. Pomocou parametrov modelu je možné nahradiť hodnoty chýbajúcich údajov. V prípade, že ide o prvú iteráciu EM algoritmu, t.j. nie sú k dispozícii odhady parametrov z kroku maximalizovanie, je možné použiť počiatočné hodnoty parametrov,
vypočítané napríklad použitím prípadového vyradzovania (viď kapitola 1.4.1), alebo párového vyradzovania (Allison, 2001). Výstupom z tohto kroku je súbor údajov
s nahradenými chýbajúcimi hodnotami, ktoré boli doplnené na základe očakávaní (expectation), založených na hodnotách parametrov lineárneho modelu.
Maximization krok (krok maximalizovanie) pozostáva z maximalizácie vierohodnostnej funkcie, na základe ktorej sa získajú nové odhady hodnôt parametrov (viď
časť 1.4.2.1 ), pričom sú do výpočtu zahrnuté nové odhady chýbajúcich hodnôt, získané
v predošlom kroku. Vypočítané hodnoty parametrov sú následne opäť použité pre výpočet nových odhadov chýbajúcich hodnôt v kroku očakávanie.
Proces iterácie uvedenej dvojice krokov pokračuje, pokiaľ nedôjde ku konvergencii
parametrov modelu do tzv. maximálne vierohodného odhadu.
Detailnejší popis algoritmu, obsahujúci príslušné matematické vzťahy, vrátane dôkazu
konvergencie algoritmu, je možné nájsť napríklad v práci Dempstera, Lairda a Rubina
(1977).

1.4.3 Na nahradzovaní založené postupy
Ďalšou skupinou metód pre prácu s chýbajúcimi údajmi sú na nahradzovaní založené postupy, či tiež imputačné postupy. V týchto postupoch sú najskôr nahrádzané
chýbajúce údaje a hodnoty parametrov výberu sú počítané až v nasledujúcich krokoch.
Výsledkom ich aplikácie je teda súbor údajov resp. viaceré súbory údajov,
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s doplnenými odhadmi chýbajúcich hodnôt. Z viacerých existujúcich kritérií, podľa
ktorých je tieto postupy možné deliť, sa v literatúre často objavujú nasledujúce kritériá:
Náhodnosť nahradzovanej hodnoty, podľa ktorej je možné rozlišovať:
-

Náhodné nahradzovanie (Random/stochastic imputation)

-

Deterministické nahradzovanie (Deterministic imputation)

Pôvod údajov, z ktorých je nahradzovaná hodnota odvodená, podľa ktorého je možné
rozlišovať:
-

Vnútro-subjektové nahradzovanie (Between-Subjects imputation)

-

Medzi-subjektové nahradzovanie (Within-Subjects imputation)

Počet nahradení pre každý z výskytov chýbajúcich údajov, podľa ktorého je možné rozlišovať:
-

Jednoduché nahradzovanie (Single/simple imputation)

-

Viacnásobné nahradzovanie (Multiple imputation)

Za kritérium rozdelenia popisovaných postupov som zvolil počet nahradení pre každý z
výskytov chýbajúcich údajov.

1.4.3.1 Jednoduché nahradzovanie
Nahradzovanie priemerom
Ako naznačuje názov, ide o nahradenie chýbajúcich údajov priemerom v rámci
jednotlivých premenných. Je veľmi ľahko implementovateľný spôsob nahradzovania,
ktorý má však mnohé nevýhody. Výrazne skresľuje distribúciu údajov, čo sa prejavuje
aj v zlých odhadoch rozptylu. V literatúre býva tento postup označovaný aj ako nahradzovanie absolútnym priemerom (Imputing unconditional mean).
Nahradzovanie maximálne vierohodným priemerom
V tomto prípade je priemer určený metódou maximálnej vierohodnosti. Ako bolo
uvedené vyššie, odhad parametrov metódou maximálnej vierohodnosti je ovplyvnený
nielen nameranými údajmi, ale aj predpokladanou distribúciou. Odhad priemeru je preto
menej ovplyvnený extrémnymi hodnotami, než napríklad aritmetický priemer. Aj táto
metóda však vedie k zníženiu rozptylu.
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Nahradzovanie mediánom
Chýbajúce údaje sú nahradené pomocou mediánu. Medián je mierou centrálnej
tendencie, ktorá je menej ovplyvniteľná extrémnymi hodnotami a vo všeobecnosti je
lepším riešením, než nahradzovanie priemerom v prípadoch, kedy distribúcia nezodpovedá normálnej distribúcii. Aj táto metóda znižuje rozptyl.
Regresné nahradzovanie
Chýbajúce údaje sú nahradené na základe regresných rovníc, získaných z úplných
údajov. Pre prípady s výskytom chýbajúcich údajov sa do regresných rovníc dosadia
hodnoty známych premenných a vypočítajú sa chýbajúce hodnoty. Keďže sa nepočíta
so žiadnou reziduálnou chybou, metóda vedie k podhodnoteniu rozptylu. Umelo je tiež
zvýšená hodnota korelácie medzi premennými, zahrnutými do výpočtu nahradzovanej
hodnoty.
Stochastické regresné nahradzovanie
Chýbajúce údaje sa nahrádzajú analogicky ako pri regresnom nahradzovaní, avšak
hodnota nahradzovaného čísla je zmenená o náhodnú zložku. Pre určenie náhodnej
zložky je možné použiť rôzne postupy. Napríklad v prípade SPSS, si používateľ môže
zvoliť z troch alternatív. Prvou je pridanie reziduálnej hodnoty náhodne zvoleného úplného prípadu 7, druhou je pridanie náhodne zvolenej hodnoty, z distribúcie s očakávanou
hodnotou 0 a štandardnou odchýlkou rovnou druhej odmocnine z priemernej kvadratickej reziduálnej odchýlky, tretia možnosť je analogická druhej, ale predpokladanou distribúciou pridávanej náhodnej hodnoty je t distribúcia, so zvoleným počtom stupňov
voľnosti. Pridaním náhodnej zložky, k regresnému odhadu chýbajúcich hodnôt, sa zníži
skreslenie rozptylu.
Hot deck nahradzovanie
Názov tejto metódy sa viaže k obdobiu, kedy počítače využívali tzv. dierne štítky
(deck – znamená aj sadu štítkov) (Mcknight, Mcknight, Sidani, & Figueredo, 2007). Za
„horúcu“ je teda možné považovať aktuálne používanú sadu diernych štítkov resp. aktuálny súbor údajov. Ide teda o nahradzovanie chýbajúcich údajov hodnotami
z aktuálneho súboru. Existujú viaceré varianty tejto metódy, medzi inými:
-

Sekvenčná, na najbližšom susedovi založená metóda hot deck nahradzovania
(Sequential nearest neighbor hot deck imputation), tiež nazývaná tradičné hot

Chápané ako rozdiel skutočnej hodnoty pre daný prípad a hodnoty vypočítanej na základe regresných
rovníc, ktorých koeficienty boli počítané aj na základe údajov pre daný prípad.

7
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deck nahradzovanie. Ide o nahradenie chýbajúcich údajov v aktuálnom prípade,
hodnotou v predchádzajúcom resp. nasledujúcom prípade.
-

Náhodný výber z množiny hodnôt pre danú premennú. Z množiny získaných
hodnôt pre danú premennú sa náhodne zvolí jedna. Pravdepodobnosť výberu
hodnoty je pritom priamo úmerná frekvencii jej výskytu v danom súbore.

-

Náhodný výber v rámci obmedzenia (Hot deck within adjustment cells). Vychádza sa zo súboru predpokladov, pomocou ktorých sa určí množina prípadov. Z
hodnôt pre danú premennú, v rámci týchto prípadov, sa potom náhodne vyberá
ako pri predchádzajúcej metóde.

-

Mnohorozmerné párovanie (Multivariate matching). Podľa Hu, Salvucci a Cohen (1998) nie je výhodná počítačová implementácia tohto algoritmu, existuje
však približne ekvivalentný postup, ktorý ho nahradzuje. Podľa tohto postupu sa
prípady najskôr zoradia podľa niekoľkých pomocných premenných a následne
sa postupuje ako pri tradičnom hot deck nahradzovaní.

-

Metrické párovanie (Distance function matching). Pri tomto postupe sa najskôr
zvolí nejaká metrika, založená na pomocných premenných, na základe ktorej sa
prípady zoradia a následne sa postupuje ako pri tradičnom hot deck nahradzovaní.

Cold deck nahradzovanie
Chýbajúce údaje sú nahradzované analogicky ako pri hot deck nahradzovaní, ibaže
súbor hodnôt, z ktorých sa nahradzovanie uskutočňuje, nepochádza z aktuálneho súboru
údajov. Tak ako aj v prípade hot deck nahradzovania, je rozptyl doplneného súboru údajov, v porovnaní s kompletným súborom údajov, vo všeobecnosti nižší.
Nahradzovanie hodnotou najhoršieho prípadu
Táto metóda je niekedy označovaná aj ako zero nahradzovanie (Zero imputation).
Chýbajúce údaje sú nahradené ich najhoršou možnou hodnotou. Ak sa napríklad meria
úspešnosť liečby, no počas výskumu, v dôsledku opotrebenia vzorky, niekoľko pacientov liečbu nedokončí, premenná indikujúca úspešnosť resp. neúspešnosť môže byť v ich
prípade nahradená maximálnou negatívnou hodnotou, teda neúspechom liečby (často
nulou). Vo všeobecnosti však metódou môžu byť nahrádzané aj chýbajúce hodnoty pre
nedichotomické premenne. Rozptyl je touto metódou vo všeobecnosti zvyšovaný.
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Posledná hodnota prenesená dopredu (Last Value Carried Forward)
V rámci longitudinálnych výskumov je možné chýbajúce údaje nahradiť poslednou známou hodnotou, v rámci jednej premennej u konkrétneho účastníka výskumu a
táto metóda nahradzovania zvykne byť označovaná ako prenesenie poslednej hodnoty
dopredu. Ide teda o vnútro-subjektové nahradzovanie.
Nasledujúca hodnota prenesená späť (Next Value Carried Backward)
Analogicky ako pri predošlej metóde, je možné chýbajúce údaje nahradiť aj spätne, hodnotou nasledujúceho pozorovania, v rámci jednej premennej u konkrétneho
účastníka výskumu a táto metóda nahradzovania zvykne byť označovaná ako prenesenie
nasledujúcej hodnoty späť. Taktiež ide o vnútro-subjektové nahradzovanie. Tak ako u
predošlej metódy, aj pri tejto metóde je rozptyl vo všeobecnosti znižovaný.

1.4.3.2 Mnohonásobné nahradzovanie (Multiple imputation)
Na základe počtu nahradení pre jednotlivé výskyty chýbajúcich údajov, tvorí druhú skupinu na nahradzovaní založených postupov, mnohonásobné nahradzovanie. Na
rozdiel od postupov, založených na jednoduchom nahradzovaní, popisovaných
v predošlej časti, sú pri sú pri mnohonásobnom nahradzovaní nahrádzané hodnoty pre
jednotlivé výskyty chýbajúcich údajov viackrát. Počet nahradení sa na základe empirických zistení Rubina (1987) zvykne voliť z intervalu 3 až 10. Mnohonásobné nahradzovanie je podľa McKnighta a kol. (2007), odvolávajúcich sa na práce Allisona, Rubina
ako aj Schafera a Grahama, „najpochvaľovanejšou“ metódou pre štatistické spracovanie
chýbajúcich údajov. Rubin (1987) v tejto súvislosti píše, že „mnohonásobné nahradzovanie si zachováva dobré vlastnosti jednoduchého nahradzovania a napráva jeho hlavné
chyby“. Postup mnohonásobného nahradzovania je možné rozdeliť do troch krokov,
prípadne štyroch, vrátane výpočtu miery chýbajúcej informácie (rate of missing information), ktorý však nie je nevyhnutný. V nasledujúcom texte uvádzam stručný popis
jednotlivých krokov mnohonásobného nahradzovania, pričom použitá symbolika vychádza z pôvodnej Rubinovej (1987) práce.
Nahradzovanie
V prvom kroku mnohonásobného nahradzovania sa vypočíta niekoľko odhadov
hodnôt pre každý z chýbajúcich údajov. Vytvorí sa teda 𝑚𝑚 odhadov každej chýbajúcej

hodnoty a tým aj 𝑚𝑚 kompletných súborov údajov, pričom 𝑚𝑚 > 1. Pre odhad chýbajú42
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cich hodnôt je pritom možné použiť niektoré z metód jednoduchého nahradzovania,
popísaných v predošlej časti. Vo všeobecnosti neexistujú záväzné pravidlá pre výber
techniky nahradzovania, hoci tieto sa nezvyknú kombinovať (Mcknight, Mcknight,
Sidani, & Figueredo, 2007). Do úvahy je pritom potrebné brať tak predpokladanú distribúciu, ako aj rozsah a typ odhadovanej hodnoty (celočíselná hodnota, reálne číslo
a pod.).
Analýza
V druhom kroku sa uskutoční analýza 𝑚𝑚 kompletných súborov údajov. Pri výbere

štatistickej metódy tak používatelia môžu postupovať, akoby súbor údajov neobsahoval
žiadne chýbajúce údaje. Podľa Mcknight a kol. (2007) neexistujú žiadne ohraničenia pre
typ štatistickej analýzy, ktorá môže byť vykonaná na nahradzovaním vzniknutých 𝑚𝑚

kompletných súboroch údajov.

Odhad parametrov z agregovaných výsledkov
Existuje niekoľko spôsobov pre skombinovanie výsledkov 𝑚𝑚 analýz, pričom pod-

ľa Schafera a Grahama (2002) je najjednoduchšou Rubinova (1987) metóda pre skalárny parameter 8. Ak potrebujem zistiť hodnotu parametra 𝒬𝒬 (napr. priemer, korelácia

a pod.), potom pri tomto postupe vypočítam jeho priemernú hodnotu 𝒬𝒬�𝑚𝑚 pre 𝑚𝑚 kompletných súborov údajov, pričom 𝒬𝒬�∗1 , … , 𝒬𝒬�∗𝑚𝑚 sú hodnoty tohto parametra v rámci jed-

notlivých doplnených súbor údajov. Následne vypočítam priemer rozptylov v rámci
�𝑚𝑚 , ktorý je označovaný ako rozptyl v rámci nahradení (withinjednotlivých nahradení, 𝑈𝑈

imputation variance) a rozptyl medzi jednotlivými nahradeniami (between-imputation
variance), označovaný 𝐵𝐵𝑚𝑚 , ktorý vypočítam na základe vzťahu (8).
𝑚𝑚

1
�(𝒬𝒬�∗𝑗𝑗 − 𝒬𝒬�𝑚𝑚 )2
𝐵𝐵𝑚𝑚 =
𝑚𝑚 − 1

(8)

𝑗𝑗 =1

�𝑚𝑚 )
Tzv. totálny rozptyl je potom daný ako súčet rozptylu v rámci nahradení (𝑈𝑈

a rozptylu medzi nahradeniami (𝐵𝐵𝑚𝑚 ), ktorý je vážený na základe počtu nahradení, čo je
vyjadrené vzťahom (9).

�𝑚𝑚 + (1 +
𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝑈𝑈

1
)𝐵𝐵
𝑚𝑚 𝑚𝑚

(9)

Pre intervaly spoľahlivosti a testy, Rubin (1987) odporúča Studentov t – test, pričom
hodnota pre t – test sa počíta podľa vzťahu (10).
8

Skalárny parameter je parametrom, ktorého hodnotu je možné určiť jediným číslom (nie vektorom).
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𝑡𝑡𝑣𝑣 =

𝒬𝒬�𝑚𝑚 − 𝒬𝒬0
�𝑇𝑇𝑚𝑚

(10)

V uvedenom vzťahu 𝑣𝑣 predstavuje stupene voľnosti a 𝒬𝒬0 hodnotu parametra, stanovenú
nulovou hypotézou. Stupne voľnosti sú určené vzťahom (11).
2
�
𝑚𝑚𝑈𝑈
𝑣𝑣 = (𝑚𝑚 − 1) �1 +
�
(𝑚𝑚 + 1)𝐵𝐵

(11)

Potvrdiť resp. vyvrátiť nulovú hypotézu, je možné porovnaním hodnoty 𝑡𝑡𝑣𝑣 a hodnoty

𝑡𝑡𝑣𝑣 (𝛼𝛼), kde 𝛼𝛼 je požadovaná hladina významnosti a 𝑣𝑣 je opäť počet stupňov voľnosti
(táto hodnota je uvedená v tabuľke pre Studentov t – test).
Výpočet chýbajúcej informácie
Dôležitou vlastnosťou mnohonásobného nahradzovania je, že umožňuje určiť mieru chýbajúcej informácie. Miera chýbajúcej informácie a množstvo chýbajúcich údajov,
sú pritom dve rozdielne charakteristiky súboru údajov. Pojem informácií totiž zahŕňa
viac než len údaje a určenie miery chýbajúcich informácií preto nie je možné jej jednoduchým stotožnením s množstvom chýbajúcich údajov. Rubin (1987) definuje chýbajúcu informáciu ako „mieru nárastu rozptylu odhadu, spôsobeného neodpovedaním“, ktorá je „determinovaná mierami odozvy a schopnosťou, na základe pozorovaných údajov,
úspešne predpovedať chýbajúce hodnoty“ (Rubin, 1987, s. 15). Relatívny nárast rozptylu, spôsobený chýbajúcimi údajmi, je možné vyjadriť vzťahom (12).
𝑟𝑟𝑚𝑚 =

(1 + 𝑚𝑚 −1 )𝐵𝐵𝑚𝑚
����
𝑈𝑈𝑚𝑚

(12)

Časť informácie o mnou hľadanom parametre, o ktorú som prišiel v dôsledku chýbajúcich údajov, je potom možné vyjadriť vzťahom (13).
𝛾𝛾 =

𝑟𝑟𝑚𝑚 + 2/(𝑑𝑑𝑑𝑑 + 3)
𝑟𝑟𝑚𝑚 + 1
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2 Umelé neurónové siete
Od postupov pre prácu s chýbajúcimi údajmi, uvedenými v predošlej kapitole, sú
postupy využívajúce umelé neurónové siete (ďalej len UNS), v mnohých aspektoch
odlišné. V prvom rade je treba si uvedomiť, že UNS nie sú jedným štatistickým resp.
matematickým postupom. UNS predstavujú rozsiahlu vednú podoblasť umelej inteligencie, ktorá zvykne byť zaradzovaná 9 pod tzv. subsymbolickú umelú inteligenciu.
Akákoľvek predstava o UNS, ktorá vychádza z predpokladu, že neurónová sieť je jednou metódou resp. postupom, podobne ako napríklad t-test či faktorová analýza, je preto
nesprávna. Platí teda, že akékoľvek zmysluplné a v praxi použiteľné úvahy o UNS, musia vychádzať aspoň zo základnej znalosti nielen kľúčových myšlienok o nich, ale aj ich
základných komponentov, topologických a dynamických charakteristík. Cieľom tejto
kapitoly je priblížiť základné charakteristiky UNS v uvedených okruhoch, s ohľadom na
aplikáciu UNS v praktickej časti práce.

