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Abstrakt

Název práce: Modely měření úvěrového rizika dlužníků

Autor: Ivana Drahá
Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matemati cké stat ist iky
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Gabriel Marosi
e-mail vedoucího:gmarosi@csas.cz
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o základních rysech úvěrového ri

zika, historickém vývoji modelů a výbraných statist ických metodách
k měření úvěrového rizika dlužníků. Práce se především zaměřuje na vy
užití shlukové analýzy a použití logisti cké regrese. Dále jsou uvedeny
nástroje používané k měření efektivity modelů. Závěrečná část je věno

vána zpracování dat v programovém balíku SAS, obsahuj e porovnání
výsledků pro různou reprezentaci kategoriálních proměnných a tes
tování výkonnosti v závislosti na velikosti vzorku dat.

Klíčová slova: úvěrové riziko , weight of evidence , shlukování

Title: Credit Risk Measurements Model
Author: Ivana Drahá
Department: Depar tment of Probabi tily and Mathematical Statisti c
Supervisor: Mgr . Gabriel Marosi
Supervisor's e-mail address: gmarosi@csas.cz
Abstract: Diploma t hesis deals with fund ament al attributes of credit risks,

historie development of models and selected statist ical methods for coun
terp arty risk meas urement . The material is focused on aplication of
cluster analysis and logisti c regression. Fur ther , it provides overview
of meas ur ing the effectivity of models , The final par t presents dat a
processing in the SAS software package, findin gs on influence of cate
gorical data repr esentation to model efficiency and depend ence of model
effic icncy on size of underlying development sample.

Keywords: credit risk, weight of evidence, clustering
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,
Uvoď

Tématem této diplomové práce jsou modely měření úvěrového riz ika dluž
níků, jejichž význam v bankovnictví stále roste. Práce nejprve uvede čtenáře

do základů problematiky úvěrového rizika. Více informací o úvěrovém riziku a
jeho řízení lze nalézt v publikaci Price Waterhouse nebo Bankovního institutu
viz. [12), [13].

Následně pojedná o typech veličin vstupujících do těchto modelů, o his
torickém vývoji modelů určených k měření úvěrového rizika a o volbě statis
tické metody použité ke konstrukci modelu na reálných datech. Podrobnější

přehled o skóringových modelech a jejich možném využití v různých segmen
tech trhu uvádí Caouette a kol. [5].

Teoretický výklad pro zpracování kategoriálních dat pomocí shlukové
analýzy je uveden v kapitole třetí. Následován další teoretickou kapitolou
tentokráte o statistických metodách užívaných ke konstrukci modelu. Po
jednává především o logistické regresi používané k modelování na reálných
datech. Podrobnějšíteorie se nachází v knize Agresti [1] nebo Hosmer a Leme
show [7]. Pátá kapitola obsahuje přehled nástrojů používaných ve finančním

světě k měření a porovnávání efektivity modelů.

Na závěr práce zmiňuj e aplikaci nabytých poznatků na reálná data. Pře

dev ším posuzuje vhodnou reprezentaci kategoriálních dat, která vstupují
do modelu , a zodpovídá důležitou otázku, za jakých okolností lze model
použít , aby vákonnsot modelu při predikci uvěrového rizika dlužníků do
sahovala stanovené hladiny spolehlivosti.
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Kapitola 1
,

U věrové riziko

1.1 Definice úvěrového rizika

Úvěrové riziko je základnírn a nejvýznarnnějším bankovním rizikem a jeho
řízení má rozhodující význam pro úspěch či neúspěch banky. Většina bank
získává značnou část svých příjmů z poskytování úvěru a z investic; zvažuje
pr ot o pot enciální výnosy a nebezpečí nesplnění závazku .

Úvěrové riziko je obvykle chápáno jako potencionální ztrát a z důvodu ,

že druhá strana ve finanční transakci nebude jednat podle ust anovení a
podmínek smlouvy, a t ím držit eli akt iv způsobí finanční zt rátu . Úvěrové ri
ziko banka podstupuj e v široké škále svých činností , např. při vyst avování
úvěrových příslibů a záruk, u bankovních aspektů, při emisích cenných papírů

a při celé řadě obchodů na peněžním t rhu, jako jsou obchody s devizami , fu
t ur es, swapy, obligacemi, opcemi , akciemi a drahými kovy.

1 .2 Složky úvěrového rizika

Úvěrové riziko neboli výše zt ráty se skládá ze dvou složek:

• riziko selhání protistrany, jehož mírou může být pravděpodobnost vzni
ku ztráty,

• inh erentní riziko t ransakce dan é odhadem výše zt ráty, kt erá nast ane
v případě selhá ní druhé st rany. Inherentní riziko je tedy výše pohledávky
v okamž iku selhání snížená o potecionální vymožené částky od klient a
nebo realizované zajištění pohledávk y.
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V rámci rizika selhání protistrany existují následující typy:

• riziko zákaznika (obchodní ri ziko)

Jde o riziko, že zákazník nebude schopen nebo ochoten splnit své závazky
vůči bance.

• riziko země

Jedná se o riziko, kdy všechny nebo většina ekonomických subjektů

(včetně vlády) v určité zemi nebudou z nějakého společenského důvodu

schopny splnit své mezinárodní závazky.

• ri ziko transferu

Tento typ rizika vzniká v případě, kdy se určitý stát ocitne v situaci,
že není schopen nebo ochoten splnit své cizoměnové finanční závazky
z důvodu nedostatku devizových prostředků.

• riziko z koncentrace

edostatečnádiverzifikace úvěrového portfolia banky mezi různá odvět
ví , regiony nebo počet zákazníků m ů že vést ke značným ztrátám.
Ke vzniku rizika z koncentrace může vést např". velký objem úvěrů po
skytnutých podnikům v odvětví postiženém hospodářskýmipotížemi.

V rámci inherentního rizika transakce lze rozlišit následující typy:

• ri ziko z j istiny a úroků

Riziko z jistiny a úroků je riziko, že banka nebude v době splatnosti
schopna získa t zpět jistinu a úroky. S rizikem z jistiny a úrok ů se obvykle
setk áváme v rárnci rozvahového úvěrového portfolia banky, nap říklad
u úvěrů , u kontokorentu atd. , ale může se vyskytovat i v případech ,

kdy se banka zaváže uhradit jistinu a úroky třetí straně.

• ri ziko náhradiiiho obchodu

Tento druh rizika vzniká, když smluvní strana nesplní daný úkon a
sazby se mezitím změn í natolik, že banka musí zaplatit rozdíl proti Pll
vodně dohodnuté částce obchodu,

• plaiebni riziko (riziko vypořádání)

Platební riziko nastává tehdy, když partner banky nevyrovná své závaz
ky nebo je vyrovná po uplynutí lhůty do splatnosti,
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• riziko zajištění

Banka může být vystavena riziku ztráty u zaj ištěného úvěru , pokud
není schopna obhájit své nároky vypl ývající ze zaj ištění neb o nad jis
totou nemá kontrolu. I v případ ě účinné kontroly nad jist otou může

být banka vystavena riziku poklesu jistoty a následnýrn ztrátárn .

1.3 'Trhy a produkty

Typy trhů , na kterých se banky pohybují, lze zhruba rozdělit do čtyř kat e
gor ií. Rozhodnutí zaměřit se na jeden nebo několik těchto trhů v zásadě závi sí
na schopnosti banky vyprodukovat nebo získat zdroj e nezbytné pro činnost

v dané oblasti. Určení produktů , které bude konkrétní banka nabízet , vychází
z požadavků zákazníka, z možnosti přístupu na příslušné trhy, z hodnocení
inherentního rizika , potenciální výnosnosti a vlivu výboru pro akt iva a pasiva
banky na její politiku a z profesionálních schopností vedení. Trhy a s nimi
související produkty lze popsat následujícím způsobem:

• m aloobchodni bankovní služby [reiail}

Tento trh zahrnuj e banky, kt eré provádějí obchody a vedou účty pro sou
kr om ou a podnikatelskou klientelu. Nabízené produkty obvykle zahr
nují:

- úvěry v běžném či spo rož irovém účtu (kontokorentní úvěry) ,

- kredi t ní kar ty

- úvěry s pevnou lhůtou splatnosti,

- hypot ekární a stavební úvěry,

koupě na splátky a jiné produkty typu spotřebních úvěrů ,

- leasing.

• ve lkoobchodní bankovní služby (wholesa le)

Tento t rh lze rozdělit na mezibankovní t rh , peněžní t rhy a trh ko
mer č ních úvěrů. Mezibankovní t rh využíva jí banky k získání kr átkod o
bých a střednědobých zdrojů nebo k uložení volných zdrojů u jiných
ban k. I když obchody na mezibankovn ích t rhu lze provádět promptn ě ,

běžn ěj ší jsou termínové obcho dy s lhůtou od jednoho dne do pěti let.
aprot i tomu jsou peněžní t rhy, síť vzájemně propojených t rhli založe

ných na telefonické a term in álové komunikaci, velkoobchodními t rhy
pro likvidní (často kr átkodobé) finanční nástoje. Trh kornerčních úv ěr ů

je jedním z trhů , které banky po už ívají k vybudování svých úvěrových

portfolií .
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Produkty nabízené na trhu velkoobchodních bankovních služeb zahr
nují:

mezibankovní úvěry nebo depozita,

depozitní certifikáty,

smlouvy o prodeji a zpětném odkupu,

obchodní cenné papíry (commercial paper),

bankovní akcepty nebo směnky,

státní pokladničnípoukázky.

• kapitálové obchody a inocstice

Banky a další instituce vstupují na tento trh za účelem obchodu , zajiště
ní se (hedgingu) nebo investování. Obchodováním se rozumí nákup
a prodej finančních nástrojů za účelem dosažení zisku z pohybu cen,
zatímco hedging slouží k omezení rizika, jež při této činnosti vzniká.
Investiční činnost slouží bankám k dosažení vyšších výnosů, než lze
dosáhnout hotovostními nástroji, ale prostřednictvím Iikvidnéjším ak
tiv, než jsou úvěry. Účelem investic není kupovat a prodávat za účelem

krátkodobého zisku (obchodní činnost), ale investovat dlouhodobě, čas

to až po dobu splatnosti, při známé míře výnosu. Produkty nabízené
na tomto trhu zahrnují:

devizové obchody,

swapy,

termínové obchody,

opční obchody,

obligace,

akcie,

drahé kovy,

další specializované produkty.

• finan cování obchodu

Terminem financování obchodu se označuje trh, který využívají dovozci
a vývozci v mezin árodním obchodu. Produkty nabízené na tomto trhu

JSou:

dokumentární akreditivy,

bankovní akcepty.
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Kapitola 2

vývoj modelu pro měření

úvěrového rizika

Jak už bylo řečeno, banky podstupují úvěrové riziko v řadě svých činností ,

je tedy pro ně žádoucí znát jeho výši. K odhadnutí výše úvěrového rizika
se použivá credit scoring. Tento pojem v sobě zahrnuje stat ist ické metody,
které se používají k rozdělení žadatelů o úvěr na klienty, kteří budou schopni
splácet úvěr ("dob ré"), a klienty, kteří nedostojí svým závazkům v ů či bance
("špatné") . 1< vývoji skóringových modelu je potřeba proj ít následující kroky.

2.1 Příprava dat

Je velmi důležitou součástí konstrukce modelu a rozhodně ji nelze opo
menout. Hlavní důvod významu přípravy dat je zapříčiněn t ím, že prav
děpodobnost , zda žadatel zdefaultuje, je odhadnuta na základě informace,
kterou o sobě poskytne v době žádosti. Získání dat závisí na cílové skupině,

pro kt erou je model vyvíjen. Data pro fyzické osoby jsou brána na základě

vyplněných osobních dotazník ů, zat ímco pro osoby právnické na základě

účetn ích výkazů .

2.1 .1 Typy veličin

Základní dělení veličin je na kategoriální a spojité. Kategoriáln í veličiny

nabývají konečně mnoha tříd neboli kategorií a každý pozorovaný objekt
mů žeme zařadit právě do jedné z těchto tříd podle sledované charakterist iky.
Kupříkladu jednotlivé státy m ů žeme klasifikovat podle vyspělosti ekonomiky
(vyspělá , rozvojová , zaostalá) , podle členství v urči té nadnár odní organizaci
např . EU (ano ,ne) nebo podle převládaj ícího náboženství (křesť anství, islám,
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judaismus, hinduismus, buddhismus).
Kategoriální proměnné se dělí na dva základní typy. Proměnné m ají

cí kategorie bez přirozeného uspořádání se nazývají nominální, například

hospodářství: průmysl, zemědělství , způsob dopravy do zaměstnání:

automobil, kolo , autobus, metro, pěšky, oblíbená muzika: klasika, coun
try, jazz, rock, dechovka. U nominálních proměnných je pořadí kategorií ne
podstatné, statistická analýza funguj e nezávisle na jejich uspořádání. Ka
t egoriální proměnné, kt eré mají přirozené uspořádaní kat egorií, se nazývají
ordinální, například trend počtu obyvatel: klesající, stagnuj ící, rosroucí,
dosažené vzdělání: základní, střední , vysokoškolské. Ordinální p oměnné

sice mají uspořádané kategori e, ale nem ají znám é vzdálenosti mezi jednot
livými kategoriemi. Rozdělení mezi tyto dva zákl adní ty py závisí na torn ,
co u dané proměnné zkoumáme. Například vzdělání může být nominální ,
když uvažujeme kat egorie: státní škola, soukromá škola, nebo ordinální, když
zkoumáme nejvyšší dosažené vzdělání. Dále platí , že statistické metody
pro nominální proměnné můžeme použít pro ordinální proměnné, bude
me-li ignorovat uspořádaní kategorií. Ale metody pro ordinální proměnné

nelze za žádných okolností použít pro nominální proměnné , protože nem ají
smys luplné uspořádání. St ati stické metody vytvořené pro nominální nebo
ordinální proměnné je možné použít i pro intervalové proměnné. Intervalová
proměnná nabýv á hodnot , kt eré lze přirozeně uspořádat a zároveň lze určit

numerickou vzdálenost mezi každými dvěma kategori emi .
Sp oji t é veličiny často dělíme do intervalů , p ř íkladem takové veličiny m ů že

být hrubý domácí pro dukt. J ejich alternativou jsou diskrétní veličiny, kt eré
již svým charekterem definují kategorie. Často se t aky používá dělení na kvan
t itativní a kvali t ati vní proměnné. Obě ty t o veličiny mohou, ale nemusí být
uspořádané (ordinální). Všechny nominální proměnné spadají do kvali t a
t ivních veličin , zatímco spojit é veličiny jsou typi ckým příkladem kvantit a
t ivních veličin.

