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Úvod

Prodluºování o£ekávané délky ºivota je fenomén, který se za£al významn¥ pro-
jevovat od za£átku 20. století a který má vliv na °adu obor· v£etn¥ oblasti ºi-
votního a penzijního poji²t¥ní. V poslední dob¥ vzniklo mnoho studií, které se
snaºí úmrtnost spolehliv¥ popsat a predikovat její budoucí vývoj. Zhruba od 90.
let se matematici p°iklonili k dynamickému modelování úmrtnosti pomocí sto-
chastických model·, které dokáºí pln¥ zachytit náhodnost pozorovaných hodnot
i p°edpov¥dí.

Cílem diplomové práce Metody projekce úmrtnosti a riziko dlouhov¥kosti je
p°edstavit hlavní metody projekce úmrtnosti a následn¥ je analyzovat na £eských
datech.

Teoretická £ást práce je zam¥°ena na konkrétní metody modelování a projek-
ce úmrtnosti se zam¥°ením na tradi£ní stochastické modely pouºívané v praxi.
Podrobn¥j²í výklad je v¥nován modelu Lee-Cartera, Age-period-cohort modelu
Renshawa a Habermana, Cairns-Blake-Dowdov¥ modelu se dv¥ma stochastický-
mi faktory a také novému tchaj-wanskému modelu zaloºenému na analýze hlav-
ních komponent. Práv¥ tyto £ty°i modely reprezentují hlavní sm¥ry, které se v
modelování úmrtnosti projevují v poslední dob¥. Lee-Carter·v model byl jeden z
prvních stochastických model·, který p°es svou jednoduchost spolehliv¥ p°ekonal
ostatní existující modely. Není se £emu divit, ºe v¥t²ina dnes pouºívaných mo-
del· vychází práv¥ z LC-modelu, který se snaºí dále vylep²it. Age-period-cohort
model Renshawa a Habermana zastupuje sm¥r, který se snaºí krom¥ vlivu v¥ku
a £asu (kalendá°ního roku) re�ektovat také závislost na roce narození (kohortní
efekt) a vysv¥tlit tak rozdílnou rychlost v m¥nící se úmrtnosti pro r·zné gene-
race. Auto°i Cairns, Blake a Dowd vycházejí také z LC-modelu, oproti n¥mu
v²ak p°idávají druhý stochastický faktor, který ovliv¬uje úmrtnost proporcionál-
n¥ k danému v¥ku. Tchaj-wanský model potom zastupuje nejnov¥j²í p°ístupy k
predikování úmrtnosti. Auto°i na základ¥ studia ostatních model· volí analýzu
hlavních komponent, která se ukazuje jako ú£inná alternativa modelování a pro-
jektování budoucnosti.

V praktické £ásti porovnáváme tyto £ty°i zvolené modely na £eských datech a
hodnotíme jejich schopnost a p°esnost modelovat a predikovat £eskou úmrtnost.
Vycházíme z pozorovaných dat mezi lety 1970-2000 a tvo°íme predikci na dal²ích
30 let. V záv¥ru shrnujeme získané výsledky, analyzujeme jejich p°í£iny a vhodnost
pouºití jednotlivých model· pro �eskou republiku.

Celá práce vychází hlavn¥ z p·vodních £lánk·, v kterých byly modely p°ed-
staveny. Jedná se o [2] publikovaný v The Journal of Risk and Insurance v roce
2006, [8] publikovaný v Journal of the American Statistical Association v roce
1992 a [13] a [19] publikované v Insurance: Mathematics and Economics v roce
2006 a 2010. Hlavním teoretickým zdrojem k tématu byla publikace [12] a také
[3].
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1. Základní pojmy

Cílem první kapitoly je shrnout základní pojmy pouºité v dal²ím textu. Pozor-
nost je v¥nována p°edev²ím odvození klí£ových veli£in a postup· nezbytných pro
modelování úmrtnosti, konstrukci úmrtnostních tabulek a analýzu rizika dlouho-
v¥kosti.

1.1 Modelování úmrtnosti

K modelování úmrtnosti budeme p°istupovat p°edev²ím na základ¥ [3, Kapitola
2: Modelování úmrtnosti] a [12, Kapitola 5: The basic mortality model]. Úmrtnost
je zde de�nována následujícím zp·sobem:

1. �gurují zde práv¥ dva stavy ozna£ené jako �naºivu� a �zem°elý� , p°i£emº
o p°íslu²ném stavu kaºdého z poji²t¥ných lze jednozna£n¥ rozhodnout;

2. p°echod mezi t¥mito dv¥ma stavy m·ºe nastat jen jedním sm¥rem, ozna£o-
vaným jako úmrtí;

3. okamºik úmrtí je náhodný (i kdyº nezvratný) a m·ºe být popsán jen s
pouºitím pravd¥podobnostních nástroj·.

Model úmrtnosti

Model úmrtnosti je tradi£n¥ zaloºen na náhodné veli£in¥, která p°edstavuje bu-
doucí délku ºivota jedince. Ozna£me takovou veli£inu Tx, kde x je výchozí v¥k
daného jedince (za podmínky, ºe se ho doºil).

Pravd¥podobnostní rozd¥lení Tx charakterizujme pomocí distribu£ní funkce
délky ºivota ve v¥ku x :

Fx(t) = P (Tx ≤ t)

a funkce p°eºití ve v¥ku x :

Sx(t) = P (Tx > t).

Krom¥ distribu£ních funkcí a funkcí p°eºití se b¥ºn¥ v pojistné matematice
zavádí i dal²í symboly:

• pravd¥podobnost úmrtí ve v¥ku x, tedy pravd¥podobnost, ºe jedinec, který
je naºivu ve v¥ku x, zem°e p°ed dosaºením v¥ku x+1 :

qx = Fx(1) = P (Tx ≤ 1) (1.1)

• k ní komplementární pravd¥podobnost doºití se v¥ku x, tedy pravd¥podob-
nost, ºe jedinec, který je naºivu ve v¥ku x, se doºije v¥ku x+1 :

px = 1− qx = Sx(1) = P (Tx > 1) (1.2)
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• pravd¥podobnost, ºe ºijící jedinec ve v¥ku x zem°e p°ed dosaºením v¥ku
x+t :

tqx = Fx(t) = P (Tx ≤ t)

• a pravd¥podobnost, ºe se ºijící jedinec ve v¥ku x doºije v¥ku x+t :

tpx = 1−t qx = Sx(t) = P (Tx > t).

Intenzita úmrtí a míra úmrtnosti

Dal²ím d·leºitým pojmem, který budeme v této práci pouºívat je intenzita úmrtí
ve v¥ku x (the force of mortality). P°edpokladem k zavedení intenzity úmrtí je
existence pravd¥podobnostní hustoty náhodné veli£iny Tx:

fx(t) =
d

dt
Fx(t) =

d

dt

F0(x+ t)− F0(x)

1− F0(x)
= − d

dt
x+tp0

xp0

= − d

dt
tpx. (1.3)

Aby poslední rovnost platila, p°edpokládáme dále obecn¥, ºe pro ∀s > 0 :
P (Tx+s ≤ t) = P (Tx − s ≤| Tx > s), coº je tradi£ní p°edpoklad pouºívaný v
ºivotním poji²t¥ní.

Jestliºe tedy fx(t) existuje, de�nujeme intenzitu úmrtí ve v¥ku x jako:

µx =
f0(x)

xp0

= − 1

xp0

d

dx
xp0 = − d

dx
ln xp0. (1.4)

Dal²í vztahy mezi intenzitou úmrtí a základními demogra�ckými veli£inami
mohou být jednodu²e odvozeny. Na tomto míst¥ je uºite£né zmínit alespo¬ dva z
nich:

• na základ¥ 1.3 a 1.4 vyjád°íme vztah pro intenzitu úmrtí ve v¥ku x+t :

µx+t =
fx(t)

1− Fx(t)

• a odtud praktický vztah pro hustotu náhodné veli£iny Tx:

fx(t) = tpxµx+t.

Chování intenzity úmrtí v £asovém intervalu (x, x+1 ) popisuje míra úmrtnosti
ve v¥ku x (the central death rate), která se oby£ejn¥ zna£í mx a de�nuje jako:

mx =

∫ 1

0
S0(x+ u)µx+udu∫ 1

0
S0(x+ u)du

=
S0(x)− S0(x+ 1)∫ 1

0
S0(x+ u)du

. (1.5)

Integrál ve jmenovateli 1.5 m·ºeme odhadnout s pouºitím základního tvaru li-
chob¥ºníkového pravidla (

∫ b
a
f(x)dx ≈ b−a

2
(f(a) + f(b))) jako S0(x)+S0(x+1)

2
. Míra

úmrtnosti pak m·ºe být p°ibliºn¥ vyjád°ena jako:

m̃x = 2
1− px
1 + px

=
2qx

2− qx
.
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St°ední délka ºivota

Pro úplnost je²t¥ uve¤me t°i moºné p°edpoklady pro práci s v¥kem jako spojitou
veli£inou. Pro modelování úmrtnosti ve v²ech v¥cích a v²ech moºných £asech t je
pot°eba pouºít alespo¬ jeden z nich :

1. Linearita:
uqx = uqx, u ∈ (0, 1) (1.6)

2. Konstantní intenzita úmrtí:

µx+u = µx, ∀u ∈ (0, 1) (1.7)

3. Balducciho linearita:

1−uqx+u = (1− u)qx, u ∈ (0, 1) (1.8)

Za p°edpokladu spojitosti v¥ku jedince ve v¥ku x potom de�nujeme st°ední
délku ºivota jako:

ēx = E[Tx] =

∫ ∞
0

tfx(t)dt.

P°i dynamickém modelování úmrtnosti uvaºujeme zmín¥né charakteristiky
nejen jako funkce v¥ku, ale také jako funkce £asu (tedy nap°. qx,t,mx,t, µx,t...)
[10].

Pro dal²í vztahy mezi veli£inami a z nich odvozené vzorce konzultujte nap°.
[3] nebo [12].

1.2 Úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulka je souhrnem ukazatel·, které kvantitativn¥ charakterizují
proces vymírání populace [1]. Existují dva základní typy podle metody výpo£tu
daných ukazatel·:

• klasické (b¥ºné, pr·°ezové nebo taky okamºité) - tabulky konstruované po-
mocí rekurentního vztahu:

lx+1 = lx(1− qx), pro x = 0, 1, ..., ω − 1,

kde lx je o£ekávaný po£et lidí p°eºiv²ích do v¥ku x z po£áte£ní skupiny
sloºené z l0 jedinc·. Tabulky jsou sestrojené na základ¥ aktuální pozorované
míry úmrtnosti pro jednotlivé v¥ky, tedy nere�ektují budoucí vývoj a m¥ly
by být vyuºívány pro krátko a st°edn¥dobé kontrakty.

• genera£ní(kohortní) - sestrojené pomocí sekvence l0,l1,...,lω reáln¥ pozoro-
vaných po£t· ºijících jedinc· ve v¥ku 0,1,...,ω z po£áte£ní kohorty l0 nov¥
narozených. Kohorta zde de�nuje období narození daných jedinc·, v¥t²inou
jeden rok nebo soubor n¥kolika let. Pro konstrukci takových tabulek je tak
pot°eba mít k dispozici údaje za del²í £asové období. Velkou výhodou je
zahrnutí úmrtnostního trendu a jeho projekce do budoucna, tabulky jsou
tedy vhodn¥j²í pro dlouhodobé produkty ºivotního poji²t¥ní.
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Tradi£n¥ se pouºívaly gendrov¥ rozli²ené tabulky pro muºe a ºeny, nedávno
v²ak EU vyhlá²kou toto diskrimina£ní d¥lení zakázalo a tak poji²´ovny postupn¥
p°echází k tzv. unisex tabulkám [4].