2.1 Definícia umelých neurónových sietí
V literatúre venovanej UNS existuje viacero spôsobov ich definovania. Časť autorov (Fausett, 1994; Sinčák & Andrejková, 1996; Graupe, 1997; Galushkin, 2007) sa
snaží o explicitne formulovanú definíciu UNS, iní autori (Bigus, 1996; Kvasnička,
Beňušková et al., 1997; Marček & Marček, 2006) sa snažia o priblíženie pojmu UNS
postupným popisom ich základných komponentov, princípov ich činnosti, analógií s
biologickými neurónovými sieťami, historických východísk a pod. Na základe uvádzaných definícii a charakteristík umelých neurónových sietí, ich definujem nasledovným
spôsobom.
Umelá neurónová sieť je biologicky inšpirovaný výpočtový model, operujúci nad
grafom 𝐺𝐺 spôsobom, ktorý umožňuje získavanie, uchovávanie a využívanie empiricky
nadobudnutých poznatkov. Pričom platí, že 𝐺𝐺 je orientovaný, hranovo ohodnotený graf,

pozostávajúci z množiny vrcholov 𝑉𝑉, ktoré reprezentujú neuróny, množiny usporiada-

ných dvojíc 𝐴𝐴, kde 𝐴𝐴 ⊆ 𝑉𝑉 × 𝑉𝑉, ktoré reprezentujú synapsy medzi neurónmi a množiny
váh 𝑊𝑊, asociovaných s jednotlivými synapsami.

9

Niekedy dokonca mylne stotožňovaná.
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UNS sú biologicky inšpirované, keďže k ich vzniku viedli predovšetkým poznatky

z oblasti neurológie a neurofyziológie. Hoci UNS v niektorých aspektoch napodobňujú
činnosť neurónov a biologických neurónových sietí, cieľom väčšiny súčasných praktických aplikácií UNS, nie je simulácia činnosti mozgu ako celku. Kvasnička a kol. (1997)
v tejto súvislosti uvádzajú, že UNS sú modelmi mozgu, pri ktorých sa síce snažíme pochopiť nervový systém, ale nezaoberáme sa psychikou a preto ich možno podľa Clarka
a kol. (podľa Kvasnička, Beňušková et al., 1997) nazývať „modelmi mozgu bez mysle“
(brain without mind). Napokon aj samotné neuróny v umelých neurónových sieťach sú,
v porovnaní so zložitosťou skutočných neurónov, iba veľmi jednoduchými modelmi,
ktoré sa však snažia zachytiť najdôležitejšie z vlastností skutočných neurónov. Simulácia činnosti mozgu v pravom slova zmysle, pomocou UNS, je už vzhľadom na počet
neurónov v mozgu (približne 1011 − 1014 ) a počet ich spojení (približne 103 − 104 na

jeden neurón), v súčasnosti nemožná. Sinčák a Andrejková (1996) v tejto súvislosti píšu:
„Sila ľudského mozgu je vo využití obrovského množstva „pomalých“ neurónov,

zoskupených do zložitej masívne paralelnej siete, ktorej veľkosť a topológia je
v simulačných procesoch zatiaľ zďaleka nenapodobniteľná.“ (Sinčák & Andrejková,
1996, s. 5)
UNS je výpočtový model, keďže sa vo všeobecnosti neviaže na žiaden striktne určený spôsob, akým má byť v praxi realizovaná, určený je iba matematický model. UNS
tak môže byť realizovaná softvérovo, hardvérovo, ale aj pomocou ceruzky a papiera
atď.
Matematický model operuje nad grafom 𝐺𝐺, keďže samotná neurónová sieť je gra-

fom s vrcholmi, predstavujúcimi neuróny a hranami s priradenými váhami, predstavujúcimi synaptické spojenia medzi neurónmi. Uvedeným komponentom a dynamike UNS
sa venujem v nasledujúcich častiach.
Hlavným cieľom použitia UNS je získať, uchovať a využiť skúsenosťou nadobud-

nuté poznatky. Podľa Sinčáka a Andrejkovej (1996) UNS napodobňujú ľudský mozog
práve v dvoch aspektoch:
-

poznatky sú v UNS zbierané v procese učenia,

-

medzineurónové spojenia (synaptické váhy) sú využívané na ukladanie znalostí.
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2.2 Základné elementy umelej neurónovej siete
Základnou procesnou jednotkou UNS je neurón (Sinčák & Andrejková, 1996).
Charakteristiky neurónov v UNS, ako bolo uvedené vyššie, v niektorých podstatných
aspektoch pripomínajú charakteristiky biologických neurónov. Komplexnosť prirodzeného, biologického neurónu je pochopiteľne mnohonásobne vyššia. Na obrázku 6 je
znázornený zjednodušený schematický nákres biologického neurónu a na obrázku 7 je
znázornená štruktúra umelého neurónu. Význam symbolov, použitých pri obrázku 7 je
zrejmý z nasledujúceho textu, ktorý korešponduje so značením použitým na obrázku.

Obrázok 6. Schematický nákres biologického neurónu, s orientačnou mierkou vpravo dole (podľa
Kvasnička, Beňušková et al., 1997)

Obrázok 7. Štruktúra umelého neurónu (podľa Sinčák & Andrejková, 1996)

Analogicky ako aj do biologického neurónu, vstupujú aj do umelého neurónu
vstupy z iných neurónov. Z pohľadu synaptických spojení

teda existujú neuróny

z ktorých sa signál šíri (predsynaptické) a neuróny, ktoré signál prijímajú (postsynaptic-
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ké). Vstup je teda väčšinou určovaný ako suma vstupov z predsynaptických neurónov,
ktoré predstavujú hodnoty ich výstupov 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗 , vážených príslušnou synaptickou váhou
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 a vstupu z vonkajšieho sveta, ktorý je reprezentovaný prahom 𝜃𝜃𝑖𝑖 . Táto funkčná závislosť je zachytená vzťahom (15).

𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗 + 𝜃𝜃𝑖𝑖

(15)

𝑗𝑗 =1

Vzťah (15) reprezentuje časť spracovania informácie neurónom, ktorá sa zvykne označovať pojmom agregácia. Hodnota 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 býva niekedy označovaná aj ako potenciál neu-

rónu, analogicky s tzv. postsynaptickým potenciálom pri biologických neurónoch

(Kvasnička, Beňušková et al., 1997). Synaptická váha 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 pritom predstavuje váhu sy-

naptického spojenia, smerujúceho od predsynaptického neurónu 𝑗𝑗 do postsynaptického
neurónu 𝑖𝑖 a 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑗𝑗 je hodnota výstupu 𝑗𝑗 − 𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑜𝑜 predsynaptického neurónu. V prípade, že
je jediným vstupom neurónu prah, nazýva sa tento neurón sigma neurón.

Hodnota vstupu získaná zo vzťahu (15) je vstupnou hodnotou aktivačnej funkcie
neurónu, vyjadrenej vzťahom (16).
𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )

(16)

Aktivačná funkcia charakterizuje tú časť spracovania signálu neurónom, ktorá zvykne
byť označovaná ako aktivačná (tiež prenosová, či prechodová) operácia. V rámci tejto
operácie sa hodnote získanej agregáciou vstupov priradí, na základe aktivačnej funkcie,
istá hodnota aktivácie. Charakteristiky rozličných aktivačných funkcií, vrátane ich matematického popisu, je možné nájsť takmer vo všetkých odborných publikáciách, venovaných problematike umelých neurónových sietí. Voľba aktivačnej funkcie je vo všeobecnosti ovplyvňovaná radom faktorov, ako sú topológia UNS, výpočtové kapacity, či
celkový účel siete a pod. Podľa Kvasničku a kol. (1997) sú v súčasnosti skúmané UNS,
ktorých prvky majú aktivačnú funkciu tzv. radiálnu bázovú funkciu, ktorá je najčastejšie
v tvare gaussiánu.
Napokon je signál v neuróne spracovaný pomocou výstupnej funkcie, ktorá môže
byť identická, t.j. výstup z výstupnej funkcie je rovný výstupu z aktivačnej funkcie, no
vo všeobecnosti môže mať výstupná funkcia rozličné podoby. Všeobecný zápis funkčnej závislosti výstupnej funkcie od výstupu aktivačnej funkcie uvádzam vo vzťahu
(17).
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𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 )

(17)

Výstup neurónu 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 potom môže byť šírený ďalej a tvoriť vstup ďalšieho neurónu, alebo dokonca sebe samému. Vyššie popisované základné elementy UNS sú pospájané do
siete s určitou topológiou.

2.3 Topológia umelej neurónovej siete
Pod topológiou UNS je možné rozumieť „určité geometrické (polohové) usporiadanie neurónov v rovine, alebo v priestore, so štúdiom vyznačených vzťahov medzi
neurónmi“ (Marček & Marček, 2006). Používaným ekvivalentom je pojem konfigurácia. Pojem architektúra následne rozširuje topológiu o popis jej funkcie v konkrétnej
aplikácii, t.j. o opisy aktivačných funkcií neurónov, spôsobov učenia, šírenia signálov
a pod. (Marček & Marček, 2006). Spôsobom učenia UNS a ďalším dynamickým aspektom UNS je venovaná nasledujúca časť práce. Ak vychádzam z grafovo-teoretického
prístupu, ktorý bol použitý aj v uvedenej definícii neurónových sietí, potom podľa
Kvasničku a kol. (1997) môžem množinu V (Vertices – vrcholy predstavované neurónmi) rozdeliť na tri, vzájomne disjunktné množiny, čo je vyjadrené vzťahom (18).
𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝐼𝐼 ∪ 𝑉𝑉𝐻𝐻 ∪ 𝑉𝑉𝑂𝑂

(18)

Vo vzťahu (18) 𝑉𝑉𝐼𝐼 predstavuje množinu vstupných neurónov (input neurons), ktoré sú

susedné s vychádzajúcimi hranami, 𝑉𝑉𝐻𝐻 predstavuje množinu skrytých neurónov (hidden

neurons), ktoré sú susedné zároveň s vychádzajúcimi aj s vchádzajúcimi hranami a napokon 𝑉𝑉𝑂𝑂 predstavuje množinu výstupných neurónov (output neurons), ktoré sú susedné

len s vchádzajúcimi hranami. Inak povedané, 𝑉𝑉𝐼𝐼 sú iba v pozícii predsynaptických neu-

rónov, 𝑉𝑉𝐻𝐻 v pozícii predsynaptických aj postsynaptických a 𝑉𝑉𝑂𝑂 iba v pozícii postsynap-

tických neurónov. Treba však pripomenúť, že takáto definícia jednotlivých typov neurónov, platí iba v prípade neurónových sietí s dopredným šírením signálu (viď nižšie).
Pre neurónové siete, ktoré neobsahujúce orientované cykly (acyklické resp. dopredné),
tak môže byť z grafu znázorňujúceho UNS odvodený graf, v ktorom sú neuróny usporiadané do vrstiev. Uvedené tvrdenia potvrdzuje aj obrázok 8.
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Obrázok 8. Acyklický (a) a cyklický (b) graf UNS (podľa Kvasnička, Beňušková et al., 1997)

Pre neuróny v acyklickej UNS a ich vrstvy tak platí vzťah (19).
𝑉𝑉 = 𝐿𝐿1 ∪ 𝐿𝐿2 ∪ … ∪ 𝐿𝐿𝑡𝑡

(19)

V uvedenom vzťahu predstavuje 𝐿𝐿1 vstupnú vrstva a 𝐿𝐿𝑡𝑡 výstupnú vrstvu. Pre sieť na

obrázku 8 a) je teda 𝑡𝑡 = 4. Medzi týmito vrstvami je niekoľko tzv. skrytých vrstiev
𝐿𝐿2 , … , 𝐿𝐿(𝑡𝑡−1) . UNS sú tak spravidla zobrazované s neurónmi, usporiadanými do vrstiev.

Zároveň je možné zaviesť jedno zo základných delení umelých neurónových sietí na:
-

Dopredné neurónové siete (Feed-forward neural networks)
Tiež označované ako acyklické. V týchto UNS sa signál šíri iba jedným smerom
a ako bolo uvedené, ich graf je možné usporiadať do podoby vrstiev s jednou
vstupnou vrstvou, jednou výstupnou vrstvou a niekoľkými, prípadne žiadnou
skrytou vrstvou. Príklad doprednej UNS je znázornený na obrázku 9 a).

-

Rekurentné neurónové siete (Recurrent neural networks)
V rekurentných sieťach sa signál môže šíriť aj „opačným“ smerom, preto jednotlivé vrstvy nie je možné, na základe vyššie uvedených vzťahov, určiť ako vstupné, skryté, či výstupné. Napriek tomu aj tieto siete bývajú znázorňované podobne ako dopredné siete. Skupiny neurónov môžu byť v tomto prípade označované
ako polia (Marček & Marček, 2006), keďže už nejde o vrstvy, v zmysle akom
boli definované vyššie. Príklad rekurentnej UNS je znázornený na obrázku 9 b).
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Obrázok 9. Dopredná (a) a rekurentná (b) UNS (podľa Sinčák & Andrejková, 1996)

Uvedené delenie UNS na dopredné a rekurentné, na základe smeru šírenia signálu,
súvisí s topologickými vlastnosťami UNS, keďže synaptické spojenia majú podobu
orientovaných hrán, definujúcich možnosti šírenia signálu.
Stanovenie vhodnej topológie UNS je často zložitou úlohou, pričom je potrebné
zvažovať viaceré aspekty, ako napríklad počet vrstiev UNS, počet neurónov v nich, či
ich vhodné prepojenie. Pri stanovovaní správnej topológie, majú pritom veľký význam
tak matematicky odvodené pravidlá, ako aj empirické skúsenosti. Chow (2007) v tejto
súvislosti uvádza, že existujúce prístupy pre zvýšenie generalizačných schopností UNS,
možno zhruba rozdeliť do dvoch skupín:
-

Na štruktúre založené techniky (structure-based techniques).
Predstavujú „hlavný prúd“ v súčasnosti používaných technikách a sú zamerané
na nájdenie vhodnej štruktúry.

-

Na aplikácii založené techniky (application-based techniques).
Vychádzajú z prirodzeného predpokladu, že realizácia vhodnej UNS je závislá
od aplikačnej oblasti, v ktorej má byť UNS použitá. Táto skupina techník sa preto zameriava na využitie apriórnych znalostí pri tvorbe i trénovaní UNS.

Na štruktúre založené postupy je možné ďalej deliť na:
-

Konštrukčné, ktoré vytvárajú optimálnu štruktúru UNS jej postupným budovaním z jednoduchej nedostatočnej štruktúry. Podľa Chow (2007) sem môžu byť
zaradené: dynamická tvorba uzlov (dynamic node creation), kaskádová korelácia
(cascade-correlation) a pod.

-

Eliminačné (Pruning), vychádzajúce z opačného postupu, kedy sa začína s UNS,
ktorá je predimenzovaná vzhľadom k potrebám úlohy a postupne sa zo štruktúry
UNS uvoľňujú zbytočné prvky. Podľa Chow (2007) sem môžu byť zaradené po-
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stupy ako: „optimálne poškodenie mozgu“ (optimal brain damage), „optimálny
mozgový chirurg“ (optimal brain surgeon), rozklad váh, eliminácia váh a pod.