Kategori ální dat a většinou uspořádáváme do dvou a více rozměrných ta
bulek , tz v. kontingenčních tabulek. Sest avuj eme vhodné modely, kde tes
t ujeme hypotézy nez ávis losti, homogenity výběru , mar gin ální homogeni ty,
symetrie atd.

J ednou z možností využit í informace obsažené v kat egori álních datech je
rozt ř íd ě n í množiny prom ěnných do několika poměrně stejnorodých shluků .

Volb ou vhodných algoritmů lze odhalit struktur u studované množiny pro
měnných a jednotli vé proměnné klasifikovat. Toho do cílím e například po mocí
sh lukové analýzy, jejíž teo retický výkl ad je uveden v následující kapi tole.
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2.1.2 Příprava vzorku dat

Nezřídka kdy se stane, že vzorek dat je neúplný. Data mohou chybět

ze dvou d ůvodů, buď žadatel úmyslně nevyplnil danou část formuláře, nebo
odpověď závisí na některé předchozí ot ázce. 1< řešen í otázky chybějících dat
existuje mnoho různých přístupů, jedním z nich je nahrazení chybějící veličiny
střední hodnot ou dané kategorie.

Máme-li tedy vzorek dat kompletní, je dobré ho rozdělit na dvě části .

Na tzv. trénovací množin u, na které můžeme sestrojit jeden nebo několik

skór ingových modelů. Zatímco pro testovací účely se používají zbývající data,
která tvoří validační množinu, ta slouží k hodnocení kvality modelu. Proto
že chyba naměřená na této množině mnohem lépe reprezentuje očekávané

chování modelu, než chyba měřená na datech při vývoji modelu.
Je nutné zdůraznit, že obvykle vzorek obsahuje jenom informace o úvěrech ,

které již byly v minulosti schváleny. Je vynechána část populace, které byl
úvěr zamít nut. Nikde není řečeno, že nemůže obsahovat "dobré" klienty.
Prot o je model někdy konstruován tak, že rozlišuje mezi schválenou a odmít
nutou populací.

2.2 Konstrukce modelu

Tato část diplomové práce po jednává o historickém vývoji skóringových
modelů a posouzení nejvhodnější metody pro vývoj modelu na reálných da
tech .

2.2.1 Historie

Nejstarší metody pro rozhodnutí o schválení úvěru byly založeny na použi
t í individuálního odhadu na základě předchozích zkušeností. Avšak s hos
podářským tlakem vyplývajícím z rostoucí poptávky po úvěrech spoj eným
s větší konkurenceschopností a vývojem nových počítačových technologií
došlo k vyvinutí model ů založených na statistických metodách.

Jednu z prvních prací z oblasti analýzy ukazatelů a klasifikace bankrotů

sepsal Beaver v roce 1967. Jeho jednorozměrná an alýza počtu předpověděných

bankrot ů připravila p ůdu pro pokusy na poli mnohorozměrné st at ist iky. Bea
verúv model dokázal porno cí určitých indikátorů rozdělit výběry fungujících
a bankrotujících firem v p ě tilet ém časovém horizontu.

První mnohorozměrnou metodou postavenou na hodnotách ukazatelů a
kat egoriálních j ednorozměrných mírách je Altman ů» Z-skóre model z roku
1968. Jedn á se o kombinaci ukazatel ů , kt erým jsou přiřazeny váhy, tak , aby
vý sl edkem byla m íra (kreditní skóre), kt erá nejlépe dokáže oddělit fungující
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a bankrotující firmy. Toto je možné z toho důvodu, že bankrotující firmy maj í
finanční ukazatele (včetně jejich vývoj e) velmi odlišn é od firem, kt eré jsou
na tom finančně dobře.

Z-skóre byl konstruován pomocí mnohorozměrné diskriminační analýzy,
tedy techniky, která analyzuje soubor proměnných , tak aby rozptyl mezi
skupinami byl maximální, naproti tomu rozptyl v rámci skupiny minimali zu
je. Z počátečního seznamu 22 finančních ukazatelů jich finální model obsahuj e
5 a je dán formulí:

z == 1, 2XI + 1, 4X2 + 3, 3X3 + 0, 6X4 + 0, 999X5 ,

kde X provozní kapitál X nerozdělený zisk X
I cel ková aktiva ' 2 cel ková aktiva' 3

X t rž ní hodnota vlas tního jmění X __ t rž ba
4 == 5účetní hodnota ce lkových závazku' celková a kt iva '

EBIT
celková aktiva'

V dalších let ech tento model prodělal řadu modifikací pro různé trhy.
Například pro soukromé firmy se za tržní hodnotu vlastního jmění v ukazateli
X 4 zamění účetní hodnota vlastního jmění. Model pak vypadá následovně :

Z' == 0,717Xl + 0,847X 2 + 3, 107X 3 + 0, 420X 4 + 0, 998X5 .

Hodnota u ukazat ele X 4 se snížila, tedy její dopad na hodnotu Z' je menší.
Oproti tomu finanční ukazatele X 3 a X 5 zůst aly pr ak ti cky nezměněny, s t ím
i jejich vliv.

D alším přepracováním se dosáhlo přizpůsobení Z-skóre modelu na nevý
robní a vznikající trhy, vypuštěním ukazat ele X 5 . Ong [1 1] uvádí , že pokud
Z"-skóre vyjde nižší než 1,1, firm a se ocitá ve stavu nouze.

V ro ce 1977 Altman, Haldeman a Narayanan uvedli druhou generaci mo
delu. Nový model , pojme novaný ZE TA, byl výkonný v klasifikaci firem do
5-letého období. J eho výkonnost byla přes 90% správně definovaných firem
v časovém horizon tu jednoho roku a přes 70% do pěti let .

V osmdesátých let ech výrazně vzrostla pop t ávka po úvěrech a s tím
vý voj dalších skóringových rnetod . Mezi používané statistické met ody patři

například diskriminační analýza, zobecněné lin eární modely, neuronové sítě,

rozhodovací stromy a jiné. V další kapit ole je poj ednáno o výběru vho dné
metody pro vývoj modelu.

2.2. 2 Zkušenosti s modely

Ve studii Altm an a kol. [2] je porovnání" tradičních" statistických modelů

s neuronovými sítěmi. Do "tradičních" statistiských metod zahrnuj e diskri
minač ní analýzu a logistickou regresi. P oužití těchto rnetod při vývoji modelu
se ukazuje být srovnatelné , speciálně pro norm ální rozdělení d ávají obě me
tody stej né výs led ky. Oproti tornu při posouze ní těchto metod s neu ronovými
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sítěmi , se osvědčují být efektivnějším nástrojem, který má nesporné výhody
při tvorbě finančních analýz a finanční průhlednosti modelu , včetně jeho
snadnější interpretace. Neuronové sítě jsou, ve světle uvedených výsledků ,

velmi zajímavým nástrojem pro budoucí použití na poli klasifikace úvěrů ,

zejména při spojení s některou z "tradičních " metod. Na vzorku dat určeném

k vývoji modelu dokonce dosahují lepší diskriminační schopnost i než diskri
minační analýza. Nicméně při testování výkonnosti na validačním vzorku
nebo při použití na jiné časové úseky se ukazuje být lepší diskriminační

analýza, díky její robustnosti.
Tedy na základě výsledků prezentovaných Altmanem a kol. [21, tj . ne

transpar entnosti výsledných vah (koeficientů) a cit livost i na strukturální
změny u neuronových sítí , byla v rámci diplomové práce pro konstrukci
modelu vybrána "tradiční " statistická metoda, logistická regrese. Teoretický
výklad je uveden v jedné z dalších kapi tol.

2.2.3 Obecná kostrukce modelu

Na základě st atistického modelu se jednotlivým charakte rist ikám přiřazují

předem stanovené váhy, abychom mohli stanovit kreditní skóre . Poté dochází
k porovnání skóre s m ezn í hodnotou (cut-off-Ievel), pokud je skóre větší než
mezní hodnot a je klient zařazen mezi "dobré " klienty, jinak mezi "špatné" .

ě kteř í klienti bývají zařazeni mezi "špatné " klienty j eště před vyhodno
cením pomocí skóringového modelu na základě KO kri t erií. Tudíž klient je
automaticky zařazen mezi "špatné", jestliže je zapsán v centrá lním úvěrovém

registru jako delikventní dlužník (tj. nesplácí své závazky) nebo v blízkém
příbuzenstvu se nachází někdo , kdo nesplácí.

Důležitým předpokladem k možnému zařazení je existence metriky, která
je schopna rozdělit "dobré " a "špat né" klienty do dvou různých skupin .
V praxi zpravidla nedochází k úplné separac i těchto rozdělení , ale nast ává
překryv (znázorněn na obrázku 5.2 na straně 40).

Cílem konstrukce modelu je minimalizace :

• rizikových nákladů , tzn . "špat ných" klientů puštěných do systému,

• ekomonických nákladů, tzn . počtu odmítnutých potenciálních "dobrých"
klient ů.

2. 3 K valita modelu

1<:valita modelu je obvykle měřena pomocí dvou druh ů chyb nebo po
suzov án a pomoc í valida č n ích techn ik. Chyba prvního druhu nast áv á, po-
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kud model klasifikuje "špatného" klienta jako "dobrého ". Pak bance vznikají
rizikové náklady ve výši rozdílu nesplacené části úvěru a realizované části

zajištění. Chyba druhého druhu vznikne, když model zařadí "dobrého" kli
enta mezi "špatné". V tomto případě vznikají bance ekonomické náklady
spojené se ztrátou klienta neposkytnutím úvěru.

Validační techniky řeší otázky, které mohou vzniknout ohledně změny

skóringového modelu v průběhu času a počáteční kvality vyvinutého modelu.
Jednou z příčin porušení modelu může být změna významnosti vstupních
charakteristik. Například dostupnost telefonního spojení domácnosti mohl
být v dřívějších dobách velmi významný ukazatel, ale v dnešní době mobilních
telefonII ztrací smysl.

Ideální model by měl zůstat nezměněn, pokud nedojde k podstatným
změnám. Na druhou stranu by modely měli reagovat nejen na zrněnu sledo
vaných charakteristik klienta, ale také na změny v celém prostředí aktivit
klienta.
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Kapitola 3

Shluková analýza

Uplatnění metod shlukové analýzy vede k příznivým výsledkům zejména
tam, kde se studovaný soubor reálně rozpadá do tříd, tj. objekty mají ten
denci se seskupovat do přirozených shluků. Mimo jiné se tím dosáhne ra
dikálního snížení dimenze úlohy tak , že řadu uvažovaných proměnných za
stoupí jediná proměnná, vyjadřující příslušnost k takto definované třídě.

Výsledkem t éto analýzy je vytvoření určitého počtu shlukli (který je buď

zadaný, nebo je určen optimální počet podle charakteru dat) j přičemž platí,
že jednotlivé shluky se od sebe liší maximálně a zároveň objekty uvnitř shluku
jsou si co nejvíce podobné. Výstupem m ů že být tabulka jednotlivých shluků

obsahující vybrané objekty, trojrozměrný graf názorně zobrazující vzt ahy
mezi shluky v prostoru (k zobrazení je použita další progresivní metoda
hlavních komponent ), nebo grafické zobrazení do j akékoliv mapy.

Z n ašeho pohledu připouštíme po uze rozklady s disjunktními shluky (v šir
ším slova smyslu chápaná shl uková analýza řeší i úlohy spojené s pokrytím
množiny objektů překrývajícími se sh luky).

Budeme uvažovat dva objekty s p posuzovanými charakteristikami ,
jsou reprezentovány p-rozměrnými vektory, tj. z' (Xl , X 2, ' .. ,xp ) ,

yl = (Yl , Y2 , . .. , Yp ) . Nej častěji se podobnost těchto dvou objektů vyjadřuje

m írami vzd álenosti (podobnostními mírami):

• dinkovského vzd álenost

Volb a vyšší hodnoty m rná za n ásledek dosažení většího důrazu na pro
storové uspořádání obj ektů.
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Její speciální případy:

- Hemmingova vzdálenost (pro m == 1)

P

dH(x ,y) == L IXi - Yil
i=l

- Euklidovská vzdálenost (pro m == 2)

OJ
• Bhattachyova vzdálenost

p 1

dB(x, y) = [~ (y'xi - y'yi)2r

• Canberra vzdálenost

• Czekanowski koeficient

3.1 Hierarchické shlukovací metody

Hierarchické shlukovací techniky mohou probíhat dvěma různými zp ůsoby,

buď řadou postupných sloučení nebo řadou postupných dělení.

Aglorn erativní hierarchi cké m etodu začínají s individuálními obj ekty. Tedy
počet shluků je na začátku pro cesu roven počtu objektů . Nejvíce podobn é
obj ekty jsou sjednoceny nejdříve a t akto vznikl é počáteční skupiny jsou
nadále slučovány podle jejich podobností. Jak podobnost klesá , jsou nakonec
všechny podskupiny sloučeny do jediného shluku.

Divizivn í hierarchická m etoda pracuje přesně opačným směrem . Počáteční

jedin á skupina objekt ů je rozdělena do dvou podskupin. Tyto podskupiny
jsou dále děleny, až dostaneme jednoprvkové shluky.
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Výsledky obou hierarchických metod se obvykle znázorňuj í ve formě dvou
dimenzionálního diagramu , známého jako dendrogram. Na jedné ose se nan á
šejí shlukované objekty a na druhé ose se spojují objekty na úrovních od
povídajících vzdálenostem mezi objekty.

Mezi nejvíce používané aglomerativní hierarchické metody patří tzv. lin
kage metody. Linkage metody jsou vhodné pro slučování bodů , ale také
proměnných. Což neplatí pro všechny aglomerativní metody shlukování.

Nyní si popíšeme jednotlivé kroky aglomerativního hierarchického algo
ritmu pro seskupení N objektů:

1. Začneme s N shluky,t j . každý shluk obsahuj e jeden ob jekt, a pro každé
dva obj ekty spočítárne vzd álenost charakt erizující jejic podobnost ,
například pou žitím některé z výše uvedených měr vzd áleností , z nich
vytvoříme symet rickou matici typu N x N , tj. D == {dik}i,k=I,...,N, kde
dik je vzdálenost (podobnost) mezi i-tým a k-tým shlukem . Kdy ž se
jedná o vzdálenostní matici má na diagonále nuly, pokud o podobnostní
matici vyskytují se na diagonále jedničky.