Úmrtností tabulky jsou bu¤ úplné a zahrnují údaje pro v²echny v¥ky zvlá²´
nebo zkrácené, které charakterizují úmrtnost pro del²í v¥kové intervaly (nap°.
p¥tileté skupiny).

Na záv¥r této sekce je²t¥ zmíníme n¥které údaje, které lze v úmrtnostních
tabulkách najít:

• qx - pravd¥podobnost úmrtí (viz. 1.1)

• px - pravd¥podobnost doºití (viz. 1.2)

• lx - tabulkový po£et doºívajících se v¥ku x

lx+1 = lxpx

• dx - tabulkový po£et zem°elých ve v¥ku x

dx = lx − lx+1

• Lx - po£et let proºitých jedinci ve v¥ku x

Lx =
lx + lx+1

2

• mx - tabulková míra úmrtnosti

mx =
dx
Lx
.

Pro podrobn¥j²í výklad doporu£ujeme nap°. [3, Kapitola 6: Úmrtnostní tabulky].

1.3 Riziko dlouhov¥kosti

Cílem této práce je zkoumat r·zné metody projekce úmrtnosti s ohledem na riziko
dlouhov¥kosti. Riziko dlouhov¥kosti pat°í do skupiny rizik spojených s úmrtností
a jeho modelování je tak zásadní pro poji²´ovnictví, p°edev²ím oce¬ování dlou-
hodobých produkt· ºivotního poji²t¥ní.

Skupina úmrtnostních rizik zahrnuje t°i základní podskupiny na základ¥ p°í-
£iny, která zp·sobuje odchylku od skute£n¥ pozorované úmrtnosti [10]:

1. riziko volatility - p°í£inou je náhodný charakter lidského ºivota

2. katastro�cké riziko - p°í£inou jsou neo£ekávané jevy jako nap°. epidemie
nebo p°írodní katastrofy

3. riziko nejistoty - p°í£inou jsou systematické odchylky zp·sobené ²patnou
volbou modelu nebo vychýlením odhadovaných parametr· daného modelu.
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K modelování rizika dlouhov¥kosti budeme p°istupovat stejn¥ jako v [12].
Ozna£me Γ(x, t) p°edpokládanou úmrtnost, kde x ozna£uje v¥k dosaºený je-

dincem v kalendá°ním roce t. Symbolem τ = t − x potom zna£íme jeho rok
narození. P°edpokládanou úmrtností pro nás m·ºe být nap°. pravd¥podobnost
úmrtí qx, pravd¥podobnost p°eºití tpx, nebo dal²í charakteristiky.

Ozna£me Ah(τ) daný p°edpoklad o úmrtnostním trendu pro jedince naroze-
ného v roce τ a A(τ) soubor r·zných úmrtnostních p°edpoklad·. P°edpokládaná
úmrtnost Γ(x, τ + x|Ah(τ)) je potom podmín¥na zvoleným p°edpokladem Ah(τ).

P°i daném pravd¥podobnostním rozd¥lení A(τ) m·ºeme riziko dlouhov¥kosti
explicitn¥ vyjád°it pomocí zahrnutí v²ech úmrtnostních p°edpoklad· a odpovída-
jící váhové struktury (nepodmín¥ný p°ípad). Tedy soubor A(τ) = A1(τ), ..., An(τ)
váºíme vahami ρ1, . . . , ρn, které odpovídají pravd¥podobnostnímu rozd¥lení A(τ)
p°i platnosti

∑n
i=1 ρi = 1.

Zahrnutím alternativních úmrtnostních scéná°·, které jsou konstruované na
základ¥ r·zných parametr· p°edpokládaného modelu zkoumáme parametrické
riziko. Pokud jsou alternativní scéná°e dané pomocí úmrtnostních p°edpov¥dí
získaných na základ¥ r·zných postup·, zahrnujeme také riziko modelu. Riziko
dlouhov¥kosti, kterým se v této práci zabýváme, je pak speciálním p°ípadem
rizika nejistoty, které zahrnuje jak parametrické riziko, tak riziko modelu.

Riziko dlouhov¥kosti se nej£ast¥ji projevuje sniºujícím se rozptylem rozd¥lení
doby ºivota T0 nebo nap°. zvy²ující se st°ední délkou ºivota a posunem modu
rozd¥lení doby ºivota k vy²²ím v¥k·m [10].
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2. Projekce úmrtnosti

Cílem této kapitoly je popis nejb¥ºn¥j²ích stochastických metod projekce úmrt-
nosti. V dal²ích sekcích se budeme konkrétn¥ zabývat tradi£ními modely jako je
Lee-Carter (LC-model) [8], Cairns, Blake a Dowd·v model (CBD-model) [2]
nebo kohortní modi�kací LC modelu (Age-period-cohort, dále jen APC-model)
[13] a také novými p°ístupy, které v této práci reprezentuje tchaj-wanský model z
roku 2009 (Principal component approach, dále jen PCA-model) [19]. Budeme
£erpat hlavn¥ z [12, Kapitola 4: Forecasting mortality: An introduction], [10] a z
odborných periodik, v kterých byly publikovány zmín¥né modely.

Budeme vycházet z dynamického p°ístupu k modelování úmrtnosti, tedy, jak
uº bylo zmín¥no v úvodní kapitole, budeme uvaºovat v²echny demogra�cké cha-
rakteristiky jako funkce v¥ku a také jako funkce £asu (tedy nap°. qx,t,mx,t, µx,t...)
[10]. Pokud obecn¥ ozna£íme takovou funkci jako Γ(x, t), projekce úmrtnosti je
pak dána restrikcí Γ(x, t) | t > t′, kde t′ zna£í sou£asný kalendá°ní rok nebo
alternativn¥ poslední rok, pro který máme k dispozici spolehlivou pr·°ezovou
úmrtností tabulku. Modely projekce úmrtnosti pak vyuºívají klasické statistické
metody, které aplikují na historická data. V na²í práci se zam¥°íme hlavn¥ na
extrapolaci, n¥které dal²í metody lze nalézt nap°. v [12].

2.1 Extrapolace pravd¥podobností úmrtí

Extrapolace v souvislosti s projekcí úmrtnosti znamená odvozování budoucích
úmrtnostních trend· z existující databáze historických dat. Pokud budeme p°ed-
pokládat, ºe v¥k i kalendá°ní rok jsou reprezentovány celými £ísly, obecná de-
mogra�cká charakteristika Γ(x, t) m·ºe být reprezentována maticí, kde °ádky ko-
respondují s jednotlivými v¥ky a sloupce s kalendá°ními roky. P°íklad takovéto
matice pro jednoleté pravd¥podobnosti úmrtí je uveden v Tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Jednoleté pravd¥podobnosti úmrtí - dynamický p°ístup

... t− 1 t t+ 1 ...
0 ... q0(t− 1) q0(t) q0(t+ 1) ...
1 ... q1(t− 1) q1(t) q1(t+ 1) ...
... ... ... ... ... ...
x ... qx(t− 1) qx(t) qx(t+ 1) ...

x+1 ... qx+1(t− 1) qx+1(t) qx+1(t+ 1) ...
... ... ... ... ... ...

ω − 1 ... qω−1(t− 1) qω−1(t) qω−1(t+ 1) ...

Extrapola£ní modely m·ºeme rozd¥lit na deterministické a stochastické. Za-
tímco deterministické modely nám poskytují pouze bodové odhady, protoºe po-
zorované hodnoty bereme jako pevn¥ dané, stochastické modely nám umoº¬ují
konstruovat také intervaly spolehlivosti. Na pozorované hodnoty se díváme jako
na realizace náhodných prom¥nných a zabýváme se jejich statistickými charakte-
ristikami.
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Uvaºujme p°ípad, kdy pozorované hodnoty m·ºeme proloºit n¥jakou k°ivkou,
která zachycuje jejich trend (extrapola£ní funkce) a p°edpokládejme, ºe tento
trend bude pokra£ovat i do budoucnosti. Abychom dostali hledané odhady, sta£í
nám v p°ípad¥ deterministického modelu tento trend "protáhnout"do budoucnos-
ti. V p°ípad¥ stochastických model· se snaºíme zachytit náhodnost pozorovaných
hodnot i p°edpov¥dí. Základem takového modelu je p°edpoklad, ºe po£et úmrtí
ve v¥ku x je náhodná veli£ina. D·leºitou sou£ástí modelu je potom její prav-
d¥podobnostní rozd¥lení. Stochastická projekce úmrtnosti tak zahrnuje bodové i
intervalové odhady budoucích úmrtnostních m¥r a dal²ích demogra�ckých ukaza-
tel·.

K extrapolaci úmrtnosti m·ºeme dále p°istupovat horizontáln¥ nebo diago-
náln¥.

Projekce hodnot qx pomocí extrapolace je p°íkladem horizontálního p°ístupu k
modelování a p°edpovídání úmrtnosti. Tento postup m·ºeme vyuºít i pro jiné de-
mogra�cké charakteristiky, nap°. tzv. úmrtností podíly (odchylky) φx de�nované
jako:

φx =
qx

1− qx
=
qx
px
,

nebo míru úmrtnosti mx [10]. Horizontální projekce znamená, ºe odhadujeme
(extrapolujeme) kaºdé qx nebo jinou na v¥ku závislou charakteristiku zvlá²´ a vý-
sledkem tak je speci�cká funkce, °ekn¥me ψx(t), pro kaºdé jednotlivé x (v Tabulce
2.1 bychom postupovali po °ádcích).

Diagonální p°ístup potom zjednodu²en¥ znamená, ºe bychom v Tabulce 2.1
postupovali po diagonále.

Reduk£ní faktory

Pokud uvaºujeme budoucí úmrtnost m·ºeme vztah mezi pravd¥podobností úmrtí
v daném roce t′ (nap°. sou£asnost) a v budoucím roce t (t > t′) vyjád°it jako:

qx(t) = qx(t
′)Rx(t− t′),

kde Rx(t − t′) je tzv. varia£ní faktor. V souvislosti s modelováním úmrtnosti se
varian£ní faktor £asto nazývá reduk£ní faktor, protoºe p°evaºuje klesající trend
pravd¥podobnosti úmrtí pro dané x v intervalu (t′,t).

Reduk£ní faktory se vyuºívají jak v deterministických, tak ve stochastických
modelech. Zatímco stochastickým model·m v¥nujeme zvlá²´ celou podkapitolu
2.3, zbytek této podkapitoly bere v úvahu deterministické modely.

Exponenciální formule

Reduk£ní faktor lze modelovat nap°. pomocí exponenciální formule. P°edpoklá-
dejme, ºe p°irozené logaritmy pozorovaných pravd¥podobností úmrtí mají p°i-
bliºn¥ lineární trend. Potom m·ºeme najít funkci δx takovou, ºe pro kaºdé h =
1, 2, ..., n− 1 dostaneme:

ln qx(th+1)− ln qx(th) = −δx(th+1 − th).

