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v období socializmu ve st°ední a východní £ásti Evropy. P°edpoklad op¥tovné vzájemné

konvergence základních demogra�ckých charakteristik v socioekonomicky blízké skupin¥

stát· zohledníme v projekci pomocí roz²í°eného modelu Leeho a Cartera, ve kterém mo-
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p°ístupu, který je zaloºený na cílené projekci k p°edem dané hodnot¥. V záv¥re£né £ásti
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Abstract: In the present work we deal with the problem of projecting mortality. At the

beginning we describe the life table and we classify the methods and models (parametric

models, non-parametric models, models based on reduction factors). The Lee - Carter

method is described in detail. We focus on forecasts for a group of countries. We show

existence of common trend in mortality in Europe and its disappearance. We assume that

demograpahical characteristics of di�erent countries with similar socioeconomic condi-

tions will converge in the future. We apply this assumption using the augmented Lee -

Carter model, in which selected countries have same trend in mortality as a group with

lower mortality, and using Broekhoven approach, which determines that the mortality in

given year in the future will be the same as in chosen group. In the last chapter we apply

these methods in Central Europe.
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Kapitola 1

Úvod

V ºivotním poji²t¥ní, kde výplata pln¥ní závisí na úmrtí nebo doºití se ur-
£itého v¥ku, vzniká riziko, ºe skute£ná úmrtnost bude odli²ná od p·vodn¥
p°edpokládané. V aktuárské terminologii hovo°íme o riziku dlouhov¥kosti,
které existuje p°i d·chodových produktech, a o riziku úmrtnosti p°i ºivot-
ních poji²t¥ních. Poslední desetiletí dochází k výraznému poklesu úmrtnosti
a prodluºování st°ední délky ºivota. Ignorování tohoto vývoje by m¥lo za
následek váºné podhodnocení závazk· plynoucích z pojistných produkt·.
Modelování úmrtnosti a projekce do budoucna je proto nejen sou£ástí de-
mogra�ckých pozorování populace, ale i d·leºitou sou£ástí aktuárské praxe.

Z praktického hlediska je pot°ebná projekce do budoucna aº na 60 let.
Úmrtnost na tak dlouhé období dop°edu je ovlivn¥na medicínským pokro-
kem, zlep²ováním ºivotního stylu, ale i novými nemocemi, p°írodními kata-
strofami a jinými nep°edvídatelnými událostmi.

Cílem práce je p°iblíºit základní metody modelování a vytvo°it vhodnou
projekci pro �eskou republiku a vybrané zem¥ st°ední Evropy. Na za£átek
si uvedeme p°ehled základních vztah· platných v demogra�i a popí²eme si
úmrtnostní tabulku. Ve 3. kapitole si stru£n¥ p°edstavíme vybrané postupy
pro projektování. Podrobn¥ji se zam¥°íme p°edev²ím na v sou£asnosti nej-
pouºívan¥j²í a nejoblíben¥j²í model, Leeho - Carter·v model, který bude
obsahem 4. kapitoly.

Dále poukáºeme na existenci spole£ného trendu v Evrop¥, jehoº vývoj byl
naru²en obdobím socializmu ve st°ední a východní Evrop¥. S prohlubujícími
se kulturními £i ekonomickými vazbami mezi státy dochází k postupnému ná-
vratu k p°edcházejícímu stavu a tuto skute£nost se budeme snaºit zohlednit
v projekci pomocí roz²í°eného Leeho - Carterova modelu a Broekhovenova
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p°ístupu (5. a 6. kapitola).
Záv¥re£ná 7. kapitola obsahuje praktickou aplikaci, výsledky projekcí

a také diskuzi nad vhodností jednotlivých postup· pro oblast st°ední Evro-
py. Ve snaze co nejlépe ilustrovat výsledky je tato £ást dopln¥na r·znými
grafy a tabulkami.

P°i praktické aplikaci model· jsme v této práci pouºívali matematický
software Wolfram Mathematica c© 6.0. P°i modelování £asových °ad jsme
vyuºívali i software NCSS c© 2000.
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Kapitola 2

Úmrtnostní tabulka

2.1 Popis úmrtnostní tabulky

První pokus o konstrukci úmrtnostní tabulky odpovídající tabulkám v dne²ní
podob¥ pochází z roku 1662 od britského v¥dce Johna Graunta. Ve svém díle
Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality prezentoval
ur£ité vzory ve vymírání obyvatelstva a ve svém modelu ur£il, kolik d¥tí ze
100 narozených se doºije zvoleného v¥ku. V roce 1693 publikoval Edmond
Halley, slavný matematik a astronom, úmrtnostní tabulku, která se prak-
ticky neli²í od tvaru t¥ch dne²ních. P°i její tvorb¥ pouºil matri£ní záznamy
z m¥sta Vratislav. Aplikaci své tabulky ukázal na výpo£tu ºivotních d·-
chod·, kde ur£il pravd¥podobnost, ºe se osoba v daném v¥ku doºije p°íjmu
splátky d·chodu. Touto pravd¥podobností vynásobil sumu, která se má in-
vestovat dnes, aby mohla být zjednaná £ástka vyplacena. Takto pokra£oval
i s následujícími splátkami, aº získal hodnotu celého d·chodu. Tato událost
je dokonce povaºována za vznik aktuárské v¥dy, jak uvádí Lewin [18].

Úmrtnostní tabulky slouºí k praktickému zachycení modelu úmrtnosti.
M·ºeme se na n¥ dívat t°emi zp·soby (podle Cipra [7]):

1. Tabulka poskytuje základní informace, které ve form¥ pravd¥podob-
nosti úmrtí nebo st°ední délky ºivota popisují dekrementní chování
pr·m¥rného jedince dané v¥kové kategorie.

2. Popisuje vymírání hypotetické generace sou£asn¥ narozených jedinc·
s po£áte£ním rozsahem ozna£ovaným l0.

3. P°edstavuje záznam chování stacionární populace, která je uzav°ená,
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úmrtnost se v £ase pro jednotlivé v¥ky nem¥ní, po£et narozených je
v £ase stálý a je roven po£tu zem°elých.

Úmrtnostní tabulky jsou r·zných typ·. M·ºeme zkonstruovat úplnou ta-
bulku, coº znamená, ºe údaje v ní budou pro ro£ní v¥kové intervaly, nebo
zkrácenou s víceletými intervaly, p°i£emº nej£ast¥j²í jsou intervaly délky 5.
Jiný zp·sob klasi�kace je na genera£ní a pr·°ezové tabulky. Genera£ní ta-
bulky (dle Cipra [7]) p°edstavují záznam pr·b¥hu ºivota konkrétní popu-
lace sou£asn¥ narozených jedinc·, po£ínaje narozením v²ech jedinc· a kon£e
smrtí posledního z nich. Tyto tabulky jsou nazývány i kohortní úmrtnostní
tabulky, protoºe kohorta je pojmenování pro generaci sou£asn¥ narozených
jedinc·. Pr·°ezové tabulky (dle Cipra [7]) vycházejí z dekrementních zku-
²eností dané populace b¥hem krátkého £asového pr·°ezu. Na základ¥ úmrt-
nostních m¥r zji²t¥ných v tomto období se konstruuje záznam hypotetické
populace sou£asn¥ narozených jedinc·. Nazývají se b¥ºné úmrtnostní ta-
bulky.

Uvedeme p°ehled základních funkcí, které se v tabulce vyskytují. Jestli se
díváme na tabulku jako na záznam vymírání hypotetické generace sou£asn¥
narozených jedinc· s po£áte£ním rozsahem ozna£ovaným l0, de�nujeme:

• qx pravd¥podobnost úmrtí ve v¥ku x, tj. pravd¥podobnost, ºe jedinec
ve v¥ku x zem°e p°ed dosaºením v¥ku x+ 1.

• lx tabulkový po£et doºívajících se v¥ku x. Hodnotu l0 nazýváme ko°e-
nem tabulky a nej£ast¥ji se volí jako 100 000. Tabulkový po£et doºí-
vajících je hypotetický po£et jedinc· z ko°ene l0, kte°í se doºijí v¥ku
x.

• dx tabulkový po£et zem°elých ve v¥ku x. P°edstavuje hypotetický po-
£et osob z ko°ene l0, které zem°ou mezi v¥kem x a x+ 1.

• Lx tabulkový po£et ºijících ve v¥ku x. Jedná se o celkový po£et let
proºitých tabulkovou generací mezi v¥kem x a x+ 1.

• Tx celková doba proºitá tabulkovou generací ve v¥ku v¥t²ím neº x.

• ax je pr·m¥rná délka v¥kového intervalu (x, x+1), kterou je²t¥ jedinec
proºije, jestliºe v tomto intervalu um°e. Nej£ast¥ji se pouºívá ax = 1

2
,

jiné hodnoty jsou pouºívány hlavn¥ pro nejniº²í v¥k 0.

• mx tabulková míra úmrtnosti.
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Pro práv¥ de�nované funkce platí následující základní vztahy:

px = 1− qx,
lx+1 = lxpx,

kde px je pravd¥podobnost, ºe jedinec ve v¥ku x se doºije v¥ku x+ 1.

dx = lx − lx+1,

Lx = lx+1 + axdx.

Do prom¥nné Lx p°isp¥je tedy kaºdý z lx+1 doºívajících jedním rokem a z dx
zem°elých v pr·m¥ru hodnotou ax. Pro celkovou dobu proºitou tabulkovou
generací ve v¥ku v¥t²ím neº x platí:

Tx = Lx + Lx+1 + · · ·+ LΩ,

kde Ω je de�novaná jako nejvy²²í moºný v¥k, kterého se jedinec m·ºe reáln¥
doºít, tj. v¥k, pro který platí, ºe lx = 0 pro x > Ω. �eský statistický ú°ad
pouºívá hodnotu 103.

Dal²ím d·leºitým ukazatelem stavu populace je st°ední délka ºivota oso-
by ve v¥ku x. Jedná se o pr·m¥rný po£et let, které proºije jedinec ve v¥ku
x. Ozna£me ji ex:

e0
x =

Tx
lx
.

Hodnota e0
0 vyjad°uje st°ední dobu ºivota narozeného jedince.

De�nujeme si je²t¥ dv¥ funkce, které budou v práci pouºity:

• s(x) funkce p°eºití ve v¥ku x,

• µx intenzita úmrtnosti ve v¥ku x.

Kdyº uvaºujeme, ºe délka ºivota novorozeného jedince X je nezáporná ná-
hodná veli£ina se spojitým rozd¥lením, de�nujeme s(x) jako funkci p°eºití
ve v¥ku x:

P (X > x) = xp0 = s(x).

Intenzitu úmrtnosti ve v¥ku x de�nujeme:

µx = lim
∆x→0

P (x < X ≤ x+ ∆x|X > x)

∆x
= − d

dx
ln xp0.
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Jedinec, který je naºivu ve v¥ku x, zem°e tedy do v¥ku x+ ∆x s pravd¥po-
dobností µx∆x+ o(∆x).

Na záv¥r uvedeme základní vztah pro tvorbu úmrtnostní tabulky:

mx =
dx
Lx
. (2.1)

2.2 Konstrukce úmrtnostní tabulky

Základem pro tvorbu úmrtnostních tabulek je odhad pravd¥podobnosti úmr-
tí qx z dostupných dat. Ostatní funkce se dopo£ítávají s pouºitím vztah·
z p°edchozí £ásti. Pomocí t¥chto vztah· a dosazením do (2.1) dostaneme
pro míru úmrtnosti:

mx =
lx − lx+1

lx+1 + axdx

=
1− px

ax + (1− ax) lx+1

lx

.

Z tohoto výrazu vyjád°íme pravd¥podobnost úmrtí:

qx =
mx

1 +mx(1− ax)
. (2.2)

Poznámka 1 �eský statistický ú°ad pouºívá místo vztahu (2.2) následující
vyjád°ení:

qx = 1− exp {−mx} .

Pro reálnou populaci se míra úmrtnosti po£ítá podle vztahu:

mx =
Dx

Ec
x

,

kde Dx je po£et zem°elých ve v¥ku x a Ec
x p°edstavuje celkovou dobu, b¥hem

které byli £lenové populace v rámci sledovaného období vystaveni riziku
úmrtí ve v¥ku x. Tato doba expozice se vyjád°í jako st°ední stav populace
ve v¥ku x:

Ec
x =

1

2
(bx + ex),
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kde bx je po£et osob, které byly na za£átku sledovaného období ve v¥ku x,
a ex je po£et osob, které byly ve v¥ku x na konci sledovaného období.

