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Tento dokument je predbežný a nedokončený, nešírte ho prosím. Budem ho priebežne upravovať. Jeho ambíciou je podať

stručný prehľad a okrem toho doplniť a dovysvetliť niektoré časti v [Far14], sám o sebe je preto len ťažko čitateľný.
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1 Bootstrap
Nasledujúca pasáž o výberovom rozdelení je inšpirovaná [Ken01], kde autor zdôrazňuje, prečo je dôle-
žité aby študenti poriadne pochopili koncept výberovej štatistiky a ako nám k tomu môže dopomôcť
bootstrap.

1.1 Výberové rozdelenie - Sampling distribution

Predstavme si situáciu, že si vyberáme z viacerých estimátorov parametra β, napríklad β̂∗, β̂∗∗.
Čo znamená vybrať si estimátor β̂∗? Znamená to zavrieť si oči a vybrať si náhodne jeden prvok z

výberového rozdelenia (sampling distribution).
Výber medzi β̂∗ a β̂∗∗ zodpovedá rozhodnutie, či si chceme náhodne vybrať estimátor z jedného

alebo z druhého výberového rozdelenia. Tieto estimátory majú rôzne kvality, jeden má napríklad malý
bias ale na druhej strane veľkú varianciu.

Vlastnosti výberového rozdelenia závisia od procesu, ktorý generuje dáta, preto neexistujú univer-
zálne najlepšie estimátory, ktoré fungujú na všetky prípady.

Testovacie štatistiky majú tiež výberové rozdelenie, ak je nulová hypotéza pravdivá potom vieme
ako toto výberové rozdelenie vyzerá (napr. t-rozdelenie, χ2).

1.2 Náš Problém

Uvažujme, že sme v jednej z nasledovných situácií.

• poznáme asymptotické rozdelenie estimátora ale máme len dátovú vzorku veľkosti napr. n = 15,
štatistické testy založené na takejto aproximácii budú nedôveryhodné. Príklad: lineárna regresia
s malým počtom pozorovaní.
• náš estimátor je výsledkom komplexného procesu a nevieme odvodiť ani len asymptotické rozde-

lenie estimátora.
• rozdelenie nášho estimátora je založené na predpokladoch, ktoré sú spochybniteľné. Príklad: vý-

nosy akcií majú častokrát rozdelenie, ktoré nie je dobre aproximovateľné normálnym rozdelením,
kvôli príliš ťažkým chvostom.
• asymptotická distribúcia estimátora závisí od skutočného a nám neznámeho dáta generujúceho

procesu. Príklad: X1, X2, ..., Xn ∼ f(.) je výberový medián m̂ asymptoticky rozdelený ako
N
(
m, 1

4nf(m)2

)
.

∗E-mail: lukas.laffers@umb.sk

1



1.3 Dáta sú všetko čo máme

Budeme považovať distribúciu z našich dát za skutočnú distribúciu a pomocou nej simulovať datasety.
Tieto umelo vytvorené datasety budú mať rovnakú veľkosť ako náš pôvodný dataset a budeme ich
vytvárať výberom s opakovaním.

Hádzanie kockou

Hádžeme kockou a chceli by sme vedieť akú priemernú hodnotu môžeme očakávať. V 25 nezávislých
hodnoch pozorujeme nasledovné proporcie:

(
2
25
, 1
25
, 8
25
, 7
25
, 3
25
, 4
25

)
. Pýtame sa: padá na tejto kocke v

priemere hodnota 3.5? V našich dátach je to 3.8.

Test hypotézy v lineárnom regresnom modeli

Predstavte si, že sme v nasledovnej situácii. Máme 25 pozorovaní a veríme, že náš model je korektný
Yi = β0 +β1Xi + εi. O chybách nepredpokladáme, že sú normálne. Ďalej uvažujme, že minimalizovaním
štvorcov reziduí dostávame (β̂0, β̂1) = (0.05, 2.25) a ε̂ nech označuje odhad reziduí. Uvažujme nasledujúci
počítačový program.

(1) Vyberieme náhodne 25 hodnôt z ε̂ s opakovaním. (To znamená, že vyberieme jedno ε̂i, pozrieme
sa naň a vrátime ho späť.) Tento vektor 25 hodnôt označíme ako e.

(2) Vypočítame 25 hodnôt Y ∗ ako 0.5 + 2X +
(
25
24

)
e

(3) Urobíme regresiu, kde Y ∗ vysvetľujeme pomocou X a dostaneme odhad β̂1 a jeho smerodajnú
odchýlku se.