Poloºíme-li rx = e−δx potom dostaneme projekci:

qx(th+1)

qx(th)
= r(th+1−th)

x .
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Pro t′ = tn a t > t′ tak m·ºeme vyjád°it projekci jako:

qx(t) = qx(t
′)r(t−t′)

x , (2.1)

kde rx = Rx(t− t′) = e−δx(t−t′) je reduk£ní faktor.
Parametr rx pro kaºdý v¥k x odhadneme nap°. pomocí metody nejmen²ích

£tverc· nebo jako váºený geometrický pr·m¥r:

rx =
n−1∏
h=1

(r(h)
x )ωh ,

kde:

r(h)
x =

[
qx(th+1)

qx(th)

] 1
th+1−th

; ωh ≥ 0, h = 1, 2, ..., n− 1 a
n−1∑
h=1

ωh = 1.

Váhy ωh je pot°eba volit obez°etn¥. Pokud máme k dispozici mnoho historických
pozorování, nemusí být vhodné zahrnout v²echny do mnoºiny H = {1, 2, ..., n}.
Pokud zahrneme i velmi staré hodnoty, m¥li bychom jejich vliv na výslednou
predikci omezit práv¥ pomocí vah ωh. Stejn¥ tak bychom m¥li vylou£it vlivy
výjime£ných historických událostí (nap°. epidemie, sv¥tové války, atd.), u kterých
nastavíme hodnotu ωh na nula.

Zobecn¥ní exponenciální formule

Exponenciální formule de�novaná vztahem 2.1 má jedno významné omezení. Po-
kud p°edpokládáme rx < 1, potom:

qx(∞) = 0, kde qx(∞) = lim
t→+∞

qx(t).

Tento problém m·ºeme vy°e²it zobecn¥ním exponenciální formule:

qx(t) = qx(t
′)
[
αx + (1− αx)r(t−t′)

x

]
,

kde αx ≥ 0 pro kaºdý v¥k x. Reduk£ní faktor je potom dán vztahem:

Rx(t− t′) = αx + (1− αx)r(t−t′)
x

a tedy:
qx(∞) = αxqx(t

′).

Dal²í variantou °e²ení problému hodnoty v t = ∞ je p°ístup zaloºený na
podílu poklesu úmrtnosti v daném období a celkovém poklesu úmrtnosti:

fx(m) =
qx(t

′)− qx(t′ +m)

qx(t′)− qx(∞)
,

kde fx(m) vyjad°uje p°edpokládaný pokles úmrtnosti do £asu m. Za p°edpokladu
rx = r a fx(m) = f(m) dostaneme jednoduchou úpravou:

r = (1− f(m))
1
m .

Vztah pro obecný reduk£ní faktor nezávislý na v¥ku je tedy dán volbou (m, f(m))
jako:

Rx(t− t′) = αx + (1− αx)(1− f(m))
t−t′
m .

Pokud pouºijeme p°íklad z [12] a p°edpokládáme 60% pokles úmrtnosti v prvních
20 letech, potom (m, f(m)) = (20, 0.60) a tedy r = 0.40

1
20 = 0.9552.
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2.2 Projek£ní tabulka

Projek£ní úmrtnostní tabulka je obdélníková matice {qx(t)}x∈X;t≥t′ , kde t
′ je vý-

chozí rok, t ∈ T , kde T = {t1, t2, ..., tn} a X = {x1, x2, ..., xm}. Pravd¥podobnosti
týkající se ºivota osoby ve v¥ku x jsou v této matici (genera£ní úmrtnostní tabul-
ce odpovídající roku narození této osoby τ = t − x) zaznamenány na diagonále
qx(t), qx+1(t + 1), ... . Pravd¥podobnost p°eºití osoby ve v¥ku x do £asu x + k je
v £ase t dána vztahem:

kp
↗
x (t) =

k−1∏
j=0

[1− qx+j(t+ j)] ,

kde ↗ zna£í, ºe byl pouºit diagonální p°ístup. Diagonální p°ístup zjednodu²en¥
znamená, ºe bychom v Tabulce 2.1 postupovali po diagonále.

Takto m·ºeme po£ítat i st°ední délku ºivota, která se v tomto p°ípad¥ nazývá
kohortní délka ºivota osoby ve v¥ku x a v roce t :

e◦↗x (t) =
ω−x∑
k=1

kpx
↗(t) +

1

2
.

Spole£ná projek£ní tabulka

Z praktických d·vod· se v poji²´ovnictví £asto pouºívá pouze jedna projek£ní
tabulka pro daný pojistný kmen nebo jeho £ást. Závislost na £ase je ponechána,
ale závislost na v¥ku je nahrazena zvolením obecného roku narození τ̄ pro danou
kohortu poji²t¥nc· (je ºádoucí, aby kohorta nebyla ²ir²í neº 5-10 let). Zvolený
rok τ̄ by pak m¥l odpovídat pr·m¥rnému roku narození v dané skupin¥. Pro
celou kohortu tak následn¥ pouºíváme jedinou a spole£nou diagonální projek£ní
tabulku, respektive pravd¥podobnosti úmrtí na její diagonále:

qxmin
(τ̄ + xmin), qxmin+1(τ̄ + xmin + 1), ..., qx(τ̄ + x), ... (2.2)

kde xmin je minimální v¥k ve skupin¥. Stejným zp·sobem by ²la zvolit i pr·°ezová
projek£ní tabulka, která by odpovídala jednomu sloupci vybrané projek£ní matice.
V tomto p°ípad¥ by zvolený t̄ m¥l být budoucí kalendá°ní rok, spole£ný pro danou
skupinu.

Podle p°ístupu 2.2 m·ºeme také upravit pravd¥podobnost p°eºití jedince ve
v¥ku x do roku x+k jako:

kpx
[τ̄ ]↗ =

k−1∏
j=0

[1− qx+j(τ̄ + x+ j)] .

Metodu m·ºeme dále vylep²it p°idáním v¥kového posunu h(τ), který i p°es
pouºití spole£né projek£ní tabulky re�ektuje reálný rok narození jedince.

Posun h(τ) musí za p°edpokladu klesajícího úmrtnostního trendu spl¬ovat
následující podmínky:

h(τ)


≥ 0 pro τ < τ̄
= 0 pro τ = τ̄
≤ 0 pro τ > τ̄
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Pravd¥podobnost p°eºití jedince ve v¥ku x do roku x+k potom upravíme jako:

kpx
[τ̄ ;h(τ)]↗ =

k−1∏
j=0

[
1− qx+h(τ)+j(τ̄ + x+ h(τ) + j)

]
.

2.3 Konkrétní modely projekce úmrtnosti
(stochastický p°ístup)

V této £ásti se budeme nejprve obecn¥ a poté konkrétn¥ zabývat hlavními stochas-
tickými modely projekce úmrtnosti. Cílem praktické £ásti je porovnat výsledky
relativn¥ nového tchaj-wanského modelu (PCA-model) s tradi£ními stochastický-
mi modely projekce úmrtnosti (LC-model, CBD-model, APC-model), které budou
aplikovány na £eská data. Tato podkapitola by proto m¥la poskytnout dostate£ný
teoretický základ pro praktickou £ást.

Stochastické modelování úmrtnosti

V¥t²ina základních metod projekce úmrtnosti nedovoluje pln¥ re�ektovat stochas-
tickou povahu úmrtnostních dat. Proto se zavádí stochastické modely, které dokáºí
zachytit náhodnost pozorovaných hodnot i p°edpov¥dí. Základem stochastického
modelu je p°edpoklad, ºe po£et úmrtí ve v¥ku x je náhodná veli£ina. D·leºitou
sou£ástí modelu je potom její pravd¥podobnostní rozd¥lení. Stochastická projek-
ce úmrtnosti tak oproti ostatním metodám zahrnuje bodové i intervalové odhady
budoucích úmrtnostních m¥r a dal²ích demogra�ckých ukazatel·.

V dal²ím textu se budeme zabývat konkrétními p°íklady stochastického mo-
delování úmrtnosti (LC-model, APC-model, CBD-model a tchaj-wanský PCA-
model). Zmín¥né modely m·ºeme rozd¥lit do t°í základních kategorií:

• Age-period modely

Tyto modely vyjad°ují trend m¥nící se úmrtnosti v závislosti na v¥ku a £ase
(okamºiku úmrtí). Do této kategorie spadá LC-model a také CBD-model.

• Age-period-cohort modely

Tato kategorie p°idává závislost úmrtnostního trendu na roku narození (tzv.
kohortní efekt). Analýza úmrtnosti z hlediska roku narození pomáhá vysv¥t-
lit rozdílnou rychlost v m¥nící se úmrtnosti pro r·zné generace (kohorty).
Z model·, kterými se budeme zabývat, sem pat°í APC-model Renshawa a
Habermana z roku 2006.

• Analýza hlavních komponent (Principal component analysis - PCA)

Tento relativn¥ nový p°ístup bere v úvahu v¥kové posuny ve sniºování úmrt-
nosti a pomocí nich, stejn¥ jako Age-period-cohort modely, vysv¥tluje roz-
dílnou rychlost v m¥nící se úmrtnosti pro jednotlivé v¥kové kategorie. Tchaj-
wanský PCA-model navrhuje 2 hlavní komponenty - první z nich je lineární
funkcí £asu a druhá zachycuje v¥kový posun. LC model bychom podle této
terminologie mohli chápat jako PCA-model s jednou komponentou.
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Tento vý£et stochastických model· úmrtnosti není zdaleka úplný a zahrnuje
pouze kategorie model·, kterými se budeme zabývat v praktické £ásti. Pro dal²í
metody modelování a projekce úmrtnosti doporu£ujeme nap°. [12, Kapitola 4,5,6].

2.3.1 Lee-Carterova metoda projekce úmrtnosti

Ronald D. Lee a Lawrence R. Carter navrhli v roce 1992 relativn¥ jednoduchý
stochastický model [8], který se rychle stal jedním z nejpouºívan¥j²ích a nejroz-
²í°en¥j²ích projek£ních model·. V nedávné dob¥ byl dokonce ustanoven referen£-
ním modelem amerického statistického ú°adu (US Bureau of the Census) nebo
byl pouºit ke konstrukci modelových úmrtnostních tabulek Organizace spojených
národ· [18].

Ve speci�kaci modelu vycházíme p°ímo s p·vodního £lánku [8] a také z [12].

Model

Nech´ mx,t je míra úmrtnosti ve v¥ku x a v kalendá°ním roce t. Potom de�nujeme
LC-model jako:

lnmx,t = ax + bxkt + εx,t (2.3)

nebo alternativn¥ jako:
mx,t = eax+bxkt+εx,t ,

kde ax a bx jsou v¥kov¥-speci�cké konstanty, kdeºto kt je £asov¥ závislý index.
Konkrétn¥ ax interpretujeme jako pr·m¥rnou v¥kov¥-speci�ckou sloºku úmrtnos-
ti, která re�ektuje pr·m¥rnou úrove¬ úmrtnosti nezávislou v £ase, pomocí bx
vyjad°ujeme citlivost míry úmrtnosti pro daný v¥k x na indexu úmrtnosti (úrov-
ni úmrtnosti v £ase t) kt. A εx,t de�nujeme jako chybu modelu, která zahrnuje
v¥kov¥-speci�cké historické vlivy, které model opomíjí. P°edpokládáme, ºe εx,t je
tzv. bílý ²um - tedy jsou to nezávislé a stejn¥ rozd¥lené náhodné veli£iny se st°ed-
ní hodnotu 0 a rozptylem σ2

ε . D·leºitou vlastností εx,t je tedy homoskedasticita,
stejný rozptyl εx,t pro v²echny v¥ky, coº je také £asto zmi¬ováno jako nejv¥t²í
slabina modelu.