Ve zkonstruovaných úmrtnostních tabulkách se mohou vyskytnout ne-
pravidelnosti, které nemají reálné zd·vodn¥ní. K°ivka pro funkci qx by m¥la
být intuitivn¥ �hladká�, a proto je nutné tabulky na záv¥r vyhladit. Zp·-
sob· vyhlazení je n¥kolik. Je moºné pouºít matematické k°ivky, jako nap°.
Gompertz - Makehamovu k°ivku, spliny, klouzavé pr·m¥ry a jiné. N¥které
metody budou zmín¥ny i v následující £ásti, protoºe vyhlazovací metody
jsou pouºívány i na modelování úmrtnosti.

Pro podrobn¥j²í teoretický základ viz Cipra [7] a p°edná²ka z demogra�e
[24], ze kterých jsme £erpali.
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Kapitola 3

Metody projekce

V této £ásti bychom cht¥li p°iblíºit n¥které základní metody, které jsou po-
uºívány pro modelování a projekci úmrtnosti. V²eobecná klasi�kace není
jednozna£n¥ dána, záleºí na kritériu £len¥ní.

V p°edpovídání demogra�ckých proces· m·ºeme modely rozd¥lit dle po-
£tu faktor·, jako je to v knize Tabeau a kol. [29]. Faktorem rozumíme t°í-
dící prom¥nnou, coº je ur£itá charakteristika dat. Nulové modely modelují
p°ímo sledovanou veli£inu, nap°. míru úmrtnosti, a jsou to jednodu²e £asové
°ady. Jednofaktorové modely zachycují míru úmrtnosti jako funkci v¥ku.
Dvojfaktorové jsou funkcí v¥ku a £asu, p°ípadn¥ v¥ku a kohorty, a trojfak-
torové funkcí v¥ku, £asu a kohorty, tzv. APC modely. APC modely jsou
v²ak uºite£né p°edev²ím pro popis minulosti a neosv¥d£ily se p°i projekci do
budoucna, jak tvrdí Booth [3].

Z hlediska metod je nejvíce pouºívána extrapolace. Extrapola£ní metody
jsou zaloºeny na p°edpokladu, ºe budoucnost je pokra£ováním minulosti.
Nezachycují medicínský pokrok, £i ekonomickou situaci v zemi a z tohoto
d·vodu se m·ºe stát, ºe nezachytí ani p°ípadnou zm¥nu v trendu. Nástrojem
je modelování £asových °ad za pomoci Boxovy a Jenkinsovy metodologie.
Modeluje se bu¤ p°ímo sledovaná veli£ina, nebo jednotlivé parametry.

Dal²ím £asto vyuºívaným zp·sobem je cílená projekce. Jedná se o inter-
polaci sm¥rem k p°edem zvolené hodnot¥. Cílem mohou být údaje z úmrt-
nostních tabulek pro vysp¥lej²í populaci. V p°ípad¥ aplikace této metody na
vysp¥lé zem¥ se vyuºívají p°edev²ím názory odborník· z oblasti demogra�e
a epidemiologie o budoucím vývoji.

Jiným zp·sobem £len¥ní m·ºe být d¥lení na parametrické modely, ne-
parametrické modely (v£etn¥ semiparametrických) a na modely zaloºené na
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reduk£ních faktorech. Toto £len¥ní je p°ebráno z £lánku Debón a kol. [9].
Jednotlivé typy si podrobn¥ji popí²eme.

3.1 Parametrické modely

Parametrické modely jsou nejstar²ím zp·sobem p°edpovídání úmrtnosti.
Jsou zaloºeny na existenci funkce, která je závislá na n¥kolika parametrech.
Jejich po£et se pohybuje nej£ast¥ji od dvou do devíti. Modely d¥líme na
dva typy: strukturální a nestrukturální. Pro strukturální typy platí, ºe £as
ovliv¬uje parametry. Jedná se p°edev²ím o tzv. zákony úmrtnosti. V ne-
strukturálních je £as p°ímo zahrnut do funkce.

Mezi strukturální metody pat°í Brassova metoda (viz Brass [4]), Helig-
man·v a Pollard·v model (viz Heligman a Pollard [12]) nebo Lee·v a Car-
ter·v model (viz Lee a Carter [16]). P°íkladem nestrukturálního modelu je
upravená gradua£ní metoda zaloºená na zákonu úmrtnosti, kterou navrhl
Renshaw a kol. v roce 1996 (viz Renshaw a kol. [27]).

Zákony úmrtnosti, Heligman·v a Pollard·v model

Snaha o analytické vyjád°ení úmrtnosti se stala p°edm¥tem velkého zájmu
od vytvo°ení první úmrtnostní tabulky. Autorem prvního zákona úmrtnosti
je A. de Moivre, který roku 1725 p°edstavil jednoduchou formuli:

µx =
1

ω − x
, 0 < x < ω.

Interpretace je jednoduchá. S rostoucím v¥kem roste intenzita úmrtnosti.
Nejvýznamn¥j²ím modelem se v²ak stal aº model B. Gompertze z roku

1825, ve kterém zachytil, ºe intenzita úmrtnosti exponenciáln¥ roste s v¥kem:

µx = BCx,

kde 0 < B < 1, C > 1. Model má velké mnoºství modi�kací a nejvíce
ovlivnil dal²í vývoj zákon· úmrtnosti. Jeho první vylep²ení p°i²lo v roce
1867. W. Makeham k modelu p°idal konstantu nezávislou na v¥ku, £ímº
rozd¥lil p°í£iny úmrtí na souvisící a nesouvisící s v¥kem:

µx = A+BCx,

kde A > 0.
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Z nov¥j²ích zákon· úmrtnosti stojí za zmínku Heligman·v a Pollard·v
model z roku 1980, který dob°e pokrývá celou k°ivku úmrtnosti pro v²echny
v¥ky od kojenc· aº do stá°í. Jeho základní vyjád°ení je v tvaru:

qx
px

= A(x+B)C

+D exp
{
−E(lnx− lnF )2

}
+GHx,

kde A aº H jsou parametry.
První £len popisuje exponenciální klesání úmrtnosti pro d¥ti v nejniº²í

v¥kové skupin¥. Druhá £ást formule p°edstavuje nehodovou úmrtnost do-
sp¥lých. Poslední zachycuje nár·st úmrtnosti pro star²í v¥ky (podrobn¥ji
viz Heligman a Pollard [12]).

Jednotlivé parametry se odhadují metodou váºených nejmen²ích £tverc·.
Váºený pr·m¥r je uvaºován kv·li heterogenit¥ rozptylu pravd¥podobnosti
úmrtí var(qx), nej£ast¥ji je váha volená jako 1

qx
. Pro projektování do bu-

doucna je pot°ebné modelovat £asovou °adu kaºdého parametru. Velkou ne-
výhodou je jejich mnoºství.

Brassova rela£ní metoda

Brassova metoda je výsledkem snahy eliminovat mnoºství parametr·, které
jsou v zákonech úmrtností. My²lenka modelu je zaloºena na vztahu, relaci
mezi úmrtnostmi dvou populací. W. Brass navrhnul logitovou transformaci
pro funkci p°eºití:

Λx =
1

2
ln

[
1− s(x)

s(x)

]
.

Empiricky ov¥°il existenci lineárního vztahu mezi Λx a Λstand
x pro n¥jakou

standardní populaci:

Λx = α + βΛstand
x ,

kde α, β jsou konstanty. Parametr α vyjad°uje úrove¬ úmrtnosti a β sklon
k°ivky úmrtnosti jedné populace vzhledem ke druhé.

Pro projektování je Brass·v model nejlep²í aplikovat na kohortní data,
£ímº dostaneme model závislý na £asové sloºce (viz Pitacco [23]):

Λx(τ + 1) = ατ + βτΛx(τ),
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kde τ je rok narození, ατ , βτ se p°edpokládají nezávislé na v¥ku, ale r·zné pro
jednotlivé kohorty. Projekce se potom dosáhne jejich extrapolací. Výsledné
hodnoty pro funkci p°eºití získáme pomocí inverzní logitové funkce:

s(x, τ) =
1

1 + exp {2Λx(τ)}
.

Modi�kace Gompertzova - Makehamova modelu

Zavedení £asu p°ímo do úmrtnostní funkce je reakcí na existenci vzájem-
ného p·sobení v¥ku a £asu. Trend v úmrtnosti není totiº stálý pro v²echny
v¥kové skupiny. P°íkladem je roz²í°ení choroby AIDS, která by zpomalila
klesající trend u mladé populace. Renshaw a kol. navrhli roku 1996 model
(viz Renshaw a kol. [27]):

qx,t
px,t

= exp

{
β0 +

s∑
j=1

βjLj(x
′)

}
exp

{
r∑
i=1

(
αi +

s∑
j=1

γi,jLj(x
′)

)
t′i

}
, (3.1)

kde x′,t′ jsou upravené hodnoty pro v¥k a £as tak, aby byly v rozsahu [−1, 1],
r, s ≥ 0 a Lj(x′) jsou Legendreovy polynomy de�nované vztahy: L0(x) = 1,
L1(x) = x a pro n ≥ 1

(n+ 1)Ln+1(x) = (2n+ 1)xLn(x)− nLn−1(x).

První £ást vztahu (3.1) p°edstavuje gradua£ní formuli Gompertzova - Make-
hamova typu a druhá £ást vyjad°uje vliv £asu závislý na v¥ku. Odhad para-
metr· vychází ze zobecn¥ného lineárního modelu. Podrobn¥ viz Debón a kol.
[9].

Poznámka 2 V²eobecné vyjád°ení gradua£ní formule Gompertzova - Ma-
kehamova typu je funkce s r + s parametry ve tvaru:

GMx(r, s) =
r−1∑
i=0

αix
i + exp

{
s−1∑
j=0

βjxj

}
, r, s ≥ 0.

3.2 Neparametrické modely

Neparametrické modely jsou zobecn¥ním vyhlazovacích technik. Do této sku-
piny pat°í nap°. jádrové vyhlazování, splinové vyhlazování, roz²í°ený zobec-
n¥ný lineární model a lokáln¥ váºená regrese (podrobn¥ viz Debón a kol.
[10]). P°iblíºíme si základní my²lenku jednoho z p°ístup·.
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P-splinová regrese

M¥jme po£et úmrtí Dx,t, dobu expozice Ex,t a p°íslu²nou intenzitu úmrtnosti
µx,t. P°edpokládáme, ºe po£et úmrtí má Poissonovo rozd¥lení se st°ední hod-
notou µx,tEx,t. Údaje máme k dispozici pro n1 let.

Pro jednoduchost uvaºujeme jednorozm¥rný p°ípad bez v¥kové sloºky.
Základ postupu je pouºití regrese, kde regresní maticí je mnoºina splinových
funkcí. Model je tvaru:

lnµt =
K∑
k=1

Bk(t)θk,

kde {B1(t), . . . , BK(t)} je mnoºina kubických B-splin· a θk jsou regresní
koe�cienty.

Poznámka 3 B-spline je de�nován jako po £ástech polynomická funkce stu-
pn¥ n, kde n ∈ N. Jednotlivé £ásti jsou spojené v bodech, které se nazývají
uzly, a ve kterých jsou derivace spojité aº do °ádu n−1. Spl¬uje navíc n¥kolik
vlastností, které jsou uvedeny nap°. v Eilers a Marx [11].

P°i p°íli² velké mnoºin¥ pouºitých splin· by se mohlo stát, ºe výsledná k°ivka
by vykazovala vy²²í kolísání, neº se p°edpokládá z dat. K dosaºení rovnováhy
mezi stupn¥m vyhlazení a vhodností modelu je zavedena penaliza£ní funkce
P (θ), nej£ast¥ji kvadratická penaliza£ní funkce:

P (θ) = (θ1 − 2θ2 + θ3)2 + · · ·+ (θK−2 − 2θK−1 + θK)2.

Jejím za£len¥ním do logaritmicko-v¥rohodnostní funkce dostaneme penalizo-
vanou logaritmicko-v¥rohodnostní funkci (podrobn¥ viz Eilers a Marx [11]):

PL(θ) = L(θ)− 1

2
λP (θ),

kde λ p°edstavuje vyhlazovací konstantu. Její stanovení je zaloºeno na n¥-
jakém statistickém kritériu (nap°. Akaikovo informa£ní kritérium). Odhad
parametr· se získá maximalizováním PL(θ).

Pro projekci do budoucna na dal²ích n2 let se roz²í°í p·vodní regresní
matice splin· B na novou matici, která pokrývá n1 + n2 let.

Podrobný výpo£et, odhad parametr· a roz²í°ení modelu na dvojroz-
m¥rný je moºné najít v Currie a kol. [8].