2. Prohledáme vzd álenostní matici D (vzhledem k symetrii stačí jen dolní
nebo horní t rojúhelník) a najdeme nejbližší (nejvíce podobný) pár shlu
ků. Pro jednoduchost vzdálenost mezi nejvíce podobnými shluky U a
V označíme duv .

3. Sp ojíme shluky U a V , nově vzniklý shluk označíme (UV) . Nyní musíme
přepočítat m atici vzdáleností. Odstraníme řádky a sloupce odpovídající
individuálním shlukům U,V a přidáme řádek a sloupec poskytující in
formaci o vzd álenosti mezi novým shlukem (UV) a ostatními shluky.

4. Opakuj eme (N - l)-krát kroky 2 a 3, tj. po skončení algoritmu bu
dou všechny objekty v jediném shluku. V průběhu algorit mu si za
znamená vá me objekty tvořící nový shluk a úroveň (vzdálenost nebo
podobnost), ve kt erých se sjednocení uskutečňuj e.

K určení optimálního počtu shluků je mo žné použít koeficient determi
nace, kt erý značí přípustnou ztrátu informace. Ko eficient determinace je de
finován vzorcem

2 SSWuv
Ruv == 1 - S ST '

kde SST značí celkový součet č tverců neseskupených obj ektů a SSWuv
je součet č tverc ů vypočtený v průběhu shlukovací procedury po vytvoření

nového sh luku (U V). Proto že SST je kons t antní po celou dobu shlukování,
velikost koeficit entu zavisí pouze na SSWuv , který je nepřímo úměrný počtu

shluků , t j . s klesaj ícím po č tem shluků rost e.
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Tedy lze ř ící, že čím vyšší je tento koeficien t , t ím více je shluků a do chází
k menší ztrátě informace.

3.1.1 Single linkage (metoda nejbližšího souseda)

Vstupy algoritmu pro single linkage tvoří vzdálenosti nebo podobnosti
mezi jednotlivými dvojicemi objektů, kter é chceme shlukovat . Pojmem nej
bližší soused se rozumí nejmenší vzdálenost nebo největší podobnost. V první
řadě musíme najít nejmenší vzdálenost v mati ci D = {di j } a sloučit od
povídající shluky(objekty) U a V do jediného shluku (UV ). Ve třetí kroku
ob ecného algorit mu (uveden výše) potřebujemespočítat vzdálenosti mezi shlu
kem (UV) a nějakým jiným shlukem W. V případě single linkage je t ato
vzdálenost dána vztahem

d(uv) ,w = min{duw,dvw},

kd e veličiny duw ,dv w vyjadřují vzdálenosti mezi nejbližšími sousedy ve shlu
ku U a W , resp. V a W.

Výsledky single linkage mohou být znázorněny ve formě dendrogr amu
nebo st romového di agr amu. Kde větve stromu reprezent uj í jednotlivé shluky.
Větve se spojují do uzlů , jejichž poloha v di agr amu vyjadřuje úroveň , ve kt eré
nast ává sloučení.

Single linkage je jednou z mála shlukovac ích metod, kt eré m ů žou zob
razit neelip ti cké shluky. Tendence je set řídit shluky do dlouhých provazků

shlukli, známé jako řetězení. Řetězení může být zavádějící , jestli že objekty
na opačných kon cích řetězce jsou ve skutečnosti značně odlišné .

3.1.2 Complete linkage (metoda nejvzdálenějšíhosou
seda)

Complete linkage se od single linkage liší pouze v to m, že vzdálenost
mezi jednotlivý mi shluky je určena j ako vzdálenost mezi nejvzdáleněj šími

ob jekty shluků . Tedy complete linkage zj išťuje m aximální vzdálenost neb o-li
rnin irnální podo bnost. Tudíž změna nastává ve třetím kr oku ob ecného algo
ri tmu , kdy vzdálenost mez i shlukem (UV) a něj akým jiným shlukem W je
dána formulí:

d(uv ),w = max{duw , dvw} ,

kd e veličiny duw ,dvw vyj adřují vzdálenosti mezi nejvíce vzd álenými obj ekty
shlukli U a W, resp. V a W.
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3.1.3 Average linkage (metoda průměrné vazby)

Average linkage zachází se vzd álenostmi mezi dvěma shluky jako s prů

měrnou vzd áleností mezi všemi dvoji cemi obj ektů , kde každý obj ekt pat ří

do jiného shluku. Opět postupujeme podle obecného algoritmu a ve t řetím

kroku je vzd álenost mezi shlukem (UV) a jiným shlukem W stanovena po
mocí

d L:íL: k dík
(U V) ,W == NN'

(UV) W

kde dík je vzdálenost mezi i-tým obj ektem ve shluku (UV) a k-t ým objektem
ve shluku W a N (uv ) a N w jsou počty objektů ve shluku (UV) , respektivě

ve shluku W.
Na obrázku 3.1 jsou zobrazeny vzdálenosti mezi dvěma shluky pro jedno t

livé linkage metody. Obrázek 3.1 je pouze ilustrativní a byl převzat z knihy
Johnson,Wichern [9].

single Iinkage

/'

( 1

I
\

' - -

(a)

complete linkage

average Iinkage

Obrázek 3.1: Linkage metody

3.1.4 Wardova shlukovací metoda

Wardova shlukovací metoda je založena na minim alizaci "zt ráty infor
mace " při spojení dvou shluk ů . Jedn á se o metodu , která má tendenci od
straňovat mal é shluky a vytvářet shluky zhruba shodných velikostí, což je
vítaná vlastnost. Tato metoda se obvykle používá se zt rá tou informace br a
nou jako nárůst v chybě součtu čtvercového kri téria, ozn. ESS. Nejprve
určíme, pro daný shluk k , ESS k jako součet kvadratické odchylky pro všechny
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objekty shluku od střední hodnoty shluku (centroid) . J estliže je K shluků,

tak ESS definujeme jako součet ESSk přes všechny k = 1, .. . , K , neboli
ESS = ESS1 + ESS2 + ... + ESSK . V každém kroku analýzy je posou
zeno ESS při sjednocení všech možných dvojic shluků . A dva shluky, jeji chž
spojení má nejmenší vliv na nárůst ESS (tj. způsobuje minimální ztrátu in
formace) , jsou spojeny. Na počátku se každý shluk skládá z jednotlivých ob
j ektů, jestliže je N objektů , pak ESSk = O pro k = 1, ... , N , také E S S = O.
V opačném případě , kdy jsou všechny objekty obsaženy v jediném shluku
s N objekty, hodnota ESS je dána vztahem

N

ESS = L(Zj - z)'(Zj - z ),
j=1

kde Zj je j-tý obj ekt daného shluku a z je střední hodnot a všech obj ektů

seskupených v jediném shluku.
Výsledky Wardovy metody můžeme t aké zobrazit n a dendrogramu, kd e

na vertikální ose nanášíme hodnoty ESS, ve kterých dochází ke spojení.
Wardova metoda je založena n a t eorii, že sh luky vícerozměrných pozo

rování jsou očekávány zhruba ve t va ru elipsy.

3.1.5 Shrnutí hierarchických metod

Existuj e mno ho aglome rativních m etod shlukování, single linkage, com
plet e linkage a average linkage jsou pouze některé z nich. Ale všechny aglome
rativní metody dodržují námi popsaný ob ecn ý algorit mus v úvodu kapit oly
3.1.

J ako u většiny shlukovacích metod ani u hierarchických nejsou formálně

posuzovány zdroje chyb a rozptylů. Z tohoto důvodu jsou hier archi cké shlu
kovací metody cit livé na odlehlá pozorování.

V hierarchickém shlukovaní neexistuje opatření pro přerozdělení objektů,

kt eré mohly být nesprávně zařazeny v přechozím kroku. Proto je v ždy ne
zbytné pečlivě ověřit , zda-li je podoba shluků rozumná. Tudíž se doporučuj e

pro konktrétní problém zkus it několik shlukovacích metod a různé zp ů soby

přiřazení vzdáleností.
Stejné hodnoty v podobnostní neb o vzdálenostní m ati ci mohou způsobit

problém v hier archi ckém shlukování díky vícenásobnému řešení. Tedy den
drogramy odpovídaj ící rozdílnému postupu ve vázaní podobnost ech (vzdá
lenostech ) se mohou lišit , obzvláště při nižších úrovních. Tento problém je
zapříčiněn vícen ásobným řešením, kt er é se vyskytuj e u určitých druhů dat.
Vícenásobn á řešení nejsou obecně špatná, ale uživat el pot řebuj e vědět o je-
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jich existenci , aby skupiny (dendrogram) mohli být správně interpretovány
a pro rozdílná seskupení srovnána jejich překrytí.

Některé soubory dat a shlukovací metody mohou vytvářet inverzi. In
verze se vyskytuje, když objekty se dotýkají existujících shluků menšími
vzdálenost mi (většími podobnostmi) něž v předchozím sloučení. Inverze je
prezentována dvěma různými způsoby na následujícím obrázku 3.2 (ilustra
t ivní obrázek převzatý z knihy Johnson , Wichern [9]).

32
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o

I

ABC D

(i )

30

32

20

o

I

--

;\ B C D

(ii)

Obrázek 3.2: Dru hy zobrazení inverze

V tomto příkladu, shlukovací metoda spojí A a B ve vzdáleností 20.
V dalším kroku je přidáno do skupiny (AB) C ve vzdálenosti 32. Díky charak
teru shlukovacího algoritmu je D přidáno až do shluku (ABC) ve vzdálenosti
30, kt erá je m enší než vzdálenost, při kt eré bylo do shluku (AB) přidáno C.
Na obrázku 3.2 (i) je inverze znázorněna na dendrogramu překřížením větví,

v případě (ii) je znázorněna pomocí nemonotónní stupnice dendrogramu. In
verze se mohou vyskytovat , když není čistá shlukovací struktura a obecně se
vzt ahují ke dvěma hierarchickým shlukovacím algoritmům znamých jako cen
troid m etoda a m etoda střední hodnoty. Více se lze o tomto problému dočíst

ve studii Morgan a Ray [10] . Hierarchické procedury probrané v této kapitole
nejsou náchylné k inverzi.

3.2 Nehierarchické shlukovací metody

Nehierarchické shlukovací techniky jsou zamě ř eny na skupiny objekt ů

v množství K shluk ů , Počet shluků K m ů ž e bud' být stanoven předem

nebo až jako součást shlukovací procedury. V případě , že nemáme žádnou
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představu o volbě K, položíme K == JN/2 , kde N je celkový počet ob
jektů. Protože není stanovena matice vzd áleností (po dob ností) a základn í
data se neukládají v průběhu procedury, mohou být nehier archická metody
aplikovány na mnohem větší soubory dat než hierarchické t echniky.

Nehierarchické metody začínají buď z počátečního rozložení obj ektů

do skupin nebo z počátečního souboru "seed point ", která budou tvořit jád ra
shluků (obj ekty v daném shluku se mají co nejvíce podobat danému jádru ).
Dobrá volba počáteční konfigurace by měla být bez zjevných odchylek.

3.2.1 K-means metoda

MacQueen navrhl v roce 1967 pro níže popsaný algori tmus, kt erý přidělí

každé pozorování do shluku, jehož střed (těžiště) je nejblíže, te rmín K-means.
V jednodušší verzi je proces složen z těchto tří kroků:

1. Náhodně rozdělíme data do K výchozích shluků a vypočítáme souřad

nice střed ů jednotlivých shluků.

2. Postupně pro každé pozorování ur č íme vzd álenost od všech středů a
přiřadíme jej k nejbli žšímu shluku. Vzd álenost je obvykle počítána

použitím Euklidovské vzd álenosti (uvedena výše). Po každém přiřazení

nového pozorování do shluku musíme přepočítat středy pro shluky
přijímající nové obj ekty a nesmíme zapomenout na shluky, kt eré pozo
rování zt ratily.

3. Opakuj eme krok 2 tak dlouho , dokud nedojde k žádným novým přeřa

zením mezi shluky.

Spíše se doporučuj e , než začínat s náhodným rozdělením všech obj ektů

do K zahajovacích skupin , náhodné určení počátečních I{ středů ("seed
points "). Tímto způsobem můžeme obejít krok 1 a rovn ou pokračovat krokem
2. Další variant ou je zadání některých parametrů řešení. Míst o počtu shluků

musí být ud án zdrs ňuj íc í paramet r jako minimáln í přípustná vzdálenost stře

dů a zjemňuj ící parametry jako maximální přípustná vzd álenost obj ektu
od vlastního středu . Splnění uvedených podmínek se t aké kontroluje při kaž
d érnpřesunu . Shluky, které nespl ňuj í podmínku minimální vzdálenosti středů ,

splynou a rozklad se tak zdrsní. Obj ekt , který je příliš daleko i od nejbližšího
středu , se sám stane j ádrem nového shluku a rozklad se tak zjemní.

Konečné rozřazení pozorování do shluku je do jist é mír y závislé na počá

tečním rozdělení nebo na počátečním výběru "seed points ". Zkušenosti na
značuj í , že velká většina změn v rozřazení vznikne s prvním přerozdělením.

Popsaný algoritmus se osvědčuje jako velmi efekt ivní, k suboptimá ln ímu
řešení dojdeme většinou již po malém počtu it erací.
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Ke kontrole stability shluků je potřeba zopakovat algoritmus s novým
počátečním rozdělením. J akmile jsou shluky stanoveny, intuice ohledně jejich
int erpret ace jsou podporovány u nového uspořádání seznamu objektů, tak
aby t i, co se nacházejí v prvním shluku se objevili první, ti ve druhém další
atd. Zobrazení tabulky středů shluků a rozptylů během shlukování může

pomoci k vymezení počátečnách skupin při opakování algoritmu.

3.2.2 Shrnutí nehierarchických metod

yní si uvedeme několik argumentů pro nezafixování počtu shluků K:

1. Jestliže dva nebo více "seed points" nedopatřenímleží v jediném shluku,
pak jejich výsledné shluky budou špatně rozlišitelné.

2. Existence odlehlého pozorování může vytvářet aspoň jednu skupinu
s velmi rozptýlenými pozorováními.

3. Třebaže četnosti jsou známi ze složení K skupin, mohou být výběrové

metody takové, že data z řídkých skupin se neobjeví ve výběru. Rozdě

lení dat do K skupin by nemělo vést ke shlukům, které nedavají smysl.