(4) Vypočítame t = β̂1−2
se

a uložíme ho.
(5) Zopakujeme body (1)-(4) veľakrát napr. 10000 a získame 10000 hodnôt t.
(6) Usporiadame t hodnoty od najväčšej po najmenšiu a vypíšeme 250-tu hodnotu a 9750-tu hodnotu.

Týmto spôsobom otestujeme, či je hodnota 2.5 štatisticky významne inšia ako hodnota 2, ktorú použí-
vame pri simulácii.

Notácia a teória

• {Xi, i = 1, · · · , n} dáta pochádzajúce z nám neznámej F0 ∈ I
• Niekedy uvažujeme akúsi parametrizáciu: F0(x, θ0) = P (X ≤ x)

• Testovacia štatistika T̂n = Tn(X1, ..., Xn)

• Gn(τ, F0) = P (T̂n ≤ τ) označuje skutočnú CDF testovacej štatistiky T̂n
• T̂n je pivotálna ak Gn(τ, F ) nezávisí na F
• T̂n is asymptoticky pivotálna ak G∞(τ, F ) nezávisí od F
• ako môžeme odhadnúť Gn(., F0)?

– napríklad pomocou G∞ - teda asymptotickou aproximáciou (potrebujeme veľké n)
– nahradením F0 nejakým estimátorom - bootstrap

• nech F̂n označuje estimátor neznámej F0

– ECDF (empirical cumulative distribution function) - F̂n(x) = 1
n

∑n
i=1 I(Xi ≤ x))→a.s. F0(x)

– from a parametric family: F0(.) = F (., θ0)

Procedúra na aproximáciu Gn(τ, F0)

Krok 1 Vygenerujeme náhodnú vzorku veľkosti n z F̂n: {X∗i : i = 1, ..., n}
Krok 2 Vypočítame T̂ ∗n = Tn(X∗1 , ..., X

∗
n)

Krok 3 Zopakujeme (1) a (2) veľakrát na to aby sme dostali empirickú distribúciu (T̂ ∗n ≤ τ)
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Poznámka, zvyšovaním počtu simulovaných bootstrapových datasetov B zlepšíme odhad neznámej
Gn(τ, F̂n). Teda simulovaním dostávame len Ĝn(τ, F̂n), ak však máme dostatok trpezlivosti a výpočtovej
sily, vieme urobiť tento odhad ľubovoľne dobrý, teda Ĝn(τ, F̂n)→ Gn(τ, F̂n) pre B →∞.

Čo to znamená, že bootstrap "funguje"? Znamená to, že Gn(., F̂n) → Gn(., F0) Prinajhoršom by
sme očakávali, že aproximácia bude správne keď veľkosť dátovej vzorky porastie do nekonečna. Táto
vlastnosť sa nazýva konzistencia.

Gn(t, F̂n) je konzistentný ak ∀ε > 0,∀F0 ∈ I

lim
n→∞

Pn

[
sup
τ
|Gn(t, Fn)−G∞(τ, F0)| > ε

]
= 0

Gn(τ, F̂n) ∼ G∞(τ, Fn) ∼ G∞(τ, F0) ∼ Gn(τ, F0)

V článku (Beran and Ducharme 1991, [BD91]) sú uvedené nasledujúce postačujúce podmienky na
garantovanie konzistencie bootstrapu.

• F̂n → F0 (F̂n je dobrým odhadom F0)
• G∞(τ, F ) je spojitou funkciou τ pre všetky F ∈ I (spojitosť v τ)
• pre každé τ a pre každú postupnosť Hn, takú že Hn → F0: Gn(τ,Hn)→ G∞(τ, F0) ("spojitosť" v
F0)

Obr. 1: Bootstrap

1.4 Bias correction

Teraz nás zaujíma bias: E[θ̂n − θ]

Krok 1 Vypočítame θ̂n
Krok 2 Vygenerujeme náhodnú vzorku veľkosti n z distribúcie F̂n: {X∗i : i = 1, ..., n} a vypočítame

θ̂∗n = g(X̄∗)

Krok 3 Zopakujeme (2) veľakrát na výpočet E∗θ̂∗n. Odhad biasu je E∗θ̂∗n − θ̂n. A náš bias-corrected
estimátor je θ̂n −B∗n
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1.5 Testy hypotéz

Na testy hypotéz potrebujeme dve veci: nulovú hypotézu a vhodnú testovaciu štatistiku (najlepšie
pivotálnu), napríklad T̂n = n1/2 θ̂n−θ0

ŝeθ̂n
. Ale fantázii sa pri formulovaní hypotéz medze nekladú.