Nevýhodou modelu dle Richards a kol. [28] je, ºe p°i p°íli² dlouhé p°ed-
pov¥di vykazuje výsledná projekce úmrtnosti postupnou ztrátu zak°ivení
vzhledem k v¥ku.
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3.3 Modely zaloºené na reduk£ních
faktorech

V tomto p°ístupu jsou de�novány tzv. reduk£ní faktory, které p°edstavují
pokles v úmrtnosti. Aplikují se p°ímo na funkci z úmrtnostní tabulky, kterou
chceme projektovat, a to následujícím zp·sobem:

qx,t = qx,t0RF (x, t), (3.2)

kde RF (x, t) je reduk£ní faktor v daném v¥ku a £ase, qx,t0 je pravd¥podob-
nost úmrtí pro v¥k x v £ase t0 z uvaºované tabulky. Projektovaná úmrtnost
pro £as t a v¥k x je tedy qx,t.

Jelikoº nep°edpokládáme nár·st úmrtnosti, pro reduk£ní faktory intui-
tivn¥ platí:

RF (x, t0) = 1,

0 < RF (x, t) ≤ 1,

pro ∀x ≥ 0 a pro ∀t ≥ t0.
Modely zaloºené na tomto principu se zabývají stanovením a vlastnostmi

reduk£ních faktor·, coº umoº¬uje jejich projekci do budoucna.
Jedním z p°ístup· je modelování faktoru pomocí p°izp·sobené Leeho -

Carterovy metody, která je p°edstavená v £lánku Renshaw a Haberman [25].
Zlogaritmováním vyjád°ení (3.2) dostaneme:

ln qx,t = ln qx,t0 + lnRF (x, t).

Následn¥ se p°epí²e formule do vyjád°ení Leeho a Carterova typu:

ln qx,t = ax,t0 + bxkt,

kde

qx,t0 = exp {ax,t0} ,
RF (x, t) = exp {bxkt} .

Navíc p°edpokládáme, ºe k0 = 0 a
∑

x bx = 1, abychom dostali jednozna£n¥
ur£ené °e²ení.

Odhad jednotlivých parametr· a projekce reduk£ního faktoru do bu-
doucna kopíruje postup pro klasickou Leeho - Carterovu metodu, která je
obsahem následující kapitoly.
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Kapitola 4

Leeho - Carterova metoda

4.1 Model

Ronald D. Lee a Lawrence R. Carter navrhli v roce 1992 model (viz Lee
a Carter [16]), který je v sou£asnosti jedním z nejpopulárn¥j²ích a nejvíc po-
uºívaných model· k projektování úmrtností. Existují mnohá jeho roz²í°ení,
n¥která navrºená samotnými autory v pozd¥j²í dob¥. Ukáºeme si p°edev²ím
p·vodní základní model.

Míra úmrtnosti mx,t pro daný v¥k x v £ase t je v modelu de�nována jako
funkce v¥ku a £asu pomocí 3 parametr·:

ln(mx,t) = ax + bxkt + εx,t, (4.1)

pro t = 1 . . . T a v¥ky (p°ípadn¥ v¥kové skupiny) x = x1 . . . xk. Jednotlivé
parametry p°edstavují:

ax je pr·m¥rná v¥kov¥ - speci�cká sloºka úmrtnosti,

bx je senzitivita ln(mx,t) v daném v¥ku x na kt.

kt p°edstavuje úrove¬ úmrtnosti v £ase t, nazývanou index úmrtnosti,

εx,t je odchylka modelu, která zahrnuje vlivy, které v modelu nejsou obsa-
ºeny. P°edpokládá se, ºe εx,t jsou vzájemn¥ nezávislé a stejn¥ rozd¥lené
náhodné veli£iny s normálním rozd¥lením s nulovou st°ední hodnotou
a rozptylem σ2

εx,t
.
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Navíc p°edpokládáme dal²í omezení, která jsou zavedena proto, abychom
dostali jednozna£n¥ ur£ené °e²ení:∑

t

kt = 0,∑
x

bx = 1.

Díky t¥mto dodate£ným omezením m·ºeme vyjád°it parametr ax jako n¥-
kolikaletý pr·m¥r logaritmické úmrtnosti pro v¥k x:∑

t

ln(mx,t) = Tax + bx
∑
t

kt +
∑
t

εx,t,

ax =
1

T

∑
t

ln(mx,t). (4.2)

Na výpo£et parametr· kt a bx navrhují Lee a Carter [16] pouºití metody
singulárního rozkladu (singular value decompositon = SVD). SVD metoda
má ²iroké uplatn¥ní nap°. p°i °e²ení systému lineárních rovnic nebo p°i apli-
kaci metody nejmen²ích £tverc· (viz Leach [15]).

V¥ta Pro libovolnou matici Z s dimenzí m× n existuje rozklad

Z = UΣV T ,

kde U je ortonormální matice typu m × n, V je ortonormální matice typu
n× n a Σ je diagonální matice typu n× n.

D·kaz existence takového rozkladu je moºné najít v Bast [2]. Jednotlivé
sloºky rozkladu mají své speci�cké vlastnosti. Prvky matice Σ m·ºeme se-
°adit sestupn¥ dle velikosti a nazýváme je singulární hodnoty. Po£et nenu-
lových singulárních hodnot ur£uje hodnost matice Z. Sloupce matic U a V
nazýváme levé a pravé singulární vektory.

V na²em p°ípad¥ aplikujeme singulární rozklad na matici

ln(mx,t)− ax,

ozna£me ji Z. Dle p°edchozí v¥ty dostáváme:

SV D(Z) = UΣV T =
h∑
i=1

u(i)
x σiv

T (i)
t ,
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kde h je hodnost matice Z. Pokud jsou n¥které singulární hodnoty σi vý-
razn¥ v¥t²í neº v²echny ostatní, je moºné dob°e aproximovat matici Z jen
s pouºitím r nejv¥t²ích hodnot:

ln(mx,t)− ax ≈
r∑
i=1

u(i)
x σiv

T (i)
t .

Volbou r = 1, tj. pouºitím prvního pravého a levého singulárního vektoru
spolu s nejv¥t²í singulární hodnotou, dostaneme odhady pro parametry bx
a kt tak, jak to ve své práci [16] navrhují Lee a Carter:

bx = u(1)
x ,

kt = v
T (1)
t σ1.

Pomocí singulárních hodnot matice Z m·ºeme odhadnout chybu, které
jsme se dopustili p°i její aproximaci výrazem u

(1)
x σ1v

T (1)
t . S vyuºitím orto-

normality matic U a V :

∆E1 =
||Z − u(1)

x σ1v
T (1)
t ||2

||Z||2
=
||
∑h

i=2 u
(i)
x σiv

T (i)
t ||2

||
∑h

i=1 u
(i)
x σiv

T (i)
t ||2

=

∑h
i=2 σ

2
i∑h

i=1 σ
2
i

, (4.3)

kde index 1 v ozna£ení chyby poukazuje na pouºití první nejv¥t²í hodnoty
a ||.|| je Frobeniova norma.

Poznámka 4 Pro kaºdou matici A typu p×q je ||A|| = (
∑p

i=1

∑q
j=1 |aij|2)

1
2

Frobeniovou normou matice A.

Odhadnutý parametr kt se následn¥ odhadne je²t¥ jednou, protoºe me-
toda byla aplikována na logaritmy úmrtnostních m¥r a ne na samotné úmrt-
nostní míry, a proto bychom nemuseli pro danou populaci dostat správné
výsledky po£tu úmrtí (Lee [17]). Z p°edcházejícího výpo£tu si vezmeme od-
hady pro ax a bx a nový odhad pro kt ur£íme itera£n¥ ze vztahu

Dt =
∑
x

[
Ex,t exp {ax + ktbx}

]
, (4.4)

kde Dt je pozorovaný po£et úmrtí v £ase t a Ex,t je velikost populace vysta-
vená riziku ve v¥ku x a v £ase t. Vztah (4.4) p°edstavuje rovnost v po£tu
o£ekávaných a pozorovaných úmrtí.

Krom¥ metody singulárního rozkladu existují dal²í zp·soby, jak m·ºeme
odhadnout parametry modelu. Nejpouºívan¥j²í jsou:
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WLS (weighted least squares) metoda nejmen²ích váºených £tverc·,

MLE (maximum likelihood estimation) metoda maximální v¥rohodnosti.

Metoda nejmen²ích váºených £tverc·
V metod¥ nejmen²ích váºených £tverc· se jednotlivé parametry ax, bx a kt
získají minimalizací výrazu:∑

x,t

Dx,t(ln(mx,t)− ax − bxkt)2,

kde Dx,t p°edstavuje pozorovaný po£et úmrtí ve v¥ku x a v £ase t.

Metoda maximální v¥rohodnosti
V tomto p°ístupu pot°ebujeme znát pravd¥podobnostní rozd¥lení po£tu úmr-
tí. P°edpokládá se, ºe pozorovaný po£et úmrtí má Poissonovo rozd¥lení se
st°ední hodnotou, která se rovná o£ekávanému po£tu úmrtí, jak ji ur£uje
Leeho - Carter·v model, tedy

Dx ,t ∼ Po(Ex,t exp {ax + bxkt}).

Sestavíme v¥rohodnostní a logaritmicko - v¥rohodnostní funkci:

L(a,b,k) =
∏
x,t

exp {−Ex,t exp {ax + bxkt}}
Dx,t!

(Ex,t exp {ax + bxkt})Dx,t ,

lnL(a,b,k) =
∑
x,t

(
Dx,t(ax + bxkt)− Ex,t exp {ax + bxkt}

)
+c,

kde c je konstanta nezávislá na parametrech modelu a a, b, k ozna£uje
vektory p°íslu²né parametr·m ax, bx, kt. Odhad parametr· dostaneme ma-
ximalizací logaritmicko - v¥rohodnostní funkce lnL(a,b,k). Podrobn¥ viz Li
a kol. [19].

Podle práce Koissi a kol. [14], ve které auto°i porovnávali jednotlivé p°í-
stupy jejich aplikací pro populace v severských zemích, je pro odhad para-
metru kt nejvhodnej²í metoda singulárního rozkladu, kterou také budeme
pouºívat v praktické aplikaci Leeho - Carterova modelu.

4.2 P°edpov¥¤

Ve výrazu

mx,t = exp {ax + bxkt}
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je kt jediným na £ase závislým parametrem. Ostatní sloºky jsou závislé jenom
na v¥ku a budeme je dále povaºovat za konstantní. Modelovat budeme jen
úrove¬ úmrtnosti kt.

Prvním krokem je stanovení vhodné £asové °ady pomocí Boxovy a Jen-
kinsovy metodologie. Lee a Carter ve své p·vodní práci [16] navrhují pouºití
modelu ARIMA(0,1,0), který je také nejvíce pouºívaným p°i aplikaci této
metody v praxi. Modelem je tedy náhodná procházka s driftem, která má
následující tvar:

kt = kt−1 + d+ e(t), (4.5)

kde d je drift a e(t) p°edstavuje chybovou sloºku modelu. Pro chyby e(t) se
p°edpokládá, ºe jsou vzájemn¥ nezávislými náhodnými veli£inami s normál-
ním rozd¥lením N(0, σ2

k).
Drift ur£ující trend odhadneme pomocí metody maximální v¥rohodnosti.

Sestavíme v¥rohodnostní a logaritmicko - v¥rohodnostní funkci:

L(d, σk) =
∏
t

1√
2πσ2

k

exp

{
−(kt − kt−1 − d)2

2σ2
k

}
,

lnL(d, σk) = − T − 1

2
ln(2πσ2

k)−
1

2σ2

∑
t

(kt − kt−1 − d)2.