V případech, kde jednoduchý chod algoritmu vyžaduje po uživateli spe
cifikaci K , je vždy dobrým nápadem spustit ho znovu pro několik různých

voleb K .
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Kapitola 4

Modely

4 .1 Zobecněné lineární modely (ZLM)

Mnoho modelů patří do třídy zobecněných lineárních modelů , které odvo
dili Nelder a Weddeburn (1972). 2L1\I1 jsou lineární mod ely pro t ransformaci
střední hodnoty náhodné veličiny, která má rozdělení z rodiny přirozených ex
ponenciálních rozdělení. Tyto modely se skladají ze třech základních složek.
N áhodná složka určující závisle proměnnou Y a její pravděpodobnostní rozdě

lení , system atická složka specifikující lineární závislost vysvětlujících promě

nných a třetí složka popisuj e závislost systemat ické složky a očekávané hod
noty náhodné složky.

I áhodná složka 2LM se skládá z nezávislých pozorování Y == (Y1 , ... ,YN) ,
která jsou z rodiny přirozených exponenciálních rozdělení. Každé Yi má hus
totu nebo rozdělení pravděpodobností ve tvaru

(4.1)

Hodnot a par ametru Bi se může lišit pro různé ind exy i == 1, . .. , N, v závislosti
na hodnot ách vysvětlujících veličin. Člen Q(Bi) se nazývá přirozený param etr.

Syst ematická složka 2LM vzt ahuj e vektor (1]1"" , 1]N) k vysvětlujícím

proměnným pomocí lineárního modelu

1]i == L {Jj Xi j

j

pro i == 1, ... , N,

kde Xij je známá hodnot a prediktoru j (j == 1, ... , p) namě řené veličiny

pro každé pozorování i a {Jj je neznámý parametr. Tato lineární kombinace
vysvětluj ících proměnných se nazývá lin eární predik tor.

Třetí složka 2LM spojuje náh odnou a systematickou složku. Nechť střední

hodnot a EYi == /-li pro i == 1, ... , N . Pak /-li je svázáno s 'rJi tak, že 1]i == g (/-li ),
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kd e funkce 9 je monotónní, diferencovatelná funkce. Tedy dosazením za Tli
dostaneme n ásledující vztah

g(/-Li) == L (JjXij
j

pro i == 1, ... , N.

Sp eciální volbou funkce g(/-L) == /-L dost aneme identickou vazbu 'r/i == {li ,
která určuj e lineární model pro střední hodnotu ve tvaru /-Li == L j (JjXi j
pro i == 1, ... , N. Jinou volbou je transformace střední hodnoty /-Li na přirozený

param etr , nazývá se kanonická vazba. Dost aneme mo del Q (Bi ) == g(/-Li) ==

L j {3i Xij pro i == 1, ... , N.
Mn oho kategori álních závislých proměnných je binárních (t j . rnají jen dvě

kat egorie). Každé pozorování lze klasifikovat jako "úspěch " nebo " neúspěch "

a t ot o reprezentovat pomocí hodnot 1 a O. Bernoulliho rozdělení binárn í
náhodné veličiny přiřazuje pravděpodobnosti P(Y == 1) == 'Tf a P(Y == O) ==

1 - Jr , kde 'Tf == EY. Bernoulliho rozdělení s parametrem Jr má hust otu

f (y , n) = nY(l - n )l - Y = (1 - n) C: nr= (1 - n) exp [Ylog C:J]
pro y == O a y == 1. Toto rozdělení také pochází z rodiny přirozených ex
ponenciálních rozdělení , dosazením Bi == 'Tf , a(Bi) == 1 - 'Tf, b(Yi) == 1 a
Q(Bi ) == log['Tf j (l - Jr)] do (4.1 ). V tomto případě se přirozený par ametr
nazývá logitová funkce. ZLM používající logit ové transformační fun kce se
nazývají logitové modely.

4.2 Logistická regrese

Logist ická regrese je jeden z patrně nejvíce pou žívaných modelů pro ka
tegoriální proměnné. Nechť Jr(x) == P(Y == 11X == x) == 1 - P(Y == 0IX == x)
pro binární závislou proměnnou Y a vysvětlující X. Tent o mo del předpokládá
nelineární závislost mez i 'Tf(x) a x, vyj ádřenou pomocí logistické regresní
funkce

expC80 + (3x)
Jr(x) == 1 + exp((Jo + (Jx)'

kde ((Jo , (J ) je vektor neznám ých parametrů.

Tato funkce pat ří do tzv. S-ovitě zakřivených regresních křivek.

P ro x -t 00 a f3 < O Jr (x) klesá k 0, pro (3 > O Jr(x) rost e k 1. Poněvadž je
logistická regresní funkce symetrick á, 'Tf(x) se blíží k 1 stej ně rychle jako k o.
Ry chlost r ů stu nebo poklesu křivky zav isí na parametru (J , pokud (J -t O
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,B > O
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!) < O

Obrázek 4.1: Logisti cká funkce

x

křivka se vyrovnává a postupně se přibližuj e k ho rizontální ose. Pokud se
(3 == Omůžeme říci, že binární veličina Y nezávisí na X .

P arciální derivace podle x je rovna

aJr (X )
ax == (3Jr (X ) (1 - Jr(x)].

Odtud dost áv áme, že křivka má nej větší sklon v bodě x, kde Jr(x) == 1/2,
toto nast ává pro x == - 130/13 a v tomto bodě má tečna sklon (3/ 4.

Potřebujeme nalézt monotónní, diferencovat elnou funkci 9, pro kterou je
logisti cká regr ese zobecněným lineárním modelem . Podíl pravděpodobností

P(Y == 1) a P (Y == O) , t j. šance, je roven

Jr(X)
( )

== exp({3o + f3x ).
1-Jrx

Z tohoto plyne základní int erpret ace paremetru 13, tj . s každ ým nárůstem x
o jednotku roste šance o e/3 . Hledanou funkci 9 dostaneme zlogaritmováním
šance :

Jr(X)
10git (Jr (x)] == log ( ) == 130+ f3x.

1 - Jr, X,

Tento vztah odpovídá logit ové funkci s lineárním prediktorem. Tudíž lo
gistický regresní mo del je zobecněným lineárním mo delem s binární náhod nou
složkou a logitovou transformační funkcí.

4 .2 .1 Poměr šancí

Porněr šancí je jedn ím ze způsobů jak určit význarnnost parametru .
Pro pravděpodobnost " úspěchu" Jr definujeme šunci jako rl == Jr / (1 - Jr).
Šance je vždy nezáporná, za předpokladu že úspěch je více pravděpodobný

než neuspěch , je rl > 1. V kontingenčních tabulkách v r ámci řádku i značíme
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šanci n i == 1ri/(l-1ri)' Pro kontingenční t abulky typu 2 x 2 můžeme definovat
poměr mezi nI a n 2, který se nazývá poměr šancí a je roven

Pro sdruženou pravděpodobnost {1rij} ekvivalentní definice šance v řadku i
je no == 1fol/Jr°2. Potom poměr šancí je 8 == 7fll/7f12 == 7f1l7f22 . Do poměru šancí

'/, '/, '/, 7f21/7f22 7f1 2 7f2 1

lze místo odhadů pravděpodobnostílze dosadit např. četnosti: § == n ll n22
1"12 n 2 1

Vlastnosti poměru šancí

Poměr šancí je vždy nezáporný. Nezávislosti veličin X a Y odpovídá
8 == 1, tj . nI == n 2. Když 1 < 8 < 00 , potom subjekty v prvním řádku

mají větší pravděpodobnost úspěchu než subjekty ve druhém řádku , to je
Jrl > Jr2. Tedy lze mluvit o "přímé úměrnosti" mezi veličinami X a Y. To
znamená, že pokud 8 == 4 šance úspěchu v prvním řádku je 4-krát větší než
v řádku druhém, ale neznamená to , že Jrl == 4Jr2. V případě O < 8 < 1 se
jedná analogicky o " nepřímou úměrnost ''. J estliže je něj aká pravděpodobnost

v kontingenční tabulce nulová, potom 8 je rovno O nebo 00. Prohozenírn
řádků nebo sloupců dostaneme novou hodnotu 8, která je inverzní hodno
tou k původní. Ale hodnota poměru šancí se nezmění , zaměníme-li v definici
veličiny X a Y, tj. prohodíme-li řádky a sloupce. Tedy nezáleží na tom, kt erou
z nich považuj eme za závi sle a kterou za nezávi sle proměnnou.

4.3 Mnohonásobná logistická regrese

Jednorozměrný model logistické regrese m ů žeme rozšířit na model s mno
honásobnými vysvětlujícími proměnnými. Pro model 1r(x) == P(Y == 1)
pro x == ( Xl ,' .. ' X p) dostaneme logit[1r(x) ] == (30 + (31X l + (32X2 + ... + (3pxp.
Alternativní formule je rovna

1r( X) == exp ({Jo + {31X l + {32X2 + + (3p xp)

1 + exp ((30 + (31Xl + (32X2 + + (3pxp)

4 .3 .1 "Stepw ise" regrese

(4.2)

Ve většině případů platí, že čím méně parametrů model obsahuj e, tím je
robustněj ší. Proto se k vyloučení nevýznamných parametr ů používá t zv. "step
wise cc regrese, nebo-li iterační metoda postupné regrese.
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Stepwise procedura je založena na statist ickém algoritmu, kt erý kontro
luje " důležitost" proměnných , které na základě pevného rozhodovacího pra
vidla, bud' zahrne do modelu , nebo je z něho odstraní. "Důležitost " je defi
novaná jako míra st at ist ické signifikance koeficientu prom ěnn é. V logisti cko
regresním modelu je signifikance většinou měřena pomoc í statist iky podílu
věrohodnosti pro porovnání dvou modelů , kt erá je definovaná v nás ledující
kapi tole. Tedy nejvíce " důležitá" proměnná je ta s největší statist ikou podílu
věrohodnosti G2

.

Proces přímé volby postupně přidává param etry, dokud další přidání

zlepšuj e shodu modelu. V každ é fázi je vybrán param etr odpovídající nejvý
raznějšímu zlepšení modelu. Nejlep ším kri t ériem pro testování parametrů

v modelu je p-hodnota (z testu, kt erý t estuje nulovost koeficientu), tudíž vy
bereme parametr s minimální touto hodnotou a ten přidáme do stávajícího
modelu, pokud je jeho p-hodnota větší než předem zvolená hladina, jinak al
goritmus ukončíme. Tento algoritmus také obsahuj e zpětný krok , kdy v každé
fázi může být vyjmut parametr , kt erý se stal nevýznamným . V tomto případě

vyb ereme parametr s největší p-hodnotou a opět ho porovnáme s danou hla
dinou, pokud je p-hodnota menší par am etr vyjmu.

Proces zpětné eliminace začíná s komplexním modelem a postupně docház í
k zjednodušování modelu. V každé fázi je vyjmut parametr , jehož odeb rání
způsobí nejmenší poškození modelu (tj . s největší p-hodnotou) . Algoritmus
končí ve chvíli, kdy žádné další vynechání nevede k signifikantnějšímu mo
delu.

4.4 Pearsonůvtest a test podílem věrohodnosti

Nyní si popíšeme dva testy, kt eré se používají k ověření dobré shody. Tyto
testy slouží k srovnání pozorovaných a očekávaných hodnot.

echť X a Y jsou kategori ální proměnné , potom 'Trij značí pravděpodob

nost , že (X, Y) náleží do buňky v řádku i a v sloupci i , nij značí četnosti a
navíc platí , že ti == L i L j n ij je celková velikost výběru.

Nechť { 'Tri+} == L j 'Trij a {'Tr+j } == L i 'Trij jsou nezávislé. Jejich maximálně

věrohodné odhady jsou rovny výběrovým marginálním pom ě r ů m ni + == ni+/n,

n+j == n+j/n, pak odhadnuté očekávané četnosti jsou {l ij == nni+n+j ==
n i+n+j/n. Tudíž Pearso nova statist ika je rovna

Jest liže (1 x J) kontingenční tabulka má 1J kategorií, lze dokázat , že ./y 2 má
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asymptoticky X2 rozdělení s (1 -l)(J -1) stupni volnosti , protože k výpočtu

{Lij potřebuje odhady {1ri+} a {1r+ j }.

Podíl věrohodnosti je roven

A == 1ri1rj(ni+n+j) nij.
n l J

ti 7ri1rjnij

Potom statistika podílu věrohodnosti je - 2log A, označuj e se G2 a je dán a
vztahem

2 '"' '"' n ijG == - 2 log A == 2 L.." L.." n ij log ~ ,
. . /-l "tJ
"t J

kde {Lij == n i+n+jln. Pro velké výběry má G2 asymptot icky X2 rozdělení

s (1 - l)(J - 1) stupni volnosti.
Z toho plyne, že G2 a X 2 mají limitně stejné X2 rozdělení. Ve skutečnosti

jsou asymptoticky ekvivalentní, tj. X 2 - G2 konverguj e v pravděpodobnosti

k nule. Konvergence k X2 je pro X 2 rychl ejší než pro G2 . X 2 je dobře apro
ximováno pro velká 1 nebo J , když očekávané četnosti jsou větší než 1 a
nepřekročí 5. Zatímco pro G2 nast ává špatná aproximace, pokud niI J < 1.

4.5 Porovnání dvou modelů

Statistika podílu věrohodností - 2(Lo - Ll) t estuje, zda-li něj aké par a
metry modelu nejsou rovny O po rovnánírn logaritmu věrohodnostní funkce
Ll pro sestrojený model NII s hodnotou logaritmu věrohodnostní funkce Lo
pro jednodušší model M« . Označme tuto statistiku G2 (MoIMr). Tato statis
t ika má asymptot icky X2 rozdělení se stupni volnosti , které jsou rovny rozdílu
počtu parametrů jednotlivých modelů .

Nechť Ls definuje maximální hodnotu logaritmické věrohodnostní funkce
pro saturační model, pak pro porovn ání dvou modelů dost áváme statistiku

G2 (.L\l oIM I ) - 2(Lo - Ll)

== - 2(Lo - Ls ) - (-2(L I - Ls )]

== G2(M
o) - G2(Mr).

Tedy testová statist ika porovnávající dva modely je identi cká s rozdílem
G2 statistik dobré shody pro oba porovn ávané modely.

4 .6 Maximálně věrohodné odhady

Nechť Y je závislá proměnná s Bernoulliho rozdělením a vektor
x, == (XiO' Xi1, ... ,Xip) označuje i-t é uspořádání hodnot p vysvětlujících pro
ménných, kde i == 1, .. . ,N. Poku d N je počet nezávislých pozorování , pak
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pro spojité vysvětlující veličiny může být vektor x, různý pro každé pozo
rování, t edy N == ti, Logisti cký regresní model je vyj á d ř en vzt ahem

i == 1, .. . ,N. (4.3)

Jedná se pouze o alternativní zápis vzorce (4.2) pr o mnohonásobnou logis
tickou regresi , za předpokladu XiQ == 1.