Zvoliť si nulovú hypotézu a testovaciu štatistiku však vôbec nemusí byť jednoznačné alebo jedno-
duché.

1.5.1 Hrúbka známok

Nasledujúci príklad je o známkach, je založený na štúdii [IS88] a opísaný v [ET94]. Historici považujú
za zaujímavú otázku, či sa v minulosti tlačili známky na jeden druh papiera alebo nie. Pozorujeme
hrúbky 485 známok, z histogramu nie je jasné, koľko hrbov má skutočná hustota. V závislosti od voľby
bandwithu dostaneme rôzne počty hrbov.
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Obr. 2: Hrúbka známok, počet hrbov závisí od vyhladzovacieho parametra.

Pre naše dáta je najmenšia hodnota vyhladzovacie parametra pri ktorom je neparametrický jadrový
odhad hustoty s Gaussovským kernelom unimodálny ĥ1 = 0.0068. Budeme testovať nulovú hypotézu
H0 : počet módov rozdelenia = 1. Prirodzenou distribúciou pre naše dáta za predpokladu nulovej
hypotézy je f̂(t; ĥ1). Distribúciu f̂(t; ĥ1) ale mierne vylepšíme, kvôli tomu aby mala rovnakú varianciu
ako naše dáta, teda σ̂2 (dá sa ukázať že náhodná premenná s hustotou f̂(t; ĥ1) má varianciu σ̂2 + ĥ21).
Naša vylepšená distribúcia (aplikovali sme variance stabilizing transformation) nech je ĝ(·; ĥ1). Budeme
sa preto pozerať na

ASLboot = Pĝ(·;ĥ1)

(
ĥ∗1 > ĥ1

)
,

kde ASL značí dosiahnutý level signifikantnosti (achieved significance level) a ĥ∗1 je najmenší možný
vyhladovací parameter pri ktorom je distribúcia jadrový odhad hustoty unimodálny.

Nakoľko nesamplujeme bootstrapové datasety priamo z našej vzorky 485 hrúbiek známok, ale z hlad-
kej distribúcie ĝ(·; ĥ1), nazývame túto metódu hladký bootstrap (smooth bootstrap). Ešte potrebujeme
vedieť samplovať z ĝ(·; ĥ1), ktoré má tú skvelú vlastnosť, že má varianciu σ̂2 a strednú hodnotu rov-
nakú ako náhodná premenná pochádzajúca z rozdelenia s hustotou f̂(t; ĥ1). To dosiahneme nasledovne:
vyberieme bootstrapovú vzorku y∗1, ..., y∗n z F̂n a položíme

x∗i = ȳ∗ + (1 + ĥ21/σ̂
2)1/2(y∗i − ȳ∗ + ĥ1εi). (1.1)

Algoritmus sa dá popísať nasledovne
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Krok 1 Vyberieme B bootstrapových datasetov z ĝ(·; ĥ1) pomocou (1.1)
Krok 2 Pre každý bootstrapový dataset vypočítame najmenšiu možnú hodnotu vyhladzovacieho pa-

rametra, pre ktorý je neparametrický odhad hustoty unimodálny. Označíme si B hodnôt ako
ĥ1(1), ..., ĥ1(B).

Krok 3 Aproximujeme ASLboot pomocou

ˆASLboot = #{ĥ∗1(b) ≥ ĥ1}/B.

Pre B = 5000 nám vyšlo ˆASLboot = 0.0002, čo je menej ako 5%, preto zamietame nulovú hypotézu, že
známky boli tlačené na jeden typ papiera na hladine významnosti 5%.

Kreatívna voľby testovacej štatistiky a nulovej hypotézu nám vylepšuje vlastnosti testu, napríklad
zvyšuje šancu správneho zamietnutia nulovej hypotézy ak je nesprávna (zvyšuje silu testu). Preto sme
napríklad volil ako nulovú hypotézu hodnotu parametra na hranici medzi jednohrbým a dvojhrbým
rozdelením.

1.6 Konfidenčné intervaly

Existuje viacero typov konfidenčných intervalov v závislosti od toho ako sa použije bootstrapovaná
distribúcia testovanej štatistiky.

• Canonical Bootstrap - Bootstrapová distribúcia použitá len na odhadnutie štandardnej chyby
estimátora.