Parametry modelu není moºné ur£it jednozna£n¥ a proto je vhodné zavést
ur£itá omezení. Nej£ast¥ji se v literatu°e setkáme s normalizací, kterou p·vodn¥
navrhli Lee a Carter v [8]: ∑

x

bx = 1, (2.4)∑
t

kt = 0, (2.5)

která de facto dále speci�kuje ax p°ímo jako pr·m¥r logaritm· m¥r úmrtností
p°es v²echny kalendá°ní roky.

Odhad modelu

Model nelze odhadnout klasickými regresními metodami, protoºe nejsou dané
ºádné regresory (pozorované hodnoty) na pravé stran¥ rovnice 2.3. Máme zde
pouze parametry a neznámý index kt. Lee a Carter navrhují k odhadu pouºít
metodu nejmen²ích £tverc·, dal²í moºností je nap°. metoda maximální v¥rohod-
nosti.
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1.) Metoda nejmen²ích £tverc·

Metoda nejmen²ích £tverc· slouºí k odhadu parametr· 2.3 tak, jak byly popsány
v sekci 2.3.1 v p°edchozím textu. Ozna£me m̂x,t pozorovanou intenzitu úmrtnosti
ve v¥ku x b¥hem roku t, kde x ∈ {x1, x2, ..., xm} a t ∈ {t1, t2, ..., tn}.

Prost°edkem k nalezení °e²ení metody nejmen²ích £tverc· je pro Lee a Cartera
singulární rozklad (Singular value decomposition, SVD), který aplikují na matici
logaritm· úmrtnostních m¥r, od kterých ode£etli pr·m¥rnou v¥kov¥-speci�ckou
sloºku ax.

Popi²me si celý postup podrobn¥:

• Hledáme parametry âx, b̂x a k̂t, které minimalizují:

OLS(a, b, k) =
xm∑
x=x1

tn∑
t=t1

(ln m̂x,t − ax − bxkt)2 (2.6)

• Pouºijeme metodu singulárního rozkladu (Singular value decomposition,
SVD):

V¥ta 2.1. Pro libovolnou reálnou matici A dimenze m× n existuje rozklad

A = UΣV T ,

kde

Σ =

(
S 0
0 0

)
,

U je reálná ortonormální matice typu m × m, V je reálná ortonormální
matice typu n× n a S je reálná diagonální matice (S = diag(σ1, σ2, ..., σr),
σ1 ≥ ...σr ≥ 0).

V¥tu a podrobný d·kaz lze najít v originálním zn¥ní v [7].

Aplikujme nyní SVD na 2.6. Kdyº poloºíme ∂
∂ax

OLS = 0, dostaneme:

tn∑
t=t1

ln m̂x,t = (tn − t1 + 1)ax + bx

tn∑
t=t1

kt.

Z omezení 2.5 potom jednodu²e plyne odhad ax:

âx =
1

tn − t1 + 1

tn∑
t=t1

ln m̂x,t, (2.7)

který vyjad°uje, jak uº bylo zmín¥no vý²e, pr·m¥r logaritm· pozorovaných
hodnot v £ase.
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Nech´ dále αx,t = ln m̂x,t− âx jsou prvky matice A z v¥ty 2.1. Odhady b̂x, k̂t
pak minimalizují:

ÕLS(b, k) =
xm∑
x=x1

tn∑
t=t1

(αx,t − bxkt)2.

�e²ení je dané singulárním rozkladem matice A. Nech´ u1 je vlastní vektor
odpovídající nejv¥t²ímu vlastnímu £íslu £tvercové maticeATA dimenze (tn−
t1 + 1) a nech´ v1 je odpovídající vlastní vektor £tvercové matice AAT

dimenze (xm − x1 + 1). Nejlep²í aproximace prvního °ádu A ve smyslu
metody nejmen²ích £tverc· je potom dána vztahem:

A ≈ A∗ =
√
λ1v1u

T
1 ,

odkud s ohledem na 2.4 a za podmínky, ºe
∑xn−x1+1

j=1 v1j 6= 0 vyvodíme:

b̂ =
v1

xn−x1+1∑
j=1

v1j

;

k̂ =
√
λ1

(
xn−x1+1∑
j=1

v1j

)
u1.

Alternativním postupem k nalezení parametr· âx, b̂x a k̂t je jejich numerický
výpo£et na základ¥ Newton-Raphsonova algoritmu (viz. [16]).

• Index úmrtnosti k̂t je odhadnut tak, aby minimalizoval chyby logaritm·
úmrtnostních m¥r namísto p°ímo chyb úmrtnostních m¥r, proto je na záv¥r
vhodné provést je²t¥ jednou jeho odhad, tentokrát v²ak na základ¥ hodnot
jiº získaných metodou singulárního rozkladu nebo Newton-Raphsonovým
algoritmem. Jak navrhuje Lee a Carter, jednou z moºností je úprava k̂t
podle reáln¥ pozorovaných po£t· úmrtí

∑xm
x=x1

Dx,t v roce t tak, aby reáln¥
pozorované po£ty úmrtí odpovídaly vypo£teným hodnotám. Index úmrt-
nosti k̂t je v tomto p°ípad¥ pro kaºdé t °e²ením následující rovnice:

xm∑
x=x1

Dx,t =
xm∑
x=x1

Ex,te
âx+b̂xk̂t

K °e²ení je znova moºné pouºít Newton-Raphson·v algoritmus.

Takto itera£n¥ nalezené hodnoty se mohou relativn¥ významn¥ li²it od p·-
vodních odhad· k̂t. D·vodem je stejná váha, kterou p°isuzuje SVD nízkým
úmrtnostním mírám mladých lidí stejn¥ jako vysokým hodnotám star²ích.
Mladí v²ak logicky p°ispívají o hodn¥ mén¥ k celkové úmrtnosti neº je tomu
u star²ích generací.

• Protoºe nalezené odhady nespl¬ují podmínky dané v 2.4 a 2.5, provedeme
na záv¥r následující úpravu:

â(F )
x = âx + b̂xk̄

k̂
(F )
t = (k̂t − k̄)b̂•

b̂(F )
x =

b̂x

b̂•
,
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kde k̄ = 1
tn−t1+1

∑tn
t=t1

k̂t a b̂• =
∑xm

x=x1
b̂x. Horní index (F) zna£í �nální

odhady.

2.) Metoda maximální v¥rohodnosti

Druhým velmi pouºívaným p°ístupem k odhadu modelu je Metoda maximální
v¥rohodnosti, kterou budeme i my pouºívat v praktické £ásti. P°edpokládejme, ºe
máme k dispozici po£ty zem°elých Dx,t a expozice Ex,t. Dále p°edpokládejme, ºe
náhodná veli£ina Dx,t má Poissonovo rozd¥lení s parametrem Ex,t exp(ax + bxkt).
Tvar v¥rohodnostní funkce je potom následující:

L(a, b, k) =
xm∏
x=x1

tn∏
t=t1

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

Dx,t!
exp(−Ex,t exp(ax + bxkt)).

Pro výpo£ty budeme pouºívat logaritmickou v¥rohodnostní funkci:

l(a, b, k) =
xm∑
x=x1

tn∑
t=t1

((Dx,t(ax + bxkt)− Ex,t exp(ax + bxkt)) + konstanta,

kde konstanta ozna£uje £leny nezávislé na parametrech. Odhady parametr· âx,
b̂x a k̂t získáme maximalizací této funkce nebo minimalizací p°íslu²né odchylky
D, která má tvar:

D = −2(l(a, b, k)− lf ),
kde lf je hodnota logaritmické v¥rohodnostní funkce saturovaného modelu.

Tento model m·ºeme stejn¥ jako v p°ípad¥ Metody nejmen²ích £tverc· °e-
²it itera£n¥. Tvar rovnic pro jednotlivé parametry vychází z parciálních derivací
funkce l(a,b,k), které poloºíme rovny nule. Ozna£me obecn¥ tyto rovnice f(ξ) = 0,
kde ξ je jeden z parametr· ax, bx, kt. S pouºitím jednorozm¥rného Newton-
Raphsonova algoritmu potom v (k+1). iteraci aktualizujeme hodnotu parametru
ξ jako ξ(k+1) = ξ(k) − f(ξ(k))

f ′ (ξ(k))
. Rekurzivní vztahy pro jednotlivé parametry jsou

potom následující:

â(k+1)
x = â(k)

x −

tn∑
t=t1

(Dx,t − Ex,t exp(â
(k)
x + b̂

(k)
x k̂

(k)
t ))

tn∑
t=t1

(−Ex,t exp(â
(k)
x + b̂

(k)
x k̂

(k)
t ))

k̂
(k+1)
t = k̂

(k)
t −

xm∑
x=x1

(Dx,t − Ex,t exp(â
(k+1)
x + b̂

(k)
x k̂

(k)
t ))b̂

(k)
x

xm∑
x=x1

(−Ex,t exp(â
(k+1)
x + b̂

(k)
x k̂

(k)
t ))(b̂

(k)
x )2

b̂(k+1)
x = b̂(k)

x −

tn∑
t=t1

(Dx,t − Ex,t exp(â
(k+1)
x + b̂

(k)
x k̂

(k+1)
t ))k̂

(k+1)
t

tn∑
t=t1

(−Ex,t exp(â
(k+1)
x + b̂

(k)
x k̂

(k+1)
t ))(k̂

(k+1)
t )2

Kritériem pro pokra£ování itera£ního cyklu je nár·st logaritmické v¥rohod-
nostní funkce minimáln¥ o p°edem de�novanou hodnotu. Parametry musí být
následn¥ upraveny, aby vyhovovaly podmínkám 2.4 a 2.5.
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Predikce

Projekce úmrtnosti je v LC-modelu zaloºena na klasické analýze £asových °ad.
Cílem je nalézt vhodný model vystihující chování úmrtnostního indexu kt, který
je jedinou £asov¥ závislou prom¥nnou v 2.3. Lee a Carter v [8] navrhují pouºít
standardní Box-Jenkinsonovu metodologii, která vede k nalezení nejvhodn¥j²ího
ARIMA modelu.

Modelování £asového indexu úmrtnosti

Dynamika kt je tedy obecn¥ popsána modelem ARIMA(p, d, q):

5d kt = φ15d kt + ...+ φp5d kt + ξt + ψ1ξt−1 + ...+ ψqξt−q,

kde φp 6= 0, ψq 6= 0 a ξt je Gaussovský bílý ²um, pro který σ2
ξ > 0.

De�nice 2.2 (Slabá stacionarita). Náhodný proces {Xt, t ∈ T} s kone£nými
druhými momenty se nazývá slab¥ stacionární, má-li konstantní st°ední hodnotu
µt = µ pro v²echna t ∈ T a je-li jeho autokovarian£ní funkce R(s,t) funkcí pouze
s− t.

Pokud úmrtnostní index kt není stacionární podle De�nice 2.2, je nutné od-
stranit trend. Nej£ast¥ji volíme d = 1 (p°ípadn¥ d > 1). Jestli je proces staci-
onární nebo ne m·ºeme p°ibliºn¥ odhadnout z jeho grafu. St°ední hodnota je
konstantní pokud je horizontální trend funkce neklesající a zárove¬ nerostoucí.
Dal²ím znakem stacionárního procesu je autokorela£ní funkce klesající geome-
trickou rychlostí. Jakákoliv odchylka je pravd¥podobn¥ znakem nestacionarity.
Pro testování, jestli (ne)jsou první diference odhadnutého procesu kt stacionární
pouºijeme nap°. ADF test (Augmented Dickey-Fuller test). V p°ípad¥ existence
jednotkového ko°enu volíme d > 1, v opa£ném p°ípad¥ pokra£ujeme analýzou
autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce kt a volbou úvodních hodnot p a
q.