4.6.1 Soustava věrohodnostníchrovnic

Když ve více než jednom pozorování se vyskytuj e stejná hodnota Xi,
označíme jednotlivé četnost i ni a počet " úspěchů " považujeme za realizaci
náhodných veličin Yi. Potom {Yl, ... ,Yp} jsou nezávislé veličiny s binomickým
rozdělením se st ř ední hodnotou EYi == n(Tr(Xi) , kde L f=l n j == ti. Jejich sdru
žená pravděpodobnostní funkce je dána vztahem

N
II 1f(xi)Yi [l -1f (xi ))ni-Yi ==
i= l

{Ů exp [ log C:(:(~i)Y'] }{fi [I - 1r(Xi)]n, } =

{ exp [~ Yi log 1 :~(~i )]}{fpI -1r(Xi)rl

Protože pro logistický regresní model (4.3) platí následující vzt ahy

[1 - 1f(Xi ))

1 g 1f(Xi)
1 - 1f(Xi)

exp [~ Yi log 1 :(:(~i) ]

1

1 + exp (L j J)jXi j )

log [ exp (L (3jXij) ] = L (3jXij
j j

je logarit mus věrohodnostní funkce roven

L((3) = L (L YiXij) (3j - L ni log [1 + exp ( L ,f3jX ij) ]
J 1. ~ J
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a parciální derivace L((3) podle (3j

Položením parciálních derivací rovno nule získáme následující soustavu věro

hodnostních rovnic

j == 1, .. . ,p, (4.4)

kde 7ri == exp(I:k ~kxik)/[l+ exp(I:k ~kXik)] je maximálně věrohodný odhad
1f(Xi) .

Necht X označuje matici typu N x p , která obsahuje hodnoty Xij . Pak
soustavu věrohodnostních rovnic (4.4) lze zapsat

X/y == X/jL,

kde {Li == ni7ri · Rovnice jsou nelineární vzhledem k ~ a tudíž vyžadují iterační
řešení. Mezi používané metody patří Newton-Raphsonova a Fisherova me
toda, která jsou popsány v dalším textu.

4.6.2 Rozdělění maximálně věrohodnýchodhadů

Maximálně věrohodný odhad /3 má při velkých výběrech asympto ticky
mnohorozměrné normální rozdělení s kovari anční maticí rovnou inverzní Fishe
rově informační matici, ale po uze za předpokladu regu larity. Fisherova in
formační matice je záporně vzatá očekávanáhodnota matice obsahující druhé
parciální derivace logaritmické věrohodnostní funkce. V případě logistické re
grese m á pozorovaná informační matice prvky

Protože se nejedná o funkci {Yi} , tak pozorovaná i očekávaná hodnota Fishe
rovi informace jsou identické.

Dosazením maximálně věrohodných odhadů /3 do informační matice a její
inverzí získáme odhad kovarianční matice

kde diag [ni7ri(l - 7ri)] označuj e diagonální matici typu N x N s prvky
{ni7ri(l - 7ri )} na hlavní diagonále a X matici typu N x p.
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Použitím éOV(/3) m ů žeme odvodit (3 a příslušný efekt, jako je pom ě r šancí.
Můžeme také sestrojit interval spolehlivosti pro pravděpodobnosti 7f (x) jed

notlivých uspořádaní x . Odhadnutý rozptyl pro logit[n-(x)] == x/3 je roven
xéOV (/3 )x'. Pro velké výběry je interval spolehlivost i na hladině a roven

logit['fi-(x)] ± Za/2V xéíiú(/3 )x'.

4.7 Newton-Raphsonova metoda

Newton-Raphsonova metoda je iterační metoda pro řešení soustav ne
lineárních rovnic, jde o soustavy určující body, ve kterých funkce nabývá
svého maxima. Nyní si popíšeme, jak Newton-Raphsonova metoda zj išťuje

hodnotu /3,ve které je funkce L((3) maximalizovaná. Máme-li počáteční hrubý
odhad, druhý odhad získáme pomocí aproximace funkce, kterou maximalizu
jeme na okolí počátečního odhadu pomocí polynomu druhého řádu . Tuto funk
ci poté rozvineme do polynomu druhého řádu na okolí druhého odhadu a její
maximalizací získáme třetí odhad. Tímto způsobem metoda generuje po
sloupnost odhadů , kt eré konvergují k /3. Ale pouze za předpokladu , že funkce
je přiměřená a počáteční odhad je dobrý.

Nechť u' == (oL({3)/O{Jl, 8L((3)/8{J2 "") a nechť H je mati ce s prvky
hab == 82L({3)/of3a8f3b , nazýv á se Hessi án. V kroku t (t == 0,1 ,2 , . .. ) v itera
č n ím procesu aproximujeme L((3) v okolí (3(t) pomocí Taylorova rozvoje do dru
hého řádu

L((3) ::::::; L ((3(t)) +u (t)' ((3 - (3{t)) + ~ ((3 - (3 (t )) 'H(t) ((3 - (3 (t )) ,

kde u(t)' == u' II3=f3(t) a H (t) == H 1 f3=f3(t).
Řešením rovnice oL({3)/8(3 ~ u(t)+ H (t)((3-(3 (t)) == Odost ávám e za předpo

kladu regularity matice H (t)

(4.5)

Iterační proces ukončíme , jakmile změny mezi po sobě jdoucími cykly jsou
význarnně malé. Za odhad /3 vezmeme poslední it eraci.

Obvykle je konvergence f3 (t) k maxim á lně věrohodnému odhadu /3 u New
ton-Raphsonovy metody rychlá a proběhne relativně málo it erací. Pro velká
t a pro každé j splňuj e

lf3j t+l ) - ~j l ::; clf3Y) - ~j12 pro něj aké c > O

a t edy řád konvergence je roven dvěma.
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4.8 Newton-Raphsonova met o da pro logist ic
kou regresi

Pro logistickou regresi platí:

(4.6)

kde
(t) exp (L~=l f3Y) Xi j )

«. == ("'"'P (t) )
1 + exp Ltj=l f3j Xi j

K odvození iterační formule použijeme obecného vztahu (4.5) a dostávame

kde p;t) == n i1fit).
Dosazením počátečního odhadu [3 (0) do (4.6) dostávám e 1r (O) . Pro t > O

postupuj eme v iteračním procesu střídavým použitím vztahů (4.7) a (4.6).
Lze dokázat , že v limitě hodnoty 1r(t ) a [3(t ) konvergují k maximálně věrohod

ným odhadům -n- a fi (Walker , Ducan 1967). Matice H (t ) konverguje k matici

fl == -X/diag [ni1f; t)(l - íTY) ) ] X .

4 .9 Fisherova metoda

J edn á se o alterna ti vu k ewton-Raphsonovy metody popsané v předchozí

kapi tol e. Ob a algoritmy dávají ty samé odhady parametr ů , pouze kovari a rč ní

matice odhadů parametrů mohou být nepatrně rozdílné. Toto je způsobeno

tím, že Fisherova metoda je založena na očekávané informační matici , zatímco
Newto n-Raphsonova metoda na pozorované informační mati ci. V případě

bin árního logitového modelu jsou tyto informační matice t otožné, te dy vý
sledná kovarianční matice odhadů je identi cká pro oba algoritmy.

Necht Z j == (Zlj , . . . , Zkj )' je vícerozměrná proměnná t aková, že

z..== { 1 jestli že Y, == i,
1,J O jinak.

avíc íTij značí pravděpodobnost , že j -té pozorování je závislé na i, očeká

vaná hodnota Z j je rovna 1rj == (íTlj , ... , 1fkj )' a 1f(k+ l )j == 1 - L~l íTij ·
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Kovarianční matice Z j je V j , kt erá je kovarianční m at icí mnohorozměrné

náhodné veličiny s vektorem parametr ů 1ri

Nechť O je vektor regresních parametrů , jinými slovy O == ((30" .. , (3k)' .
Nechť D , je m atice parciálních derivací 1rj podle O. Potom rovnice pro odhad
regresních parametrů je rovna

LD~Wj (Zj - 1rj) == 0,
j

kd e W j == WjfjVj l , Wj jsou váhy a J j jsou četnosti j- t óho pozorová ní a

V j l je zobecněná inverzní matice v; V j l je vybrána jako inverzi di agon ální
matice s 1r j na diagonále.

Pokud 00 je počáteční hodnota, pak maximální věrohodný odhad para
metru O je získ án iteračně j ako

Bm+! = Bm+ (LDjWjDjf 1LDjWj(Zj - 1rj ),
j j

kde D j ,Wj a 1rj jsou vyhodnoceny pro Om. Druhý člen součtu je tzv. ve
likost kroku. J estiže věrohodnostní odhad Om+l je menší než odhad Om, pak
Om+ l je přepočítánnapříklad pomocí p ůlení kroku . Iterační proces pokračuje ,

pokud Om+ I leží významně blízko u Om ·

Potom maximální věrohodnostní odhad O je roven Om+l a kovarianční-matice O je odhadnut a jako

kd e ů, a Wj jsou D , a W j odhadnuté pro 8.
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Kapitola 5

Hodnocení diskriminační
schopnosti

Při hodnocení diskriminační schopnosti se zjišťuje, jak skóringový mo
del rozlišuje defaulty a nedefaulty ("dobře" splácené úvěry). Existuje mnoho
různých statistických technik na hodnocení diskriminační schopnosti. á
sledující metody bývají často doporučovány v odborné literatuře nebo jsou
populární ve světě financí: I

• Cumulative accuracy profil (CAP) a statistika accuracy ratio AR)
(

• Receiver operating charakteristic (ROC) a statistiky ROC míra a Pi-
etr ův koeficient

• Podmíněná entropie, Kullback-Leibler vzdálenost, conditional infor-
mation entropy ratio (CIER) »>:

• Informační hodnota (odchylka, index stability)

• Kendall's T a Somers'D

Mezi metody, které se používají nejvíce , patří AR a ROC-míra a to
především díky jejich st atistickým vlastnostem a intuitivní reprezentaci kon-

strukce.

5 .1 Cumulative accuracy profiles a accuracy

ratio

CAP je také znám jako Lorenzova křivka. Jedná se o vizuální nástroj
pro zhodnocení efekt ivity skóringového modelu. Konkávnost křivky CAP
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je ekvivalentní s vlastností, že podmíněná pravděpodobnost defaultu k pří
slušnému skóre odpovídá klesající funkci skóre. Jinými slovy je způsobena

nepřímou úměrností mezi podmíněnou pravděpodobností a skóre. Tvar CAP
křivky závisí na poměru solventních a nesolventních dlužníků ve výběru.

Z tohoto důvodu může být vizuální porovnání CAP mezi rozdílnými výběry
pozorování zavádějící, pokud nemají stejné procento defaultů.

Konstrukce CAP křivky je snadná a lze ji popsat následovně. ejprve seřa

díme všechny dlužníky podle jejich skóre, od dlužníků s nejmenším skóre
k dlužníkům s nejvyšším (tj. od nej rizikovějších k nejsolventnějším). Pro da
nou část 8 z celkovéh o počtu dlužníků je CAP konst ruována pomocí vypočtení
procenta defaultujících dlužníků d(8), jejichž skóre je menší nebo rovno n Ž

maximální skóre v části 8. Toto provedeme pro všechna 8 v rozmezí 0% až
100% a dostaneme následující CAP křivku. Obrázek 5.1 je pouze ilustrativní
a byl převzat z článku Basel [4] .

- "<4--------
idealni model

poměr všech dlužníků

sk óringový model

------ náhodn ýmodel

O~-------------------'----'"
O

Obrázek 5.1: CAP křivka

Ideální skóringový model by měl všem defaultům přiřadit nízké skóre na
proti tomu všem spláceným úvěrům vysoké. Pro tento případ je CAP křivka

rostoucí a blíží se jedné. Pro náhodný skóringový model,který přiřazujeskóre
jednotlivým klientům náhodně, bez diskriminační schopnosti platí, že část

8 všech dlužníků s nejnižším skóre zahrnuje 8 procent všech defaultujících
dlužníků. Reálný skóringový systém bude někde mezi těmito dvěma extrémy.
Získaná pozorování by ovšem měla být interpretována opatrně, protože silně

závisí na počtu zdefaultovaných dlužníků ve výběru. Podle Engelmann a kol.
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[6 , strana 82] se jedná o validační výběry, které obsahují méně než 50 defaultů.

Běžněji se používá statistika založená na CAP, accuracy ratio (AR). Je
definována jako poměr plochy an mezi CAP křivkou pro validovaný model a
CAP křivkou pro náhodný model a plochy a p mezi CAP křivkou pro ideální
model a CAP křivkou pro náhodný model , t edy

AR == aR.
ap

Skóringový model je tím lepší, čím se více blíží k jedné. Praktické zkušenosti
naznačuj í, že se hodnoty AR pohybují mezi 50% a 80%.

5.2 Receiver operating characteristic a AUC

Stejně jako CAP je ROC vizuální nástroj , pomocí jenž můžeme jednoduše
posoudi t , zda-li jsou dva reprezentativní výběry skóre vhodné. Konstrukce
je t rochu více komplexněj ší než pro CAP a na rozdíl od CAP nevyžaduje
znát výběrovou skladbu. Stej ně jako u CAP konkávnost křivky je ekvi
valentní s tím, že podmín ěn á pravděpodobnost je klesající funkcí skóre a
nekonkávnost (kdy poměr mezi defaulty a nedefaul ty mezi dvěma po sobě

jdoucími třídami vzroste) indikuje suboptimální použití informace v popisu
skóringové funkce. Jednotlivé části ROC křivky odpovídají skóre a směrnice

této úsečky je určena relativním poměrem defaultů a nedefaultů . Tento poměr

s vyšším skóre klesá. Jednou z možných st atistik je tzv. ROC mír a neboli
plocha pod křivkou (AUC) , která je lineární transformací AR. St ati stické
vlastnosti AUC se shodují s Mann-Whitney statistikou, modifikace Wilcoxo
nova testu.