Maximalizováním logaritmicko - v¥rohodnostní funkce dostáváme odhad drif-
tu:

d̂ =
kT − k1

T − 1
. (4.6)

Z modelu ARIMA(0,1,0) (4.5) plyne p°edpis pro p°edpov¥¤ parametru kt
z £asu T do £asu T + ∆t:

kT+∆t = kT + (∆t)d+
∆t∑
i=1

e(T + i). (4.7)

P°edpov¥dí bude jednodu²e p°ímka, která je funkcí (∆t) se sm¥rnicí d̂:

k̂T+∆t = kT + (∆t)d̂. (4.8)

Výsledná projekce úmrtnostní míry do budoucnosti projektována pomocí
metody Leeho a Cartera je de�nována následujícím výrazem:

ln m̂x,T+∆t = ax + bxk̂T+∆t. (4.9)
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Chyba p°edpov¥di

P°i odhadování kaºdého z parametr· a p°i p°edpovídání parametru kt se
dopou²tíme ur£itých nep°esností. Skute£nou hodnotu úmrtnostní míry se
zohledn¥ním t¥chto chyb m·ºeme vyjád°it vztahem:

lnmx,T+∆t = (ax + αx) + (bx + βx)(k̂T+∆t + uT+∆t) + εx,T+∆t, (4.10)

kde αx a βx jsou chyby p°i odhadování parametr· ax a bx, uT+∆t je chyba,
která vznikla p°i p°edpovídaní kt do £asu T + ∆t a εx,T+∆t je chyba mo-
delu pro danou v¥kovou skupinu x v daném £ase T + ∆t. Celkovou chybu
p°edpov¥di dostaneme jako rozdíl výraz· (4.10) a (4.9). Ozna£me ji Erx,T+∆t:

Erx,T+∆t = αx + (bx + βx)uT+∆t + βxk̂T+∆t + εx,T+∆t.

Korelace mezi jednotlivými zdroji chyb v²ak nejsou jasné (viz Lee a Carter
[16]). Pro jednoduchost budeme p°edpokládat jejich nezávislost a spo£ítáme
rozptyl celkové chyby p°edpov¥di Erx,T+∆t:

σ2
Erx,T+∆t

= σ2
αx

+ (b2
x + σ2

βx
)σ2

uT+∆t
+ σ2

βx
k̂2
T+∆t + σ2

εx,T+∆t
.

Podle numerických výpo£t· Leeho a Cartera je hodnota σ2
uT+∆t

výrazn¥ v¥t²í
neº v²echny ostatní sloºky a p°i dlouhodobé projekci, alespo¬ 15 let dop°edu,
se stává dominantní (viz Lee a Carter [16]). V citovaném £lánku se uvádí,
ºe sm¥rodatná odchylka této chyby i v nejhor²ím p°ípad¥, kterým je v¥ková
skupina lidí ve v¥ku 20 aº 24 let, pokrývá aº 95% ze sm¥rodatných odchylek
celkových chyb p°i projekci na rok 2065. Chyba p°edpov¥di parametru kt
má tedy rozhodující vliv a pro dal²í výpo£ty m·ºeme hodnotu σ2

Erx,T+∆t

aproximovat práv¥ hodnotou σ2
uT+∆t

b2
x.

Rozptyl chyby p°edpov¥di pro parametr úrovn¥ úmrtnosti je s pouºitím (4.7)
a (4.8) dán formulí:

σ2
uT+∆t

= (∆t)2σ2
d + (∆t)σ2

k,

kde

σ2
k =

∑T
t=2 (kt − kt−1 − d̂)2

T − 2
,

p°edstavuje odhad rozptylu pro chybu e(t) z modelu náhodné procházky
ur£ený pomocí vztah· z lineární regrese (viz And¥l [1]). Odhad sm¥rodatné
odchylky pro chybu v odhadu driftu

σd =
σk√
T − 1

,
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jsme ur£ili s vyuºitím p°edpokladu o nezávislostech chyb e(t), jejich norma-
lit¥ a vztahu (4.6).

Na záv¥r ur£íme je²t¥ interval spolehlivosti na 95% hladin¥ spolehlivosti
pro p°edpov¥¤ úmrtnostní míry. Je dán následujícím výrazem za p°edpo-
kladu normality Erx,T+∆t:

ln(m̂x,T+∆t)± Φ−1(0.975)bxσuT+∆t
,

kde Φ je distribu£ní funkce normálního rozd¥lení s nulovou st°ední hodnotou
a jednotkovým rozptylem.

Jak jsme podotkli uº v úvodu, model R. D. Leeho a L. R. Cartera se t¥²í
v sou£asné dob¥ velké oblib¥. Jeho výhodou je malé mnoºství parametr·,
které se lehce odhadují a jsou dob°e interpretovatelné. Na druhé stran¥ za-
hrnuje n¥kolik zjednodu²ení. P°i odhadu parametr· se aplikují jenom první
vektory ze singulárního rozkladu matice, neuvaºujeme ºádnou korelaci mezi
chybami, kterých se dopou²tíme, a v záv¥ru se omezíme jen na chybu p°ed-
pov¥di pro parametr úrovn¥ úmrtnosti v £ase. Z tohoto d·vodu mnozí auto°i
povaºují kon�den£ní intervaly za p°íli² úzké (viz Lee [17]).

Dal²ím nedostatkem je, ºe p°i p°edpovídaní je v¥ková sloºka nem¥nná.
Model tedy není schopen zachytit p°ípadné zm¥ny ve v¥kovém úmrtnostním
vzoru, nap°íklad úmrtnost star²ích lidí klesá rychleji neº v jiných v¥cích,
p°i£emº v minulosti to bylo opa£n¥ (viz Lee [17]). Zm¥nu by mohlo zp·sobit
i vzpomínané roz²í°ení nemoci AIDS.

Díky kritice a návrh·m na vylep²ení se stal model základem pro dal²í
modely. P°íkladem je p°ístup zaloºený na zobecn¥ném lineárním modelu
a pouºití prvních dvou vektor· ze singulárního rozkladu matice, které je
moºné najít porovnané s klasickým Leeho - Carterovým modelem v Renshaw
a Haberman [26]. Jeho dal²í vyuºití popí²eme v následující kapitole.

25



Kapitola 5

Modelování úmrtnosti ve skupin¥

Kdyº uvaºujeme skupinu r·zných populací, které jsou si ur£itým zp·sobem
blízké (v socioekonomických vztazích), je p°irozené p°edpokládat, ºe hod-
noty charakteristik jako úmrtnost, £i st°ední doba ºivota budou s rostoucím
£asem konvergovat k sob¥. Jednoduchým p°íkladem tohoto jevu je populace
muº· a ºen. Je známo, ºe úmrtnost ºen je výrazn¥ niº²í neº úmrtnost muº·.
Na druhé stran¥ se v dlouhém £asovém horizontu o£ekává, ºe úmrtnostní
míry se budou k sob¥ p°ibliºovat. Podobn¥ je p°irozen¥ správné uvaºovat,
ºe zem¥ s vy²²í úmrtností se postupn¥ vyrovnají vysp¥lým zemím s nízkou
úmrtností.

V následující £ásti budeme slovem skupina ozna£ovat vºdy skupinu n¥-
kolik stát·. P°edstavíme roz²í°ený model Leeho a Cartera, který v roce 2005
popsali Lee a Li za ú£elem potla£ení divergence v projekcích (viz Lee a Li
[20]) a interpola£ní model Henk van Broekhovena z roku 2002 (viz Broekho-
ven [5]).

5.1 Roz²í°ený model Leeho a Cartera

Základní my²lenkou modelu je upravení úmrtností jednotlivých £len· sle-
dované skupiny tak, aby zachovávali trend celé skupiny. Budeme se drºet
tohoto intuitivního postupu:

1. Najdeme trend pro celou skupinu.

2. Jednotlivé populace projektujeme tak, aby tento spole£ný trend za-
chovali.
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Zna£ení odpovídá klasickému modelu Leeho a Cartera. P°i n¥kterých
parametrech p°ibude prom¥nná i, která bude p°edstavovat souvislost daného
parametru s i -tou populací:

m(x, t, i) je míra úmrtnosti v £ase t pro v¥k x v populaci i,

a(x, i) je pr·m¥rná v¥kov¥ - speci�cká sloºka úmrtnosti v populaci i.

Uvaºujme projekci pomocí Leeho - Carterovy metody pro dv¥ populace,
které ozna£íme i a j. V¥kov¥ - speci�cká sloºka úmrtnosti nemá vliv na
dlouhodobou divergenci. Hodnoty driftu d z modelu náhodné procházky pro
parametr kt a prom¥nná bx jsou pro kaºdou populaci speci�cké. Pokud se
budeme chtít vyhnout divergenci, je nutnou a posta£ující podmínkou práv¥
jejich rovnost. Jestli pro dv¥ r·zné populace platí, ºe tuto rovnost spl¬ují,
je pom¥r jejich m¥r úmrtností konstantní v kaºdém v¥ku, takºe podmínka
je posta£ující. Nutnost podmínky ov¥°íme z rozdílu p°edpov¥dí z £asu T do
£asu t pro dv¥ populace:

ln
m(x, t, i)

m(x, t, j)
= ln

m(x, T, i)

m(x, T, j)
+ (t− T )[b(x, i)di − b(x, j)dj], (5.1)

kde T < t a di, dj zna£í drift pro populace i a j.
Pro rovnost di = dj a b(x, i) = b(x, j) platí∣∣∣∣ln m(x, t, i)

m(x, t, j)

∣∣∣∣ <∞.
Pokud by platilo, ºe di > dj a sou£asn¥ b(x, i) = b(x, j) nebo di = dj
a sou£asn¥ b(x, i) > b(x, j), tak pak

lim
t→∞

ln
m(x, t, i)

m(x, t, j)
=∞.

P°i opa£ných nerovnostech mezi prom¥nnými je

lim
t→∞

ln
m(x, t, i)

m(x, t, j)
= −∞.

V p°ípade, ºe di 6= dj a sou£asn¥ b(x, i) 6= b(x, j) p°edpokládejme, ºe existuje
n¥jaký v¥k x, ve kterém nedochází k divergenci. Potom pro tento v¥k platí:

b(x, i)di = b(x, j)dj.
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To v²ak znamená, ºe musí existovat n¥jaký v¥k y, ve kterém k divergenci
dochází, protoºe analogická rovnost nem·ºe platit pro v²echny y 6= x. S vy-
uºitím p°edpokladu

∑
x bx = 1 totiº dostáváme spor:∑
y 6=x

b(y, i)di =
∑
y 6=x

b(y, j)dj

[1− b(x, i)] di = [1− b(x, j)]dj
di = dj.

Podmínku pro rovnost driftu nahradíme podmínkou na rovnost parametru
kt mezi jednotlivými £leny uvaºované skupiny, protoºe p°i r·zných kt je
nepravd¥podobné, aby m¥ly stejný drift. Její spln¥ní zaru£íme aplikací Leeho
- Carterovy metody naráz na celou skupinu. Získáme spole£ná Bx aKt, která
mají stejnou interpretaci jak bx a kt ze základního modelu:

Bx je parametr m¥nící se logaritmické úmrtnosti celé skupiny v daném v¥ku
vzhledem k parametru Kt,

Kt p°edstavuje úrove¬ úmrtnosti celé skupiny v £ase t.

Základem modelu, který dále roz²í°íme, je pro populaci i:

ln(m(x, t, i)) = a(x, i) +BxKt + ν(x, t, i),

kde ν(x, t, i) je chyba modelu. Zm¥na úmrtnosti v £ase je vyjád°ena £lenem
BxKt, který je spole£ný pro v²echny populace ve sledované skupin¥. Jelikoº
parametr a(x, i) neovliv¬uje dlouhodobou divergenci, je odhadnut zvlá²´ pro
kaºdou populaci. Z p°edpokladu

∑
tKt = 0 dostaneme

a(x, i) =

∑
t ln(m(x, t, i))

T
, (5.2)

kde T je op¥t celkový po£et let (vztah je analogický vztahu (4.2)).
Stanovíme míru, prost°ednictvím které zjistíme, jak dob°e navrhovaný

model vystihuje jednu konkrétní i-tou populaci:

RC(i) = 1−
∑

t

∑
x(ln(m(x, t, i))− a(x, i)−BxKt)

2∑
t

∑
x(ln(m(x, t, i))− a(x, i))2

. (5.3)

Ze vztahu je z°ejmé, ºe £ím je hodnota této vysv¥tlující míry blíºe k 1, tím
model lépe vystihuje i-tý £len skupiny. V p°ípad¥, ºe je hodnota RC(i) p°íli²
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malá, R. Lee a N. Li model je²t¥ roz²i°ují, p°i£emº za nízké povaºují uº
hodnoty pod 0.8 (viz Lee a Li [20]).

Roz²í°ený model pro i-tu populaci ve sledované skupin¥ má tvar:

ln(m(x, t, i)) = a(x, i) +BxKt + b(x, i)k(t, i) + ε(x, t, i), (5.4)

kde ε(x, t, i) je chyba modelu. �len b(x, i)k(t, i), nazývaný speci�cký faktor,
p°edstavuje rozdíly mezi mírou zm¥ny úmrtnosti v dané populaci i a mírou
zm¥ny úmrtnosti skupiny vyjád°enou pomocí BxKt. Hodnoty b(x, i) a k(t, i)
dostaneme pomocí metody singulárního rozkladu, stejn¥ jako v p·vodním
modelu Leeho a Cartera (viz kapitola 4). Metoda se pouºije na matici

ln(m(x, t, i))− a(x, i)−BxKt.