Podrobný postup analýzy £asových °ad naleznete nap°. v [14] nebo v [5].

Intervaly spolehlivosti predikce

Stanovení interval· spolehlivosti by m¥lo kombinovat nejistotu spojenou jak s
v¥kov¥-speci�ckými parametry ax a bx, tak s £asovým indexem kt. Takováto úlo-
ha by se dala °e²it nap°. pomocí metody Bootstrap, která je v²ak v tomto p°ípad¥
relativn¥ výpo£etn¥ náro£ná. Bliº²í informace k metod¥ Bootstrap a jejímu pouºití
pro demogra�cké stochastické modely najdete nap°. v [12]. V této práci se ome-
zíme na jednoduchou aproximaci interval· spolehlivosti celého modelu intervaly
spolehlivosti spojenými s projekcí £asového indexu kt. Poznamenejme, ºe tato
aproximaci je vhodná pouze pro del²í predikce (minimální horizont se v literatu°e
uvádí mezi 10-25 lety [12]).
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2.3.2 Cairns-Blake-Dowd·v model

Britové Andrew J. G. Cairns, David Blake a Kevin Dowd publikovali v roce 2006
dvou-faktorový stochastický model pro projekci úmrtnosti [2], kterým reagova-
li na první vydání dluhopis· navázaných na riziko dlouhov¥kosti francouzskou
bankou BNP Paribas v roce 2004. Práv¥ problém ocen¥ní t¥chto dluhopis· stál
za vytvo°ením nového úmrtnostního modelu, který vznikl s materiální podporou
Britské ekonomické a sociální výzkumné rady (UK Economic and Social Research
Council).

Auto°i vycházejí z LC-modelu, oproti n¥mu v²ak p°idávají druhý stochastický
faktor, který na rozdíl od prvního faktoru ovliv¬uje úmrtnost proporcionáln¥ k
danému v¥ku. Model tak °e²í jeden z nejpal£iv¥j²ích problém·, který zmi¬ují
kritici Lee-Cartera.

CBD-model je stejn¥ jako LC-model pro svou závislost na v¥ku a £ase za°azen
do kategorie Age-period model·.

I v této £ásti budeme primárn¥ vycházet z p·vodního £lánku [2] publikované-
ho autory v The Journal of Risk and Insurance v roce 2006 a z [12]. Protoºe oba
zdroje pouºívají jiné zna£ení, uve¤me na tomto míst¥ pár vysv¥tlujících pozná-
mek:

• Cairns, Blake a Dowd zavád¥jí v [2] forwardovou pravd¥podobnost p°eºití
p(t, T0, T1, x), kterou de�nují jako pravd¥podobnost p°eºití m¥°enou v £ase
t, ºe osoba ve v¥ku x v £ase 0, která je stále naºivu v £ase T0, p°eºije do
doby T1, kde T0 < T1.

• Dále zavád¥jí indikátor Ix(t), který nabývá hodnot {0, 1}. Ix(t) = 1 pokud
osoba ve v¥ku x v £ase 0 je stále naºivu v £ase t, jinak Ix(t) = 0. Dále, nech´
Mt je �ltrace generovaná vývojem úmrtnostní k°ivky aº do £asu t. Potom:

p(t, T0, T1, x) = Pr(Ix(T1) = 1|Ix(T0) = 1,Mt).

Poznamenejme, ºe p(t, T0, T1, x) = p(T1, T0, T1, x) pro v²echna t ≥ T1.

• De�nujme dále p̃(t, x) = p(t + 1, t, t + 1, x) realizovanou pravd¥podobnost
p°eºití pro generaci ve v¥ku x v £ase 0 a realizovanou úmrtnostní míru
q̃(t, x) = 1− p̃(t, x).

• Pravd¥podobnosti q̃(t, x) a p̃(t, x) tak, jak je zavád¥jí Cairns, Blake a Down,
budeme v dal²ím textu konzistentn¥ s [12] a úvodní teoretickou £ástí této
práce zna£it qx(t) a px(t). Tedy pravd¥podobnosti jsou závislé jak na v¥ku,
tak na kalendá°ním roce. Dal²í variantou zna£ení by mohlo být qx,t a px,t.
Ob¥ vý²e zmín¥ná zna£ení znamenají totéº.

• Stochastické faktory (£asov¥ závislé úmrtnostní indexy) budeme stejn¥ jako
v LC-modelu zna£it kt (Cairns, Blake a Dowd je zna£í A(t), v [12] jsou
zna£eny °eckým písmenem κt).
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Model

Empirické analýzy ukazují, ºe ln qx(t)
px(t)

je relativn¥ lineární funkcí x pro �xní t. Prá-
v¥ na tomto faktu je vystaven dvou-faktorový stochastický model, který Cairns,
Blake a Dowd navrhli takto:

ln
qx(t)

px(t)
= k

[1]
t + k

[2]
t x⇐⇒ qx(t) =

ek
[1]
t +k

[2]
t x

1 + ek
[1]
t +k

[2]
t x
. (2.8)

Poznamenejme, ºe k[1]
t a k[2]

t jsou samy o sob¥ stochastické procesy, m¥°itelné v
£ase t.

Dále vidíme, ºe k[1]
t ur£uje pr·se£ík funkce s osou x, na které je zachycena

závislost na £ase t a k[2]
t potom její sklon. Faktor k[1]

t bude v tomto modelu prav-
d¥podobn¥ pr·b¥ºn¥ klesat, coº odpovídá obecnému trendu poklesu úmrtnosti
pro v²echny v¥ky. K°ivka ln qx(t)

px(t)
se tedy bude posouvat sm¥rem dol·. Faktor k[2]

t

závisí na dynamice zlep²ující se úmrtnosti vzhledem k v¥ku x. Pokud jsou úbytky
úmrtnosti v¥t²í pro nízké v¥ky, k[2]

t se v £ase bude zv¥t²ovat a tedy k°ivka ln qx(t)
px(t)

bude strm¥j²í.
Základním p°ínosem CBD-modelu oproti LC-modelu je, jak uº bylo zmín¥no,

zahrnutí druhého stochastického faktoru, který umoº¬uje modelovat úmrtnost s
v¥t²í p°esností pro jednotlivé v¥ky. M·ºeme tak zahrnout i zm¥ny v úmrtnosti,
které nejsou p°ímo korelovány se zm¥nami v¥ku. Zp°esn¥ní se projeví tím více,
£ím v¥t²í mnoºství historických dat máme k dispozici.

Odhad modelu

P°edpokládejme stejn¥ jako p°i kalibraci LC-modelu, ºe máme k dispozici pozo-
rované hodnoty pro t ∈ {t1, t2, ..., tn} a x ∈ {x1, x2, ..., xm}, na základ¥ kterých
chceme odhadnout k[1]

t a k[2]
t . Stejn¥ jako v p°ípad¥ LC-modelu pouºijme metodu

nap°. nejmen²ích £tverc·:

• Nejprve de�nujme regresní model:

ln
q̂x(t)

p̂x(t)
= k

[1]
t + k

[2]
t x+ εx(t), (2.9)

kde εx(t) jsou nezávislé, stejn¥ rozd¥lené chyby s normálním rozd¥lením se
st°ední hodnotou 0 a konstantním rozptylem σ2

ε .

• Odhady k̂[1]
t a k̂[2]

t získáme z minimalizace funkce:

Ot(k
[1]
t , k

[2]
t ) =

xm∑
x=x1

(ln
q̂x(t)

p̂x(t)
− k[1]

t − k
[2]
t x)2 (2.10)

pro v²echny kalendá°ní roky t. Pov²imn¥me si, ºe na rozdíl od LC-modelu
jsou k̂[1]

t a k̂[2]
t odhadnuty pro v²echny kalendá°ní roky zvlá²´.

Stejn¥ jako u LC-modelu i ke kalibraci CBD-modelu mohou být pouºity dal²í
metody (nap°. metoda maximální v¥rohodnosti, regresní model s Poissonovým
rozd¥lením nebo logistická regrese).
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Predikce

K projektování úmrtnosti budeme modelovat stochastické faktory k[1]
t a k[2]

t po-
dobn¥ jako v p°ípad¥ LC-modelu. Tentokrát v²ak musíme doplnit výsledky o
analýzu dvou-rozm¥rné £asové °ady ~kt = (k

[1]
t , k

[2]
t )T . Zku²enosti z praxe napoví-

dají, ºe zm¥ny v ~kt jsou v¥t²inou lineární. To by napovídalo pouºít k modelování
~kt dvourozm¥rnou náhodnou procházku s driftem. Pro názornost uve¤me, jak by
predikce vypadala pro tento jednoduchý p°ípad:

~kt =

{
k

[1]
t = k

[1]
t−1 + d1 + ξ

[1]
t

k
[2]
t = k

[2]
t−1 + d2 + ξ

[2]
t ,

kde d1 a d2 jsou drifty, ξt = (ξ
[1]
t , ξ

[2]
t ) jsou pro kaºdé t nezávislé dvojice s dvou-

rozm¥rným normálním rozd¥lením se st°ední hodnotou 0 a rozptylovou maticí:

Σ =

(
σ2

1 σ12

σ12 σ2
2

)
.

Odhad drift· dostaneme pro i = 1, 2 z rovnice:

d̂i =
k̂

[i]
tn − k̂

[i]
t1

tn − t1
,

marginální rozptyl a kovarianci potom jako:

σ̂2
i =

1

tn − t1

tn∑
t=t2

(k̂
[i]
t − k̂

[i]
t−1 − d̂i)2

σ̂1,2 =
1

tn − t1

tn−1∑
s=t1

tn−1∑
t=t1

(k̂
[1]
s+1 − k̂[1]

s − d̂1)(k̂
[2]
t+1 − k̂

[2]
t − d̂2)

Podrobnosti k analýze £asových °ad naleznete nap°. v [5]. Výv¥r vhodného
modelu pak bude okomentován na konkrétních datech v Praktické £ásti této práce.

2.3.3 Age-period-cohort model Renshawa a Habermana

A. E. Renshaw a S. Haberman navrhli jedno z nejúsp¥²n¥j²ích roz²í°ení LC-
modelu o kohortní efekt, tedy o závislost úmrtnostního trendu na roku narození.
Jejich APC-model byl publikován v Insurance: Mathematics and Economics v
roce 2006 [13]. Jak uº bylo nazna£eno, APC-model Renshawa a Habermana te-
oreticky vychází z LC-modelu, který roz²i°uje o faktor závislý na roku narození.
V této £ásti budeme stejn¥ jako v p°edchozích vycházet primárn¥ z originálního
£lánku z roku 2006 [13] a také z [12].

Model

Stejn¥ jako v p°edchozím textu, ozna£me Dx,t po£et úmrtí v populaci ve v¥ku x v
roce t. Dále nech´ Ex,t je expozice riziku ve v¥ku x a v roce t. Intenzita úmrtnosti
je tradi£n¥ ozna£ena µx,t a míra úmrtnosti mx,t. Nech´ x ∈ {x1, x2, ..., xm} a
t ∈ {t1, t2, ..., tn}.
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Konstrukce modelu

• Pokud bychom de�novali LC-model pro intenzitu úmrtnosti µx,t, dostane-
me:

lnµx,t = ax + bxkt + εx,t,

s podmínkami 2.4 a 2.5 pro existenci jednozna£ného °e²ení.