Konstrukci ROC křivky lze popsat pomocí obrázku 5.2 , který znázorňuj e

možná rozdělení skóre pro defaultující a nedefaultující dlužníky. Pro ideální
mod el by byla tato rozdělení oddělena. Což pro reálný skóringový model
obvykle není mo žné. Tedy obě rozdělení se překrývají , jak je možné vidět

na obr ázku 5.2. Jedná se pouze o ilust rativní obrázek převzatý z članku

BASEL [4] .
Předpokládáme, že lze nalézt skóre, ve kterých buď dlužníci zdefault ují

nebo přečkají další časovou periodu. Jednou možností pro rozhodování by
mohlo být zavedení mezní (limitní) hodnoty C, jako na obrázku 5.2. Klasifi
kujeme každého dlužníka se skóre menším než C jako potencionální defaul t
a každého dlužníka se skórem vě t š ím než C jako nedefaultujícího. Tedy jsou
možné 4 rozhodovací výsledky. Jestli že je skóre nižší než limitní hodnot a C a
dlu žníci později zdefau ltují, rozhodnutí bylo správné. Jinak jsme špatně kla
sifikovali nedefau ltujícího dlužníka jako default ujícího . Jestliže skóre je vyšší
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c
Defaultujicí dlužníci

Skóre

Obrázek 5.2: Rozdělení skóre

než limitní hodnota a dlužník nezdefaultovat, pak byla klasifikace určena

správně . Jinak byl dlužník nesprávně přiřazen do skupiny nedefaultujících.
Definujeme hit rate HR(C)jako

HR(C) = HJ~) J

kde H (C) je počet defaultů předpověděných správně s mezní hodnotou C a
ND je celkový počet default ů ve výběru. Jedná se tedy o defaulty, které byly
správně klasifikovány pro danou limitní hodnotu C (tj. kolika defaultům bylo
zabráněno) .

False alarm raie FAR(C) je definována jako

FAR(C) = F(C) ,
NND

kde F(C) je počet nedefaultů, které byly klasifikovány nesprávně jako de
faulty, při pou žítí limitní hodnoty C. Celkový počet nedefaultů (splácených
úvěrů) ve výběru je značen NND' Jedná se tedy o ukazatel, o kolik "dobře "

splácených úvěrů by banka přišla. Na obrázku 5.2 je HR(C) oblast nalevo
od limitní hodnoty C pod rozdělením skóre defaultů (vybarvená a vyšrafovaná
část ), zat ímco F AR(C) je oblast nalevo od C pod rozdělením skóre nede
faultů (čtverečkovaná a vyšrafovaná část).

RO C k řivka je sestavena následovně. Pro všechny limitní hodnoty C, které
jsou zahrnuty v rozsahu skóre, jsou spočteny poměry H R(C) a F AR(C).
ROC křivka (na obrázku 5.3 - ilustrativní obrázek převzatý z článku BA8EL
[4]) je graf H(C) versus FAR(C).

Teoreti cky bychom mohli dostat kontinuum dvojic HR(C) a FAR(C).
V praxi ovšem dostaneme konečný počet bodů na ROC křivce. Celou ROC
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skóringový model
..---------ideální model

1
false alarm rate

náhodný model

AUC

O~-------------------~----+

O

Obrázek 5.3: ROC křivka

křivku pak dostaneme vhodnou interpolací těchto bodů. Body (0,0) a (1,1)
jsou obsaženy v každé ROC křivce, protože pro C < min (skóre) máme
H (C) = F (C) = °a pro C > max(skóre) dostaneme H(C) = ND a
F(C) = NND.

Vlastnosti skóringového modelu jsou lepší pro příkrou křivkuv levé spodní
části a při blízkosti křivky u bodu (0,1). Podobně je tím lepší, čím je větší

plocha pod křivkou (AUC). Tato plocha může být spočtena

.4UC = IIHR(FAR)d(FAR).

Plocha AUC je rovna 0,5 pro náhodný model bez diskriminační schopnosti
a je 1 pro ideální model. Přijatelný model z praxe se pohybuje mezi těmito

hodnotami.

5.3 Vztahy mezi AR a AUC

Lze dokázat , že AUC a accuracy ratio AR jsou spojeny prostřednictvím

lineární t rans formace
AR = 2AUC-1.
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Důkaz je možno nalézt v Engelmann a kol. [6, strana 83]. V důsledku toho
AUC ani AR nezávisí na poměru defaultů ve výběru a mohou být použity
pro jejich odhady.

5.4 Intervaly spolehlivosti pro AR a AUC

Nyní probereme jednoduché metody výpočtu intervalů spolehlivosti pro
AUC, plochu pod ROC křivkou . Stejné úvahy lze použít na AR pomocí výše
uvedené relace. Prezentované výsledky jsou založeny na článku Basel [4].

Šíř'ka intervalů spolehlivost i závisí na konkrét ních výběrech pozorování
použitých pro vývoj modelu. Empirické chování diskriminační schopnosti
v závislosti na velikosti vzorku je prezentováno v nume rické části práce.

Začneme s pravděpodobnostní interpretací AUC. Dva dlužníci jsou vy
bráni náhodně, jeden z rozdělení defaultů a druhý z rozdělení nedefaultů

(jednotlivá rozdělení jsou znázorněna na obrázku 5.2). Skóre defaultů a ne
defaultů stanovená tímto zp ůsobem mohou být interp retována jako real i
zace spojitých náhodných veličin SD a SND . Předpokládejme , že je určeno ,

který dlužník zdefaultuje. Obvykle jde o dlužníka s menší hodnotou skóre.
Pravděpodobnost , že je určen správně je rovna P (SD < SND)' Snadno doká
žeme, že tato pravděpodobnost je rovna AUC.

AUC == j 'l HR(FAR)d(FAR) = t' P(SD < C)dP(SND < C)
o .Jo1:P(SD < C)fSND(C)d(C) = P(SD < SNn),

kde f S ND je hustota pravděpodobnosti SND. H R(C) můžeme interpreto
vat jako pravděpodobnost SD, která je nižší než limit ní hodnota C,
P(SD < C), a FAR(C) jako pravděpodobnost SND nižší než C,P(SND < C) .
Tedy plocha pod křivkou ROC je rovna pravděpodobnosti, že SD je menší

skóre než SND'
Tato interpret ace se vzt ahuj e k Mann-Whitneyovu U-testu. Jestliže vybe-

reme defaul t se skórem SD z SD a nedefault se skórem SND z SND a definujeme

l1'DND jako ~
, _ { 1 jestliže SD < SND ,

UD ,ND - O jinak,

potom t stová statistika i: je definovaná jako

A l ",
u == N N Z:: UD,ND,

D~ ND (D,ND)
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kde se jedná o součet přes všechny dvojice defaultů a nedefaultů (D, ND)
ve výběru. Povšiměme si, že Uje nestranný odhad P(SD < 8 N D) , tj.

AUC == EU == P(8D < 8 N D).

Kromě toho oblast AUC zpočtena z empirických dat je rovna U. Pro roz

ptyl (jbnajdeme nestranný odhad ~ jako

kde PD,D ,ND a PND,ND,D jsou odhady PD,D,ND a PND,ND,D , které jsou
definovány

PND,ND,D= P (SNDl ,SND2< SD )+P(SD <SNDl ,SND2) -P(SNDl <SD<SND2)-P(SND2<SD <SNDl) '

8 Dl ,8D2 jsou nezávislá pozorování náhodně vybraná z SDa 8N Dl ,8 N D2 jsou
nezávislá pozorování náhodně vybraná z 8 ND.

Pro N D , NND -t 00 víme, že (AUC - U)/~ má asymptoticky normální
rozdělení s nulovou střední hodnotou a jednotkovým rozp tylem. Intervaly
spolehlivost i s hladinou spolehlivost i a sest rojíme pomocí vzt ahu

( " (l +a) " (l +a))P U - 50 <1> -1 -2- < AUC ::; U + 50<1> -1 - 2- ~ a,

kde cI> je distr ibuční funkce st andardizovaného normálního rozdělení.

Pro provedení empirické analýzy vyžadujeme, aby počet defaultů by byl mi
nimálně kolem 50. Aby bylo garant ováno, že vzt ah uvedený výše je přij atelná

aproximace . Hodnoty Ublízko Oznamenají, že rozdělení skóre defaultů a ne
defaultů jsou téměř oddělené , t j . skóringový model je skoro ideální. Není
znám skóringový model mající takovou diskriminační schopnost.

Za předpokladu , že je splněna aproximace normálním rozdělením odhadu
AUC, dostaneme následující reprezentaci L, intervalu spolehlivosti na hla
dině a pro správnost hodno ty AUC

[
" l( l+a ) " 1(l +a)]t.. == U- (jO <1> - 2-'U+ 0-0<1> -2- .

Jinými slovy, pro nějakou hodnotu a mezi U- 50 <1>-1( l~a) a U+50 <1>-1 ( l~a)

nern ů že být hypotéza, že AUC == a zamítnuta na hladině významnosti a . Po
znamenejme , že šířka tohoto intervalu spolehlivosti zejména závisí na hladině
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spolehlivosti a a také na celkovém počtu defaultů ve výběru. Platí, že čím

více je zdefaultovaných dlužníků ve výběru, tím je interval spolehlivosti užší.
Pomocí vhodného statistického softwaru mohou být odhadnuty intervaly spo
lehlivosti AUC.

Pro výraz , uvedený výše pro ~ odhadu u, existuje horní mez, která
může být použita pro dosažení pocitu vlivu hladiny spolehlivosti a výběrové

velikosti na šířce intervalu spolehlivosti:

'2 AUC(l - AUC)
(J" ~< .

u - min(ND, NND)

5.5 Pietrův index

Piertr ův index m ů že být geometricky definován jako maximální plocha
trojúhelníka vepsaného mezi ROC křivku a diagonálu jednot kového čtverce

(která je právě ROC křivkou skóringového modelu bez diskriminační schop
nosti). Díky této definici je snadno odhadnutelný z výběru dat. Ekviva
lentně může být Pietrův index chápán jako polovina maximální vzdálenosti
ROC křivky a diagonály. V případě konkávní křivky, ta bude v mnoha
případech důsledkem optimalizačníprocedury, interpretace Pietrova indexu
jako vzdálenosti vede k

Pietra index := J2j4maxIHR(C) - FAR(C)I.
c

Člen maxima na pravé straně rovnosti je proslulý jako Kolmogorov-Smir
novova testová statist ika distribučních funkcí HRa FAR, které byly defi
novány výše.

5.6 Míra entropie

Entropie je myšlenka z informační teorie vztahující se k množství espo
lehlivosti (problematičnosti) , která je eliminovaná v expenmen u. V našem
případě je t ímto experimentem pozorování dlužníků v čase, aby se rozhodlo
o její či jeho solvent nostním statutu. Nespolehlivost statutu solventnosti je
vysoká, jestliže aplikovaný skóringový model nemá žádnou diskriminační

schopnost .
Definujeme informační ent ropii H(p) události s pravděpodobností de-

faul tu p jako
H (p) := - (p log (p) + (1 - p) log (1 - p)).

Informační ent ropii si lz představit jako funkci pravděpodobnosti defaultu
p, je vidět na obráz ku 5. (ilustrativní obrázek převzatý z članku BA8EL [4]).
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Obrázek 5.4: Míra entropie

Z obrázku 5.4 je vidět, že informační entropie nabývá svého maxima pro
p == 1/2, jde o stav, ve kterém se projevuje největší nejistota(nestálost).
Jestliže se p rovná nule nebo jedné, nebudou se vyskytovat s jistou jak posu
zované t ak doplňkové události a tedy se neodhalí vůbec žadná informace.

Bereme v úvahu skóringový model, který produkuje skóre S, je-li apli
kovaný na dlužníky. Jestliže D označuje události "defaultujících dlužníků"

a D doplňující události "nedefault ujících dlužníků ", můžeme aplikovat in
fornační ent ropii H s pravděpodobností P(DIS), podmíněnou pravděpodob

ností defaultu daného skóre S . Výsledky této operace mohou být posouzeny
podrníněnou inforrnací ent ropie defaultní události,

H (P(D IS) ) == - (P(DIS) log P(DIS) + P(DIS) log P(DIS)) ,

jde o náhodnou proměnnou, jejíž očekávání může být spočteno.Toto očekává

ní se nazývá podmíněná entropie defaultní události (s ohledem na skóre S) a
může být formálně popsána jako

u, = -E(P(DIS) logP(DIS) + P(DIS) logP(DIS)].

Lze dokázat , že podmíněná entropie defaultní události je nejvýše rovna
nepodníměné informační ent ropie defaultní události , tj. Hs ~ H (p). Proto
průměrná velikost informace, která může být odhalena, jestliže skóre je známé,
je vždy menší než informace v případě apriorních neznalostí. Tento rozdíl je
znám pod názvem Kullback-Leiblerova vzdálenost, tj.

K ullback - Leibler Distance = H(p) - Hs ,
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jestliže tuto vzdálenost normujeme nepodmíněnou informační entropii, do
staneme conditional information entropy ratio (CIER), tedy

CIER == H(p) - Hs
s H(p)·

Hodnota CIER bude blíží k jedné, čím více je informace o defaultní
události v skóre S.

Další míra diskriminační schopnosti založená na entropii, informačníhod
nota, je míra rozdílu mezi rozdělením defaultního skóre a rozdělením skóre
nedefaultů. Je jednodušší než Pietrův index. Budeme projednávat případ

spojitého rozdělení skóre s hustotou f D pro defaul ty a hustotou fD pro ne
defaulty. Informační hodnota I V je definovaná jako součet relativní entro
pie rozdělení nedefaultů s ohledem na rozdělení defaultů a relativní entropie
rozdělení defaultů s ohledem na rozdělení nedefaultů, t j.

[ fD(S) I] [ fD(S) 1-]
IV == E log fD(S) D + E log fD(S) D .

Alternativně m ů žeme informační hodnotu zapsat jako

J fD(S)
IV = (jn(s) - fD(s)) log fj](s) ds.

Z tohoto je vidět , že informační hodnota nabývá pouze nezáporných hodnot .
Ale není stanovena teoret ická horní mez. Čím větší tato hodnota je , tím má
skóringový model větší diskriminační schopnost.

5.7 Kendall's T a Somers'D

Kendall 's T a Somers'D jsou tzv. , rank order " statistiky a jako takové
mě ří stupně komonotónní závislosti dvou ná 1 nyc proměnných . Myšlenka
komonotónní závislosti zobecňuj e lineární závislost, která je vyjádřena po
mocí (lineární) korelace. Obzvláště dvojice náhodných proměnných s kore
lací 1 (tj . něj aká lineárně závislá dvojice náhodných proměnných) jsou ko
monotóně závislé. Navíc jakmile m ů že být jedna z proměnných vyjádřena

nějakým způsobem jako rostoucí transformace ostatní, jsou dvě proměnné

komonotónní. V akt uárské literatuře je komonotónní závislost považována
za s ilnější formu závislosti náhodných proměnných.