2.4 Dynamika umelej neurónovej siete
Po popise základných elementov tvoriacich UNS a spôsobu ich vzájomného prepojenia, t.j. topológie UNS, je logicky nasledujúcou časťou, popis procesov zmien stavov UNS v čase, t.j. popis dynamiky UNS. Ako bolo uvedené vyššie, hlavným cieľom
použitia UNS je získať, uchovať a využiť skúsenosťou nadobudnuté poznatky, pričom
tieto poznatky sú uchovávané v synaptických spojeniach resp. váhach, ktoré sú s nimi
asociované. V nasledujúcom texte sa venujem práve prvým dvom cieľom použitia UNS.
Na praktickom príklade najskôr popíšem spôsob, akým sú poznatky v UNS uchovávané
a následne stručne popíšem postupy získavania týchto poznatkov.
Nech mám napríklad množinu pozorovaní, v ktorých sledujem výskyt stavu 𝑌𝑌,

v závislosti na výskyte stavov 𝑋𝑋1 a 𝑋𝑋2. Pre každý prípad pozorovania je tak uvedená

trojica nominálnych dichotomických premenných 𝑌𝑌, 𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2. Zostrojím teda UNS, ktorá
po natrénovaní (viď nižšie), bude schopná na základe hodnoty premenných 𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2, od-

hadnúť hodnotu 𝑌𝑌. Nech skutočnú funkciu, popisujúcu závislosť 𝑌𝑌 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2), ktorú
sa snažím UNS aproximovať, môžem zapísať v podobe tabuľky pravdivostných hodnôt
(viď tabuľka 3).
Tabuľka 3
Tabuľka pravdivostných hodnôt binárnej funkcie XOR
𝑿𝑿𝑿𝑿
1

𝑿𝑿𝑿𝑿
1

𝒀𝒀𝒀𝒀

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

Uvedená závislosť je teda opísateľná funkciou nazývanou XOR. Na jej riešenie
pomocou UNS môže byť použitá napríklad dopredná UNS, pozostávajúca z piatich neurónov, s aktivačnou funkciou typu signum (tzv. McCulloch-Pittsove neuróny) a identickou výstupnou funkciou, ktoré sú usporiadané do troch vrstiev, spôsobom znázorneným
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na obrázku 10. Táto UNS, popísaná pomocou vyššie definovanej terminológie, bude
mať, po natrénovaní, hodnoty synaptických váh (hodnoty pri hranách) podobné resp.
totožné s hodnotami znázornenými na obrázku. Na základe týchto vlastností siete
a princípov popísaných v predošlých častiach je potom zrejmé, že pokiaľ sa na neuróny
vo vstupnej vrstve 𝐿𝐿1 privedú hodnoty dichotomických premenných 𝑋𝑋1 a 𝑋𝑋2, výstupom
z výstupnej vrstvy 𝐿𝐿3 , bude hodnota zodpovedajúca 𝑌𝑌.

Obrázok 10. Neurónová sieť riešiaca funkciu XOR

Proces šírenia signálu v UNS je zrejmý, pre názornosť však uvádzam prechod signálu cez tretí neurón. Ak budú napríklad obe premenné 𝑋𝑋1 a 𝑋𝑋2 rovné 1, potom vstupom do tretieho neurónu budú vážené hodnoty výstupov prvého a druhého neurónu (v
tomto prípade rovné 1). Súčet týchto vstupov a prahu (-0,5), udáva potenciál neurónu

(1,5), ktorý je dosadený do aktivačnej funkcie typu signum (𝑓𝑓(1,5) ⟹ 𝑥𝑥3 = 1). Napo-

kon je vypočítaná hodnota výstupu z neurón pomocou výstupnej funkcie, ktorá je

v tomto prípade identická (𝑜𝑜𝑢𝑢3 = 1). Analogicky je signál šírený celou UNS až po vý-

stupný neurón, ktorého výstupná hodnota je pre uvedený prípad rovná nule. Takýto prí-

klad použitia UNS je samozrejme triviálny, je však jednoduchou ilustráciou vyššie popisovaných princípov.
Dôležitou otázkou, vyplývajúcou aj z uvedeného príkladu je, aký proces vedie
k stanoveniu vhodných synaptických váh. Životný cyklus UNS je totiž možné rozdeliť
na dve časti:
-

Fázu učenia
Počas fázy učenia, dochádza v UNS k zmene synaptických váh. K tejto zmene,
na UNS s danou štruktúrou, dochádza na základe zvolenej trénovacej vzorky a
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učiacej stratégie. Formálne je tento stav možné popísať ako stav, kedy je derivácia matice synaptických váh 10 𝑊𝑊 nerovná nule, čo vyjadruje zápis (20).

-

Fázu života

𝜕𝜕𝜕𝜕
≠0
𝜕𝜕𝜕𝜕

(20)

Je fázou počas ktorej k zmene synaptických váh nedochádza. Spája sa s praktickou aplikáciou naučenej UNS v určitej oblasti. Úspešnosť UNS je pritom závislá
na vhodnej voľbe štruktúry UNS, v zmysle jej stavebných elementov
a topologickej charakteristiky, ako aj vhodnej voľby trénovacej vzorky a učiacej
stratégie v predošlých krokoch. Analogicky ku fáze učenia je možné fázu života
UNS formálne definovať ako stav, kedy je derivácia matice synaptických váh
rovná nule, čo je vyjadrené zápisom (2.7).
𝜕𝜕𝜕𝜕
=0
𝜕𝜕𝜕𝜕

(20.1)

Obrázok 10 teda reprezentuje už natrénovanú UNS vo fáze života, v ktorej výpočty prebiehajú v podstate bez algoritmu, kvôli čomu sú UNS nazývané aj ako tzv. bezalgoritmické systémy (Sinčák & Andrejková, 1996). Vo fáze učenia sa však používa množstvo
rozličných algoritmov, riadiacich proces zmeny synaptických váh, na základe údajov
z trénovacej vzorky. Trénovacia vzorka je pritom predstavovaná množinou vhodne
zvolených prípadov, ktorá by mala v podstatných aspektoch reprezentovať množinu
všetkých prípadov, na ktoré bude natrénovaná UNS, vo fáze života, potenciálne použitá.
Evidentná je paralela medzi pravdepodobným mechanizmom resp. jedným z mechanizmov, akým sú skúsenosti uchovávané v biologických neurónových sieťach
a spôsobom, ktorým sú uchovávané v UNS. V oboch prípadoch sú rozhodujúce synaptické spojenia.
„Plasticita v nervovom systéme je založená na zmenách efektívnosti prenosu vzruchu cez synapsu (čiže v zmenách tzv. synaptických účinností)“. (Cajal, 1911, podľa
Kvasnička, Beňušková et al., 1997).
Táto Cajalom formulovaná hypotéza z roku 1911, tvorila východisko pre jeden zo
základných prístupov k učeniu UNS tzv. Hebbovo učenie (viď nižšie).

Matica synaptických váh, je matica rozmeru 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁, kde 𝑁𝑁 je počet neurónov, ktorej hodnoty sú rovné
hodnotám synaptických váh v UNS, pričom 𝑖𝑖 predstavuje index riadka a 𝑗𝑗 index stĺpca matice.

10
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V predošlej časti, venovanej topológii, som popísal rozdelenie UNS na základe

smeru šírenia signálu, na dopredné a rekurentné. Podobne v časti venovanej dynamike,
môžem UNS rozlišovať na základe časovej charakteristiky šírenia signálu. Na základe
spôsobu šírenia signálu je tak podľa Sinčáka a Andrejkovej (1996) možné rozlišovať,
okrem iných:
-

Synchrónne šírenie signálu, kedy neuróny v UNS menia svoje stavy do taktu
podľa synchronizačných hodín.

-

Sekvenčné šírenie signálu, kedy neuróny v UNS menia stav postupne pri šírení
signálu.

-

Blok – sekvenčné šírenie signálu, pri ktorom sú aktivované iba neuróny v rámci
určitých blokov UNS, na základe definovanej stratégie.

-

Asynchrónne šírenie signálu, kedy neuróny v UNS menia svoje stavy nezávisle
jeden od druhého.
V nasledujúcej časti sú stručne popísané základné prístupy k zmene synaptických

váh, pričom podrobnejšie sa venujem učeniu na základe opravy chyby, ktoré je použité
aj v empirickej časti práce.

2.4.1 Základné prístupy k učeniu umelých neurónových sietí
Existujú viaceré prístupy k učeniu UNS, ako aj viaceré prístupy k ich klasifikácii
na základné paradigmy. Na najvšeobecnejšej úrovni existuje, až na niekoľko málo výnimiek, zhoda vo vyčlenení dvoch základných skupín, v ktorých prebieha:
1. Kontrolované učenie (supervised leaning), tiež nazývané učenie s učiteľom.
Ako naznačuje názov, ide o spôsob učenia, pri ktorom sú UNS poskytované na
vstupe údaje a výstup, ktorý UNS priradila ku vstupu, je porovnávaný
s očakávanou hodnotou. Pri tomto type učenia teda trénovacia vzorka musí obsahovať vstupné hodnoty a im priradené výstupné hodnoty. V určitom zmysle
výnimku tvorí učenie na základe hodnotenia činnosti (viď nižšie), ktoré je v niektorých klasifikáciách vyčleňované ako samostatná trieda.
2. Nekontrolované učenie (unsupervised learning), tiež nazývané učenie bez učiteľa. Pri tomto spôsobe učenia je UNS poskytnutý iba vstup, teda trénovacia
vzorka neobsahuje údaje, voči ktorým je výstup z UNS porovnávaný. Z tohto
dôvodu sú tieto UNS, označované aj ako samo-organizujúce sa.
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Je možné vyčleniť aj tretiu skupinu prístupov k učeniu, ktoré kombinujú kontrolo-

vané a nekontrolované učenie. Podľa Kvasničku a kol. (1997) tieto prístupy k učeniu,
označované aj ako hybridné, využívajú pri prvých vrstvách metódy učenia bez učiteľa
a vo vyšších metódy učenia s učiteľom.
Pri zaradení konkrétnych metód učenia pod jednu z uvedených základných skupín
už existujú medzi autormi viaceré rozdiely. Z konkrétnych metód učenia UNS, uvádzam
učenie na základe opravy chyby a učenie na základe hodnotenia činnosti, ktoré predstavujú metódy kontrolovaného učenia a Hebbovo učenie, ktoré je metódou nekontrolovaného učenia.
Učenie na základe opravy chyby (Error correction learning)
Je spôsobom učenia, pri ktorom k zmene synaptických váh dochádza na základe
rozdielu medzi očakávanou hodnotou na výstupe a výstupom z výstupných neurónov.
Ide teda o metódu kontrolovaného učenia. Hodnota odchýlky od očakávanej hodnoty,
ktorá predstavuje základ pre zmenu synaptických váh, sa určí na základe vzťahu (21).
𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 (𝑡𝑡) − 𝑜𝑜𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑡𝑡)

(21)

Kde 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖 predstavuje očakávanú hodnotu výstupu z 𝑖𝑖-tého neurónu a 𝑜𝑜𝑢𝑢𝑖𝑖 predstavuje

jeho skutočný výstup, to všetko čase 11 𝑡𝑡. Hodnota 𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡) tvorí základ pre výpočet hodno-

ty zmeny synaptickej váhy v čase 𝑡𝑡, ktorá sa označuje ∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡) a počíta sa na základe

vzťahu (22).

∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝛾𝛾𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡)𝑜𝑜𝑢𝑢𝑗𝑗 (𝑡𝑡)

(22)

Kde 𝛾𝛾 je parameter učenia (vo všeobecnosti sa taktiež môže v čase meniť, ako aj nado-

búdať rozdielne hodnoty pre jednotlivé synaptické spojenia v rovnakom čase) a 𝑜𝑜𝑢𝑢𝑗𝑗 (𝑡𝑡)

je výstup z neurónu 𝑗𝑗, ktorý je spojený s neurónom 𝑖𝑖 synapsou 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 , v čase 𝑡𝑡. Hodnota
∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡) sa následne využije pri výpočte novej hodnoty synaptickej váhy 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 v čase
(𝑡𝑡 + 1), čo je vyjadrené vzťahom (23).

𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡 + 1) = 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡) + ∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡)

(23)

Logika vzťahov (21) a (23) je zrejmá, vzťah (22) je odvodený na základe chybovej
funkcie s charakterom najmenších stredných štvorcov (least mean squares) a použitia

11

Vo formálnom zápise sa pracuje s časom, no spravidla ide o diskrétne kroky.
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metódy najstrmšieho spádu (steepest descent). Chybová funkcia pritom charakterizuje
odchýlku očakávaného výstupu UNS od skutočného. Odvodenie vzťahu (22) je popísané napríklad aj v práci Sinčáka a Andrejkovej (1996).
Toto odvodenie predstavuje základ pre následné odvodenie algoritmu učenia metódou spätného šírenia chyby (back propagation of error), ktorého modifikácia bola
použitá aj v praktickej časti práce. Jeho podstatu je možné stručne popísať
v nasledujúcich krokoch:
-

Inicializácia hodnôt synaptických váh UNS.

-

Aplikácia vstupného vektora z trénovacej množiny na vstup UNS.

-

Šírenie (dopredné) signálu UNS smerom k výstupu.

-

Porovnanie výstupnej hodnoty UNS s očakávanou hodnotou výstupu a výpočet
chyby pre neuróny výstupnej vrstvy.

-

Postupný výpočet chýb pre neuróny vo vrstvách naľavo od výstupnej vrstvy.

-

Adaptácia synaptických váh na základe chýb.

-

Opakovanie cyklu pre nasledujúce vektory z trénovacej množiny.

Učenia na základe hodnotenia činnosti (Reinforcement learning)
Ako už bolo uvedené, niekedy je vyčleňované ako samostatná trieda. Pri tejto metóde učenia sa vychádza z komplexného pohľad na výstup z UNS (vektor výstupných
hodnôt), nehodnotí sa každá výstupná hodnota UNS (prvok výstupného vektora) zvlášť.
Z tohto dôvodu je toto učenie označované aj ako učenie s kritikom (learning with critic),
ako v istom zmysle opozitum k učeniu s učiteľom pri kontrolovanom učení
(Yegnanarayana, 2004).
Hebbovo učenie (Hebbian learning)
Je mechanizmom asociačného učenia, ktorého autorom je Donald Hebb (1949
podľa Sinčák & Andrejková, 1996). Základná myšlienka je, že pokiaľ sú neuróny na
koncoch synapsy aktivované súčasne, synaptická váha sa posilní a naopak, pokiaľ sú
aktivované asynchrónne, hodnota synaptickej váhy sa zníži resp. nastaví na 0. Uvedené
je možné formálne vyjadriť vzťahom (24).
∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑗𝑗 (𝑡𝑡) 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡)

(24)

V uvedenom vzťahu predstavuje ∆𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡) zmenu synaptickej váhy, 𝛾𝛾 predstavuje opäť
koeficient učenia a 𝑥𝑥𝑗𝑗 (𝑡𝑡) a 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡) sú hodnotami aktivácie neurónov na koncoch synapsy.
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Pri učení UNS spomeniem ešte jedno dôležité kritérium delenia UNS, ktoré sa

vzťahuje k podobnosti vstupu UNS a očakávaného výstupu, pri kontrolovanom učení.
Podľa tohto kritéria sa rozlišujú:
-

Autoasociačné UNS, kedy sa pri učení UNS očakávajú na výstupe rovnaké hodnoty aké boli na jej vstupe.

-

Heteroasociačné UNS, kedy sa pri učení UNS neočakávajú na výstupe rovnaké
hodnoty aké boli na jej vstupe.