Parametr b(x, i) je rozdíl mezi zm¥nou v úmrtnosti podle v¥ku pro danou
populaci a pro celou skupinu. M·ºe nabývat i záporných hodnot, proto ne-
budeme dodate£n¥ upravovat hodnoty pro parametr k(t, i) jako v p·vodním
modelu.

Pro roz²í°ený model je taktéº stanovena vysv¥tlující míra. Budeme ji
zna£it RAC(i) pro i-tou populaci:

RAC(i) = 1−
∑

t

∑
x(ln(m(x, t, i))− a(x, i)−BxKt − b(x, i)k(t, i))2∑

t

∑
x(ln(m(x, t, i))− a(x, i))2

.

(5.5)

Hodnota RAC(i) je ur£it¥ vy²²í neº hodnota RC(i), protoºe b(x, i)k(t, i) mi-
nimalizuje chybu modelu (5.4).

Zavedené míry nám mohou pomoci p°i rozhodnutí, jestli vybraná po-
pulace bude do sledované skupiny p°idána £i nikoliv. Populaci vylou£íme,
pokud hodnota vysv¥tlující míry RC(i) je p°íli² malá nebo hodnota RAC(i)
je p°íli² malá. Jak je v Lee a Li [20] zd·razn¥no, je nutno brát v úvahu i jiné
relevantní d·vody, jako nap°íklad historicky podloºený p°echodný stav v po-
pulaci. V takovém p°ípad¥ není vy°azení nutné.

Roz²í°ený model (5.4) zamezí divergenci mezi £leny skupiny jenom v tom
p°ípad¥, ºe rozdíly vyjád°ené £lenem b(x, i)k(t, i) nebudou v del²ím £asovém
horizontu nar·stat. Z tohoto d·vodu by k(t, i) s rostoucím £asem t m¥lo
v kaºdé populaci sm¥°ovat k jedné konstantní hladin¥. Za nejvhodn¥j²í model
je tudíº navrhována autoregresní posloupnost AR(1) s konstantou, p°ípadn¥
náhodná procházka bez driftu. Jestli není moºné populaci tímto zp·sobem
modelovat, m¥la by být ze skupiny také vylou£ena.
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P°edpov¥¤

V modelu (5.4) se nacházejí dv¥ prom¥nné, které jsou závislé na £ase, Kt

a k(t, i). Trend spole£ný pro celou skupinu budeme predikovat stejn¥ jako
v modelu Leeho a Cartera, a to pomocí náhodné procházky s driftem. Sloºku
speci�ckou pro i-t· populaci budeme modelovat, tak jako je to navrºeno
v £lánku Li a Lee [20], jako autoregresní posloupnost prvního °ádu s kon-
stantou:

k(t, i) = c0(i) + c1(i)k(t− 1, i) + ω(t, i), (5.6)

p°i£emº p°edpokládáme, ºe ω(t, i) jsou normáln¥ rozd¥lené N(0, σ2
ω).

Jednotlivé parametry odhadneme nejsnáze pomocí metody nejmen²ích
£tverc·. Budeme tedy minimalizovat výraz

S(c0(i), c1(i)) =
T∑
t=2

[k(t, i)− c0(i)− c1(i)k(t− 1, i)]2.

Pro c0(i) dostáváme odhad:

ĉ0(i) =

∑T
t=2 k(t, i)−

∑T−1
t=1 c1(i)k(t, i)

T − 1

= k̄(2) − ĉ1(i)k̄(1),

kde jsme si de�novali:

k̄(1) =

∑T−1
t=1 k(t, i)

T − 1
,

k̄(2) =

∑T
t=2 k(t, i)

T − 1
.

Pro c1(i) s pouºitím p°edcházejícího zna£ení:

ĉ1(i) =

∑T
t=2(k(t, i)− k̄(2))(k(t− 1, i)− k̄(1))∑T

t=2(k(t− 1, i)− k̄(1))2
.

P°edpov¥¤ z £asu T do £asu T+∆t pomocí roz²í°eného Leeho - Carterova
modelu pro i-tou populaci je tedy dána p°edpisem:

ln(m(x, T + ∆t, i)) = ln(m(x, T, i)) +Bx(KT+∆t −KT )+

+ b(x, i)[k(T + ∆t, i)− k(T, i)]. (5.7)
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Chybu, které se dopou²tíme p°i odhadu parametr·, ur£íme na základ¥ vzta-
h· z lineární regrese. Odhad sm¥rodatné odchylky pro jednotlivé konstanty
je (podle And¥l [1]):

σĉ0(i) =
σ̂ω√
T − 1

,

σĉ1(i) =
σ̂ω√∑T

t=2 k(t, i)2

,

kde σ̂2
ω je odhad pro σ2

ω:

σ̂2
ω =

S(c0(i), c1(i))

T − 3
.

Pro ur£ení chyby modelu bychom pot°ebovali znát chybu pro parametr k(t,i).
Ur£ení analytického vzorce pro autoregresní posloupnost v²ak není triviální.
Kon�den£ní interval spolehlivosti je proto snadn¥j²í stanovit pomocí simu-
lace.

5.2 Broekhoven·v model

Pom¥rn¥ jednoduchým °e²ením pro problém divergence, který se m·ºe vy-
skytnout p°i samostatných projekcích, je model navrhnutý Henk van Broek-
hovenem (viz Broekhoven [5]). Jedná se o cílenou projekci a její základní
my²lenkou je postupné vyrovnávání úmrtnosti v celé Evrop¥. Za cílový se
povaºuje rok 2040 a úmrtnost v uvaºované populaci se interpoluje k pr·-
m¥rné evropské úmrtnosti v tomto roce.

Základní model m·ºeme vyjád°it následujícím vztahem:

mx,j+t = mx,j

t∏
i=1

fx,j+i, (5.8)

kde

j je poslední rok, pro který máme dostupnou míru úmrtnosti pro projek-
tovanou populaci,

fx,t je funkce trendu.

Dále budeme je²t¥ pouºívat:
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a po£et let, p°ed kterými v dané populaci do²lo naposledy ke zm¥n¥ trendu,

Mx,t pr·m¥rná míra úmrtnosti pro daný v¥k x v £ase t v Evrop¥, respektive
ve vybrané skupin¥, kterou povaºujeme z jistého hlediska za cílenou
pro jinou populaci.

Stanovíme funkci pro trend, pomocí které interpolujeme úmrtnost. Pro fun-
kci trendu, která vyjad°uje krátkodobý lokální trend, platí

fx,j = a
√

mx,j

mx,j−a
, (5.9)

p°i£emº pro následující roky se de�nuje

fx,j+i = fx,j exp {iαx} .

Parametr αx ur£íme nakonec.
Z p°edchozích vztah· pro trend a ze základního vyjád°ení (5.8) dosta-

neme postupn¥ vzorec na výpo£et míry úmrtnosti do budoucna:

mx,j+t = mx,j

t∏
i=1

fx,j exp {iαx}

= mx,jf
t
x,j exp

{
t(t+ 1)αx

2

}
. (5.10)

Jelikoº chceme, aby se v ur£itém okamºiku v budoucnosti T míra úmrtnosti
konkrétní populace vyrovnala úmrtnosti v skupin¥, z výsledného vztahu
(5.10) odvodíme vyjád°ení i pro α(x):

Mx,j+T = mx,jf
T
x,j exp

{
T (T + 1)αx

2

}
αx =

2

T (T + 1)
ln

(
Mx,j+T

mx,jfTx,j

)
.

V modelu (5.10) je d·leºité, ºe s rostoucím £asem t bude trend fx,j mén¥
významný neº hodnota t°etího £lenu s parametrem αx. Díky tomu bude
lokální trend populace plynule potla£en a v cílovém roce T se bude úmrtnost
rovnat úmrtnosti ve skupin¥.

V p°ípad¥ silného lokálního trendu se m·ºe míra úmrtnosti sníºit aº p°íli²
a model ji potom op¥tovn¥ navy²uje na cílenou hodnotu. Na záv¥r se proto
p°idávají podmínky, které model dodate£n¥ regulují proti t¥mto nevhodným
výkyv·m:
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• Pokud mx,j+t > mx,j, potom pro j < p ≤ j + t se volí mx,p = mx,j.

• Pokud mx,j+t < mx,j a sou£asn¥ mx,j+p < mx,j+t, potom pro j + p ≤
r < j + t se volí mx,r = mx,j+t.

V následující £ásti si stru£n¥ popí²eme demogra�cký vývoj v Evrop¥ od
ukon£ení 2. sv¥tové války aº po sou£asnost (podle Meslé [21] a Meslé a Vallin
[22]). Podloºíme tím zánik konvergence mezi západní a východní Evropou
a blíº se zam¥°íme na oblast st°ední Evropy. Získané informace nám pom·ºou
vysv¥tlit pozorované jevy p°i praktické aplikaci model· v záv¥re£né £ásti
práce.
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Kapitola 6

Vývoj úmrtnosti v Evrop¥

S rozvojem zdravotnictví, p°edev²ím díky roz²í°ení antibiotik, za£ala po
ukon£ení 2. sv¥tové války prudce nar·stat st°ední délka ºivota ve v²ech ze-
mích Evropy. I kdyº po£áte£ní rozdíly mezi státy byly velké, £ím víc jedna
populace zaostávala za druhou, tím rychleji se rozvíjela. St°ední délka ºi-
vota se p°ibliºovala k hodnot¥, které dosahovaly severské státy. Pro ilustraci
uve¤me, ºe roku 1950 byla ve �védsku nad¥je na doºití 69,8 let pro muºe
a 72,4 pro ºeny, p°i£emº v �eské republice to bylo jen 62,0 let pro muºe
a 66,9 pro ºeny. O 10 let pozd¥ji ve �védsku dosahuje 71,2 a 74,9 pro muºe
a pro ºeny, na druhé stran¥ 67,5 pro muºskou populaci v �eské republice
a 73,3 pro ºenskou. Konvergen£ní trend v²ak netrval dlouho.

V období od roku 1965 aº do roku 1995 vzrostla o£ekávaná délka ºivota
u muº· spo£ítaná pro celou Evropu na základ¥ váºených pr·m¥r· pravd¥po-
dobností úmrtí ze 67,0 jen na 67,7 (viz Meslé a Vallin [22]). Tento nepatrný
nár·st je zap°í£in¥ný dlouhodob¥ nep°íznivým trendem ve vývoji úmrtnosti
ve st°ední a východní Evrop¥. V severní £asti Evropy vzrostla st°ední délka
ºivota muº· v pr·b¥hu t¥chto 30 let o 5,6 roku, v oblasti St°edozemního
mo°e o 6,7. Komunistické zem¥ v²ak nenásledovaly pokroky západních zemí
v lé£b¥ kardiovaskulárních chorob, poklesu alkoholismu £i kou°ení. V n¥kte-
rých zemích do²lo dokonce k nár·stu úmrtnosti u muº·, nap°. v Ma¤arsku,
výrazn¥ v Rusku, které v tomto období ztratilo 6,3 roku na st°ední délce
ºivota. U ºen byla situace p°ízniv¥j²í, zachovávaly si v¥t²inou alespo¬ mírné
klesání míry úmrtnosti. Na obrázku 6.1 je zachycena st°ední délka ºivota
pro muºe ve vybraných zemích. M·ºeme na n¥m sledovat zv¥t²ující se roz-
díly mezi st°ední, západní a východní Evropou. Je vid¥t, ºe po roce 1990 se
trend v �eské republice prudce m¥ní a rozdíly mezi ní a státy západní £ásti
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se sníºily. V Ma¤arsku k této zm¥n¥ dochází aº o trochu pozd¥ji. Na druhé
stran¥ Rusko zaºívá v období 1993 - 1994 ekonomickou krizi zp·sobenou
náhlou zm¥nou zp·sobu hospodá°ství, coº má za následek prudké klesaní
st°ední délky ºivota.
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Obrázek 6.1: St°ední délka ºivota muº· ve vybraných evropských zemích
v závislosti na £ase.