Jestli že dvojice (X, Y ) je dvoji ce náhodných prorněnných.Kendall's T je

definováno
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kde (Xl, YI ) a (X2 , Y2) jsou nezávislé realizace náhodného výběru. Proto TXY

může být chápáno jako rozdíl dvou pravděpodobností, a sice pravděpodob

ností, že větší ze dvou X-ových hodnot je kladně korelována s větší ze dvou
Y-ových hodnot, a pravděpodobností,že větší ze dvou X-ových hodnot je
kladně korelována s menší ze dvou Y-ových hodnot. V případě spojitých
náhodných veličin Kendall's T nabývá hodnoty 1, jestliže jsou proměnné ko
monotóní, tj. závislé .

Somers'D je definováno jako rozdíl podmíněných pravděpodobností, které
odpovídají pravděpodobnostem v definici Kendall's T, za podmínky, že r

hodnoty si nejsou rovny. Formálně může být vyjádřeno jako

D
_ TXY

XY - --o
Tyy

Poznamenejme, že TXY == Tyx/ale obecně neplatí, že Dx y == Dy x . Označme,

podobně jako v podkapitole vztahu mezi ROC a CAP křivku, S náhodnou
proměnnou popisující skóre dlužníka, který je vybrán náhodně z celého port
folia. echt J značí (doplňkový) defaultní indikátor nabývající hodnotu 0,
jetliže uvažovaný dlužník zdefaultuje, a hodnotu 1 jinak. Pak dostaneme

kde jako výše SD a SND označují skóre defaultu, resp . nedefaultu, a AR je
accuracy ratio jak bylo definováno v kontextu CAP křivky. Tedy Somers'D
mů že být interpretován jako zobecnění AR. Poněvadž J je v určitém smyslu
jen ideální skóre, které je bohužel známo jen občas, když není mezní úrok
nijak dlouhý, tato připomínkavztahu mezi Somers'D a AR navrhuje vybrat
Somers'D jako kritérium souhlasnosti skóre S a nějakého jiného skóre R.
Tudíž matematická formulace problému, jak najít nejlepší "shadow :: systém
S k simulování něj akého daného (například externě) systému R, je řešení

optimalizačního problému
maxDS R '

s

Řešení Sti tohoto problému by mělo dávat hodnotu Somers'D DS~R, která se
blíží k jedné, teoreticky nejvyšší hodnota D.
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Kapitola 6

Modelování a numerické
výsledky

Tato kapitola se zabývá aplikací předchozích teoretických poznatků na kon
krétní data. Při jejich zpracování byl použit programový balík SAS verze 9.1
doporučený vedoucím diplomové práce.

6.1 Příprava dat

6. 1. 1 Použitá data

Dat a byla poskytnut a z databáze České spořitelny,a.s. Vzorek se skládal
z 10000 pozorování. 350 klientů , kteří zdefaultovali v průběhu jednoho roku,
a 9650 klientů , kteří v pořádku splácejí své úvěry. Vzorek tedy obsahoval
3, 5% defaultů. U každého pozorování bylo uvedeno 30 parametrů , například

věk , pohlaví , měsíční příjem , forma bydlení, klasifikace úvěru(na základě his
to rických záznamů o dříve poskytnutých úvěrech) , délka vztahu s Českou

spořitelnou, sociální zařazení.

a těchto datech byly provedeny následující úpravy:

• Nejprve byla vyloučena pozorování, u kterých došlo k defaultu v prů

běhu O-tého měsíce . Jedná se o klienty, kteří měli zájem o poskytnutí
úvěru , aby splatili dříve nabytý úvěr, který nejsou schopni momentálně
splácet .

• Byla vytvořena nová ordinální proměnná default , které byla přiřazena

hodnota 1 pro klienty, kteří nebyli schopni splácet úvěr (tj . zdefaulto
vali) již v průběhu prvního roku ("špatní" klienti), a hodnota Opro kli
enty, kteří splácejí úvěr bez problém ů ("dobří " klienti) . V našich mo
delech bude tato veličina vystupovat jako závisle proměnná.
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• Dále byla vytvořena proměnná DEFW. Protože náš vzorek obsahuje
výrazně méně špatných klientů , měl by být jejich význam v modelu
logistické regrese zdůrazněn pomocí vah. Hodnota 3 veličiny DEFW
byla přiřazena klientům, kteří jsou "špatní", hodnota 1 pro "dobré"
klienty.

• Byl odstraněn parametr podnikatelské úvěry, protože obsahoval pouze
jedinou hodnotu ("ne ").

6.1.2 Testování významnosti ukazatelů

Testování bylo provedeno pro všechny parametry v závislosti na veličině

default .
Nejdříve byl proveden Pearsonův x2-test (t eoreti cký výklad je uveden

v kapitole 4.4), tento test je směrodatný pouze, pokud je četnost v jednot
livých buňkách kontingenční tabulky větší než 5. Vzhledem k výsledkům

t estu bylo na hladině spolehlivosti 5% odstraněno sedm parametrů (po
hlaví , sporožirový účet , stavební spoření, penzijní připojištění, platební karta,
ostatní půjčky, telefon do zaměstnání). Ost at ní parametry nepřekročily sta
novenou hladinu spolehlivosti nebo výsledek testu nemohl být brán v úvahu,
proto že nebyla splněna podmínka, že četnost v buňkách kontingenční tabulky
musí být větší než 5. V následující tabulce 6.1 jsou p-hodnoty Pearsonova
testu (uvedeny pouze pro vyjmuté parametry) .

~

P aram etr Pearson
pohlaví 0,421
sporožirový účet 0,051
stavební spoření 0,362
penzijní připojištění 0,188
platební karta 0,988
ostatní půjčky 0,921
telefon do zaměstnání 0,587

Tabulka 6.1: Vyloučené parametry pomocí Pearsonova x2-testu

U čtyřpolních kontingen čních tabulek byl nav íc proveden Fisherův exaktní
test, který nemá podmínku omezení četností. Více se lze o tomto testu dočíst

v knize Anděl [3, stran a 293-296]. Na základě výsledků bylo vyjmuto dalších
sedm parametrů opět na hladině spolehlivosti 5%. V následující tabulce 6.2
jsou odstraněné parametry a jejich p-hodnoty Fisherova exaktního testu.
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Parametr p-hodnota
běžný účet 0,117
devizový účet 0,588
investiční fond 0,408
hypoteční úvěr 0,506
úvěry staveb. spoření 0,493
soudní spor 1
kreditní karta 1

Tabulka 6.2: Vyloučené parametry pomocí Fisherova exaktního x2-testu

6. 1.3 Gamma ko eficient

echť 1fij značí pravděpodobnost,že (X, Y) náleží v kontingenční tabulce
do řádku i a sloupce j. Nechť 1fcn;1fd je pravděpodobnost konkordance (shody)
a 1f

C

"::
1fd

je pravděpodobnost diskordance (neshody) , kde

r: == 2L L 1fij L L 1fhk,

i i h>i k>j

1fe == 2 L L 1fij L L 1fhk ·

i j h>i k<j

Rozdíl mezi těmito pravděpodobnostmi je nazýván gamma a je vyjádřen

Q == 1fll1f22 - 1f121f21 .

1fll1f22 + 1f121f21

Z našeho vzorku byly vyloučeny parametry počet výživovaných osob,
~

kt erý lze na základě hodnoty koeficientu gamma zastoupit parametrem ro-
dinný stav, a t ermínovaný účet , který lze nahradit rovnou několika parame
t ry, jsou t o hypoteční úvěr , soudní spor a kreditní karta. Tyto parametry, jak
je uvedeno výše, můžeme vyloučit z modelu na základě X2 testu. Ve všech
p ř ípadech vyšla hodnot a koeficientu gamma -1.

Gamma je mezi -1 < 1 < 1 stejně jako korelační koeficient. Nezávislost
proměnných implikuje 1 == 0, ale obrácená implikace neplatí. Další vlastností
koeficientu gamma je, že pracuje s proměnnými symetricky, takže nezáleží

na definici závislé proměnné.

Pro čtyřpolní kontingenční tabulky lze koeficient zjednodušit tímto způ-

sobem
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6.1.4 Shlukování

Jednotlivé parametry byly za účelem zvýšení homogenity vzorku sesku
peny do kategorií pomocí procedury CLU8TER. K shlukování byla použit a
Wardova hierarchická metoda (teoretický výklad je uveden v jedné z přecho

zích kapitol), protože je na půl cesty mezi hierarchickými a nehierarchickými
shlukovacími metodami , které optimalizují některá kritéria pro dělení dat
v daném počtu elipt ických skupin. Navíc, jak už bylo ř e č eno, se jedná o rne
todu, která má t endenci odstraňovat malé shluky a vytv á ř et shluky zhruba
shodných velikostí, což je v našem případě vítaná vlastnost. Za vzdálenost
byla použit a střední hodnota defaultu jednotlivých hodnot parametrů. Aby
chom zamezili tomu, že blízké hodnoty budou zařazeny do odlišných kate
gorií, zavedeme pomocnou vzdálenost, která je rovna pros tému očíslování

setříděných hodnot daných parametrů.

Pro zajištění rozumného počtu shluků a dostatečného množství hodnot
v jednotlivých shlucích, byl stanoven koeficient determinace na 95%. Zna
mená to tedy, že připouštíme 5% ztrátu informace o jednotlivých hodnotách
parametru.

I( zaznamenání získané informace byla pro jednotlivé parametry vytvořena

nová veličina s příponou cluster.

0 . 0 0

s
q

u 0. 50

I

1 1
II II

N... o! Obs .r-vat- i on Ol" Cluscer

Obrázek 6.1: Dendrogram zaměstnání
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6.2 vývoj modelu

Na základě výsledků uvedených v podkapitole 2.2.2 byla k vývoji modelu
použita logistická regrese. Dalšími alternativními modely jsou například dis
kriminační analýza, neuronové sítě , jádrová metoda a metoda nejbližšího sou
seda. Protože tat o diplomová práce není zaměřena na porovnání těchto me
t od, ale na vhodnou reprezentaci vstupních proměnných , nebudeme se jimi
dále zabývat .

V logistické regresi byla pro odhad jednotlivých parametrů použit a Fishe
rova skórovací metoda.

Vhodné parametry byly vybrány na základě algoritmu zpětné selekce(pod
mínka SELECTION==backward).

6. 2 .1 Způsoby reprezentace kategoriálních dat

Prvním možným způsobem je expertní očíslování, jedná se o prosté num e
rické očíslování jednotlivých kategorií parametru. Tímto způsobem tedy po
st upně všechny parametry převedeme na kategoriální proměnné ordinálního
typu. V našem vzorku bylo zapotřebí parametry rodinný st av a reference
upravit přiřazením numerických hodnot jednotlivým kategoriím daného pa
rametru. Nap říklad u rodinného stavu byla kat egorii svobodný přiřazena hod
nota 1, vdaná 2, ženatý 3, rozvedený 4, partnerský vzt ah 5 a kategorii vdovec
hodnota 6. Ostatní paramet ry měli již num erické hodnody přiřazeny.

Druhým možným způsobem je vyj ádření každého vstupního parametru
pomocí rep rezentace 0-1. V proceduře LOGISTIC je zahrnuta podmínka
CLASS s výčtem parametrů, která vytvoří reprezentaci pro jednotlivé pa
rametry jako matice typu ti x (n - 1), ve kterých řádky obsahují informaci,
zda se daná kategorie vyskyt uje v parametru. Matice se skládá z jednotkové
matice typu (n - 1) x (n - 1) a vektoru 1 x (n - 1) ze samých -1. Například

pro parametr rodinný stav nabývající 6 možných hodnot(svobodný, rozve
dený, ženatý, vdaná, partnerský vzt ah , vdovec). Je reprezent ace následující:

1 O O O O
O 1 O O O
O O 100
O O O 1 O
O O O O 1

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1

V knize Hosmer , Lemeshow [7, st rana 59] se tato reprezent ace nazýv á
deviat ion from means coding.
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Weights oj evidence(WOE)

Weights of evidence(WOE, váhy zřejmosti) slouží k měření relativního
rizika v dané skupině a jsou třetím možným způsobem reprezent ace pa
rametrů. Pomocí WOE doch azí k transformaci kategoriálních proměnných

na proměnné numerické typu. Hodnota závisí na hodnotě cílové bin ární
proměnné, v našem případě defaultu, který je roven 1, jestli že klient nesplácí
uvěrf. špatný " klient) , a O, jestliže je úvěr spl écenf..dobr ý" klient ).

pk
WOEk == 1 good

n pk '
bad

kde

pk _ počet "dobrých " klientů v dané kategorii + adjustační koeficient
good - počet "dobrých " klientů celkem '

tt. _ počet "špatných " klientů v dané kategorii + adjustační koeficient
bad - počet "špatných" klientů celkem

Adjust ační koeficient se přidává do čitatele z ryze praktických důvodů ,

abychom nedost ali logari tmus nuly, kt erý není definován , a abychom nedělili

nulou. ejčastěj i je adj ustační koeficient pro default roven ~. Tato hodnot a
byla použit a i v našem případě.

Informační hodnota

Informační hodnota je vážený součet WOE jednotlivých kategorií para
metru. Vahou v tomto případě je rozdíl mezi vzájemným poměrem "dobrých "
klientů P;ood a vzájemným poměrem "špatných " klientů P b: d ·

InfoVal = L [(P;OOd - Pt'cw) x WOE k
]

k

6 .2.2 Výkonnost modelu

Tyto tři různé způsoby reprezent ace vstupních dat byly použity na ne
upravené a na shlukované parametry. Do konečného modelu bylo zahrnuto
třináct parametrů . Jedn á se o věk , rodinný stav, dosažené vzdělání, zaměst

nání, plátce, forma bydlení , forma splátek, klasifikace úvěru , délka vztahu s
es, reference, sociální zařazení , soukromý telefon a nezaměst anost.

V tabulce 6.3 jsou uvedeny ukazatele efektivity Somers'D pro jednotlivé
reprezentace vst upních parametrů , včetně parametrů vyloučených zpětnou

selekcí.
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~ NESETŘÍDĚNÉ I SHLUKOVANÉ I

EXPERTNI 34,7% 46,6%
stav, reference, nezam plátce

0-1 58,6% 53%
nezam nezam

WOE 61,2% 62,4%
O O

Tabulka 6.3: Výkonnost modelu v závislosti na způsobu reprezentace

Z tabulky 6.3 je zřejmé, že expertní očíslování je ze všech možných re
prezentací dat nejslabší kvůli možným chybám. První chyba může vznik
nout při přidělení hodnot. Vyvstává otázka, proč právě kategorie ženatý
má mít větší hodnotu než vdaná a není tomu přesně naopak? Druhá chyba
vznikne přiřazením"vzdáleností". Zde řešíme problém, zda má "vzdálenost"
mít lineární tendenci nebo nejsou-li si například kategorie ženatý, vd aná více
podobné (tj. nernéli by mít menší "vzdálenost ") než kategorie ženatý, rozve
dený.