2.5 Oblasti použitia umelých neurónových sietí
Napriek tomu, že UNS pôvodne vznikali ako modely častí nervového systému
a jeho činnosti (Marček & Marček, 2006), ich súčasné hlavné aplikačné oblasti sú celkom iné. Pred popisom možností využitia UNS v oblasti aproximácie chýbajúcich údajov, heslovite popíšem niektoré z týchto oblastí.
Kategorizácia
Je jednou z typických oblastí použitia UNS. V prípadoch, kedy nie je možné použiť jednoznačné kritériá, určujúce nevyhnutné a postačujúce charakteristiky prvku pre
jeho zaradenie do príslušnej triedy, ako je to pri klasifikácii v jej pravom slova zmysle,
je možné použiť UNS pre zaradenie prvku do príslušnej kategórie.
Zhlukovanie
Kým kategorizácia vychádza z kategórií, ktoré sú určené vopred, teda využíva
kontrolované učenie, zhluky nie sú vopred definované. Zhlukovanie je teda typickou
oblasťou použitia UNS s nekontrolovaným učením. Pri zhlukovaní sa zvolí súbor charakteristík, o ktorých sa predpokladá, že sú dôležité pre rozdelenie prvkov na skupiny
a samotné rozdelenie je ponechané na UNS. Pre zhlukovanie samozrejme existujú aj
klasické

matematické

postupy,

výhoda

UNS

pritom

spočíva

predovšetkým

v možnostiach paralelizácie výpočtu.
Obe spomenuté funkcie UNS, kategorizácia aj zhlukovanie, nachádzajú široké
uplatnenie v rade praktických aplikácii, ako je napríklad klasifikácia textových dokumentov, rozhodovanie, rozpoznávanie objektov či vzorov, dvojrozmerná vizualizácia
rozdelenia prvkov do skupín pri mnohorozmernom priestore ich vlastnosti a pod.
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Predvídanie časových sérií a predikcia
UNS, ako bolo uvedené vyššie, sú univerzálnym aproximátorom funkcií a z tejto
ich vlastnosti vyplýva ich použitie ako nástroja na predpovedanie časových sérií a predikciu udalostí, ktoré je možné vyjadriť ako funkciu premenných, s hodnotami známymi
pred samotnou udalosťou. Uplatnenie tejto funkcie UNS je veľmi široké vo finančnom
sektore, logistike, plánovaní a pod.
Diagnostika
Táto oblasť uplatnenia UNS súvisí s vyššie spomínanými a zahŕňa tak diagnostiku
v zmysle technickom, ako aj medicínskom, či psychologickom. Z diagnostických aplikácií UNS, súvisiacich s psychológiou a psychiatriou, sú to napríklad práca Buscemu
a kol. (1998), zaoberajúca sa možnosťami diagnostiky Alzheimerovej choroby na základe longitudinálneho hodnotenia kognitívneho a funkčného stavu pacientov, či práca
Grossiho a kol. (2007) zameraná na možnosti využitia UNS ako podporného diagnostického nástroja pre poruchy príjmu potravy.
Modelovanie vybraných aspektov činnosti mozgu
Hoci modelovanie činnosti mozgu má za súčasných možností mnohé, veľmi vážne
obmedzenia (viď podkapitola 2.1), niektoré aspekty jeho činnosti boli relatívne úspešne
simulované. Známymi z tejto oblasti sú napríklad práce Davida Mara, ako jeho teória
činnosti mozočka a neskôr neokortexu a hipokampu, ktoré však zatiaľ nemohli byť
s istou ani potvrdené ani vyvrátené (Kvasnička, Beňušková et al., 1997). Z prác venovaných simulácii mozgových funkcií, sú viaceré venované asociatívnej pamäti, ktorá
súvisí s Hebbovským učením (viď časť 2.4.1). Na základe Hebbovského učenia je
možné vysvetľovať aj javy ako klasické podmieňovanie, či priming (Dobeš, 2005).
Spracovanie signálov
Z množstva aplikácií UNS z tejto oblasti je možné spomenúť napríklad využitie
UNS pre odstránenie šumu na telefónnych linkách, pomocou siete typu ADALINE
(Fausett, 1994) a pod túto oblasť môžu byť zaradené aj aplikácie pre rozpoznávanie
a tvorbu reči, ale aj mnohé aplikácie z oblasti riadenia a pod.
Napokon, ako bolo uvedené, UNS predstavujú rozsiahlu podoblasť umelej inteligencie a ako taká má aj množstvo aplikačných oblastí. Jednou z nich je aj nahradzovanie chýbajúcich údajov.
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3 Nahradzovanie chýbajúcich údajov pomocou umelých neurónových sietí
Tak ako chýbajúce údaje nie sú častou témou v psychologických metodologických
a štatistických prácach, nie sú časté ani práce, venujúce sa využívaniu UNS pri aproximácii hodnôt chýbajúcich údajov. Navyše len niektoré z prác, venovaných tejto problematike, sú relevantné z pohľadu psychológie resp. údajov a foriem ich reprezentácie,
používaných v psychológii. Neexistuje totiž žiadna záruka, že výsledky výskumov venovaných

nahradzovaniu

chýbajúcich

údajov,

realizovaných

na

údajoch

z technologických procesov, burzových indexov, či epidemiologických výskumov, bude
možné zovšeobecniť na kontext údajov z psychologických dotazníkov.
Metóda navrhovaná Abdellom a Marwalom (Abdella & Marwala, 2005;
Nelwamondo, Mohamed, & Marwala, 2007) pri aproximácii chýbajúcich údajov kombinuje využitie UNS a genetických algoritmov. Genetické algoritmy sú používané na
nájdenie aproximatívneho riešenia rozličných problémov, využitím princípov evolučnej
biológie a počítačovej vedy (Abdella & Marwala, 2005). Cieľ činnosti genetických algoritmov je reprezentovaný v podobe maximalizácie tzv. fit funkcie, určujúcej celkovú
„životaschopnosť“, u jedincov v jednotlivých generáciách. Parametre systému, ktoré
majú byť optimalizované, sú kódované na základe zvolenej genetickej reprezentácie.
Každý jedinec v jednotlivých populáciách je tak určený svojim genotypom, tvoreným
kódovanými parametrami. Na základe ohodnotenia jedincov v generácii, pomocou fit
funkcie, sa v procese selekcie vyberú jedinci, vhodní pre vytvorenie nasledujúcej generácie. Najvhodnejší jedinci sú tak priamo kopírovaní do nasledujúcej populácie, alebo sa
na ich genotypy aplikujú príslušné genetické operátory (mutácia, kríženie atď.).
V navrhovanom riešení sú genetické algoritmy použité k minimalizácii chybovej funkcie, odvodenej z autoasociatívnej neurónovej siete. Autormi navrhovaný postup odhadu
chýbajúcich údajov je znázornený na obrázku 11.
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Obrázok 11. Navrhovaná štruktúra systému pre odhad chýbajúcich údajov (podľa Abdella &
Marwala, 2005)

V navrhovanom modeli sa najskôr natrénuje autoasociačná sieť. Sieť by po natrénovaní na kompletnej časti databázy, mala byť schopná aproximovať vstupné hodnoty
na svojom výstupe. Natrénovaná UNS sa potom použije spôsobom znázorneným na
obrázku 11. Teda vstup predstavuje nekompletný vektor vstupov z databázy
s chýbajúcimi údajmi, ktorý je doplnený o odhadované hodnoty chýbajúcich údajov,
získaných pomocou genetických algoritmov. Na výstupe UNS sa očakáva rovnaká hodnota, ktorá sa však v skutočnosti líši od očakávanej hodnoty. Miera tejto odlišnosti tvorí
základ pri ohodnocovaní odhadov, získaných pomocou genetických algoritmov. Túto
závislosť popisujú Abdella a Marwala (2005) vzťahom (25).
𝑒𝑒 = ��

2

𝑋𝑋𝑘𝑘
𝑋𝑋 ���⃗
� − 𝑓𝑓 �� 𝑘𝑘 � , 𝑊𝑊
��
𝑋𝑋𝑢𝑢
𝑋𝑋𝑢𝑢

(25)

Rozdiel medzi očakávanou hodnotou, ktorá sa skladá zo známych 𝑋𝑋𝑘𝑘 a neznámych

𝑋𝑋 ���⃗
hodnôt 𝑋𝑋𝑢𝑢 a výstupom 𝑓𝑓 �� 𝑘𝑘 � , 𝑊𝑊
�, ktorý je funkciou vstupu a váh UNS, je umocnený
𝑋𝑋𝑢𝑢

na druhú, keďže nezáleží na smere odchýlky. Pretože cieľom aplikácie genetických al-

goritmov je maximalizácia fit funkcie, ktorá ale spočíva v minimalizácii chyby, zvolili
autori ako fit funkciu hodnotu mínus 𝑒𝑒. Na základe hodnoty fit funkcie (−𝑒𝑒) sa násled-

ne, pomocou genetických algoritmov, upravia odhady chýbajúcich údajov (𝑋𝑋𝑢𝑢 ) . Odhady, spoločne so známou časťou vstupov, opäť vstupujú do UNS. Následne sa opäť vy-

počíta chyba a popísaný proces sa opakuje, pokiaľ nebude hodnota chyby dostatočne
malá. Keď chyba dosiahne dostatočne nízku hodnotu, potom sa už kompletný záznam
zapíše do databázy bez chýbajúcich údajov. Z databázy s chýbajúcimi údajmi sa vyberie
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ďalší nekompletný vstupný vektor (prípad) a celý proces sa začína znova, až pokiaľ nie
sú všetky chýbajúce údaje nahradené.
Tresp a Briegel (1998) popisujú vo svojej práci postup, ktorý na aproximáciu chýbajúcich údajov využíva kombináciu nelineárneho rekurentného neurónového modelu
a lineárneho chybového modelu. Ich model slúži na aproximáciu chýbajúcich údajov
v prípadoch, kedy je meranie zvolenej premennej možné len v určitých nepravidelných
intervaloch. Autorov k vypracovaniu daného postupu viedla okrem iného skutočnosť, že
použitie metódy maximálnej vierohodnosti s chýbajúcimi údajmi, viedlo ku komplexným integrálom, ktorých výpočet bol aj pre relatívne jednoduché prípady neriešiteľný
analyticky. V podstate teda ide o kombináciu nelineárnej aproximácie hodnoty premennej s lineárnou aproximáciou chyby. Oblasťou na ktorej bol daný postup overovaný,
bola aproximácia hladiny krvného cukru u diabetických pacientov. Uplatnenie by však
uvedená technika mohla nájsť aj v psychologických, zvlášť longitudinálnych výskumoch.
Ako metóda pre nahradzovanie chýbajúcich údajov, boli UNS použité aj v práci
Nordbodena (1996). Autor sa v práci venoval možnosti odhadu chýbajúcich údajov pomocou UNS, v súboroch údajov pochádzajúcich z cenzusov, na základe známych administratívnych údajov. Súbor údajov, použitý vo výskume, pochádzal z Nórskeho cenzu
uskutočneného v roku 1990. Nahradzované boli údaje v 15 premenných, týkajúcich sa
spolužitia a spôsobu prepravy do zamestnania.

3.1 Vplyv chýbajúcich údajov na výkonnosť umelých neurónových sietí
Problém výskytu chýbajúcich údajov vo vstupných vektoroch, či už v rámci fázy
učenia, alebo fázy života UNS, je problematikou odlišnou, avšak súvisiacou
s problematikou aproximácie chýbajúcich údajov pomocou UNS. V závislosti od oblasti
použitia UNS sa líšia aj techniky nahradzovania. V oblasti predikcie novorodeneckej
mortality, skúmali Ennett a kol. (2001) vplyv chýbajúcich údajov na schopnosť UNS
predikovať prežitie novorodencov. Autormi bola použitá trojvrstvová dopredná UNS
s dvoma skrytými uzlami a hyperbolickou tangenciálnou prenosovou funkciou, ktorá
bola učená metódou spätného šírenia chyby. Autori, na rozdiel od výsledkov iných štúdií (Tong, Frize, & Walker, 1999), nezaznamenali problém s predikciou ani pri vyšších
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percentách chýbajúcich údajov, nahrádzaných príslušnou normou či priemerom. Treba
však opäť zdôrazniť, že výsledky sú zrejme vo veľkej miere závislé na konkrétnej aplikácii UNS.
V tejto súvislosti je treba spomenúť aj tzv. TET (Training-Estimation-Training)
algoritmus, popisovaný v práci Yoona a Leeho (1996). Algoritmus TET bol navrhnutý
pre odhad chýbajúcich údajov v súboroch údajov pre trénovanie UNS, princíp odhadu
chýbajúcich údajov je však použiteľný vo všeobecnosti. Algoritmus sa realizuje
v postupnosti troch krokov:
1. Zostrojenie UNS a jej trénovanie iba s kompletnou časťou súboru údajov.
2. Odhad chýbajúcich údajov v nekompletnej časti súboru údajov, pomocou UNS
natrénovanej v predošlom kroku.
3. Natrénovanie UNS pomocou doplneného súboru údajov.
Odhad chýbajúcich údajov v druhom kroku vychádza z predpokladu, že čím je
väčšia odchýlka nahradzovanej hodnoty od skutočnej, tým väčšia je aj odchýlka výstupu siete od očakávanej hodnoty, podobne ako pri postupe navrhovanom Abdellom
a Marwalom (Abdella & Marwala, 2005; Nelwamondo, Mohamed, & Marwala, 2007).
Na rozdiel od trénovania UNS, kedy sa menia synaptické váhy UNS, v tomto prípade je
opravovaný odhad chýbajúcich údajov, analogicky ako sú v prípade trénovania adaptované synaptické váhy, ktoré sú v tejto fáze konštantné.

Na základe uvedenej analýzy použitia UNS pre účely nahradzovania chýbajúcich
údajov je možné konštatovať, že UNS sú veľmi ojedinele používaným postupom pre
nahradzovanie chýbajúcich údajov. Navrhované postupy sú navyše veľmi rôznorodé, čo
súvisí s veľkým množstvom alternatívnych riešení tak na úrovni elementov UNS, jej
topológie, ako aj dynamiky. Nemenej dôležitým je aj charakter údajov, na ktoré je nahradzovanie aplikované. V súčasnosti mi nie je známy žiaden výskum, v ktorom by boli
UNS použité pri odhade chýbajúcich údajov v psychologických dotazníkoch. Navyše
výsledky výskumov, v ktorých boli UNS použité na odhad chýbajúcich údajov v iných
doménach, neoprávňujú k vyvodzovaniu záverov o ich použiteľnosti v kontexte údajov
z psychologických výskumov. Dôležitou je pritom nielen samotná možnosť takéhoto
použitia UNS, ale aj jej praktická použiteľnosť. Bolo by totiž zbytočné aplikovať UNS
v oblasti, v ktorej prinášajú oveľa jednoduchšie postupy porovnateľné, či dokonca lep-
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šie výsledky. Podobne zbytočná by bola aplikácia UNS, pokiaľ by zlepšenie výsledkov
bolo neúmerné výpočtovej náročnosti navrhovaného riešenia.

3.2 Cieľ
-

Návrh všeobecne použiteľnej metódy pre nahradzovanie chýbajúcich údajov v
psychologických dotazníkoch, založenej na využívaní UNS.

-

Porovnanie presností odhadov chýbajúcich hodnôt, získaných pomocou navrhnutej metódy s presnosťou odhadov, získaných niektorým z bežne používaných
postupov (v tomto prípade EM algoritmus a regresné nahradzovanie 12).

-

Overenie vplyvu počtu respondentov a premenných v súboroch údajov na presnosť odhadov.

3.3 Problém
Aké sú reálne možnosti použitia UNS pri nahradzovaní chýbajúcich údajov
v psychologických dotazníkoch? Umožňuje navrhované riešenie získanie presnejších
odhadov chýbajúcich hodnôt v psychologických dotazníkoch, v porovnaní s bežne používanými metódami (EM algoritmus, regresné nahradzovanie)? Ako ovplyvňuje počet
respondentov a premenných v súboroch údajov presnosť odhadov, získaných navrhovaným riešením?

3.4 Hypotézy
1. Navrhnutou metódou je možné dosiahnuť signifikantne presnejšie odhady chýbajúcich hodnôt v súboroch údajov z psychologických dotazníkov, ako pomocou
EM algoritmu.
2. Navrhnutou metódou je možné dosiahnuť signifikantne presnejšie odhady chýbajúcich hodnôt v súboroch údajov z psychologických dotazníkov, ako pomocou
regresného nahradzovania.

12

Presný typ použitého regresného nahradzovania je stochastické regresné nahradzovanie s pridaním
náhodne zvoleného rezidua (viď časť 1.4.3.1). V nasledujúcom texte sú pre označenie použitého postupu
ekvivalentne používané pojmy regresné nahradzovanie a stochastické regresné nahradzovanie.
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3. Navrhovaná metóda bude dosahovať signifikantne lepšie výsledky v súboroch
údajov s väčším počtom respondentov.
4. Navrhovaná metóda bude dosahovať signifikantne lepšie výsledky v súboroch
údajov s väčším počtom premenných.