P°ipome¬me, ºe LC-model zahrnuje pouze jednu £asov¥ závislou prom¥nnou
(úmrtnostní index), která ovliv¬uje intenzitu úmrtí pro v²echny v¥ky stejn¥.

Dále p°ipome¬me, ºe pracujeme s v¥kem jako spojitou veli£inou. Z p°ed-
pokladu konstantní intenzity úmrtnosti v rámci roku 1.7 plyne rovnost
µx,t = mx,t.

• Z vyjád°ení:
µx,t = eax+bxkt+εx,t ,

m·ºeme snadno identi�kovat reduk£ní faktor Rx(t) = ebxkt . P°idejme dále
následující podmínku pro extrapolaci úmrtnostních m¥r:

lnRx(tn) = 0, ∀x.

• Renshaw a Haberman v tomto okamºiku zobec¬ují takto vyjád°ený reduk£ní
faktor a p°idávají do n¥j kohortní efekt. Nový reduk£ní faktor má tvar:

Rx(t) = eb
(0)
x ιt−x+b

(1)
x kt , (2.11)

kde b(0)
x ιt−x reprezentuje p°idaný kohortní efekt, °ecké písmeno "iota"ιt−x je

stejn¥ jako kt parametr závislý na £ase, v tomto p°ípad¥ v²ak modelujeme
závislost na roku narození.

• Na záv¥r uve¤me obecné vyjád°ení, které zahrnuje �xní, na v¥ku závislý
faktor ax a dynamický reduk£ní faktor, který lze jednodu²e upravit zahrnu-
tím vybraných efekt· (v¥k-doba-kohorta):

µx,t = eax+εx,tRx(t). (2.12)

Odhad modelu

P°esto, ºe se Renshaw a Haberman ve své práci [13] zam¥°ují na jiné metody
kalibrace modelu, i v tomto p°ípad¥ by ²la pouºít klasická metoda nejmen²ích
£tverc· a SVD jako v p°ípad¥ LC-modelu.

Metoda maximální v¥rohodnosti

Metoda maximální v¥rohodnosti modeluje p°ímo po£ty úmrtí Dx,t v populaci
ve v¥ku x v roce t jako náhodnou veli£inu s Poissonovým rozd¥lením. Velkou
výhodou tohoto postupu je vyuºitelnost v praktických aplikacích, kdy chceme
simulovat budoucí cash �ow d·chodového portfolia nebo t°eba ºivotního d·cho-
du. V následujícím postupu formalizujeme model pomocí zobecn¥ných lineárních
model· (GLM, více nap°. v [11]) s moºností nad-rozptylu:
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• De�nujme odezvu Yx,t a její první dva momenty:

Yx,t = Dx,t

E(Yx,t) = Ex,tµx,t = Ex,t exp axRx(t)

V ar(Yx,t) = φE(Yx,t),

kde φ je parametr m¥°ítka, rozptylová funkce V (E(Yx,t)) = E(Yx,t). V p°í-
pad¥, ºe φ 6= 1, dochází k tzv. nad-rozptylu (overdispersion).

Nelineární prediktor ηx,t v logaritmickém m¥°ítku de�nujeme jako:

lnE(Yx,t) = ηx,t = lnEx,t + ax + lnRx(t).

• Nelineární povaha prediktoru ηx,t nás nutí pouºít alternativní �tovací me-
tody. V dal²ím textu zmi¬me pro zajímavost alespo¬ jeden z nich:

Itera£ní metoda A (zaloºená na zpráv¥ Wilmontha (1993))

Odhady metody maximální v¥rohodnosti dostaneme podobn¥ jako v p°ípa-
d¥ LC-modelu pomocí itera£ního procesu. V p°ípad¥ APC-modelu nejprve
ur£íme parametr ax (nap°. pomocí SVD). Dále nech´:

yx,t = Dx,t

ŷx,t = Ex,t exp(âx + b̂(0)
x ι̂t−x + b̂(1)

x k̂t)

D(yx,t, ŷx,t) =
∑
x,t

dev(x, t) =
∑
x,t

2

∫ yx,t

ŷx,t

yx,t − u
V (u)

du

=
∑
x,t

2{yx,t ln
yx,t
ŷx,t
− (yx,t − ŷx,t)}

Model bychom mohli roz²í°it o váhy wx,t, které p°i°azují hodnotu 0 v p°í-
pad¥, ºe Ex,t = 0, jinak mají hodnotu 1. Pro jednoduchost zde p°edpoklá-
dejme, ºe Ex,t v na²em modelu jsou vºdy nenulové a tedy váhy wx,t = 1
m·ºeme vynechat.

Tvar rovnic pro jednotlivé parametry vychází z parciálních derivací funkce
D, které poloºíme rovny nule. Ozna£me obecn¥ tyto rovnice f(ξ) = 0, kde
ξ je jeden z parametr·. Ozna£me u(ξ) aktualizovanou hodnotu parametru,
kterou dostaneme jako u(ξ) = ξ − f(ξ)

f ′ (ξ)
. Rekurzivní vztahy pro jednotlivé

parametry jsou potom následující:

u(ι̂τ ) = ι̂τ +

∑
x,t,τ=t−x

(yx,t − ŷx,t)b̂(0)
x∑

x,t,τ=t−x
ŷx,tb̂

(0)2
x

u(b̂(0)
x ) = b̂(0)

x +

∑
t

(yx,t − ŷx,t)ι̂t−x∑
t

ŷx,tι̂2t−x
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u(k̂t) = k̂t +

∑
x

(yx,t − ŷx,t)b̂(1)
x∑

x

ŷx,tb̂
(1)2
x

u(b̂(1)
x ) = b̂(1)

x +

∑
t

(yx,t − ŷx,t)k̂t∑
t

ŷx,tk̂2
t

Efektivní po£áte£ní hodnoty jsou b(0)
x = b

(1)
x = 1 a na základ¥ nich namode-

lované hodnoty pro ιτ a kt. Tento model má ν = m(n−3)−2(n−2) stupn¥
volnosti.

Predikce

Poznamenejme pro p°ehlednost, ºe v této sekci zna£íme odhadované hodnoty
st°í²kou a projektované hodnoty te£kou.

Projektovaná úmrtnostní míra:

ṁx,tn+s = m̂x,tnRx(tn + s), s > 0

je vypo£ítána na základ¥ nejnov¥j²ích hodnot úmrtnostních m¥r m̂x,tn , které má-
me k dispozici. Projektovaný reduk£ní faktor:

Ṙx(tn + s) = exp
{
b̂(0)
x (ι̃tn−x+s − ι̂tn−x) + b̂(1)

x (k̇tn+s − k̂tn)
}
, s > 0

pro který:
lim
s→0

Ṙx(tn + s) = 1

je zaloºen na odhadech parametr· b̂(i)
x , ι̂t−x, k̂t a p°edpov¥di £asových °ad:

{ι̂t−x : t− x ∈ [t1 − xk, tn − x1]} 7→ {ι̇tn−x1+s : s > 0}{
k̂t : t ∈ [t1, tn]

}
7→
{
k̇tn+s : s > 0

}
kde

ι̃tn−x+s =

{
ι̂tn−x+s, 0 < s ≤ x− x1

ι̇tn−x+s, s > x− x1

P°edpov¥di £asových °ad jsou tradi£n¥ generovány pomocí ARMA proces·.

2.3.4 Tchaj-wanský PCAmodel (Yang, Yue a Huang, 2010)

Dobrý úmrtnostní model by m¥l spolehliv¥ re�ektovat historické zku²enosti a v
tomto ohledu mají sou£asné modely v £ele s LC-modelem je²t¥ stále co zlep²o-
vat. Práv¥ z tohoto p°edpokladu vycházeli tchaj-wan²tí auto°i Sharon S. Yang,
Jack C. Yue a Hong-Chih Huang p°eváºn¥ z tchaj-pejské NCCU (National Chen-
gchi University) p°i konstrukci nového úmrtnostního modelu, který p°edstavili v
periodiku Insurance: mathematics and Economics v roce 2010 [19].

Ve své práci vychází Yang, Yue a Huang z existujících model·, zmi¬me tedy
je²t¥ jednou jejich nejv¥t²í výhody a slabiny, které auto°i identi�kovali:
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• LC-model

Nejv¥t²í výhodou modelu je jeho jednoduchost, malý po£et parametr· a
relativn¥ dobré odhady a predikce úmrtnostních m¥r v mnoha zemích (nap°.
USA, Japonsko, ...). Nejzásadn¥j²í slabinou je pak p°edpoklad, ºe logaritmy
úmrtnostních m¥r jsou p°ibliºn¥ lineární funkcí £asu a také, ºe faktory ax a
bx jsou pouze funkcí v¥ku a tedy konstantní v £ase.

Mnoho studií v poslední dob¥ ukazuje, ºe parametry nejsou £asov¥ invari-
antní, mladí lidé obvykle zaznamenávají v¥t²í a d°ív¥j²í poklesy úmrtnosti.
Problém se tedy promítne i do p°edpov¥dí pro star²í v¥kové skupiny, které
jsou v poji²´ovnictví zpravidla nejd·leºit¥j²í.

Auto°i dále identi�kovali, ºe tzv. míra zlep²ení úmrtnostních m¥r není kon-
stantní v £ase a provázejí ji v¥kové posuny.

• Cairns-Blake-Dowd·v model a APC-model Renshawa a Habermana

Tento nedostatek se snaºí °e²it CBD-model a také APC model Renshawa
a Habermana, oba z roku 2006. Oba k problému p°istupují odli²ným zp·-
sobem - CBD pomocí druhého stochastického faktoru, který na rozdíl od
toho prvního ovliv¬uje úmrtnost proporcionáln¥ k danému v¥ku a Renshaw
a Haberman pomocí zahrnutí kohortního efektu do tradi£ního LC-modelu.

V poslední dob¥ se objevují dal²í modi�kace zmín¥ných model·. Trojice au-
tor· Cairns, Blake a Dowd nap°. roz²í°ila v roce 2009 sv·j model o kohortní
efekt. Ukazuje se tak, ºe zahrnutí kohorty je opodstatn¥né a poskytuje lep²í
odhady úmrtnostních dat.

Tchaj-wan²tí auto°i p°icházejí s novým modelem, který vyuºívá analýzu hlav-
ních komponent (Principal Component Approach). P°ístup p°i zkoumání zm¥n
úmrtnosti re�ektuje v¥kové posuny a snaºí se tak zachytit rozdílnou rychlost sni-
ºování úmrtnosti pro r·zné v¥kové skupiny.

Model

Auto°i navrhují model s dv¥ma komponentami, kde druhá komponenta modeluje
zmín¥ný v¥kový posun. Pokud bychom vycházeli z LC-modelu, potom bychom
ho mohli ozna£it za model s jednou hlavní komponentou, která je lineární funkcí
£asu. Do modelu by bylo p°irozen¥ moºné p°idat i více komponent, které by
pomohly je²t¥ lépe vystihnout úmrtnostní trend, kaºdá komponenta v²ak s sebou
nese i riziko zbyte£né �uktuace a zvý²enou náro£nost výpo£tu. Z výsledk· analýzy
dat pro vybrané zem¥ se auto°i rozhodli pouºít ve svém modelu indikátor, který
pomáhá rozli²it situaci p°ed a po zlomovém bodu, který je typický pro chování
druhé hlavní komponenty v £ase.