Tyto problémy a tím zmenšení chyby nám částečně odstraní seshlukování
kategorií jednotlivých parametrů, protože dojde k 5%-ní ztrátě informace.
V důsledku toho dochází k zvýšení efektivity modelu.

K ošetření výše zmíněných nedostatků dochází v reprezentaci O - 1 a
WOE. Nevelký rozdíl v efektivnosti mezi těmito reprezentacemi je způsoben

t ím , že dochází k t ransformaci vstupních parametrů pomocí vah zřejmosti a
z tohoto důvodu je docíleno lepšího proložení parametrů logistickou křivkou.

Porovnání trendů vstupních hodnot parametru nezaměstnanostje znázorněno

na následujících grafech (6.2 a 6.3).
Výslednou diskriminační schopnost modelu porovnáme ještě pomocí vi

zuálního nástroje R,OC-khvky. Na grafech 6.4 a 6.5 je znázorněna ROC
křivka pro expert ní očíslování modelu původních parametrů (tedy pro model
s nejmenší efekt ivitou podle Somers'D) a pro WOE shlukovaných parametrů

(model s největší efektivitou). ROC-křivka je graf závislosti sensitivity na
rozdílu (I-specificita). Kde sensitivita je procento "dobrých " klientů klasifi
kovaných jako " dobří" a specificit a je procento "špat ných" klientů klasifiko
vaných jako "špatní" .

Z grafů 6.4 a 6.5 je vidět , že expertní očíslování se blíží náhodnému
modelu a tudíž lze říci , že přiřazuje hodnocení "dobrého " a "špat ného"
klient a náhodně. Naproti tomu, u WOE shlukovaných parametrů dochází
k výraznému zlepšení přiřazení , protože je více přiblížen ideálnímu modelu
než očíslování expertem.
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6.3 Testování modelů v závislosti na velikosti
vzorku

Následující testování bylo prováděno pouze na model shlukovaných para
metru s reprezentací weights of evidence, protože se jedná o model s největší

výkonností. Má tedy pravděpodobně nejlepší prediktivní schopnosti z uve
dených modelů, tudíž nejpřijatelnější využití pro hodnocení bonity bklientů.

6.3.1 Nejistota modelu

Byla použita metoda nazývaná statist iky bootstrap. Tato metoda byla
navržena Efronem v roce 1979. Její rozkvět však přišel až s výkonnými a
snadno dostupnými počítači. Metoda bootstrapu umožňuje zhodnotit kva
litu modelu bez rozdělení původních dat na trénovací a validační množinu
tím, že vytváříme nové výběry vybíráním pozorování z původních dat s vra
cením. Tedy lze provést validaci" bez " validační množiny. Využitím metody
boo tstrapu bylo provedeno testování, protože se dá předpokládat, že vztah
bootstr apových výběrů k našemu vzorku je stejný jako vztah našeho vzorku
dat k celé populaci uvěrových klientů. Více o této metodě lze nalézt například
v knize Chernick [8].

U žitím metody bootstrapu jsme vygenerovali pro kažkou velikost vzorku
200 výběru (tzv. bootstrapových výběrů) pomocí procedury SURVEYSE
LECT. Výběry byly sestaveny t ak, aby byl vždy zachován poměr defaultů

jako v p ůvodním vzorku dat (tj. 3,5% defaultů ve výběru). Celkem bylo
tedy vytvořeno 2000 bootstrapových výběrů, které budou nadále považovány
za trénovací množiny. Pro každý z těchto bootstrapových výběrů byl sestaven
model pomocí logisti cké regrese, při níž byly zaznamenány odhady parametrů

a ukazatel efekt ivity Somers'D.
a následujícím grafu1 6.6 je znázorněn součet rozptylů Somers'D pro jed

notlivé odhady parametrů v závislosti na velikosti vzorku.
Z grafu 6.6 je zřejmé, že čím větší je výběr, na kterém dochází k vývoji

skóringového modelu, tím je daný model stabilnější.

6 .3 .2 Výkonnost modelu

V návaznosti na p ředchozí výsledky, tj . větší hodnoty rozptylů u menších
vzorků dat , bylo provedeno další testování. Za jakých podmínek lze model
použít tak, aby predikovaná výkonnost při následné realizaci vykazovala sta
novenou hladinu spolehlivosti .

1 I ě ř ít ko na ose y (součet rozptyl ů] je 105
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Obrázek 6.6: Součet rozptylů Somers'D

Tedy na základě každé t rénovací množiny (bootstrapového výběru) se
st rojíme skóringový model. Jehož kvalitu hodnotíme na tzv. validační množině

podobné t rénovací množině. Výkonnost každé trénovací množiny byla hod
nocena na 50 validačních mno žinách.
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Obrázek 6.7: Výkonnost validační a trénovací množiny
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Průměrná výkonnost validační množiny je znázorněna na grafu 6.7 po
mocí plného kolečka a trénovací množiny pomocí kolečka pr ázného. Z grafu
6.7 je vidět, 'že rozdíl středních hodnot trénovací a validační množiny má
klesající tendenci. Tedy výkonnost modelu závisí na velikosti vzorku dat
použitého k jeho vývoji, protože s rostoucí velikostí vzorku se výkonnost
modelu testovaná na validačnímnožině přibližujevýkonnosti vyvinutého mo
delu.

V našem případě pro další testování výkonnosti modelu použijeme dva
typy validačních množin:

• velikost validační množiny bude totožná s velikostí trénovací množiny
(variabilní validační množina),

• velikost validační množiny bude stabilní 10000 (konstantní validační

množina) při různých velikostech trénovací množiny (tento typ se více
přibližuje realitě).

a těchto dvou typech validačních množin posoudíme použitelnost vy
tvořeného modelu, porovnáním 5% kvantilů a 95%kvantilu Somers 'D va
lidační množiny se střední hodnotou Somers 'D trénovací množiny. Toto po
rovn ání provedeme v závislosti na typu validační množiny a velikosti tréno
vací množiny.

trénovací množina validační množina
velikost střední hodnota 5%kvantil střední 95% kvantil
výběru hodnota
1000 64.97 52.02 59.77 67.32
2000 63.06 56.35 61.18 66.01
3000 62.81 58.10 61.73 65.37
4000 62.75 59.01 61.91 64.87
5000 62.46 59.64 62.03 64.48
6000 62.54 60.15 62.12 64.18
7000 62.50 60.48 62.17 63.92
8000 62.34 60.74 62.22 63.73
9000 62.36 60.98 62.24 63.58
10000 62.32 61.16 62.25 63.41

Tabulka 6.4: Variabilní validační množina

Z hodnot uvedených v tabulce 6.4 je patrné, že 90% int erval spolehlivosti
variabilní validační množiny se výrazně zužuj e s rostoucí velikostí vzorku.
Tedy rozptyl mezi 5% a 95% kvantilem u malého vzorku nabývá výrazně
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trénovací množina validační množina
velikost střední hodnota 5%kvantil střední 95% kvantil
výběru hodnota
1000 64 ·97 5 7·4 1 59.80 61.76
2000 63. 06 59. 77 61 .15 62.57
3000 62.81 60.46 61.70 62.94
4000 62.75 60.74 61.92 63.16
5000 62.46 60.90 62.03 63.23
6000 62.54 61.00 62.11 63.31
7000 62.50 61.08 62.19 63.36
8000 62.34 61.13 62.21 63.38
9000 62.36 61.14 62.23 63.40
10000 62.32 61.15 62.25 63.41

Tabulka 6.5: Konstantní validační množina

větších hodnot než u vzorku velkého . Zatímco u konstantní validačnímnožiny
(t abulka 6.5) dochazí pouze k mírnému přiblížení hodnot 5% a 95% kvantilu
v závislosti na velikosti vývojového vzorku.

Tato zjištění odrážejí skutečnost, že interval mezi 5% a 95% kvantilem za
chycuje vliv st rukt ury vzorku. U posuzovaných validačních množin je pouze
stanovena podmínka pro zachování stejného poměrů defaultů. Tedy u malých
množin může nastat případ, kdy procentuelní zastoupení jednotlivých hodnot
parametru neodpovídá trénovací množině. U konstantní validačnímnožiny se
struktura díky velikost em náhodných výběrů příliš nemění , avšak u množiny
variabilní mů ž e být st rukt ura silně ovlivněna náhodným výběrem z počá

tečních dat . Testovací množiny tedy zachycují citlivost výkonnosti modelu
na změnu struktury, například při změně chování obyvatelstva nebo ekono
mickém cyklu.

J ako kritérium pro změnu ohledně rozdílu výkonností modelů pro tré
novací a validační množinu jsou použity intervaly spolehlivosti. Hypotézu
o rovnosti výkonností obou množin zamítáme, pokud výkonnost modelu
trénovací množiny je vně intervalu spolehlivosti , který byl sestaven pomocí
výkonností validační množiny. Pokud hypotézu, která platí, zamítneme do
pou štíme se chyby odpovídající maximálně hladině spolehlivosti. Jedná se
o chybu I. druhu. Kdežto pravděpodobnost chyby druhého druhu (tj. ne
zamítneme, ačkoliv hypotéza neplatí) je nejvýše rovna intervalu spolehlivosti.
Pro naše účely budeme posuzovat chybu rl. druhu. Při intervalu spolehlivosti
v rozmezí 5% a 95% kvantilu je potřeba minimálně 3000 pozorování pro vývoj
modelu, proto aby se výkonnost modelu vyvinutého na trénovací množině vy-
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skytovala uvnitř těchto hodnot. Kritériun zamítnutí hypotézy založený na in
t ervalu mezi 5% a 95% kvantilem ale stále poskytuje chybu druhého druhu,
kt erá je maximálně rovna 90%. Zmenšení této chyby na nejvýší hodnotu 50%
lze docílit použitím intervalu mezi 1. a 3. kvartilem. V tomto případě tedy
výkonnost modelu trénovací množiny spadne do 50% intervalu spolehlivosti
na validační množině . Aby výkonnost modelu na trénovací množině padla
do tohot o int ervalu, je potřeba mít ve vývojovém vzorku alespoň 5000 dat.
Výrazného zlepšení lze posáhnout při vývoji na minimálně 8000 pozorování ,
kde chyba druhého druhu je maximálně 10%.
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Obrázek 6.8: Výkonnost modelu na validační a trénovací množině

Na obrázku 6.8 je znázorněna střední hodnota modelu vyvinutého na t ré
novací množině a krabicový graf pro validační množinu v závisloti na velikosti
výběru. Krabi cov ý graf znázorňuje maximální , minimální a střední hodnotu
a 1. a 3. kvartil (tedy 25% a 75% kvantil).
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Závěr

V první části je definovaný pojem úvěrové riziko a bankovní produkty
s vazbou na něj . Další kapitola poskytla přehled o typech dat, o historickém
vývoji skóringových modelů a výběru vhodné statistické metody pro kon
strukci modelu na reálná data. Ve třetí a čtvrté kapitole jsou shrnuty teo
retické výklady vybraných metod pro počáteční zpracování dat a k vývoji
modelu. Dále se práce zaměřilana validační techniky. Rozebrala, jak je možné
vzniklý model ohodnotit pomocí krit éria diskriminační schopnosti .

Závěrem se práce zabývala aplikací teoretických poznatků. V rámci kon
strukce modelu byla nejdřív připravena poskytnutá data. Byla zavedena
závisle proměnná a byly vyjmuty parametry z důvodu jejich nevýznamnosti.
Pro zbývající parametry byl vyvinut model pomocí logistické regrese.

Důležitý bodem této diplomové práce bylo zkoumání vhodného zvolení
reprezentace kategoriálních dat do tohoto modelu. Výsledky potvrdily očeká

vání, výkonnost modelu byla nejslabší u expertního očíslování. Při expertním
očíslování nemusí být dobře odhadnuto řazení kategorií a vztah mezi kate
goriemi nemusí být lineární. K redukci těchto nedostatků napomáhá použití
shlukové analýzy, protože při shlukování dochází k snížení počtu kategorií
a tím pádem je menší možnost expertova omylu. Shlukování vedlo u ex
pertního očíslováník zlepšení výkonnosti modelu i přes ztrátu informace, kte
rou shlukování způsobí. 1< ošetření nedostatků expertního přístupu dochází
v reprezentaci O- 1 a WOE. Pro tyto způsoby reprezentace výrazně vzrostla
výkonnost vyvinutého modelu. Při použití shlukování na tyto způsoby inter
pretace kategoriálních dat dojde u reprezentace O- 1 k mírnému zhoršení,
jelikož při shlukování připouštíme 5% ztrátu informace. Naproti tomu vý
konnosti modelů pro WOE jsou srovnatelné. Proto na základě získaných
výsledků lze doporučit pro vývoj skóringového modelu reprezentaci WOE
a pokud nedojde k shlukování lze považovat za vhodnou i reprezentaci O- l.

Neméně podstatnou částí práce bylo testování výkonnosti modelu v závis
losti na velikosti vývojového vzorku. Ve světle výsledků uvedených v předcho

zí kapitole lze jako minimální počet pozorování vhodný ke konstrukci modelu
stanovit vzorek o 3000, pořád ale chyba II.druhu při predikci výkonnosti
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modelu může být značně vysoká až 90%. Zvýšení jistoty predikce výkonnosti
modelu lze dosáhnout, pokud model je vyvinut na 5000 pozorování. Zde
vzniká nejvýše 50% chyba druhého druhu. Avšak stanovením hodnoty chyby
II. druhu na hladině 10% je nezbytné provézt konstrukci modelu na vzorku
o minimálně 8000 pozorování. Tedy aby výkonnost vyvinutého modelu byla
přibližně totožná s výkonností při použití na nově příchozí klienty, měl bych
vzorek určený k vývoji modelu obsahovat alespoň 8000 pozorování o st á
vajících klientech. Je tedy nutné poznamenat, že finanční instituce mohou
používat interní systém hodnocení uvěrového rizika pouze za předpokladu ,

že mají dostatečnémnožství dat k vývoji skóringového modelu.
Předložené výsledky a závěry vyplývají z modelování na dostupném vzor

ku. Proto mohou být ovlivněny strukturou zkoumaných dat pozorování.
Pokračováním této diplomové práce by mohlo být ověření těchto závěrů

na větších vzorcích dat.
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