4 Metóda
4.1 Výskumná vzorka
Pre zovšeobecniteľnosť výsledkov bolo nevyhnutné získať súbory údajov z viacerých psychologických dotazníkov. Väčšinu z použitých sekundárnych údajov som získal z výskumov publikovaných v Československej psychológii. So žiadosťou
o poskytnutie anonymných údajov z výskumu som oslovil autorov kvantitatívnych štúdií, publikovaných v 1. čísle ročníka 2008 až 2. čísle ročníka 2009. Do simulácií bolo
napokon zahrnutých šestnásť súborov údajov, pochádzajúcich zo siedmych psychologických výskumov. V nasledujúcom zozname uvádzam niektoré z charakteristík použitých sekundárnych súborov údajov, na základe informácii z pôvodných výskumov. Súbory údajov sú zoradené abecedne, podľa akronymu názvu použitého dotazníka. Toto
značenie je použité aj v rámci nasledujúcich častí práce. Keďže ide o sekundárne údaje,
záujemcov o podrobnejšie informácie o charakteristikách súborov údajov, odkazujem
na uvedené výskumy, v ktorých boli pôvodne použité. Pri každom súbore údajov boli
použité iba údaje, vzťahujúce sa k jedinému dotazníku a iba k jeho pôvodným položkám.
ADMQ
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Gecková (2002), tvorený položkami dotazníka Adolescent Decision Making Questionnaire (Mann et al., 1989; Tuinstra, 1998
podľa Gecková, 2002). Dotazník meria úroveň sebaistoty pri tvorbe rozhodnutí a vzor
rozhodovania u adolescentov. Dotazník je tvorený 30 položkami, pričom respondent
odpovedá na likertovskej škále 1 (nikdy neplatí) až 4 (skoro vždy platí). Autorka sa
v práci venuje socio-ekonomicky podmieneným rozdielom v zdraví slovenských adolescentov, pričom dotazník tvoril súčasť batérie testov. Vzorka bola tvorená 2616 adolescentmi, z toho 52,4% (1370) mužov a 47,6% (1246) žien, ktorí boli žiakmi prvých
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ročníkov košických stredných škôl a ktorým bol dotazník administrovaný na jeseň roku
1998.
CPIC
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Lacinová, Michalčáková a Ježek (2009),
tvorený položkami autormi adaptovanej českej verzie dotazníka Children's Perception
of Interparental Conflict Scale (Grych, Seid, Fincham, 1992 podľa Lacinová,
Michalčáková, & Ježek, 2009). Škála meria detskú percepciu rodičovského konfliktu.
Autormi použitá verzia dotazníka bola tvorená 34 položkami, pričom respondent hodnotí predkladané výroky na škále 1 (pravdivé), 2 (čiastočne pravdivé), 3 (nepravdivé).
Cieľom autorov bolo overenie základných psychometrických vlastností vlastného českého prevodu škály a jeho použiteľnosti pre obdobie strednej adolescencie. Vzorka bola
tvorená 554 respondentmi vo veku 15 rokov, z toho 51% (283) mužov a 49% (271)
žien, vybraných zo štúdie ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and
Chilhood), ktorý sa zúčastnili individuálneho psychologického vyšetrenia, v čase od
apríla 2005 až júna 2006.
DTRVP
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Badaničová (2009), tvorený položkami
modifikovanej verzie Dotazníka ťažkostí v rozhodovaní o voľbe povolania (Vendel,
2007 podľa Badaničová, 2009). Dotazník je zameraný na zisťovanie ťažkosti
v rozhodovaní o voľbe povolania, podľa jednotlivých oblastí. Modifikovaná verzia dotazníka obsahuje 25 položiek, pričom respondenti odpovedajú na škále 1 (vôbec ma
nevystihuje) až 7 (dobre ma vystihuje). Cieľom výskumu bolo overenie psychometrických vlastností modifikovanej verzie Dotazníka ťažkostí v rozhodovaní o voľbe povolania. Vzorka bola tvorená 164 respondentmi , z toho 37,5% (60) mužov a 62,5% (104)
žien, stredoškolákov vo veku 16-19 rokov, ktorým bol dotazník administrovaný
v prvom štvrťroku roka 2009.
GHQ
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Gecková (2002), tvorený odpoveďami respondentov na 20-položkovú verziu dotazníka General Health Questionnaire (Goldberg,
Williams, 1988 podľa Gecková, 2002). Dotazník je zameraný na všeobecnú skríningovú
diagnostiku psychického zdravia. V dvanástich položkách respondent vyberá jedno zo
štyroch tvrdení, ktoré porovnávajú jeho aktuálny stav (štyri posledné týždne) s normálnym stavom. Položky s negatívnym významom sú hodnotené od 0 (vôbec nie) po 3
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(oveľa viac než obyčajne), kým pozitívne od 0 (lepšie ako obyčajne resp. viac ako obyčajne) po 3 (oveľa horšie ako obyčajne resp. oveľa menej ako obyčajne). Ciele výskumu ako aj charakteristiky vzorky boli uvedené vyššie.
IAS
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Baumgartner (2009), tvorený odpoveďami
respondentov na revidovanú 32-položkovú verziu dotazníka Interpersonal Adjective
Scale-Revised (Wiggins, 1979 podľa Baumgartner, 2009). Dotazník slúži na zistenie
interpersonálnych čŕt jedinca. Na položky dotazníka respondenti odpovedajú na škále
1(uvedená vlastnosť ma vôbec nevystihuje) až 8(uvedená vlastnosť ma úplne vystihuje).
Cieľom autora bolo overenie možností použitia dotazníka TSIS (The Troms
ø Social
Intelligence Scale) u detí v staršom školskom veku, ako aj identifikácia vzťahov medzi
sociálnou inteligenciou a interpersonálnymi črtami osobnosti. Vzorku tvorilo 220 respondentov, z toho 45% (99) mužov a 55% (121) žien, žiakov deviatych ročníkov základných škôl z Košíc a Brna.
NEO FFI 1
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Šolcová a Kebza (2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky dotazníka NEO Five-Factor Inventory (Costa, McCrae,
1992; Hřebíčková, Čermák, 1996 podľa Šolcová & Kebza, 2009). Dotazník je inventárom piatich osobnostných dimenzií (neuroticizmus, extraverzia, otvorenosť novej skúsenosti, prívetivosť, svedomitosť). Na 60 položiek dotazníka, respondenti odpovedajú
na škále 1(silno súhlasí) až 5 (silno nesúhlasí). Autori sa v práci venujú otázkam osobnej pohody a životnej spokojnosti českých vysokoškolských študentov. Dotazník bol
súčasťou testovej batérie, zostavenej pre účely medzinárodného výskumu, skúmajúceho
medzikultúrne rozdiely v osobnostnej pohode vysokoškolských študentov. Vzorka bola
tvorená 535 vysokoškolskými študentmi, z toho 36,4% (195) mužov a 63,6% žien
(340).
NEO FFI 2
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Ruisel a Halama (2007), tvorený odpoveďami respondentov na položky dotazníka NEO Five-Factor Inventory (Costa, McCrae,
1992 podľa Ruisel & Halama, 2007). Charakteristiky dotazníka boli uvedené vyššie.
Súbor údajov bol použitý pre účely štandardizácie inventára a overenie jeho psychometrických vlastností. Vzorka, pozostávajúca z väčšej časti zo študentov stredných
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a vysokých škôl, bola tvorená 1079 respondentmi, z toho 40,1% (433) mužov a 59,9%
žien (646), vo vekovom rozpätí 15 až 86 rokov.
PANAS
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Šolcová a Kebza (2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky dotazníka Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clarck, Tellegen, 1988 podľa Šolcová & Kebza, 2009). Dotazník meria prítomnosť
pozitívnych a negatívnych emócii u respondenta v priebehu predošlého mesiaca. Respondentovi je predložený zoznam desiatich pozitívnych a desiatich negatívnych emócii,
ktorých prítomnosť je posudzovaná na škále 1 (nepatrná prítomnosť emócie) až 6 (extrémna prítomnosť emócie). Ciele výskumu ako aj charakteristiky vzorky boli uvedené
vyššie.
RSES 1
Súbor údajov pochádzajúci z nepublikovanej časti výskumu Bianchi & Lášticová
(2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky Rosenbergovej škály sebahodnotenia (Rosenberg Self-Esteem Scale). Dotazník meria úroveň sebahodnotenia u respondentov a je tvorený desiatimi položkami, na ktoré respondenti odpovedajú na škále 1
(úplne súhlasím) až 4 (vôbec nesúhlasím). Autorky výskumu sa venujú súvisu medzi
lokalizáciou kontroly a konceptualizáciami občianstva, pričom ako hlavnú metódu použili Q-metodológiu. Vzorku tvorilo 58 respondentov, z toho 55% (32) mužov a 45%
(26) žien, žiakov končiaceho ročníka gymnázia a študentov posledného ročníka na vysokej škole.
RSES 2
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Gecková (2002), tvorený odpoveďami respondentov na položky Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965 podľa Gecková,
2002). Charakteristika dotazníka, ciele výskumu, ako aj charakteristiky vzorky boli
uvedené vyššie.
SCS
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Šolcová a Kebza (2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky Sebavysvetľujúcej škály (Self-Construal Scale, Singelis,
1984 podľa Šolcová & Kebza, 2009). Škála meria úroveň závislosti sebaponímania jedinca na vzťahoch s ostanými osobami. Respondenti odpovedajú na 30 položiek na šká-
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le 1 (silno súhlasí) až 7 (silno súhlasí). Ciele výskumu ako aj charakteristiky vzorky
boli uvedené vyššie.
SDN
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Šolcová a Kebza (2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky dotazníka Základné psychologické potreby (Selfdetermining needs, Sheldon et al., 2001 podľa Šolcová & Kebza, 2009). Dotazník meria
význam troch psychologických hodnôt (autonómia, kompetencia, vzťahovosť) v živote
respondenta, ktorý odpovedá na deväť položiek pomocou sedembodovej škály. Ciele
výskumu ako aj charakteristiky vzorky boli uvedené vyššie.
SPWB
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Šolcová a Kebza (2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky Škál psychickej osobnej pohody (Scales of Psychological Well-Being, Ryff, Keyes, 1995 podľa Šolcová & Kebza, 2009). Dotazník meria
osobnú pohodu na šiestich škálach (sebaprijatie, pozitívne vzťahy s druhými, autonómia, zvládanie životného prostredia, zmysel života, osobnostný rozvoj). Respondenti
odpovedajú na 43 položiek pomocou škály 1 (silno nesúhlasí) až 6 (silno súhlasí). Ciele
výskumu ako aj charakteristiky vzorky boli uvedené vyššie.
SVS
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Šolcová a Kebza (2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky dotazníka Schwartzov prehľad hodnôt (Schwartz Value
Survey, Schwartz, Boehnke, 2004 podľa Šolcová & Kebza, 2009). Dotazník slúži na
identifikáciu hodnotového systému jedinca, podľa Schwartzovho systému desiatich typov. Použitá verzia dotazníka pozostávala z 57 položiek, kde respondenti odpovedajú
pomocou škály -1 (hodnota je v protiklade s hodnotami vyznávanými respondentom), 0
(hodnota je nevýznamná) až 7 (najvyššia dôležitosť posudzovanej hodnoty). Ciele výskumu ako aj charakteristiky vzorky boli uvedené vyššie.
SWLS
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Šolcová a Kebza (2009), tvorený odpoveďami respondentov na položky Škály spokojnosti so životom (Satisfaction With Life
Scale, Meyers, Diener, 1997, Lewis et. al., 1999 podľa Šolcová & Kebza, 2009). Dotazník meria spokojnosť so životom. Na päť položiek dotazníka odpovedajú respondenti

69

FF

IPs

pomocou škály 1 (úplne súhlasím) až 7 (vôbec nesúhlasím). Ciele výskumu ako aj charakteristiky vzorky boli uvedené vyššie.
TSIS
Súbor údajov pochádzajúci z výskumu Baumgartner (2009), tvorený odpoveďami
respondentov na položky Tromsø Social Intelligence Scale (Silverman, Martinussen,
Dahl, 2001 podľa Baumgartner, 2009). Dotazník meria sociálnu inteligenciu na troch
subškálach (spracovanie sociálnych informácií, sociálne spôsobilosti, sociálna vnímavosť). Respondenti odpovedajú na 21 položiek, formulovaných v podobe tvrdení o sebe,
pomocou škály 1 (vystihuje ma veľmi slabo) až 7 (vystihuje ma veľmi dobre). Ciele
výskumu ako aj charakteristiky vzorky boli uvedené vyššie.

4.2 Použité nástroje
Vzhľadom na charakter môjho výskumu, sú použitými nástrojmi algoritmy, implementujúce jednotlivé postupy nahradzovania chýbajúcich údajov. Dotazníky administrované v rámci výskumov, z ktorých pochádzajú použité sekundárne údaje, sú stručne popísané v rámci súborov údajov v predošlej časti. Algoritmus, ktorý implementuje
navrhovanú metódu pre nahradzovanie chýbajúcich údajov pomocou UNS, je podrobnejšie popisovaný v rámci samostatnej časti, venovanej postupu realizácie simulácií. V
súčasnosti mi nie je známy žiaden softwarový nástroj, ktorý by realizoval celý proces
nahradzovania chýbajúcich údajov pomocou UNS. Pre účely simulácií som preto musel
použité algoritmy najskôr naprogramovať resp. integrovať už hotové algoritmy. Ako
programovací jazyk a zároveň vývojové prostredie a platformu, som zvoli vysokoúrovňový programovací jazyk MATLAB. MATLAB poskytuje, okrem možnosti vývoja
aplikácií na relatívne abstraktnej úrovni, rozsiahlu podporu pre simuláciu UNS,
v podobe svojho toolboxu (Neural Network Toolbox). Nevýhodou tejto voľby je predovšetkým relatívne vysoká výpočtová náročnosť použitého algoritmu, v porovnaní
s jeho implementáciou pomocou jazykov s nižšou úrovňou abstrakcie.
Funkcie pre nahradzovanie chýbajúcich údajov pomocou EM algoritmu, ako aj
viacnásobnej lineárnej regresie, tvoria súčasť viacerých štatistických softwarových aplikácií a je možné realizovať ich aj v prostredí MATLABu. Kvôli algoritmickej jednoznačnosti implementácie EM algoritmu, som však pre jeho realizáciu zvolil SPSS. Taktiež regresné nahradzovanie bolo realizované v prostredí SPSS.
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4.3 Postup realizácie simulácií
4.3.1 Predspracovanie údajov
Pôvodné súbory údajov boli zväčša tvorené údajmi z viacerých dotazníkov, ako aj
ďalších doplňujúcich otázok (najmä demografické údaje). Všetky údaje, ktoré sa neviazali bezprostredne k vlastným položkám dotazníkov, boli najskôr odstránené. Pôvodné
súbory údajov boli následne rozdelené, podľa jednotlivých dotazníkov, do vyššie uvedených súborov údajov. Význam týchto úprav spočíval v snahe predísť skresleniam
výsledkov simulácií, ktoré by boli spôsobené rozdielnou mierou doplňujúcich informácií (mimo rámec vlastných položiek dotazníka). Kombinácie dotazníkov, administrovaných v psychologických výskumoch, ako aj počet a charakter zisťovaných doplňujúcich
údajov, sa v jednotlivých výskumoch môžu líšiť. Uvedené kroky preto zvyšujú možnosti porovnávania výsledkov simulácií s výsledkami podobných výskumov, realizovaných
v budúcnosti. Následne boli v súboroch údajov odstránené všetky prípady s výskytom
chýbajúcich údajov.

4.3.2 Vytvorenie chýbajúcich údajov
Metódy pre nahrádzanie chýbajúcich údajov boli porovnávané pri troch úrovniach
ich výskytu (5%, 10%, 15%). Pre každý úplný súbor údajov, boli navzájom nezávisle
vygenerované tri súbory údajov s príslušnými množstvami chýbajúcich údajov. Pri generovaní je tiež dôležité dosiahnuť také rozloženie chýbajúcich údajov, ktoré nie je
umelé v porovnaní s výskytom chýbajúcich údajov v reálnych výskumoch. V súčasnosti
mi však nie je známa práca, ktorá by vymedzovala spôsob generovania chýbajúcich
údajov v podobných výskumoch. Rozhodol som sa preto použiť nasledovné riešenie.
Súbory kompletných údajov boli najskôr náhodne rozdelené na dve časti v pomere
1:2. Chýbajúce údaje boli následne generované iba vo väčšej časti súborov, t.j. v časti
obsahujúcej 2/3 odpovedí respondentov. Generátor najskôr vytvoril chýbajúce údaje,
ktoré boli typu MCAR (Missing Completely at Random) a ich vzor zodpovedal náhodnému vzoru 13. Náhodnému vzoru chýbajúcich údajov, však zodpovedajú desiaty vzorov v užšom slova zmysle. Pre priblíženie významu tohto tvrdenia, uvádzam
grafickú reprezentáciu vzorov v užšom slova zmysle, ktoré vznikli generovaním chýbajúcich údajov na časti súboru údajov IAS, s počtom položiek 32, počtom respondentov
Vzhľadom na jednoznačnosť interpretácie nasledujúceho textu, čitateľa upozorňujem na rozdielne
významy slova vzor, v odbornej literatúre venovanej problematike chýbajúcich údajov (viď časť 1.3.4).
13
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139, pri náhodnom vzore chýbania, mechanizme chýbania typu MCAR a množstve
chýbajúcich údajov 5% (obrázok 12 a). Počet možných vzorov pritom zodpovedá počtu
variácií 𝑘𝑘-tej triedy z dvoch prvkov (známa hodnota, chýbajúca hodnota) s opakovaním,

kde k je počet položiek dotazníka (vo všeobecnosti stĺpce dátovej matice). Táto hodnota
je ale limitovaná počtom respondentov (vo všeobecnosti riadkov dátovej matice). Narastajúcim počtom vzorov, pritom neúmerne narastá aj počet možných kombinácii
vstupných a výstupných premenných UNS, použitých pri nahradzovaní. Teoreticky by
tak mohla vzniknúť situácia, ktorá by pre navrhované riešenie vyžadovala vytvorenie a
natrénovanie UNS zvlášť pre každú chýbajúcu hodnotu. Simulácie, pri náhodnom vzore
chýbania, by však vzhľadom na počet pôvodných súborov údajov (16), ich veľkosť,
počet (3) a hodnoty (5% ,10%, 15%) úrovní chýbajúcich údajov, ako aj výpočtovú náročnosť riešenia, boli časovo príliš náročné. Na základe výstupu pôvodnej funkcie, generujúcej náhodný vzor chýbajúcich údajov, boli preto generované nové chýbajúce údaje s monotónnym vzorom (viď časť 1.3.4). Nový generovaný súbor údajov obsahoval
rovnaký počet chýbajúcich údajov a mechanizmus chýbania bol taktiež MCAR. Premenné s chýbajúcimi hodnotami boli volené pre všetky úrovne chýbajúcich údajov nezávisle a náhodne. Počet chýbajúcich hodnôt pre jednotlivé prípady bol odvodený
z výsledkov pôvodnej funkcie pre generovanie náhodného vzoru. Cieľom popísaného
postupu je, popri znížení počtu vzorov, zachovanie zovšeobecniteľnosti výsledkov. Grafická reprezentácia vzorov v užšom slova zmysle, pre vyššie uvedený príklad po uvedených úpravách, je znázornená na obrázku 12 b.