P°idáním druhé hlavní komponenty a indikátoru tedy vzniká následující mo-
del:

ln
mx,t

mx,0

= βxkt + β∗xk
∗
t (2.13)

≡ βx(a+ bt) + β∗x{(a1 + b1tI[t < t0]) + (a2 + b2tI[t ≥ t0])}
≡ βx(a+ bt) + β∗x{(a∗1 + b∗1tI[t < t0]) + b∗2tI[t ≥ t0]}, (2.14)
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kde t0 je zlomový bod. Model má dva v¥kov¥-speci�cké parametry βx a β∗x a
dva £asové indexy kt, k∗t , které modelujeme pomocí parametr· a, b, a∗1, b

∗
1, b
∗
2 jako

lineární funkce.
Poznamenejme, ºe idea modelovat zlomový bod t0 je ekvivalentní pouºití v¥-

kového posunu v úmrtnostních poklesech. Hlavní my²lenkou je, ºe poklesy v úmrt-
nosti se p°ed a po tomto bodu li²í, "posouvají". P°estoºe by bylo moºné pouºít
více v¥kových posun·, analýza dat tomu nenasv¥d£uje a v dal²ím textu se zam¥-
°íme pouze na p°ípad s jedním posunem (viz. 2.13).

Odhad modelu

Parametry modelu a, b, a∗1, b
∗
1, b
∗
2, t0 mohou být odhadnuty metodou nejmen²ích

£tverc·, nejprve je v²ak nutné identi�kovat první dv¥ hlavní komponenty pomocí
analýzy hlavních komponent.

Analýza hlavních komponent

Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis, PCA) je oblíbená
metoda pro práci s vícerozm¥rnými daty. S p°ibývajícími dimenzemi nar·stá ob-
tíºnost jejich analýzy a charakteristiky. PCA se tak snaºí extrahovat hlavní trendy
a pomocí nich popsat nejvýznamn¥j²í vlastnosti. Logicky by se mohlo zdát, ºe £ím
více komponent vyjmeme, tím lépe dokáºeme data modelovat. V praxi se v²ak
ukazuje, ºe k dostate£né analýze sta£í pár nejvýrazn¥j²ích komponent a naopak
p°íli² mnoho komponent m·ºe zp·sobit zbyte£ný ²um.

Extrahované komponenty jsou lineárními kombinacemi p·vodních prom¥n-
ných. P°edpokládejme, ºe máme k prom¥nných pro kaºdé pozorování a ozna£me
je nap°. (x1, x2, ..., xk). PCA se pak snaºí najít hlavní komponenty (y1, y2, ..., yk)
takové, které vyhovují následujícímu systému rovnic:

y1 = a1,1x1 + a1,2x2 + ...+ a1,kxk

y2 = a2,1x1 + a2,2x2 + ...+ a2,kxk
...

... . . . ...
...

yk = ak,1x1 + ak,2x2 + ...+ ak,kxk,

kde hlavní komponenty nejsou korelovány. K vy°e²ení tohoto systému rovnic po-
uºijeme kovarian£ní nebo korela£ní matici a její Jordan·v rozklad. Efektivnost
postupu m·ºeme m¥°it procentem rozptylu, který byl vysv¥tlen vzhledem k po-
£tu extrahovaných vlastních £ísel.

V úmrtnostních modelech se v¥t²inou pouºívají logaritmy úmrtnostních m¥r.
P°edpokládejme tedy, ºe kaºdý rok je pozorováno k skupin v¥kov¥ speci�ckých
logaritm· úmrtnostních m¥r. Jak uº bylo zmín¥no vý²e v textu, Yang, Yue a
Huang modelují pouze dv¥ v¥kové skupiny a tedy jeden hlavní zlomový bod v
trendu úmrtnosti, pro jejich PCA-model tedy k = 2.

Predikce

Stejn¥ jako pro ostatní modely, vhodnou metodou projekce úmrtnosti na základ¥
PCA-modelu je analýza £asových °ad. Pokud vycházíme z 2.14, první £asový index
je modelovaný lineární funkcí a pro nalezení predikcí nám tedy sta£í protáhnout
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tento trend. Druhý £asový index obsahuje zlom a m·ºeme ho tedy bu¤ stejn¥
jako u prvního £asového indexu trend jednodu²e protáhnout nebo ho modelovat
jako £asovou °adu. Úloha se v druhém p°ípad¥ omezuje na hledání vhodného
ARIMA(p, d, q) procesu.

Jak uº bylo zmín¥no, podrobný postup analýzy £asových °ad naleznete nap°.
v [14] nebo v [5].
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3. Praktická £ást

Cílem praktické £ásti je porovnat £ty°i p°edstavené modely (LC-model, APC-
model, CBD-model, tchaj-wanský PCA-model) na £eských datech. Výzkumnou
otázku bychom mohli formulovat ve smyslu, zda nový tchaj-wanský model p°inese
lep²í nebo hor²í výsledky a´ uº v p°esnosti modelu nebo samotné projekci úmrt-
nosti. Poznamenejme je²t¥, ºe pro modelování tchaj-wanského modelu pouºíváme
zjednodu²enou variantu s £asovými indexy ve form¥ lineárních funkcí (viz. 2.14).

K modelování budeme vyuºívat statistický software R, ke zpracování dat po-
tom jednoduché procedury ve VBA. Ve²keré zdrojové kódy jsou k nalezení v
elektronické p°íloze.

3.1 Data

Data jsme získali z voln¥ p°ístupné databáze The Human Mortality Database,
kterou spravuje Kalifornská univerzita v Berkeley [15]. Data pro �eskou republiku
jsou k dispozici pro roky 1950-2011. Na stránkách lze najít jak p·vodní, zdrojová
data, tak upravená data (více k metodologii viz. [17]). My budeme v následující
£ásti vyuºívat data upravená: o£ekávanou st°ední délku ºivota, po£ty úmrtí a
expozici k riziku smrti (velikost populace vystavené riziku smrti). Míra úmrtnosti
mx,t lze potom jednodu²e vyjád°it jako podíl po£t· úmrtí a expozice k riziku.
Tento údaj je zárove¬ také k dispozici v [15].

Podívejme se te¤ podrobn¥ji na £eská data. Nejv¥t²í motivací pro stochastické
modelování úmrtnosti je riziko dlouhov¥kosti a snaha tento fenomén spolehliv¥
predikovat. P°i pohledu na konkrétní data pro �eskou republiku m·ºeme potvr-
dit, ºe i v £eské populaci dochází k prodluºování ºivota a tedy modelování na
základ¥ zmín¥ných model· dává smysl. O£ekávaná délka ºivota se b¥hem sledo-
vaného období zv¥t²ila o více neº 12 let. Podrobný vývoj pro ºeny a muºe zvlá²´
je zachycen na Obrázku 3.1.

Obrázek 3.1: Data �R - O£ekávaná st°ední délka ºivota p°i narození
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Stejn¥ tak se postupn¥ sniºuje míra úmrtnosti. Pro ilustraci uvádíme míry
úmrtnosti v letech 1950, 1970, 1990 a 2010 pro ºeny (Obrázek 3.2) a muºe (Ob-
rázek 3.3). M·ºeme tedy konstatovat, ºe i £eská data vykazují podobné trendy
jako data americká, jeº byla motivací p·vodního LC-modelu.

Obrázek 3.2: Data �R - Míra úmrtnosti pro ºeny pro vybrané roky

Obrázek 3.3: Data �R - Míra úmrtnosti pro muºe pro vybrané roky

Hlavní kritici LC-modelu a i dal²í t°i zkoumané modely se opírají o neplatnost
p°edpokladu, ºe logaritmy úmrtnostních m¥r jsou p°ibliºn¥ lineární funkcí £asu a
také, ºe faktory ax a bx jsou pouze funkcí v¥ku a tedy konstantní v £ase. Mnoho
studií v poslední dob¥ ukazuje, ºe parametry nejsou £asov¥ invariantní, mladí lidé
obvykle zaznamenávají v¥t²í a d°ív¥j²í poklesy úmrtnosti.

28



Kdyº se podíváme op¥t na £eská data, úbytky úmrtnosti m·ºeme vyjád°it
reduk£ními faktory v tzv. heatmap grafu, kde na horizontální ose jsou zachyceny
kalendá°ní roky a na vertikální ose jednotlivé v¥ky (v¥k 0 úpln¥ naho°e, v¥k 100
dole).

Jak pro ºeny (Obrázek 3.4), tak pro muºe (Obrázek 3.5) je patrné, ºe pro
niº²í v¥ky dochází k rychlej²ím a v¥t²ím úbytk·m úmrtnosti. Nejprogresivn¥j²í je
pak p°ibliºn¥ v¥ková skupina mezi 20. a 30. rokem v¥ku. Star²í v¥kové skupiny
zaznamenávají úmrtnostní úbytky aº v poslední dob¥. Podíváme-li se na grafy
podrobn¥ji, vidíme, ºe míra "zlep²ení"není pro v²echny roky stejná a tedy i na
základ¥ £eských dat m·ºeme zpochybnit platnost p°edpokladu LC-modelu.

Obrázek 3.4: Data �R - Úbytky úmrtnosti na grafu reduk£ních faktor· pro ºeny.
Barevná ²kála od syt¥ £ervené (hodnoty v¥t²í neº 1.2) p°es £ernou (hodnoty okolo
0.6) aº ke sv¥tle zelené (hodnoty men²í neº 0.15).
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Pov²imn¥me si, ºe rozdíl v rychlosti úbytku úmrtnosti není pouze pro r·zné
v¥kové kategorie, ale také pro muºe a ºeny. Z grafu 3.4 a 3.5 je patrné, ºe úmrtnost
pro ºeny klesá obecn¥ rychleji neº pro muºe.

Obrázek 3.5: Data �R - Úbytky úmrtnosti na grafu reduk£ních faktor· pro muºe.
Barevná ²kála od syt¥ £ervené (hodnoty v¥t²í neº 1.2) p°es £ernou (hodnoty okolo
0.6) aº ke sv¥tle zelené (hodnoty men²í neº 0.15).
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3.2 Výb¥r dat a kritéria pro porovnání model·

Zam¥°me se nyní na samotné modelování a projekci úmrtnosti podle zmín¥ných
model·. Podle grafu 3.1 jsme se rozhodli vzít v úvahu data z let 1970-2000,
na jejich základ¥ na�tovat úmrtnostní modely a vytvo°it t°icetiletou p°edpov¥¤.
Období 2001-2011 je tzv. kontrolní období, na kterém budeme zkoumat p°esnost
projekce ve srovnání s realitou. Úmrtnostní data máme k dispozici pro jednotlivé
roky a v¥ky 0-110 let. Protoºe CBD-model je ur£ený pro star²í v¥kové kategorie,
vezmeme v této £ásti v úvahu pouze v¥ky 50-100 let, coº je navíc cílová skupina,
která nás v praxi zajímá nejvíce.

Stejn¥ jako v [13] budeme pouºívat dv¥ hlavní kritéria pro porovnání výkon-
nosti a p°esnosti model·:

• Pr·m¥rná absolutní procentní chyba (Mean absolute percentage error (MA-
PE)) de�novaná jako:

MAPE =
1

n

n∑
i=1

|Yi − Ŷi|
Yi

× 100%, (3.1)

kde Yi a Ŷi jsou skute£né a odhadované hodnoty, v na²em p°ípad¥ nap°.
míry úmrtnosti a n je po£et pozorování.