Zam¥°me se na st°ední Evropu trochu podrobn¥ji. Zm¥na ve st°ední délce
ºivota není dostate£n¥ vysv¥tlujícím ukazatelem vývoje v období let 1965 aº
1995. Pokles úmrtnosti nebyl totiº stejný pro v²echny v¥kové skupiny a velký
nár·st je sledovatelný u dosp¥lé populace. Zvolme si pom¥r m¥r úmrtnosti
podle vztahu

mx,rok zm¥ny trendu

mx,1965

,

kde rok zm¥ny trendu je v kaºdé zemi jiný, nap°íklad pro �eskou repub-
liku je to 1990, pro Ma¤arsko 1993 a pro Bulharsko aº 1997. Zobrazením
tohoto pom¥ru do grafu uvidíme, kolikonásobn¥ se zm¥nila míra úmrtnosti
pro daný v¥k v období zhor²eného vývoje. Na obrázku 6.2. jsme tyto po-
m¥ry ur£ili pro �eskou republiku a Ma¤arsko. Zem¥ jsme zvolili jako dva
krajní p°ípady v této oblasti. V Ma¤arsku byl zaznamenán jednak nejvy²²í
nár·st v úmrtnosti muº·, dal²ím negativem je, ºe nastal v ²irokém v¥kovém
rozp¥tí. Na druhé stran¥ �eská republika ze zemí st°ední Evropy dopadla
nejlépe. Nár·st zasáhnul jen uº²í v¥kovou skupinu a ve výrazn¥ men²í mí°e,

35



neº v ostatních státech. Úmrtnost d¥tí klesla v obou p°ípadech. V nejvy²²ích
v¥cích je u £eských muº· relativní stagnace, v Ma¤arsku se úmrtnost mírn¥
sníºila. 1960 1970 1980 1990 2000
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Obrázek 6.2: Zm¥na v úmrtnosti v �eské republice a v Ma¤arsku v závislosti
na v¥ku.

Po roce 1990 jsou zm¥ny v úmrtnostních mírách rozloºeny rovnom¥rn¥ji.
Zlep²uje se zdravotní stav ve v²ech v¥kových skupinách. Hlavní p°í£inou
úmrtí v zemích st°ední Evropy byly v p°edcházejícím období nemoci ob¥-
hové soustavy a práv¥ jejich pokles p°ispívá k nár·stu st°ední délky ºivota
(podrobn¥ viz Meslé [21]).
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Kapitola 7

Aplikace vybraných model·

V této kapitole se budeme zabývat praktickou aplikací popsaných model·.
Nejprve se zam¥°íme na �eskou republiku a vytvo°íme projekci úmrtnosti
na následujících 60 let. V dal²í £ásti se budeme v¥novat podrobn¥ji skupin¥
vybraných evropských zemí.

V²echna data, které v práci pouºíváme, £erpáme z internetových strá-
nek spole£nosti Human Mortality Database (viz [13]). Zve°ejn¥ná databáze
poskytuje podrobné informace o úmrtnosti a populaci 36 zemí sv¥ta.

7.1 Aplikace Leeho - Carterova modelu
v �eské republice

Na aplikaci Leeho - Carterovy metody v �eské republice pouºijeme míry
úmrtnosti, po£ty úmrtí a doby expozice pro jednoleté v¥kové intervaly od
0 do 103 let z období 1950 aº 2006. Projekce bude samostatná pro muºe
a pro ºeny.

P°ipome¬me si základní model z kapitoly 4:

ln(mx,t) = ax + bxkt + εx,t.

Parametr ax spo£teme jednodu²e jako logaritmický pr·m¥r úmrtnosti na
základ¥ vyjád°ení (4.2). Popisuje základní tvar v¥kov¥ - speci�cké sloºky
úmrtnosti (obrázek 7.1) a jeho pr·b¥h poukazuje na rostoucí úmrtnost s v¥-
kem. Pro nejniº²í v¥ky nejprve klesá, protoºe kojenecká úmrtnost je vy²²í
neº úmrtnost d¥tí.
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Dal²í hledané parametry modelu ur£íme pomocí metody singulárního
rozkladu. Podle vztahu (4.3) spo£teme chybu této aproximace, která vzniká,
pouºijeme-li první £len singulárního rozkladu:

∆E1 = 0.22 pro muºskou £ást populace,

∆E1 = 0.20 pro ºenskou £ást populace.

A1. Česká republika
Použité dáta: 1950 - 2006
Metóda: Leeho a Carterova
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Obrázok A1.1: Priebeh parametru ax pre mužov a pre ženy.
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Obrázok A1.2: Priebeh parametru bx pre mužov a pre ženy.

Printed by Mathematica for Students

Obrázek 7.1: Parametr ax pro úmrtnost ºen a pro úmrtnost muº· v závis-
losti na v¥ku.

A1. Česká republika
Použité dáta: 1950 - 2006
Metóda: Leeho a Carterova
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Obrázok A1.1: Priebeh parametru ax pre mužov a pre ženy.
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Obrázok A1.2: Priebeh parametru bx pre mužov a pre ženy.
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Obrázek 7.2: Parametr bx pro úmrtnost ºen a pro úmrtnost muº· v závislosti
na v¥ku.
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Obrázok A1.3:  Priebeh parametru kt  pre  mužov.  Pôvodné hodnoty  získané metódou singulárneho rozkladu a  iterované
hodnoty.
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Obrázok A1.4: Priebeh parametru kt pre ženy. Pôvodné hodnoty získané metódou singulárneho rozkladu a iterované hodnoty.
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Obrázok A1.5: Projekcia parametru kt pre mužov s intervalom spoľahlivosti na 95% hladine spoľahlivosti.  
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Obrázek 7.3: Parametr kt pro úmrtnost muº· v závislosti na £ase.
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Obrázok A1.3:  Priebeh parametru kt  pre  mužov.  Pôvodné hodnoty  získané metódou singulárneho rozkladu a  iterované
hodnoty.
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Obrázok A1.4: Priebeh parametru kt pre ženy. Pôvodné hodnoty získané metódou singulárneho rozkladu a iterované hodnoty.
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Obrázok A1.5: Projekcia parametru kt pre mužov s intervalom spoľahlivosti na 95% hladine spoľahlivosti.  

2  Česká republika (1950 - 2006).nb
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Obrázek 7.4: Parametr kt pro úmrtnost ºen v závislosti na £ase.

Získaný parametr bx vyjad°uje trend zm¥ny úmrtnosti v daném v¥ku p°i
zm¥n¥ kt. Na obrázku 7.2 vidíme, ºe úmrtnost lidí ve velmi vysokém v¥ku
se sniºuje jenom mírn¥. Na druhé stran¥ úmrtnost novorozenc· poklesla za
sledované období výrazn¥.

Parametr kt znázorn¥ný na obrázku 7.3 pro ºeny a na obrázku 7.4 pro
muºe p°edstavuje úrove¬ úmrtnosti v £ase. Na obrázcích jsou porovnané
hodnoty spo£teny nejprve pomocí metody singulárního rozkladu (ozna£ené
v grafu jako SVD) a potom po jejich úprav¥ iterací. Pr·b¥h parametru kt po
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úprav¥ poukazuje na zvý²enou úmrtnost v období 1965 - 1990 a její sníºení
po roce 1990 (viz kapitola 6), a to p°edev²ím u muº·. Upravené parametry
tedy lépe vystihují zm¥ny, které ve spole£nosti skute£n¥ nastaly.

Zam¥°íme se je²t¥ na kvalitu navrhovaného modelu pro jednotlivé v¥ky.
Pro muºe zobrazíme skute£né úmrtnostní míry v porovnání s modelovanými.
Graf pro ºeny vykazuje podobnou tendenci, proto ho nebudeme zobrazovat.
V p°ípad¥ pouºití upravených hodnot indexu úmrtnosti (obrázek 7.5) mode-
lovaná k°ivka tém¥° kopíruje p·vodní pro v¥t²inu v¥k·. Výjimku tvo°í mlad²í
v¥kové skupiny, kde je odchylka výrazn¥j²í. P°i pouºití p·vodních hodnot,
získaných ze singulárního rozkladu (obrázek 7.6), do²lo u d¥tí a mladistvých
k zlep²ení ve vystihnutí pr·b¥hu úmrtnosti. Na druhé stran¥ p°i vy²²ích
v¥cích jsou odchylky v¥t²í neº s pouºitím iterovaného parametru. Projekce
by byla v tomto p°ípad¥ pro star²í £ást populace nep°esn¥j²í. Pro pouºití
upravených hodnot jsme se rozhodli také proto, ºe úmrtnostní míry mlad-
²ích jsou nízké a jejich odchylky nenaru²í p°edpov¥¤ o£ekávané délky ºivota.
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Obrázek 7.5: Skute£né (plná £ára) a modelované (p°eru²ovaná £ára) úmrt-
nostní míry pro vybrané v¥ky muº· v závislosti na £ase s pouºitím iterova-
ných hodnot parametru kt (v logaritmickém m¥°ítku).
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Obrázek 7.6: Skute£né (plná £ára) a modelované (p°eru²ovaná £ára) úmrt-
nostní míry pro vybrané v¥ky muº· v závislosti na £ase s pouºitím neitero-
vaných hodnot parametru kt (v logaritmickém m¥°ítku).

Na základ¥ analýzy pr·b¥hu kt pomocí Boxovy - Jenkinsovy metodologie
p°ipadaly v úvahu r·zné modely £asových °ad. Pro jednoduchost a dobrou
interpretaci jsme se rozhodli z·stat u autory navrhovaného modelu náhodné
procházky s driftem, i kdyº první diferencí nedostaneme u muº· stacionární
£asovou °adu. Modely jsou ve tvaru:

kt = kt−1 − 1, 644 pro muºe,

kt = kt−1 − 2, 085 pro ºeny.

Na obrázku 7.7 m·ºeme vid¥t výsledné projekce pro kt spolu s intervalem
spolehlivosti na 95% hladin¥ na 60 let dop°edu pro muºe a pro ºeny.

V²echny parametry máme tedy odhadnuty a výslednou p°edpov¥¤ úmrt-
nostních m¥r pro �eskou republiku dostaneme jednodu²e s pouºitím vztahu
(4.9).
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Tabulka 7.1: St°ední délka ºivota p°i narození (data 1950 aº 2006).

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Muºi 73,2 74,2 75,3 76,3 77,3 78,2
�eny 79,8 81,0 82,2 83,3 84,3 85,3
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Obrázok A1.3:  Priebeh parametru kt  pre  mužov.  Pôvodné hodnoty  získané metódou singulárneho rozkladu a  iterované
hodnoty.
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Obrázok A1.4: Priebeh parametru kt pre ženy. Pôvodné hodnoty získané metódou singulárneho rozkladu a iterované hodnoty.
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Obrázok A1.5: Projekcia parametru kt pre mužov s intervalom spoľahlivosti na 95% hladine spoľahlivosti.  

2  Česká republika (1950 - 2006).nb
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Obrázok A1.6: Projekcia parametru kt pre ženy s intervalom spoľahlivosti na 95% hladine spoľahlivosti.
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Obrázok A1.7: Projektovaná stredná dĺžka života pre mužov a pre ženy.

Obrázok A1.8: Miera zlepšenia úmrtnosti pre projekciu mužov.
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Obrázek 7.7: Projekce parametru kt v závislosti na £ase pro muºe (vlevo)
a ºeny (vpravo) spolu s intervaly spolehlivosti.

Shrneme si základní výsledky. V tabulce 7.1 jsou zaznamenány st°ední
délky ºivota. Pro porovnání jsou v tabulce 7.2 výsledky popula£ní prognózy
od Burcina a Ku£ery vytvo°ené na P°írodov¥decké fakult¥ Univerzity Kar-
lovy v roce 2003 (viz Burcin a Ku£era [6]). Hodnoty pro ºeny se pohybují
blízko nízké prognózy, st°ední délku ºivota pro muºe p°edpokládáme do-
konce je²t¥ niº²í. Nedostatkem projekce je skute£nost, ºe rozdíl mezi muº-
skou a ºenskou úmrtností se zvý²il. Tento trend není logicky o£ekávatelný.
P°edpokládáme, ºe úmrtnosti muº· a ºen se bude v dlouhém £asovém hori-
zont¥ k sob¥ p°ibliºovat.

V pr·b¥hu parametru kt jsou v muºské populaci pozorovatelné 3 základní
typy vývoje. Prvním je období od roku 1950 do 1965, kdy úmrtnost klesala.
Následujících 35 let, do roku 1990, je obdobím nár·stu a p°edev²ím stagnace.
T°etím je op¥t pokles, tentokrát intenzívn¥j²í neº v 50-tých letech. Model
náhodné procházky stanovil trend pomocí první a poslední hodnoty, £ímº
zp·sobil, ºe projektovaný vývoj p°edpokládá pokles, ale s niº²í intenzitou
neº je pozorování za posledních 17 let.