Obrázok 12. Náhodný (a) a monotónny vzor (b) chýbajúcich údajov pri 5% chýbajúcich hodnôt
typu MCAR, 32 položkách a veľkosti vzorky N=139
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4.3.3 Nahradzovanie chýbajúcich hodnôt pomocou UNS
Návrh algoritmu je možné rozdeliť do dvoch krokov:
- návrh postupu nahradzovania využívajúceho UNS, vrátane výberu vstupných
a výstupných premenných,
- voľba vhodnej UNS pre realizáciu z pohľadu jej elementov, topológie a algoritmov učenia.
Napriek malému počtu výskumov, venujúcich sa využívaniu UNS pri nahradzovaní chýbajúcich údajov, existuje veľké množstvo možných spôsobov realizácie tejto úlohy. Bolo preto nevyhnutné skúsenosti s viacerými alternatívnymi prístupmi zovšeobecniť a navrhnúť výsledné riešenie, ktorého účinnosť je porovnávaná s EM algoritmom
a regresným nahradzovaním. Výsledky týchto alternatívnych riešení síce nie sú predmetom porovnávania, skúsenosti s nimi však môžu byť užitočnými pri realizácii budúcich
výskumov a preto k nim v prílohe C, uvádzam niekoľko stručných poznámok.
Pri nahradzovaní chýbajúcich údajov pomocou EM algoritmu a regresného nahradzovania, voči ktorým je navrhovaný postup porovnávaný, boli ako prediktor použité
hodnoty všetkých premenných. Implementácia týchto postupov v prostredí SPSS pritom
umožňuje tak definovanie množiny predikovaných premenných, ako aj množiny premenných požitých ako prediktor. Viacfaktorové dotazníky, použité aj v rámci uvedených sekundárnych súborov údajov, sú zostavené s ohľadom na čo najmenšiu mieru
korelácie medzi položkami, patriacimi k rozličným faktorom. Model použitý pri nahradzovaní chýbajúcich údajov, sa však nemusí obmedzovať iba na premenné, ktoré tvoria
s nahrádzanou premennou spoločný faktor. V prípade, že istá miera vzťahu v rámci
konkrétnych súborov údajov, medzi položkami sýtiacimi rozličné faktory existuje, môže
byť použitá pri odhade chýbajúcich hodnôt. Nízke hodnoty korelácii medzi jednotlivými skupinami položiek, sa teda premietnu do korešpondujúcich hodnôt koeficientov
regresných rovníc, použitých pre nahradzovaní. V rámci EM algoritmu bola ako predpokladaná distribúcia, z ktorej údaje pochádzajú, použitá normálna distribúcia. Predpoklad normality sa totiž vzťahuje iba na premenné s chýbajúcich údajmi a navyše „aj
v prípade, že niektoré premenné s chýbajúcimi hodnotami nemajú normálnu distribúciu,
maximálne vierohodný odhad, predpokladajúci viacrozmerné normálne rozloženie, má
stále dobré vlastnosti, zvlášť pokiaľ sú chýbajúce údaje typu MCAR“ (Allison, 2001, s.
18).
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4.3.3.1 Algoritmus nahradzovania
Algoritmus najskôr identifikuje vzory chýbajúcich údajov v užšom slova zmysle,
t.j. konkrétne konštelácie chýbajúcich údajov v rámci prípadov (viď časť 1.3.4). Následne vytvorí a natrénuje UNS, ktoré budú použité pri nahrádzaní chýbajúcich údajov.
Po vytvorení potrebných UNS, začne postupe prechádzať súborom údajov. Pri výskyte
chýbajúcej hodnoty najskôr identifikuje vzor v užšom slova zmysle. Na základe údaja o
vzore potom vyberie príslušnú UNS, natrénovanú v predošlom kroku. Z úplných údajov
pre daný prípad, t.j. odpovedí respondenta, vytvorí vstup pre UNS. Výstupom zo siete
sa nahradí chýbajúca hodnota. Algoritmus pokračuje, kým nie sú doplnené všetky chýbajúce údaje v súbore. Krok trénovania UNS a nahrádzania chýbajúcich údajov môžu
byť realizované aj súčasne. Vytvorená sieť sa pritom môže uložiť a pri ďalšom výskyte
príslušného vzoru sa opätovne použije. Aplikáciou spôsobu generovania chýbajúcich
údajov, popísaného v predošlej časti, teda obmedzím maximálny počet generovaných
UNS pre popísaný algoritmus na (𝑛𝑛2 + 𝑛𝑛)/2, kde 𝑛𝑛 je počet premenných s výskytom

chýbajúcich údajov. Tento počet je niekoľkonásobne nižší, než pri pôvodnom náhodnom vzore chýbania.

4.3.3.2 Použitá UNS
V navrhovanom riešení boli napokon implementované UNS s dopredným šírením
signálu (feedforward) . Použité UNS mali dve skryté vrstvy, pričom prvá obsahovala
neuróny v počte 2/3 z počtu vstupov do UNS a druhá obsahovala neuróny v počte 1/3
z počtu vstupov. Aktivačné a výstupné funkcie (viď podkapitola 2.2) som volil zo štandardných funkcií používaných v Neural Network Toolboxe MATLABu, ktoré sú však
dostupné aj v iných prostrediach pre simuláciu UNS. Aktivačná funkcia neurónov
v skrytej vrstve bola tangsin 14. Aktivačná funkcia neurónov vo výstupnej vrstve bola
lineárna (purelin). Výstupná funkcia všetkých neurónov bola identická funkcia, t.j. výstup je rovný vstupu. Počiatočné hodnoty synaptických váh boli inicializované pomocou
Nguyen-Widrowovho inicializačného algoritmu (Nguyen-Widrow initialization algorithm). UNS bola trénovaná pomocou algoritmu pružného spätného šírenia chyby (Resilient backpropagation), ktorý je popisovaný napríklad aj Demuthom, Bealeom a
Haganom (2009). Chybová funkcia bola learngdm (Gradient descent with momentum

14

Sigmoidálna funkcia tvorená hyperbolickým tangensom.
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weight and bias learning function). Trénovanie UNS pokračovalo, pokiaľ nebola splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
1. Hodnota chybovej funkcia neklesla pod stanovenú hodnotu (0,0001).
2. Hodnota chybovej funkcie pri validovaní UNS rástla viac než 5 krát, odkedy naposledy klesla.
3. V trénovaní bol dosiahnutý stanovený maximálny počet epoch (1000).

4.4 Výsledky
Presnosť odhadov pomocou jednotlivých metód som porovnával na základe korelácií odhadov chýbajúcich údajov s pôvodnými hodnotami, strednej kvadratickej chyby,
relatívnej kvadratickej chyby, párového t-testu, znamienkového testu a Wilcoxonovho
znamienkového testu poradí (Wilcoxon Signed Rank test). Vzťah medzi veľkosťou
vzorky, v rámci jednotlivých súborov údajov a presnosťou odhadov podľa jednotlivých
metód, som overoval pomocou korelácií. Vzťah medzi počtom premenných, v rámci
jednotlivých súborov údajov a presnosťou odhadov podľa jednotlivých metód, som taktiež overoval pomocou korelácií.
Pri korelácií odhadov chýbajúcich údajov s pôvodnými hodnotami som použil Pearsonov korelačný koeficient . Hodnoty korelácií uvádzam v tabuľke 4. Korelácie odhadov s pôvodnými hodnotami sú, takmer pre všetky súbory údajov, množstvá chýbajúcich údajov a metódy nahradzovania, signifikantné na hladine 𝛼𝛼 = 0,01. Výnimkou je

súbor údajov RSES 1. Toto zistenie nie je prekvapujúce, keďže hlavným cieľom použi-

tých metód, je nájdenie čo možno najpresnejšieho odhadu chýbajúcich údajov. Celkovo
najvyššie hodnoty korelácií, pre všetky tri metódy a pri všetkých troch množstvách chýbajúcich údajov, som zaznamenal pri súboroch údajov CPIC, IAS, SPWB a PANAS.
Najvyššia hodnota korelácie, pre metódu využívajúcu UNS, v rámci všetkých úrovní
chýbajúcich údajov, bola dosiahnutá v súbore údajov CPIC (0,686), pri 5% chýbajúcich
údajov, naopak najnižšia hodnota korelácie v súbore údajov SDN (0,213), taktiež pri
5% chýbajúcich údajov. Najvyššia hodnota korelácie, pre EM algoritmus, v rámci všetkých úrovní chýbajúcich údajov, bola dosiahnutá v súbore údajov CPIC (0,750), pri 5%
chýbajúcich údajov, naopak najnižšia hodnota korelácie v súbore údajov SCS (0,381),
pri 10% chýbajúcich údajov. Najvyššia hodnota korelácie, pre stochastické regresné
nahradzovanie, v rámci všetkých úrovní chýbajúcich údajov, bola dosiahnutá v súbore
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údajov IAS (0,613), pri 5% chýbajúcich údajov, naopak najnižšia hodnota korelácie
v súbore údajov GHQ (0,211), pri 5% chýbajúcich údajov.
Hodnoty korelačných koeficientov sú, v rámci jednotlivých súborov údajov, spravidla najvyššie pre EM algoritmus. Jedine pre súbor údajov RSES 1, pri 5% chýbajúcich údajov, bola hodnota korelačného koeficientu pre EM algoritmus nižšia (0,585),
ako pri použití UNS (0,636). Vo väčšine prípadov je hodnota korelačných koeficientov
väčšia pre metódu využívajúcu UNS, než pre stochastické regresné nahradzovanie.
Vyššia hodnota korelácie, v prospech stochastického regresného nahradzovania, je výraznejšia iba v prípade súboru údajov SDN pri 5% chýbajúcich údajov. Pre ostatné prípady, NEO FFI 1 a TSIS pri 5% chýbajúcich údajov, IAS a RSES 1 pri 10% chýbajúcich údajov, DTRVP pri 15% chýbajúcich údajov, sú hodnoty korelácií vyššie len nepatrne. Pre väčšinu ostatných prípadov, v rámci všetkých úrovní chýbajúcich údajov, však
dosahuje riešenie využívajúce UNS len o málo vyššie hodnoty korelácií, než stochastické regresné nahradzovanie. Výrazné však nie sú ani rozdiely medzi koreláciami, pre
jednotlivé súbory údajov, pri porovnávaní nahradzovania pomocou UNS a EM algoritmom.
Z údajov sú zrejmé aj relatívne malé rozdiely vo veľkostiach korelácii, medzi jednotlivými množstvami chýbajúcich údajov. Pre metódu využívajúcu UNS, sú najväčšie
rozdiely medzi koreláciami, pre jednotlivé množstvá chýbajúcich údajov, pri súbore
údajov RSES 1, naopak najmenšie rozdiely pri súbore údajov PANAS. Pre údaje nahradené EM algoritmom, sú najväčšie rozdiely medzi koreláciami pre jednotlivé množstvá
chýbajúcich údajov, pri súbore údajov TSIS, naopak najmenšie rozdiely pri súbore údajov PANAS. Pre údaje nahradené pomocou stochastického regresného nahradzovania ,
sú najväčšie rozdiely medzi koreláciami pre jednotlivé množstvá chýbajúcich údajov,
pri súbore údajov RSES 2, naopak najmenšie rozdiely sú opäť pri súbore údajov PANAS.
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Tabuľka 4
Korelácie pôvodných hodnôt s hodnotami nahradenými podľa jednotlivých postupov
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

5% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
**
**
.483
.559
.310**
.686**
.750**
.570**
.497**
.604**
.412**
.375**
.420**
.211**
.642**
.721**
.613**
.279**
.437**
.325**
.419**
.565**
.393**
.597**
.629**
.526**
.636**
.585**
.402**
.664**
.675**
.459**
.377**
.502**
.327**
.213**
.554**
.401**
.676**
.734**
.601**
.367**
.535**
.365**
.514**
.575**
.375**
.305**
.429**
.332**

10% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
**
**
.590
.650
.423**
.551**
.610**
.462**
.369**
.485**
.316**
.525**
.580**
.340**
.490**
.604**
.522**
.457**
.544**
.394**
.374**
.538**
.369**
.545**
.673**
.504**
.359**
.471**
.394**
.512**
.535**
.290**
.288**
.381**
.228**
.470**
.592**
.320**
.500**
.597**
.458**
.564**
.638**
.523**
.640**
.664**
.472**
.551**
.638**
.460**

15% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
**
**
.565
.640
.417**
.646**
.716**
.567**
.373**
.540**
.385**
.493**
.553**
.323**
.648**
.656**
.600**
.383**
.492**
.361**
.351**
.504**
.325**
.590**
.662**
.503**
.490**
.603**
.476**
.632**
.636**
.423**
.413**
.469**
.268**
.473**
.541**
.297**
.561**
.663**
.523**
.589**
.644**
.526**
.567**
.657**
.391**
.488**
.621**
.403**

Poznámka. UNS = umelá neurónová sieť; EMA = EM algoritmus; SRN = stochastické regresné nahradzovanie.
*p < .05. **p < .01.
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Ďalším ukazovateľom, používaným pri porovnávaní presnosti postupov pre nahra-

dzovanie chýbajúcich údajov, je stredná kvadratická chyba, počítaná podľa vzťahu (26).
𝑛𝑛

1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = �(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥�𝑖𝑖 )2
𝑛𝑛

(26)

𝑖𝑖 =1

Hodnoty tohto ukazovateľa uvádzam v tabuľke 5. Riešenie využívajúce UNS dosiahlo v porovnaní s regresným nahradzovaním lepšie výsledky (nižšie hodnoty strednej
kvadratickej chyby) vo všetkých súboroch údajov. V porovnaní s EM algoritmom, však
riešenie využívajúce UNS dosiahlo horšie výsledky, s výnimkou súboru údajov RSES 1.
Vhodným ukazovateľom, pre porovnávanie výsledkov medzi jednotlivými súbormi údajov, sú hodnoty relatívnej kvadratickej chyby. Relatívna kvadratická chyba, ktorú je
možné vyjadriť vzťahom (27), poskytuje normalizované výsledky, nezávislé na pôvodných jednotkách premenných.
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥�𝑖𝑖 )2
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑥𝑥̅ − 𝑥𝑥𝑖𝑖 )2

(27)

Najvyššie hodnoty relatívnej kvadratickej chyby, pre postup nahradzovania využívajúci UNS, som zaznamenal v súbore údajov NEO FFI 1 (1,126) pri 5% chýbajúcich
údajov. V rámci zvyšných dvoch množstiev chýbajúcich údajov, dosiahlo riešenie využívajúce UNS, najhoršie výsledky pre tento ukazovateľ, v súbore údajov RSES 1
(1,104) pri 10% chýbajúcich údajov a DTRVP (1,051) pri 15% chýbajúcich údajov.
Naopak najnižšie hodnoty strednej kvadratickej chyby, boli pre túto metódu zistené v
súbore údajov CPIC (0,544) pri 5% chýbajúcich údajov. Pri 10% chýbajúcich údajov,
dosiahla metóda využívajúca UNS, najlepšie výsledky pre súbor údajov SWLS (0,593)
a pri 15%, pre súbor údajov RSES 2 (0,601). V prípade nahradzovania EM algoritmom,
boli najvyššie hodnoty strednej kvadratickej chyby, pri všetkých troch množstvách chýbajúcich údajov, zistené v súbore údajov RSES 1 (1,166) pri 5% chýbajúcich údajov.
Pri 10% chýbajúcich údajov boli najhoršie výsledky zaznamenané taktiež pri súbore
údajov RSES 1 (0,913) a pri 15% chýbajúcich údajov, pri súbore NEO FFI 1 (0,838).
Naopak najlepšie hodnoty pre tento ukazovateľ, boli pri EM algoritme zistené, podobne
ako pri nahradzovaní UNS, pre súbor údajov CPIC (0,449) pri 5% chýbajúcich údajov.
Pri 10% chýbajúcich údajov, dosiahol EM algoritmus najnižšie hodnoty strednej kvadratickej chyby, pri súbore údajov PANAS (0,552) a pri 15% chýbajúcich údajov, pri
súbore údajov CPIC (0,499). Pri súboroch údajov, doplnených pomocou stochastického
regresného nahradzovania, boli najvyššie hodnoty strednej kvadratickej chyby, pri všet-
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kých troch množstvách chýbajúcich údajov, zistené v súbore údajov GHQ (1,538) pri
5% chýbajúcich údajov. Pri 10% chýbajúcich údajov, boli najhoršie výsledky zaznamenané pri súbore údajov SCS (1,532) a pri 15% chýbajúcich údajov, pri súbore
SDN(1,444). Naopak najlepšie hodnoty pre tento ukazovateľ, boli pri stochastickom
regresnom nahradzovaní, zistené pre súbor údajov IAS (0,742) pri 5% chýbajúcich údajov. Pri 10% chýbajúcich údajov, dosiahlo stochastické regresné nahradzovanie najnižšie hodnoty relatívnej kvadratickej chyby, pri súbore údajov SVS (0,933) a pri 15%
chýbajúcich údajov, pri súbore údajov IAS (0,812).
Hodnoty relatívnych kvadratických chýb sú, v rámci jednotlivých súborov údajov,
spravidla najnižšie pre EM algoritmus. Podobne ako pri koreláciách, aj pri tomto ukazovateli presnosti, je výnimkou súbor údajov RSES 1 pri 5% chýbajúcich údajov, kde je
hodnota relatívnej kvadratickej chyby pre EM algoritmus vyššia (1,166), ako pri použití
UNS (0,598). Vo všetkých prípadoch bola hodnota relatívnej kvadratickej chyby nižšia
pre metódu využívajúcu UNS, než pre stochastické regresné nahradzovanie.
Podobne ako pri koreláciách, aj v prípade relatívnej kvadratickej chyby, sú rozdiely v rámci jednotlivých súborov údajov, medzi rozličnými množstvami chýbajúcich
údajov, relatívne malé. Pre metódu využívajúcu UNS, sú najväčšie rozdiely medzi hodnotami relatívnej kvadratickej chyby, pre jednotlivé množstvá chýbajúcich údajov, pri
súbore údajov RSES 1, naopak najmenšie rozdiely pri súbore údajov PANAS. Pre údaje
nahradené EM algoritmom, sú najväčšie rozdiely, medzi hodnotami relatívnej kvadratickej chyby, pri jednotlivé množstvá chýbajúcich údajov, pri súbore údajov RSES 1,
naopak najmenšie rozdiely pri súbore údajov SDN. Pre údaje nahradené pomocou stochastického regresného nahradzovania, sú tieto rozdiely najväčšie pri súbore údajov
TSIS a naopak najmenšie opäť pri súbore údajov PANAS.
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Tabuľka 5
Stredná kvadratická chyba pre porovnávané postupy odhadu chýbajúcich hodnôt
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

5% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
0.532
0.471
0.944
0.357
0.295
0.560
4.149
3.008
4.436
0.297
0.285
0.531
3.025
2.678
3.719
1.091
0.858
1.292
1.436
1.060
1.761
0.963
0.888
1.358
0.320
0.624
0.607
0.487
0.474
0.925
2.035
1.707
3.053
1.208
0.868
1.447
1.325
1.066
1.760
3.208
2.380
3.857
1.372
1.249
2.317
3.535
2.829
4.782

10% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
0.501
0.437
0.882
0.441
0.374
0.603
3.537
3.246
4.517
0.488
0.448
0.841
3.377
2.906
3.846
1.047
0.832
1.324
1.343
0.950
1.599
0.908
0.699
1.319
0.473
0.391
0.547
0.570
0.553
1.122
2.061
1.895
3.237
1.103
0.876
1.832
1.525
1.206
1.910
2.778
2.455
3.621
1.340
1.269
2.181
2.284
1.855
3.057

15% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
0.526
0.448
0.881
0.359
0.291
0.500
3.537
2.796
4.010
0.674
0.615
1.196
3.394
2.932
3.661
1.088
0.878
1.325
1.503
1.160
1.984
0.956
0.809
1.369
0.566
0.476
0.751
0.488
0.483
0.931
2.173
1.913
3.392
1.208
1.075
2.142
1.438
1.079
1.756
2.952
2.525
3.722
1.185
0.975
1.843
2.893
2.253
3.735

Poznámka. UNS = umelá neurónová sieť; EMA = EM algoritmus; SRN = stochastické regresné nahradzovanie.
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Tabuľka 6
Relatívna kvadratická chyba pre porovnávané postupy odhadu chýbajúcich hodnôt
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEOFFI 1
NEOFFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

5% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
0.777
0.688
1.378
0.544
0.449
0.853
0.991
0.719
1.060
0.861
0.825
1.538
0.603
0.534
0.742
1.126
0.886
1.333
0.948
0.700
1.163
0.673
0.620
0.949
0.598
1.166
1.134
0.560
0.544
1.063
0.918
0.770
1.377
0.972
0.699
1.164
0.589
0.473
0.781
1.010
0.749
1.214
0.740
0.673
1.249
1.108
0.887
1.499

10% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
0.661
0.577
1.164
0.776
0.660
1.063
0.928
0.851
1.185
0.727
0.667
1.254
0.910
0.783
1.036
0.954
0.758
1.207
1.034
0.731
1.231
0.717
0.552
1.042
1.104
0.913
1.277
0.740
0.717
1.456
0.976
0.897
1.532
0.841
0.668
1.398
0.862
0.682
1.080
0.716
0.633
0.933
0.593
0.562
0.965
0.759
0.616
1.016

15% chýbajúcich údajov
UNS
EMA
SRN
0.694
0.591
1.162
0.617
0.499
0.860
1.051
0.831
1.191
0.762
0.696
1.352
0.753
0.650
0.812
1.038
0.838
1.264
1.006
0.776
1.327
0.668
0.566
0.957
0.846
0.711
1.123
0.601
0.595
1.148
0.914
0.805
1.427
0.814
0.725
1.444
0.774
0.580
0.944
0.719
0.615
0.907
0.697
0.574
1.084
0.828
0.645
1.069

Poznámka. UNS = umelá neurónová sieť; EMA = EM algoritmus; SRN = stochastické regresné nahradzovanie.
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Výkonnosť metód, použitých pre nahradzovanie chýbajúcich údajov, som porovnal aj pomocou párového t-testu, znamienkového testu a Wilcoxonovho znamienkového
testu poradí (Wilcoxon Signed Rank test). Najskôr som porovnával výkonnosť postupu
využívajúceho UNS voči EM algoritmu. Vektor vstupných hodnôt t – testu, bol tvorený
rozdielmi absolútnych veľkostí chýb odhadov UNS a EM algoritmu, pre jednotlivé chýbajúce údaje. Výsledky testu uvádzam v tabuľke 7 pre 5% chýbajúcich údajov, v tabuľke 8 pre 10% chýbajúcich údajov a v tabuľke 9 pre 15% chýbajúcich údajov. Vzhľadom
k veľkosti vzoriek a platnosti centrálnej limitnej vety, boli splnené podmienky použitia t
– testu vo všetkých súboroch údajov, s výnimkou RSES 1. Centrálna limitná veta však
platí iba za predpokladu, že premenná má asymptoticky normálne rozdelenie. Tento
predpoklad ale, vzhľadom na špecifickosť údajov, nemusí platiť. Normalitu rozdelenia
hodnôt som preto overoval pomocou Lillieforsovho testu a testu Jarque-Bera (úpravy
Kolmogorov-Smirnovho testu), ako aj vizuálnej kontroly ich rozloženia. Keďže
v niektorých prípadoch vykazovali hodnoty nenormálne rozdelenie, použil som pre potvrdenie výsledkov aj dvojicu neparametrických testov, konkrétne znamienkový test a
Wilcoxonov znamienkový test poradí. Všetky tri tabuľky, s výsledkami t-testu pre rozdiely absolútnych chýb odhadov, obsahujú aj dolnú a hornú hranicu 99%-ných intervalov spoľahlivosti. Napríklad interval 0.029 až 0.055 pre súbor ADMQ v tabuľke 7 teda
znamená, že chyba odhadu získaného pomocou UNS, bude s 99%-nou pravdepodobnosťou väčšia o 0.029 až 0.055, než chyba odhadu získaného pomocou EM algoritmu.
Výsledky neparametrických testov, na hladine významnosti 𝛼𝛼 = 0,01, potvrdili

výsledky t – testu vo väčšine prípadov, s výnimkou nasledujúcich súborov údajov:

- IAS (5% chýbajúcich údajov) kde Wilcoxonov znamienkový test poradí zamietol nulovú hypotézu (𝑝𝑝 = 0,008), rovnako ako znamienkový test (𝑝𝑝 = 0,007), na rozdiel od
t-testu (𝑝𝑝 = 0,019),

- SDN (5% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu
(𝑝𝑝 = 0,218) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,01) a Wilcoxonovho znamienkového testu
poradí (𝑝𝑝 = 0,007),

- TSIS (5% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu
(𝑝𝑝 = 0,015) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,003) a Wilcoxonovho znamienkového testu

poradí (𝑝𝑝 = 0,004),
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- SCS (10% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu
(𝑝𝑝 = 0,073) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,001) a Wilcoxonovho znamienkového testu
poradí (𝑝𝑝 = 0,006),

- SDN (10% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu
(𝑝𝑝 = 0,061) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,000) a Wilcoxonovho znamienkového testu

poradí (𝑝𝑝 = 0,001),

- SVS (10% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu
(𝑝𝑝 = 0,018) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,000) a Wilcoxonovho znamienkového testu
poradí (𝑝𝑝 = 0,000),

- IAS (15% chýbajúcich údajov) kde Wilcoxonov znamienkový test poradí nezamietol
nulovú hypotézu (𝑝𝑝 = 0,028) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,003) a znamienkového testu
(𝑝𝑝 = 0,008),

- SWLS (15% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu
(𝑝𝑝 = 0,011) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,000) a Wilcoxonovho znamienkového testu

poradí (𝑝𝑝 = 0,000).

Tieto rozdiely sú vzhľadom k nižšej sile použitých neparametrických testov pochopiteľné.
Výsledky všetkých troch testov, potvrdzujú lepšie výsledky odhadov získaných
pomocou EM algoritmu, v porovnaní s odhadmi získanými pomocou UNS. Na hladine
významnosti 𝛼𝛼 = 0,01, väčšina testov potvrdila rozdiel medzi porovnávanými metóda-

mi v prospech EM algoritmu. Žiaden z testov nevykazuje výsledky v prospech riešenia
využívajúceho UNS.
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Tabuľka 7
Výsledky t testu pre rozdiely medzi absolútnymi chybami pre nahradenie pomocou UNS a pomocou EM algoritmu, pri 5% chýbajúcich údajov
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

df

SD

2425
813
203
1553
333
1547
3050
527
20
1266
782
237
1102
1474
132
220

0.250
0.295
1.100
0.157
1.105
0.634
0.624
0.421
0.592
0.124
0.644
0.538
0.622
1.048
0.277
0.891

CI (99%)
GL
0.029
0.031
0.031
-0.007
-0.014
0.054
0.115
-0.019
-0.472
-0.007
0.029
0.026
0.028
0.085
-0.011
0.023

GU
0.055
0.085
0.431
0.014
0.299
0.137
0.173
0.075
0.263
0.011
0.148
0.208
0.124
0.226
0.115
0.335

t

p

8.232**
5.592**
3.002**
0.841**
2.359**
5.948**
12.779**
1.527**
-0.812**
0.569**
3.853**
3.353**
4.062**
5.701**
2.156**
2.981**

0.000
0.000
0.003
0.400
0.019
0.000
0.000
0.127
0.426
0.569
0.000
0.001
0.000
0.000
0.033
0.003

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti; GL = dolná hranica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota.
*p < .05. **p < .01.
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Tabuľka 8
Výsledky t testu pre rozdiely medzi absolútnymi chybami pre nahradenie pomocou UNS a pomocou EM algoritmu, pri 10% chýbajúcich údajov
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

df

SD

4851
1627
408
3104
666
3095
6098
1055
41
2531
1565
477
2205
2949
265
440

0.246
0.348
1.156
0.232
1.203
0.617
0.629
0.444
0.404
0.182
0.646
0.431
0.668
0.968
0.327
0.701

CI (99%)
GL
0.031
0.016
-0.058
0.018
0.050
0.046
0.114
0.064
-0.157
0.014
0.012
0.021
0.060
0.039
0.002
0.071

GU
0.050
0.060
0.237
0.040
0.291
0.104
0.155
0.134
0.180
0.033
0.096
0.123
0.133
0.131
0.106
0.243

t

p

11.427**
4.424**
1.566**
6.907**
3.655**
6.753**
16.681**
7.250**
0.180**
6.499**
3.306**
3.643**
6.775**
4.749**
2.683**
4.708**

0.000
0.000
0.118
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.858
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.008
0.000

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti; GL = dolná hranica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota.
*p < .05. **p < .01.
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Tabuľka 9
Výsledky t testu pre rozdiely medzi absolútnymi chybami pre nahradenie pomocou UNS a pomocou EM algoritmu, pri 15% chýbajúcich údajov
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

df

SD

7075
2424
599
4520
983
4611
9106
1562
61
3610
2326
703
3282
4401
397
646

0.273
0.325
1.135
0.262
1.157
0.618
0.659
0.409
0.498
0.144
0.692
0.387
0.686
0.981
0.334
0.931

CI (99%)
GL
0.026
0.014
0.043
0.033
0.013
0.050
0.109
0.047
-0.202
-0.002
0.040
0.037
0.089
0.053
0.024
0.087

GU
0.043
0.048
0.283
0.053
0.203
0.097
0.144
0.100
0.134
0.010
0.114
0.112
0.151
0.129
0.110
0.276

t

p

10.676**
4.754**
3.513**
10.935**
2.937**
8.069**
18.324**
7.112**
-0.536**
1.648**
5.389**
5.117**
10.044**
6.181**
4.005**
4.963**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.003
0.000
0.000
0.000
0.594
0.099
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti; GL = dolná hranica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota.
*p < .05. **p < .01.
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Rovnako som postupoval pri porovnávaní výsledkov nahradzovania chýbajúcich

údajov pomocou UNS a pomocou stochastického regresného nahradzovania. Výsledky
testu uvádzam v tabuľke 10 pre 5% chýbajúcich údajov, v tabuľke 11 pre 10% chýbajúcich údajov a v tabuľke 12 pre 15% chýbajúcich údajov. Výsledky t – testu som opäť
porovnal s výsledkami znamienkového testu a Wilcoxonovho znamienkového testu poradí.
Výsledky neparametrických testov, na hladine významnosti 𝛼𝛼 = 0,01, opäť potvr-

dili výsledky t – testu, s výnimkou súborov údajov:

- NEO FFI 1 (5% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu (𝑝𝑝 = 0,232) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,002) a Wilcoxonovho znamienkového

testu poradí (𝑝𝑝 = 0,007),

- DTRVP (10% chýbajúcich údajov) kde Wilcoxonov znamienkový test poradí neza-

mietol nulovú hypotézu (𝑝𝑝 = 0,013), rovnako ako znamienkový test (𝑝𝑝 = 0,114) na

rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,004),

- SWLS (10% chýbajúcich údajov) kde znamienkový test nezamietol nulovú hypotézu
(𝑝𝑝 = 0,043) na rozdiel od t-testu (𝑝𝑝 = 0,000) a Wilcoxonovho znamienkového testu
poradí (𝑝𝑝 = 0,000).

Výsledky všetkých troch testov potvrdzujú lepšie výsledky odhadov získaných

pomocou UNS, v porovnaní s odhadmi získanými pomocou stochastického regresného
nahradzovania. Na hladine významnosti 𝛼𝛼 = 0,01, väčšina testov potvrdila rozdiel me-

dzi porovnávanými metódami v prospech UNS. Žiaden z testov nevykazuje výsledky
v prospech stochastického regresného nahradzovania.
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Tabuľka 10
Výsledky t testu pre rozdiely medzi absolútnymi chybami pre nahradenie pomocou UNS a pomocou stochastického regresného nahradzovania,
pri 5% chýbajúcich údajov
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

df

SD

2425
813
203
1553
333
1547
3050
527
20
1266
782
237
1102
1474
132
220

0.572
0.445
1.323
0.452
1.218
0.824
0.887
0.719
0.516
0.544
1.136
0.862
0.840
1.357
0.930
1.478

CI (99%)
GL
-0.223
-0.164
-0.317
-0.173
-0.286
-0.119
-0.135
-0.268
-0.479
-0.269
-0.350
-0.242
-0.220
-0.251
-0.475
-0.461

GU
-0.163
-0.083
0.165
-0.114
0.059
-0.011
-0.052
-0.106
0.162
-0.191
-0.140
0.048
-0.090
-0.069
-0.054
0.056

t

p

-16.578**
-7.930**
-0.823**
-12.492**
-1.709**
-3.103**
-5.847**
-5.988**
-1.407**
-15.056**
-6.039**
-1.734**
-6.135**
-4.534**
-3.278**
-2.039**

0.000
0.000
0.411
0.000
0.088
0.002
0.000
0.000
0.175
0.000
0.000
0.084
0.000
0.000
0.001
0.043

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti; GL = dolná hranica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota.
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*p < .05. **p < .01.
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Tabuľka 11
Výsledky t testu pre rozdiely medzi absolútnymi chybami pre nahradenie pomocou UNS a pomocou stochastického regresného nahradzovania,
pri 10% chýbajúcich údajov
Súbor údajov
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ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

df

SD

4851
1627
408
3104
666
3095
6098
1055
41
2531
1565
477
2205
2949
265
440

0.565
0.490
1.322
0.527
1.401
0.798
0.873
0.713
0.425
0.599
1.100
0.804
0.918
1.241
0.878
1.083

CI (99%)
GL
-0.213
-0.129
-0.358
-0.221
-0.222
-0.139
-0.130
-0.220
-0.269
-0.271
-0.342
-0.372
-0.190
-0.255
-0.370
-0.324

GU
-0.171
-0.067
-0.019
-0.172
0.058
-0.065
-0.072
-0.106
0.085
-0.210
-0.199
-0.182
-0.090
-0.138
-0.091
-0.057

t

p

-23.682**
-8.054**
-2.885**
-20.805**
-1.505**
-7.086**
-9.053**
-7.436**
-1.404**
-20.212**
-9.734**
-7.540**
-7.159**
-8.596**
-4.277**
-3.695**

0.000
0.000
0.004
0.000
0.133
0.000
0.000
0.000
0.168
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti; GL = dolná hranica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota.
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*p < .05. **p < .01.
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Tabuľka 12
Výsledky t testu pre rozdiely medzi absolútnymi chybami pre nahradenie pomocou UNS a pomocou stochastického regresného nahradzovania,
pri 15% chýbajúcich údajov
Súbor údajov

90

ADMQ
CPIC
DTRVP
GHQ
IAS
NEO FFI 1
NEO FFI 2
PANAS
RSES 1
RSES 2
SCS
SDN
SPWB
SVS
SWLS
TSIS

df

SD

7075
2424
599
4520
983
4611
9106
1562
61
3610
2326
703
3282
4401
397
646

0.567
0.455
1.341
0.623
1.334
0.773
0.930
0.715
0.525
0.536
1.102
0.836
0.894
1.279
0.757
1.218

CI (99%)
GL
-0.213
-0.127
-0.237
-0.217
-0.225
-0.124
-0.162
-0.198
-0.327
-0.262
-0.349
-0.372
-0.162
-0.240
-0.362
-0.337

GU
-0.179
-0.080
0.046
-0.169
-0.005
-0.065
-0.112
-0.105
0.028
-0.216
-0.231
-0.209
-0.081
-0.141
-0.166
-0.089

t

p

-29.108**
-11.208**
-1.740**
-20.847**
-2.701**
-8.294**
-14.082**
-8.370**
-2.237**
-26.797**
-12.705**
-9.206**
-7.776**
-9.894**
-6.954**
-4.445**

0.000
0.000
0.082
0.000
0.007
0.000
0.000
0.000
0.029
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Poznámka. df = stupne voľnosti; SD = štandardná odchýlka; CI = interval spoľahlivosti; GL = dolná hranica; GU = horná hranica; t = testová štatistika; p = p hodnota.