Krok 1 Vypočítame θ̂n
Krok 2 Vygenerujeme náhodnú vzorku veľkosti n z F̂n: {X∗i : i = 1, ..., n} a vypočítame θ̂∗n
Krok 3 Zopakujeme (2) veľakrát na výpočet empirickej distribúcie θ̂∗n a pomocou nej odhadneme

štandardnú chybu ŝe. Označíme tn,α/2 ako (α/2) kvantil studentovho rozdelenia.
A [θ̂n − tn,1−α/2 · ŝe∗, θ̂n − tn,α/2 · ŝe∗] označuje konfidenčný interval.

• Percentile Bootstrap - Kvantily bootstrapovej distribúcie použité priamo na konštrukciu konfi-
denčného intervalu.

Krok 1 Vypočítame θ̂n
Krok 2 Vygenerujeme náhodnú vzorku veľkosti n z F̂n: {X∗i : i = 1, ..., n} a vypočítame θ̂∗n
Krok 3 Zopakujeme (2) veľakrát na výpočet empirickej distribúcie θ̂∗n. Označíme θ̂∗n,α/2 ako (α/2)

kvantil tejto distribúcie. A [θ̂∗n,α/2, θ̂
∗
n,1−α/2] označuje konfidenčný interval.

Tento konfidenčný interval je invariantný na transformáciu θ.
• Studentized Bootstrap Bootstrapová distribúcia použitá na odhadnutie kvantilu pivotovej šta-

tistiky (dvojúrovňový bootstrap môže byť použitý ak nepoznáme vzťah pre štandardnú chybu
estimátora).

Krok 1 Vypočítame θ̂n
Krok 2 Vygenerujeme náhodnú vzorku veľkosti n z F̂n: {X∗i : i = 1, ..., n} a vypočítame T̂ ∗n =

n1/2(θ̂∗n − θ̂n)/ŝ∗n
Krok 3 Zopakujeme (2) veľakrát na výpočet empirickej distribúcie T ∗n . Označíme t∗n,α/2 ako (α/2)

kvantil tejto distribúcie. A [θ̂n − t∗n,1−α/2, θ̂n − t∗n,α/2] označuje konfidenčný interval.

Tento konfidenčný interval nie je invariantný na transformáciu θ ale je presnejší ako percentile
bootstrap.
• Bias Corrected and Accelerated Bootstrap - vhodný ak θ̂ ∼ N(θ + bias, ŝe2) a zároveň umožňuje

nekonštantný ŝe
• ABC - Approximate Bootstrap Confidence Interval - ľahšie počítateľná verzia BCa konfidenčných

intervalov.
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1.7 Keď bootstrap zlyhá

Kedy bootstrap nefunguje?

• Pre ťažkochvosté distribúcie s neexistujúcou varianciou,Xi je náhodná vzorka z Cauchy rozdelenia,
T̂n = X̄

• Xi je náhodná vzorka z N(µ, σ2), T̂n = n1/2(X̄2 − µ2) ak µ 6= 0, inak Tn = nX̄2.
• Maximum vzorky: F0 má suport [0, θ0]. θ̂n = max{X1, ..., Xn}. T̂n = n(θ̂n − θ), T ∗n = n(θ̂∗n − θ̂n).
P ∗n(T ∗n = 0) = 1− (1− 1/n)n → 1− e−1 zatiaľčo P (T̂n = 0)→ 0.

• Parameter je na hranici parametrického priestoru: Xi je náhodná vzorka z N(µ, 1) kde µ ∈ [0,∞)
[Andrews (2000)]

Aký je teda problém bootstrapu? Chceme ho použiť v situáciách, ktoré sú komplexné, avšak môžu
byť natoľko komplexné, že ani nevieme zaručiť, že bootstrap bude fungovať. V jednoduchých situáciách
ho zasa nie je treba.

Nič nie je stratené. Alternatíva k Bootstrapu = Subsampling [PRW99].

• simulujeme menšie dátové vzorky bez opakovania
• dôležitý rozdiel: naše vzorky pochádzajú zo skutočnej distribúcie (F0) a nie z nášho odhadnutého

modely (F̂n)
• všeobecnejší ako bootstrap
• horší v situáciách kedy bootstrap funguje
• praktický problém → ako zvoliť veľkosť vzorky?

Najznámejšia kniha od objaviteľov bootstrapu je [ET94]. Jednoduchá a prístupná expozícia boots-
trapu s príkladmi v jazyku R je napríklad tu: [Lar14], [boo] a [DK02]. Dve dôležité knižnice v Rku sú
bootstrap (kódy ku všetkým funkciám spomenutých v [ET94]) a boot.

Animácie https://www.stat.auckland.ac.nz/∼wild/BootAnim/
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