Uvedeme výsledky, ke kterým bychom dosp¥li s pouºitím údaj· od roku
1990 do 2006. Nebudeme jiº uvád¥t grafy pro jednotlivé parametry modelu
(nacházejí se na p°iloºeném DVD). V pr·b¥hu indexu úmrtnosti kt uº bu-
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Tabulka 7.2: Prognóza B. Burcina a T. Ku£ery.

Nízká prognóza B&K 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Muºi 73,4 75,4 77,0 78,4 79,7 81,3
�eny 79,7 81,3 82,6 83,6 84,6 85,8

St°ední prognóza B&K 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Muºi 74,1 76,5 78,7 80,4 82,0 84,0
�eny 80,3 82,4 84,0 85,4 86,7 88,3

Vysoká prognóza B&K 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Muºi 74,9 77,6 80,0 81,8 83,4 85,7
�eny 81,0 83,4 85,2 86,7 88,0 89,8

Tabulka 7.3: St°ední délka ºivota p°i narození (data 1990 aº 2006).

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Muºi 74,0 77,0 79,8 82,3 84,5 86,4
�eny 80,1 82,3 84,3 86,1 87,7 89,2

deme pozorovat jenom klesající trend a stejn¥ jako v p°edcházejícím p°ípad¥
pouºijeme iterované hodnoty. Téº z·staneme u autory navrhované náhodné
procházky s driftem, která je ve tvaru:

kt = kt−1 − 3, 201 pro muºe,

kt = kt−1 − 3, 196 pro ºeny.

Projektované st°ední délky ºivota se pohybují kolem vysoké prognózy od
Burcina a Ku£ery (viz tabulka 7.3) a hodnoty mezi muºi a ºenami k sob¥
konvergují.

Porovnáme je²t¥ procentuální míru zlep²ení úmrtnosti uvaºovaných pro-
jekcí, kterou vyjád°íme pomocí vztahu

1− mx,t+1

mx,t

.

Výsledné hodnoty, které vyjad°ují velikost poklesu míry úmrtnosti v £ase pro
jednotlivé v¥ky, zobrazíme do dvojrozm¥rného grafu tak, ºe kaºdé hodnot¥
p°iradíme jednu barvu. Nejtmav²í barva p°edstavuje nejniº²í pokles a nej-
sv¥tlej²í nejvy²²í sledovaný pokles. Výsledkem je tzv. heat map. Na obrázku

43



7.8 je tímto zp·sobem zobrazena projekce pro muºe na základ¥ dat z období
od roku 1950 a také z období pouze od roku 1990. Tak jak se dalo usuzovat
z p°edchozích výsledk·, i tady vidíme, ºe p·vodní p°edpov¥¤ z dlouhého
období je pesimistickej²í. P°edpovídá stejné procentuální zlep²ení u velké
v¥kové skupiny, stejn¥ nízké u 40 letých i u 85 letých.
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Obrázok A1.6: Projekcia parametru kt pre ženy s intervalom spoľahlivosti na 95% hladine spoľahlivosti.
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Obrázok A1.7: Projektovaná stredná dĺžka života pre mužov a pre ženy.

Obrázok A1.8: Miera zlepšenia úmrtnosti pre projekciu mužov.
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Obrázok A2.6: Projekcia parametru kt pre ženy s intervalom spoľahlivosti na 95% hladine spoľahlivosti.

2020 2040 2060

75

80

85

90

muži

ženy

Obrázok A2.7: Projektovaná stredná dĺžka života pre mužov a pre ženy.

Obrázok A2.8: Miera zlepšenia úmrtnosti pre projekciu mužov.
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Obrázek 7.8: Míra zlep²ení úmrtnosti u muº· pro projekci z období 1950 aº
2006 (naho°e) a pro 1990 aº 2006 (dole).
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Záv¥rem m·ºeme konstatovat, ºe model Leeho a Cartera je pro �eskou
republiku dob°e aplikovatelný a dostate£n¥ vystihující. Do p·vodní projekce
se zna£n¥ odrazilo období 1965-1990 a p°eváºil pomaleji klesající trend v pro-
dluºovaní st°ední délky ºivota. P°edpov¥¤ z krat²ího období je výrazn¥ opti-
misti£t¥j²í. Je v²ak otázkou, zda je £eská populace schopna zachovat si trend
z posledních 17 let i dal²ích 60 let.

7.2 P°edpov¥¤ úmrtnosti pro skupinu
evropských stát·

Z predikce pro �eskou republiku vyplynulo, ºe uvaºovat období od roku
1965 do roku 1990 má negativní dopad na p°edpov¥¤. P°i aplikaci Leeho
- Carterovy metody na v²echny státy Visegrádské £ty°ky s pouºitím dlou-
hého období se v²ak vyskytl závaºn¥j²í problém modelu neº je pesimistická
projekce. U muº· Slovenska, Ma¤arska a Polska a u ºen Ma¤arska se ve
více p°ípadech objevily záporné hodnoty pro parametr bx. U ma¤arských
muº· se jednalo dokonce o v¥kové rozp¥tí aº 40 let. Jev je zp·soben vyso-
kým nár·stem úmrtnosti muº·, který byl nejvýrazn¥j²í práv¥ v Ma¤arsku
(viz obrázek 6.2). Tyto záporné hodnoty zp·sobí rostoucí míru úmrtnosti
v p°ípad¥ klesajících hodnot £asového trendu kt. Jelikoº bx nemají stejná
znaménka pro v²echny v¥ky, není moºné podruhé odhadnout index úmrt-
nosti, abychom vyrovnali skute£né a modelované po£ty úmrtí. Na obrázku
7.9 je znázorn¥n pr·b¥h reálné míry úmrtnosti u 40 letých muº· v Ma¤ar-
sku spolu s modelovanou. Navzdory tomu, ºe ve skute£nosti za£ala úmrtnost
po roce 1990 klesat, modelované hodnoty po°ád stoupají. Leeho - Carter·v
model se ukázal jako nevhodný.

Na obrázku 7.10 vidíme výsledek projekce o£ekávané délky ºivota pro
muºe pomocí Leeho - Carterovy metody aplikované samostatn¥ na vybrané
státy st°ední Evropy v porovnání se Západním N¥meckem. V tomto p°ípad¥
jsme pouºili data z krat²ího období od roku 1990. Výsledek nem·ºeme po-
vaºovat za uspokojivý. Pozorujeme vzájemnou divergenci ve st°ední délce ºi-
vota mezi muºi ve státech, které jsou si geogra�cky i socioekonomicky blízké
a pro²ly podobným historickým vývojem. Dal²í nevýhodou je, ºe období je
pro predikci velmi krátké.

V následující £ásti se zam¥°íme na modelování a vytvo°ení vhodné p°ed-
pov¥di úmrtností v Ma¤arsku, Polsku, Slovensku a v �eské republice. Poku-
síme se odstranit divergenci aplikací metod popsaných v 5. kapitole a sou-
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£asn¥ nebudeme zkracovat délku historických dat. Pro v²echny státy, s kte-
rými budeme pracovat, máme k dispozici spole£né údaje z období od roku
1958 aº 2005 a jednoro£ní v¥kové intervaly od v¥ku 0 do 103 let.
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Obrázek 7.9: Skute£ná a modelovaná míra úmrtnosti 40 letých muº· v Ma-
¤arsku v závislosti na £ase.
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Obrázek 7.10: St°ední délka ºivota muº· p°i projekci pomocí Leeho - Car-
terovy metody v závislosti na £ase.
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Roz²í°ený model Leeho a Cartera

Jako první zkusíme pouºít metodu roz²í°eného modelu Leeho a Cartera,
která je podrobn¥ popsána v £ásti 5.1. P°ipome¬me si základní tvar modelu:

ln(m(x, t, i)) = a(x, i) +BxKt + ν(x, t, i). (7.1)

Parametry Bx a Kt jsou vybrány tak, aby odráºely úmrtnostní zm¥ny celé
skupiny. Z hlediska ºivotního stylu a téº z geogra�ckého pohledu jsme za
tuto skupinu zvolili nejbliº²í státy: Rakousko a Západní N¥mecko. Východní
£ást N¥mecka nebudeme uvaºovat z d·vodu odli²ného historického vývoje.

Spole£ný faktor BxKt získáme pomocí klasické Leeho - Carterovy meto-
dy na skupinu tvo°enou Rakouskem a Západním N¥meckem. P°i výpo£tu
pouºijeme váºené míry úmrtnosti, kde váhou jsou doby expozice obou stát·.
Pro ilustraci je na obrázku 7.11 znázorn¥n pr·b¥h Kt pro muºe v porov-
nání s pr·b¥hem analogické prom¥nné pro £eské muºe z klasické Leeho -
Carterovy metody. Úrove¬ úmrtnosti ve skupin¥ západních zemí bez v¥t²ího
naru²ení lineárn¥ klesá.
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Obrázek 7.11: Pr·b¥h hodnot parametru Kt pro muºe v závislosti na £ase.

Kdyº známe spole£ný faktor, m·ºeme za£ít modelovat státy, které do
skupiny nepat°í, ale u kterých p°edpokládáme, ºe v budoucnosti dosáhnou
úrovn¥ úmrtnosti socioekonomicky blízké skupiny stát· s niº²í mírou úmrt-
nosti.
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Tabulka 7.4: Vysv¥tlující míra modelu.

Populace RC(i) RAC(i)

�eská republika muºi 0,44 0,75
�eská republika ºeny 0,44 0,70
Polsko muºi -0,13 -
Polsko ºeny 0,57 -
Ma¤arsko muºi -0,42 -
Ma¤arsko ºeny 0,06 -
Slovensko muºi -0,11 -
Slovensko ºeny 0,25 -

Do modelu (7.1) pot°ebujeme uº jenom hodnoty parametru a(x, i). Pro
kaºdou zemi ho samostatn¥ spo£teme jako logaritmický pr·m¥r m¥r úmrt-
ností (podle vztahu (5.2)). Základní model je tím kompletní.

K posouzení vhodnosti modelu pouºijeme vysv¥tlující míru RC(i) spo£-
tenou podle (5.3), její hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7.4. U muº·, krom¥
�eské republiky, dosahuje míra záporných hodnot. Populaci tedy lépe vy-
stihne jen samotné pouºití v¥kov¥ speci�cké sloºky a(x, i), neº zahrnutí spo-
le£ného faktoru. Z toho usuzujeme, ºe trend typický pro státy s nízkou úmrt-
ností se v·bec v dané populaci nevyskytuje. U ºen je situace pozitivn¥j²í.
Av²ak u ma¤arské, ale i u slovenské populace je RC(i) dost nízké. Na zá-
klad¥ hodnot vysv¥tlující míry jsme se rozhodli, ºe roz²í°ený model Leeho
a Cartera je moºné aplikovat na ob¥ pohlaví jen pro �eskou republiku. U ºen
bychom sice pouºití modelu hned nezavrhli v ºádné ze zemí, ale muºi vývoj
západní Evropy zatím nenásledují. Z d·vodu konzistence projekcí nechceme
pouºít odli²né metody v rámci jedné populace.

Model dále roz²í°íme na tvar:

ln(m(x, t, i)) = a(x, i) +BxKt + b(x, i)k(t, i) + ε(x, t, i).

Pouºitím singulárního rozkladu získáme speci�cký faktor b(x, i)k(t, i). Pro
£eské muºe je pr·b¥h hodnot parametru k(t, i) zobrazen na obrázku 7.12.
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Obrázek 7.12: Speci�cká sloºka k(t, i) pro muºe v �eské republice v závislosti
na £ase.

Nár·st vysv¥tlující míry (podle vztahu (5.5)) po p°idání speci�ckých faktor·
vidíme v pravém sloupci tabulky 7.4.

P°istoupíme k projekci £asov¥ závislých parametr·. Pro projekci pot°e-
bujeme modelovat hodnoty závislé na £ase. Parametry týkající se v¥k· p°ed-
pokládáme konstantní. Projekci spole£né úrovn¥ Kt modelujeme tak, jak je
to navrºeno v p·vodním modelu, to znamená jako náhodnou procházku
s driftem. V na²em p°ípad¥

Kt = Kt−1 − 1, 82 pro muºe,

Kt = Kt−1 − 1, 99 pro ºeny.

Pro speci�ckou sloºku navrhují N. Li a R. Lee (viz [20]) autoregresní posloup-
nost AR(1) s konstantou, aby zabránili dlouhodobé divergenci. Jednotlivé
parametry jsme odhadli pomocí metody nejmen²ích £tverc·:

k(t, i) = 0, 98k(t, i) + 0, 66 pro muºe v �eské republice,

k(t, i) = 0, 94k(t, i) + 0, 58 pro ºeny v �eské republice.