IPs

*p < .05. **p < .01.
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Korelácie medzi veľkosťou vzorky a hodnotou relatívnej kvadratickej chyby, pod-

ľa použitých metód nahradzovania a úrovní chýbajúcich údajov, sú uvedené v tabuľke
7. Korelácie medzi počtom premenných a hodnotou relatívnej kvadratickej chyby, podľa použitých metód nahradzovania a úrovní chýbajúcich údajov, sú uvedené v tabuľke
8. Hodnoty korelácií boli počítané na základe hodnôt relatívnej kvadratickej chyby,
veľkosti vzorky a počtu premenných pre 16 súborov údajov, pre všetky tri postupy odhadu a množstvá chýbajúcich údajov.
Tabuľka 13
Korelácie medzi veľkosťou vzorky a hodnotou relatívnej kvadratickej chyby v rámci
súborov údajov
Množstvá chýbajúcich
údajov

UNS

EMA

SRN

5% chýbajúcich údajov

-0.148

-0.157

0.352

10% chýbajúcich údajov

-0.418

-0.284

0.350

15% chýbajúcich údajov

-0.363

-0.172

0.308

Poznámka. UNS = umelá neurónová sieť; EMA = EM algoritmus; SRN = stochastické regresné nahradzovanie.
*p < .05. **p < .01.

Žiadna z hodnôt korelácií medzi veľkosťou vzorky a hodnotou relatívnej kvadratickej chyby sa neukázala ako signifikantná. Najvyššia hodnota korelačného koeficientu
bola zistená v prípade UNS a 10% chýbajúcich údajov (-0,418), naopak najnižšia
v prípade UNS pri 5% chýbajúcich údajov (-0,148). Grafické znázornenie vzťahov z
tabuľky 7 tvorí prílohu D.
Tabuľka 14
Korelácia medzi počtom premenných a hodnotou relatívnej kvadratickej chyby v rámci
súborov údajov
Množstvá chýbajúcich
údajov

UNS

EMA

SRN

5% chýbajúcich údajov

0.342

-0.119

-0.143

10% chýbajúcich údajov

0.342

0.105

-0.238

15% chýbajúcich údajov

0.418

0.250

-0.153

Poznámka. UNS = umelá neurónová sieť; EMA = EM algoritmus; SRN = stochastické regresné nahradzovanie.
*p < .05. **p < .01.
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Taktiež v prípade korelácií medzi počtom premenných a hodnotou relatívnej kvad-

ratickej chyby sa žiadna z korelácií neukázala ako signifikantná. Najvyššia hodnota korelačného koeficientu bola zistená v prípade UNS pri 15% chýbajúcich údajov (0,418),
naopak najnižšia v prípade EM algoritmu pri 10% chýbajúcich údajov (0,105). Grafické
znázornenie vzťahov z tabuľky 8 tvorí prílohu D.

4.5 Diskusia
Prvá hypotéza, podľa ktorej je pomocou navrhnutej metódy možné dosiahnuť signifikantne presnejšie odhady chýbajúcich hodnôt v psychologických dotazníkoch, ako
pomocou EM algoritmu, sa nepotvrdila. Výsledky prezentované v predošlej kapitole
dokazujú, že vo väčšine súborov údajov sa pomocou EM algoritmu podarilo dosiahnuť
signifikantne presnejšie odhady. Celkové rozdiely medzi postupmi hodnotím, na základe použitých mier a testov, ako nie príliš veľké, avšak dostatočne preukázané.
Druhá hypotéza, podľa ktorej je pomocou navrhnutej metódy možné dosiahnuť
signifikantne presnejšie odhady chýbajúcich hodnôt v psychologických dotazníkoch,
ako pomocou regresného nahradzovania, sa potvrdila. Podobne ako pri predošlej hypotéze, aj tu potvrdzujú prezentované výsledky prevahu jednej metódy, avšak v tomto prípade v prospech metódy využívajúcej UNS. V prospech UNS svedčia tak použité testy,
ako aj miery presnosti odhadu. Celkové rozdiely medzi postupmi hodnotím, na základe
použitých mier a testov, opäť ako nie príliš veľké, no taktiež dostatočne preukázané.
Tretia hypotéza, podľa ktorej bude navrhovaný postup, využívajúci UNS, dosahovať signifikantne lepšie výsledky v súboroch údajov s väčším počtom respondentov, sa
nepotvrdila. Testovanie tejto hypotézy zrejme vyžaduje väčšie množstvo súborov údajov s rôznymi počtami respondentov, pochádzajúcich z odpovedí na ten istý dotazník.
Medzi súbormi údajov, použitými v simuláciách, však boli iba dva páry s odpoveďami
na ten istý dotazník (NEO FFI 1, NEO FFI 2 a RSES 1, RSES 2). Z výsledkov sú však
zrejmé malé rozdiely aj v rámci týchto dvojíc, pričom rozdiel vo veľkosti vzorky je
v prípade RSES 1 (43) a RSES 2 (2533) značný.
Štvrtá hypotéza, podľa ktorej bude navrhovaný postup, využívajúci UNS, dosahovať signifikantne lepšie výsledky v súboroch údajov s väčším počtom premenných (položiek dotazníka), sa nepotvrdila.
Prekvapujúcim je zistenie malých rozdielov vo výsledkoch, medzi súbormi
s rôznymi množstvami chýbajúcich údajov, ktoré však boli vytvorené z rovnakého pô-
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vodného súboru. Toto zistenie je pravdepodobne podmienené aj skutočnosťou, že
v každom zo súborov boli chýbajúce údaje generované iba v dvoch tretinách prípadov.
Keďže veľkosť vzoriek bola vo väčšine použitých súborov údajov relatívne veľká,
zrejme vo väčšine prípadov, bolo množstvo údajov pre odhad chýbajúcich hodnôt dostatočne veľké pri všetkých množstvách chýbajúcich údajov.
Výsledky realizovaných simulácií považujem, aj vzhľadom na spomenutý malý
počet súborov údajov pochádzajúcich z rovnakých dotazníkov, za nedostatočné pre detailnejšie úvahy o vzťahoch medzi charakteristikami dotazníkov a dosiahnutou presnosťou nahradení.
Pri zovšeobecnení výsledkov je treba upozorniť, že v súboroch údajov bol použitý
monotónny vzor a mechanizmus chýbania bol typu MCAR. Pripomínam, že pri všetkých troch množstvách chýbajúcich údajov (5%, 10%, 15%), sa premenné s ich výskytom volili náhodne a tiež skutočnosť, že pri jednotlivých množstvách chýbajúcich údajov neboli medzi výsledkami výraznejšie rozdiely. Aj preto sa domnievam, že výsledky
je možné zovšeobecniť aj na náhodný vzor chýbania, pokiaľ budú relatívne množstvá
chýbajúcich údajov, ako aj prípadov a premenných s chýbajúcimi údajmi, porovnateľné
s množstvami použitými pri simuláciách. Dôležité je pripomenúť aj fakt, že použité
riešenie je len jedným z viacerých možných riešení pre nahradzovanie chýbajúcich údajov pomocou UNS, hoci ma k jeho výberu viedli mnohé simulácie s alternatívnymi riešeniami. Pri zovšeobecňovaní výsledkov simulácii na iné metódy, využívajúce UNS pre
nahradzovanie chýbajúcich údajov, je preto potrebné dôsledne zvažovať podobnosť
celého postupu nahradzovania, s postupom použitým pri simuláciách.
V súčasnosti mi nie je známa práca, ktorá by sa venovala použitiu UNS pre nahradzovanie chýbajúcich údajov v kontexte psychologických dotazníkov. Považujem pritom za zbytočné porovnávať prezentované výsledky s výsledkami existujúcich prác,
ktoré ale UNS použili pri nahradzovaní v súboroch údajov s úplne iným charakterom a
štruktúrou vzťahov. Navyše presné postupy nahradzovania, použité v existujúcich prácach, sa v mnohých aspektoch značne odlišujú od mnou použitého postupu.
Na základe výsledkov simulácií usudzujem, že navrhnuté riešenie, využívajúce
UNS, predstavuje použiteľnú alternatívu k existujúcim postupom. Na druhej strane je
otázna zmysluplnosť jeho použitia, nielen vzhľadom na porovnateľné a dokonca lepšie
výsledky existujúcich postupov, ale aj vzhľadom na výpočtovú náročnosť riešenia.
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5 Záver
Na základe výsledkov simulácii som dospel k záveru, že UNS sú použiteľnou alternatívou ku súčasným postupom, používaným pri nahradzovaní chýbajúcich údajov
v psychologických výskumoch. Použitá metóda, využívajúca UNS, sa v rámci simulácií
ukázala ako presnejšia v porovnaní s regresným nahradzovaním, no ako menej presná
v porovnaní s EM algoritmom. Získané údaje poskytujú cenné informácie nielen
o možnostiach

použitia

UNS,

pre

účely

nahradzovania

chýbajúcich

údajov

v psychologických dotazníkoch, ale aj informácie o výkonnosti postupov používaných
v súčasnosti. Použitá metóda pritom zďaleka nevyčerpáva možnosti aplikácií UNS
v tejto oblasti a bola by preto potrebná realizácia ďalších simulácií s inými súbormi údajov z psychologických meraní, ako aj inými algoritmami využívajúcimi UNS.
Pri realizácii simulácií som pôvodné súbory údajov, pochádzajúce z viacerých dotazníkov, rozdelil. Nezodpovedanou tak zostáva otázka potenciálu UNS, pri odhade
chýbajúcich údajov, kedy sú do odhadov zahrnuté údaje z viacerých dotazníkov. Možnosti použitia UNS, natrénovaných na údajoch z viacerých výskumov, používajúcich tie
iste dotazníky, taktiež ostávajú nepreskúmané. Prínosnými by tiež mohli byť riešenia,
kombinujúce využitie umelých neurónových sietí s inými postupmi.
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6 Príloha B
Metóda maximálnej vierohodnosti
Príloha obsahuje matematický popis vzťahov popisovaných v časti 1.4.2.1. Zápisy
uvedených vzťahov sa pri jednotlivých autoroch mierne odlišujú, mnou uvádzané značenie korešponduje so značením podľa Littlea a Rubina (1987). Nech mám súbor
𝑛𝑛 hodnôt (meraní, vzoriek) pre danú premennú 𝑌𝑌, kde 𝑌𝑌 = {𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 , … , 𝑦𝑦𝑛𝑛 }, s hustotou

pravdepodobnosti 𝑓𝑓(𝑌𝑌|𝜃𝜃), kde 𝜃𝜃 je vektor 𝑑𝑑 parametrov, teda 𝜃𝜃 = {𝜃𝜃1 , 𝜃𝜃2 , … , 𝜃𝜃𝑑𝑑 }. Definujem funkciu vierohodnosti 𝐿𝐿(𝜃𝜃|𝑌𝑌), nasledujúcim spôsobom (Little & Rubin, 1987):

„Určená hodnotou údajov 𝑌𝑌, funkcia vierohodnosti 𝐿𝐿(𝜃𝜃|𝑌𝑌) je každá funkcia 𝜃𝜃 propor-

cionálna k 𝑓𝑓(𝑌𝑌|𝜃𝜃).“

Definujem tiež funkciu 𝑙𝑙 (𝜃𝜃 |𝑌𝑌) ako logvierohodnostnú funkciu (loglikelihood function),
nasledujúcim spôsobom:

Logvierohodnostná funkcia je prirodzený logaritmus (𝑙𝑙𝑙𝑙) funkcie vierohodnosti
𝐿𝐿(𝜃𝜃|𝑌𝑌). Viem totiž, že pri transformácii rastúcou funkciou si nová funkcia zachováva
svoje pôvodné maximum a tiež, že transformácia logaritmom mení súčiny na súčty, čo

je výhodné z pohľadu výpočtov. Teraz už môžem definovať maximálne vierohodný
odhad parametrov.
Maximálne vierohodný odhad 𝜃𝜃, je odhad 𝜃𝜃, ktorý maximalizuje pravdepodobnosť

𝐿𝐿(𝜃𝜃|𝑌𝑌) resp. ekvivalentne pravdepodobnosť 𝑙𝑙(𝜃𝜃 |𝑌𝑌).

Uvedené je možné formulovať v podobe vzorca (8).
𝜃𝜃� = argmax 𝐿𝐿(𝜃𝜃|𝑌𝑌)
𝜃𝜃

(28)

V matematickej terminológii teda hľadám globálne maximum funkcie vierohodnosti. Toto maximum je, za predpokladu jej konvexnosti, možné vypočítať zo vzťahu
(9), ktorý je zároveň rovnicou vierohodnosti.
𝑆𝑆(𝜃𝜃|𝑌𝑌) ≡

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜃𝜃 |𝑌𝑌)
=0
𝜕𝜕𝜕𝜕

(29)

Odhad pre 𝜃𝜃� , teda vektor parametrov maximalizujúcich hodnotu 𝐿𝐿(𝜃𝜃|𝑌𝑌), je rieše-

ním sústavy rovníc (10), odvodenej zo vzťahu (9), kde postupne parciálne derivujeme
podľa jednotlivých parametrov.
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𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜃𝜃|𝑌𝑌)
=0
𝜕𝜕𝜃𝜃1
⋮
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝜃𝜃|𝑌𝑌)
=0
𝜕𝜕𝜃𝜃𝑑𝑑
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7 Príloha C
Alternatívy k použitému riešeniu pre nahradzovanie chýbajúcich údajov pomocou UNS
Okrem navrhovanej metódy pre nahrádzanie chýbajúcich údajov, popisovanej
v práci, boli na súboroch údajov skúšané aj ďalšie alternatívne metódy. Výsledky realizovaných simulácii s alternatívnymi riešeniami, som sa však, vzhľadom k ich značnému
rozsahu, rozhodol vo svojej práci nepopisovať. Vzhľadom na malý počet prác, venovaných problematike nahradzovania chýbajúcich údajov pomocou UNS, však nasledujúce
poznámky môžu byť užitočné pri realizácii budúcich výskumov. Výsledky všetkých
realizovaných alternatívnych metód sa pritom ukázali ako horšie, v porovnaní
s metódou popisovanou v práci.
Jedna z alternatívnych metód pritom vychádzala z použitia autoasociatívnych UNS
podobným spôsobom, akým ich vo výskume popísanom v kapitole 3, použili Abdella a
Marwala (Abdella & Marwala, 2005; Nelwamondo, Mohamed, & Marwala, 2007). Základný rozdiel spočíval v tom, že odhady chýbajúcich hodnôt, ktoré vstupovali do UNS,
neboli odhadované pomocou genetických algoritmov. Namiesto toho bol prehľadávaný
celý priestor možných hodnôt chýbajúcich údajov a chýbajúce hodnoty boli nahradené
vektorom hodnôt, pre ktoré bola stredná kvadratická chyba na výstupe autoasociatívnej
siete, pre známe hodnoty najmenšia. Toto zjednodušené riešenie síce bolo výpočtovo
náročnejšie, no takmer s istotou15 našlo vektory odhadov chýbajúcich hodnôt, pre ktoré
mala zvolená chybová funkcia minimálnu hodnotu. Kým v spomínanom prístupe Abdellu a Marwalu (Abdella & Marwala, 2005; Nelwamondo, Mohamed, & Marwala,
2007), ako aj gradientových prístupoch, existuje pravdepodobnosť uviaznutia
v niektorom lokálnom minime chybovej funkcie. Výsledky niekoľkých simulácii, uskutočnených na časti súborov, však boli v porovnaní zo zvolenou metódou horšie.
V rámci simulácií s algoritmom popisovaním v práci, som tiež vyskúšal mnohé
kombinácie počtov vrstiev, neurónov v rámci nich, ich aktivačných funkcií, ako aj algoritmov učenia UNS a ich parametrov. Jedine v prípade použitia pomalých učiacich algoritmov sa mi podarilo dosiahnuť o málo lepšie výsledky. Ich aplikácia, v rozsahu ani nie
všetkých súborov údajov, však bola výpočtovo príliš náročná (niekoľko hodín pre jednotlivé súbory údajov, pri použití počítačovej zostavy s bežným výkonom).
15

V závislosti na veľkosti kroku pri prehľadávaní priestoru možných hodnôt.
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