
Domáca úloha 5 - Moderná aplikovaná regresia

Prosím odovzdať do nedele 23.10.2016 23:00.

1
Uvažujme lineárny regresný model s iid normálnymi chybami (Gaussovský lineárny model). Ukažte, že pre-
dikčný interval pre budúcu odozvu v bode x0a je užší ako v bode x0b (stĺpcový vektor), práve vtedy a len
vtedy, keď xT0aBx0a ≤ xT0bBx0b, kde B = (XTX)−1.

2
Vezmite prostate dáta, odhadnite lineárny regresný model s lpsa ako odozvou,

(a) Majme nového pacienta menom Karol namerali ste mu lcavol=1.44692, lweigth=3.62301, age=65,
lbph=0.3001, svi=0, lcp=-0.79851, gleason=7, pgg45=15. Použite model na predikciu Karolovej
lpsa a predikčného intervalu (95%).

(b) Zopakujte (a) s výnimkou veku a ten položte rovný 20. Vysvetlite prečo tento nový predikčný interval
je širší.

(c) Odhadnite submodel na základe signifikancie prediktorov, teda vynechajte tie, ktoré sú signifikantné
na urovni 5%. Teraz zopakujte (a) a (b), sú tieto nové konfidenčné intervaly širšie alebo užšie? Ktoré
z týchto predikcii by ste uprednostnili ? A prečo ?

3
Majme dáta happy, ktoré obsahuju 39 študentov MBA, ktorých sme sa pýtali, čí sú v živote šťastní a zisťovali
sme ako toto závisí od sociálneho statusu a od toho koľko zarábajú.

(a) Odhadnite lineárny regresný model s happy ako odozvou. Čo nám hovorí koeficient love?

(b) love prediktor nadobúda tri hodnoty, ale najčastejšie sa vyskytujú 2 a 3. Vytvorte novú premennú
clove ktorá bude nadobúdať hodnoty 0 ak love bude 1 alebo 2 a nadobúdať hodnotu 1 inak. Tento
nový prediktor zamente za pôvodný v regresnom modeli. Je táto zmena výrazná alebo nie? Prečo?

(c) Odhadnite model, ktorý bude mať len clove ako prediktor. Interpretujte jeho koeficienty, ako sa dajú
výsledky porovnať s modelom vyššie?

(d) Vykreslite plot happy vs. work, zvýraznite hodnoty clove v plote tak, ako na cvičeniach. (hint. použite
funkciu jitter na lepšie zobrazenie množstva bodov na jednom mieste v plote).

(e) Použite xtabs(∼ clove+work,happy) na zobrazenie križovej tabuľky. Ak by sme chceli hladať páry na
základe clove s rovnakým statusom práce (prediktor work), aké je maximálne číslo párov (matchov),
ktoré by sme mohli dosiahnúť?

(f) Pre každý status práce work spočítajte priemerný rozdiel šťastia (happy) na základe dvoch úrovní
premennej clove. Spočítajte priemer týchto rozdielov. Ktorý z koeficientov spočítaných predtým môže
byť vhodným ekvivalentom tomuto priemeru?

4 (Bonus)

Ukážte že v jednoduchom Gaussovskom lineárnom modeli yi = β0 + β1xi + εi pre i = 1, 2, . . . odhady β̂0 a
β̂1 sú nezávislé ak x̄ = 0.