Je nutno poznamenat, ºe ani jedna posloupnost nespl¬uje podmínku sta-
cionarity. Pokusy s jinými modely navrºenými na základ¥ Boxovy a Jenkin-
sovy metodologie v²ak nevedou k ºádanému výsledku, kterým je potla£ení
divergence, protoºe predikují rostoucí trend.

Odhad sm¥rodatné odchylky pro parametr c1 pro muºe vy²el p°ibliºn¥
0,04. Pravd¥podobnost, ºe parametr p°esáhne jedna, je p°ibliºn¥ 0,27. Kon�-
den£ní interval by byl ²iroký a spolehlivost p°edpov¥di je tedy nízká, protoºe
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Tabulka 7.5: St°ední délka ºivota.

P°edpov¥¤ pro rok 2065
LC ACF

muºi ºeny muºi ºeny
�eská republika 76,9 84,1 79,6 86,7

P°edpov¥¤ pro rok 2065
LC

muºi ºeny
Rakousko + Západní N¥mecko 83,7 88,7

p°i c1 konvergují hodnoty pro k(t, i) do n¥kone£na. Pro ºenskou populaci je
odhad sm¥rodatné odchylky pro c1 p°ibliºn¥ 0,05 a pravd¥podobnost p°e-
sáhnutí jedné asi 0,1.

Pomocí vztahu (5.7) m·ºeme vytvo°it výslednou projekci úmrtnosti,
která zaru£í nedivergentní p°edpov¥¤ mezi skupinou tvo°enou Rakouskem,
Západním N¥meckem a �eskou republikou.

P°i samostatné projekci pomocí Leeho - Carterovy metody (pomocí dat
z období 1958 aº 2005) bychom do²li k záv¥ru, ºe mezi skupinou tvo°enou Zá-
padním N¥meckem a Rakouskem a mezi �eskou republikou bude v roce 2065
rozdíl mezi st°ední délkou ºivota 6,8 let. Po aplikaci p°edcházející metody se
rozdíl sníºí na 4,1. U ºen dojde k sníºení ze 4,6 na 2 roky (viz tabulka 7.5,
ve které LC zna£í Leeho - Carterovu metodu a ACF jeho ro²í°enou verzi).

Broekhovenova metoda

Jelikoº roz²í°ený model Leeho a Cartera nebyl vhodný pro v¥t²inu uvaºova-
ných zemí st°ední Evropy, zkusíme je²t¥ pouºít metodu Henk van Broekho-
vena. Jedná se o interpola£ní model, popsaný v £ásti 5.2, který je tvaru:

mx,j+t = mx,jf
t
x,j exp

{
t(t+ 1)

T (T + 1)
ln

(
Mx,j+T

mx,jfTx,j

)}
.

P°i aplikaci vyuºijeme spole£nou projekci pro Západní N¥mecko a Rakousko,
kterou jsme vytvo°ili v p°edchozí £ásti. Její hodnota v roce 2065 pro nás bude
cílová a k ní budeme interpolovat míry úmrtnosti v²ech £ty° stát· st°ední
Evropy. Autor metody doporu£uje rok 2040 (viz Brokhoven [5]). Období 35
let se nám v²ak nezdá jako dostate£n¥ dlouhé, aby do²lo k vyrovnání rozdíl·
mezi populacemi.
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Obrázek 7.13: Projekce st°ední délky ºivota pro muºe v Ma¤arsku, Polsku,
Slovensku a v �eské republice pomocí Broekhovenovy metody v závislosti
na £ase.

Trend fx,j je stanoven podle vztahu (5.9) jako a-tá odmocnina zm¥ny
v úmrtnosti, kde a je po£et let, p°ed kolika naposledy do²lo k významné
zm¥n¥ trendu. Snadnou analýzou pr·b¥hu vývinu st°ední délky ºivota zjis-
tíme, ºe zm¥na ve vývoji nastala pro �eskou republiku a Slovensko v roce
1990 (slovenské ºeny 1991), pro Polsko v roce 1991 a v Ma¤arsku aº v roce
1993. Tyto údaje aplikujeme p°i výpo£tu.

Výsledné hodnoty si rozebereme op¥t prost°ednictvím st°ední délky ºi-
vota. Na obrázku 7.13 vidíme výslednou projekci pro muºe. Koncový bod,
kde se populace sbíhají, p°edstavuje hodnotu st°ední délky ºivota pro sku-
pinu N¥mecka a Rakouska predikovánou pro rok 2065.

Op¥t je otázkou, zda rychlost poklesu míry úmrtnosti je dostate£n¥ re-
álná. Pochybnosti vystávají p°edev²ím u Ma¤arska, kde st°ední délka ºivota
je v sou£asnosti na nejniº²í úrovni ze skupiny Visegrádské £ty°ky.

7.3 Záv¥r

Základní model Leeho a Cartera jako i jeho roz²í°ená verze byly vytvo°eny
p°edev²ím pro zem¥, ve kterých je pozorovaný lineární pokles v logaritmu
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míry úmrtnosti, který je v modelu zahrnutý driftovou sloºkou náhodné pro-
cházky. Populace, které ve vývoji zaznamenaly pokles v o£ekávané délce
ºivota nebo dlouhodob¥j²í stagnaci a potom nár·st, tímto modelem není
moºné dost dob°e popsat. P°íkladem je v textu zmín¥né Ma¤arsko, u kte-
rého se vyskytují záporné i kladné hodnoty parametru bx, coº naru²í jiº
modelované míry úmrtnosti. Z Visegrádské £ty°ky vychází �eská republika
jako nejvhodn¥j²í pro projekci pomocí Leeho - Carterovy metody, i kdyº ve
výsledku p°eváºila negativní £ást historického vývoje.

Jako °e²ení p°edchozích problém· jsme zkusili pouºít krat²í £asový úsek,
coº p°inese ze v²ech hledisek p°ijateln¥j²í výsledky. �asová sloºka úmrtnosti
vyjád°ená parametrem kt bude uº jen lineárn¥ klesat, takºe model náhodné
procházky s driftem bude dob°e pouºitelný a záporné hodnoty pro para-
metr bx se budou vyskytovat výjime£n¥. Na druhé stran¥ je období od roku
1990 pom¥rn¥ krátké na projekci i modelování £asové °ady, abychom mohli
vyhlásit tento p°ístup za jednozna£n¥ správný.

Druhou problematikou, kterou jsme se zabývali, byla divergence v demo-
gra�ckých ukazatelích mezi �blízkými� státy. Na její odstran¥ní jsme pouºili
roz²í°enou metodu Leeho a Cartera, pomocí které jsme do vývoje stát·
st°ední Evropy za£lenili trend Západního N¥mecka a Rakouska. Bohuºel,
metoda nebyla pouºitelná pro v²echny populace. V¥t²ina zkoumaných stát·
je²t¥ nedosáhla charakteristik typických pro státy západní Evropy. Nep°ed-
pokládáme v²ak, ºe by jich v budoucnu nemohla dosáhnout. Z toho d·vodu
jsme pouºili také Broekhovenov p°ístup.

Na obrázku 7.14 jsou znázorn¥ny projekce st°ední délky ºivota pro £eské
muºe na základ¥ p·vodního (ozna£ení LC) a roz²í°eného (ozna£ení ACF) mo-
delu Leeho a Cartera a pomocí Broekhovenovy konvergence. P°i samostatné
Leeho - Carterov¥ metod¥ je zobrazena projekce s pouºitím dat od roku
1958 a s pouºitím dat od roku 1990 (p°i projekci v první £ásti kapitoly jsme
pouºili data uº od roku 1950 a výsledná projekce je mírn¥ optimisti£t¥j²í neº
s pouºitím dat od roku 1958). Pro porovnání je znázorn¥n pr·b¥h o£ekávané
délky ºivota pro skupinu N¥mecka a Rakouska, který je projektován pomocí
Leeho - Carterovy metody a z dat od roku 1958 do 2006. Nejpomalej²í r·st
ve vývoji, který p°edpokládá Leeho - Carterova projekce z dlouhého £aso-
vého úseku jsme zavrhli, protoºe odráºí období zvý²ené úmrtnosti 1965 aº
1990. Téº bychom zavrhli nejp°ízniv¥j²í z p°edpov¥dí, protoºe je projekto-
vána z nejkrat²ího období. Poslední dv¥ projekce se opírají o p°edpoklad
spole£ného trendu se skupinou jiných stát· nebo s jejich splynutím v bu-
doucnosti. Broekhovenova metoda má nevýhodu v nutnosti stanovit pevn¥
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rok, ve kterém dojde k vyrovnání. Za nejvhodn¥j²í projekci pro �eskou re-
publiku jsme se tedy rozhodli povaºovat projekci získanou roz²í°eným mo-
delem Leeho a Cartera. Predikce zahrnuje trend, který je ve vývoji logicky
o£ekávatelný a který je stanoven z dostate£n¥ dlouhého období.
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Obrázek 7.14: Porovnání 4 r·zných projekcí aplikovaných na muºe v �eské
republice v závislosti na £ase.

Pro Ma¤arsko, Polsko a Slovensko, kde nebyla metoda potla£ení diver-
gence pomocí spole£ného trendu vhodná, navrhujeme Broekhovenovu pro-
jekci. Cílová hodnota je stanovena na základ¥ Leeho - Carterova modelu
z dostate£n¥ velkého rozsahu vstupných dat, coº op¥t povaºujeme za pozi-
tivum oproti projekci s pouºitím údaj· za posledních 17 let.

Námi navrhované výsledné projekce, které povaºujeme za nejvhodn¥j²í
pro dané státy, jakoº i pr·b¥hy parametr· v²ech zkoumaných model·, se
nacházejí v p°íloze na p°iloºeném DVD a jejich seznam je v dodatku práce.
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Dodatek A

Seznam p°íloh

Na p°iloºeném DVD se nacházejí následující p°ílohy:

• A. �eská republika.xls - obsahuje modelované a predikované pravd¥-
podobnosti úmrtí ºen a muº· pro �eskou republiku pomocí Leeho -
Carterovy metody z dat 1990 aº 2006 a pomocí roz²í°eného modelu
Leeho a Cartera.

� A1. �eská republika.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Car-
tera z dat 1950 aº 2006.

� A2. �eská republika.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Car-
tera z dat 1990 aº 2006.

� A3. �eská republika.pdf - obsahuje grafy k Broekhovenov¥ me-
tod¥.

� A4. �eská republika.pdf - obsahuje grafy k roz²í°ené metod¥ Le-
eho a Cartera z dat 1958 aº 2005.

• B. Polsko.xls - obsahuje modelované a projektované pravd¥podobnosti
úmrtí ºen a muº· pro Polsko pomocí Leeho - Carterovy metody z dat
1990 aº 2005 a pomocí Broekhovenovy metody.

� B1. Polsko.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Cartera z dat
1958 aº 2005.

� B2. Polsko.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Cartera z dat
1990 aº 2005.

� B3. Polsko.pdf - obsahuje grafy k Broekhovenov¥ metod¥.
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• C. Ma¤arsko.xls - obsahuje modelované a projektované pravd¥podob-
nosti úmrtí ºen a muº· pro Ma¤arsko pomocí Leeho - Carterovy me-
tody z dat 1990 aº 2005 a pomocí Broekhovenovy metody.

� C1. Ma¤arsko.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Cartera
z dat 1958 aº 2005.

� C2. Ma¤arsko.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Cartera
z dat 1990 aº 2005.

� C3. Ma¤arsko.pdf - obsahuje grafy k Broekhovenov¥ metod¥.

• D. Slovensko.xls - obsahuje modelované a projektované pravd¥podob-
nosti úmrtí ºen a muº· pro Slovensko pomocí Leeho - Carterovy me-
tody z dat z dat 1990 aº 2005 a pomocí Broekhovenovy metody.

� D1. Slovensko.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Cartera
z dat 1958 aº 2005.

� D2. Slovensko.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Cartera
z dat 1990 aº 2005.

� D3. Slovensko.pdf - obsahuje grafy k Broekhovenov¥ metod¥.

• E. Skupina

� E1. Skupina.pdf - obsahuje grafy k metod¥ Leeho a Cartera z dat
1958 - 2005 aplikované na skupinu tvo°enou Západním N¥meckem
a Rakouskem, její výstupy jsou pouºité v roz²í°ené metod¥ Leeho
a Cartera jako spole£ný faktor.

Poznámka 5 Prad¥podobnosti úmrtí jsme spo£etli dle (2.2), kde ax jsme
volili dle metodologie Human Mortality Database (viz [13]).
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