• Bayesovské informa£ní kritérium (Bayesian information crietrion (BIC)),
které m¥°í jestli nepouºíváme p°íli² mnoho parametr·. BIC de�nujeme jako:

BIC = l(φ̂)− 1

2
v lnN, (3.2)

kde l(φ̂) je v¥rohodnostní funkce vy£íslená v odhadu, v je po£et odhadova-
ných parametr· a N je po£et pozorování.

Podle t¥chto kritérií by m¥l ideální model mít co nejvy²²í hodnotu BIC, ale
co nejniº²í hodnotu MAPE.

3.3 Odhad model·

P°i odhadování t°í základních model· (LC-model, APC-model, CBD-model) jsme
vy²li z jiº existujících procedur v programu R, které jsou sou£ástí voln¥ dostup-
ného balí£ku LifeMetrics [9] od spole£nosti J.P.Morgan. Pro odhad parametr· je
zde pouºita metoda maximální v¥rohodnosti, která probíhá v iteracích. Stejnou
metodu jsme zachovali i pro odhad parametr· tchaj-wanského PCA-modelu. V
tomto p°ípad¥ jsme nejd°íve odhadli £asové indexy kt a k∗t pomocí analýzy hlav-
ních komponent. V následujících kapitolách se budeme nejprve postupn¥ v¥novat
výsledk·m jednotlivých model· zvlá²´ a poté modely porovnáme podle de�nova-
ných kritérií 3.1, 3.2.
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LC-model

Data jsme modelovali zvlá²´ pro ºeny a muºe ve v¥ku 50-100 let. Na grafech 3.6
a 3.7 je vid¥t srovnání modelu s pozorovanými daty v letech 1970, 1980, 1990 a
2000.

Obrázek 3.6: Data �R a LC-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro ºeny pro vybrané roky

Obrázek 3.7: Data �R a LC-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro muºe pro vybrané roky
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Parametry modelu jsme odhadli metodou maximální v¥rohodnosti, v jednot-
livých iteracích jsme optimalizovali bx a kt, na které jsme aplikovali omezení 2.4
a 2.5 a poté dopo£ítali v¥kov¥ speci�cký faktor ax. Výsledné odhady parametr·
jsou zachyceny na Obrázcích 3.8 a 3.9.

Obrázek 3.8: Data �R - Parametry LC-modelu pro ºeny

Obrázek 3.9: Data �R - Parametry LC-modelu pro muºe
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APC-model

APC-model Renshawa a Habermana zahrnuje oproti LC-modelu tzv. kohortní
efekt. Parametry jsme odhadli obdobn¥ jako v p°ípad¥ LC-modelu pomocí metody
maximální v¥rohodnosti. Výsledné odhady jsou zachyceny na Obrázcích 3.10 a
3.11.

Obrázek 3.10: Data �R - Parametry APC-modelu pro ºeny

Obrázek 3.11: Data �R - Parametry APC-modelu pro muºe

34



Na grafech 3.12 a 3.13 je znovu moºné vid¥t srovnání modelu s pozorovanými
daty v letech 1970, 1980, 1990 a 2000.

Obrázek 3.12: Data �R a APC-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro ºeny pro vybrané roky

Obrázek 3.13: Data �R a APC-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro muºe pro vybrané roky
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CBD-model

Oproti LC-modelu je zahrnut i druhý stochastický faktor, který na rozdíl od
prvního faktoru ovliv¬uje úmrtnost proporcionáln¥ k danému v¥ku. Na grafech
3.14 a 3.15 je stejn¥ jako v p°edchozích p°ípadech moºné vid¥t srovnání modelu
s pozorovanými daty v letech 1970, 1980, 1990 a 2000.

Obrázek 3.14: Data �R a CBD-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro ºeny pro vybrané roky

Obrázek 3.15: Data �R a CBD-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro muºe pro vybrané roky

36



Odhadnuté parametry jsou zachycené gra�cky na Obrázcích 3.16 a 3.17.

Obrázek 3.16: Data �R - Parametry CBD-modelu pro ºeny

Obrázek 3.17: Data �R - Parametry CBD-modelu pro muºe

Tchaj-wanský PCA-model

Tento model vyuºívá analýzu hlavních komponent (Principal Component Appro-
ach). P°ístup p°i zkoumání zm¥n úmrtnosti re�ektuje v¥kové posuny a snaºí se
tak zachytit rozdílnou rychlost sniºování úmrtnosti pro r·zné v¥kové skupiny. Po
provedení analýzy hlavních komponent jsme získali hodnoty £asových index·, z
kterých jsme následn¥ pomocí metody nejmen²ích £tverc· odhadli parametry a,
b, a∗1, b

∗
1, b

∗
2, t0 tak, jak bylo popsáno v teoretické £ásti. První dv¥ komponenty

na datech pro £eské ºeny reprezentují p°ibliºn¥ 99,84 % rozptylu, u muº· je to
pak 99,48 % rozptylu. Je zajímavé poznamenat, ºe první komponenta je v obou
p°ípadech velmi dominantní a vyjad°uje více neº 99 % rozptylu. Na grafech 3.18,
3.19 jsou vid¥t hlavní dv¥ komponenty pro ºeny a muºe a dále také lineární trend
(u druhé komponenty se trend m¥ní ve zlomovém bod¥ t0), odhadnutý metodou
nejmen²ích £tverc·.

Obrázek 3.18: Data �R - Analýza hlavních komponent pro ºeny (první kompo-
nenta na obrázku vlevo a druhá komponenta na obrázku vpravo)
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Obrázek 3.19: Data �R - Analýza hlavních komponent pro muºe (první kompo-
nenta na obrázku vlevo a druhá komponenta na obrázku vpravo)

Parametry a, b, a∗1, b
∗
1, b
∗
2, t0 jsou pro oba p°ípady zachyceny v Tabulce 3.1.

Tabulka 3.1: Parametry PCA modelu pro ºeny a muºe

parametr �eny Muºi
a 0,17409 0,17591
b 0,00034 0,00023
a∗1 0,31780 -0,20160
b∗1 -0,02880 0,48349
b∗2 -0,01620 0,01147
t0 17 2

V¥kov¥ speci�cké parametry jsme odhadli metodou maximální v¥rohodnosti
podobn¥ jako v p°ípad¥ ostatních model·. Výsledné odhady jsou zachyceny na
Obrázcích 3.20 a 3.21.

Obrázek 3.20: Data �R - V¥kov¥ speci�cké parametry PCA-modelu pro ºeny

Obrázek 3.21: Data �R - V¥kov¥ speci�cké parametry PCA-modelu pro muºe
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Na grafech 3.22 a 3.23 je stejn¥ jako v p°edchozích p°ípadech moºné vid¥t
srovnání modelu s pozorovanými daty v letech 1970, 1980, 1990 a 2000.

Obrázek 3.22: Data �R a PCA-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro ºeny pro vybrané roky

Obrázek 3.23: Data �R a PCA-model - Srovnání pozorované a modelované míry
úmrtnosti pro muºe pro vybrané roky
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3.3.1 Porovnání model·

Pokud bychom cht¥li odpov¥d¥t na na²i výzkumnou otázku na základ¥ modelová-
ní úmrtnosti, musíme konstatovat, ºe tchaj-wanský model nep°iná²í lep²í výsledky
neº tradi£ní modely. Podle kritéria BIC 3.2 i kritéria MAPE 3.1 je nejlep²ím mo-
delem pro ºeny i pro muºe APC-model Renshawa a Habermana. Na hodnotách je
vid¥t, ºe p°idáním kohortního efektu dosahujeme lep²ích výsledk· neº s pouºitím
klasického LC-modelu. Hodnoty kritérií jsou zachyceny v Tabulce 3.2.

Tabulka 3.2: In-samle srovnání model· pro ºeny a muºe

�eny Muºi
model BIC MAPE BIC MAPE
LC -8462,1780 4,0324 -8848,0943 5,2458
APC -8259,3469 3,4015 -8146,7913 3,9909
CBD -9247,8881 6,5277 -8564,2112 6,5262
PCA -14141,7863 7,2792 -13672,4145 7,5298

CBD model je podle kritéria BIC pro ºeny dokonce hor²í neº LC-model, pro
muºe má srovnatelné výsledky s APC-modelem. Podle kritéria MAPE je CBD-
model v obou p°ípadech hor²í neº APC-model i LC-model.

Nejhor²ím modelem je v tomto porovnání PCA-model. Hlavním d·vodem je
modelování £asových index· pomocí lineárních funkcí. Tímto zjednodu²ením ztrá-
címe jakoukoliv moºnost reagovat na výkyvy úmrtnosti v £ase a omezujeme se
pouze na optimalizaci pro jednotlivé v¥ky pomocí v¥kov¥-speci�ckých parametr·.
Auto°i PCA-modelu Yang, Yue a Huang ve svém £lánku zmi¬ují moºnost mode-
lovat £asové indexy pomocí sloºit¥j²ích funkcí, zárove¬ v²ak ukazují, ºe na jejich
datech je lineární trend dostate£ný pro p°ekonání ostatních model·. V situaci,
kdy ostatní modely optimalizujeme jak pro jednotlivé v¥ky, tak pro jednotlivé
roky, takovýto model nem·ºe obstát. Niº²í hodnota BIC kritéria nazna£uje, ºe
po£et parametr· je vzhledem k hodnot¥ maximalizované v¥rohodnostní funkce
p°íli² veliký (ve srovnání s ostatními modely). Hodnota kritéria MAPE je srov-
natelná s hodnotami pro ostatní modely. V pr·m¥ru nejsou odchylky modelu tak
vysoké, díky lineárnímu £asovému trendu jsou v²ak v¥t²í neº v p°ípad¥ ostatních
t°í model·.

Dal²í problém m·ºeme identi�kovat uº p°i samotné analýze hlavních kompo-
nent. První komponenty jak na datech pro ºeny, tak na datech pro muºe repre-
zentuje více neº 99 % rozptylu. Také tento fakt nám nazna£uje, ºe takto navrºený
PCA-model se k modelování £eských dat p°íli² nehodí.

Pro ilustraci p°ikládáme vzájemné porovnání model· s pozorovanými daty v
letech 1970, 1980, 1990 a 2000 pro ºeny (Obrázek 3.24, 3.25, 3.26, 3.27).
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Obrázek 3.24: Data �R ºeny - Porovnání jednotlivých model· a pozorovaných
dat v roce 1970

Obrázek 3.25: Data �R ºeny - Porovnání jednotlivých model· a pozorovaných
dat v roce 1980

Obrázek 3.26: Data �R ºeny - Porovnání jednotlivých model· a pozorovaných
dat v roce 1990
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Obrázek 3.27: Data �R ºeny - Porovnání jednotlivých model· a pozorovaných
dat v roce 2000
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3.4 Predikce

Projekce úmrtnosti je u v²ech zkoumaných model· zaloºena na analýze £asových
°ad. �asové indexy modelujeme jako procesy ARIMA(p, d, q). Analýza je stejn¥
jako odhad model· provedena v softwaru R, tentokrát s pomocí balí£ku forecast
[6].

Data projektujeme pro t°icetiletý horizont pro roky 2001-2030. Období 2001-
2011 jsme stanovili tzv. kontrolním obdobím, na kterém porovnáváme data pre-
dikovaná jednotlivými modely s pozorovanými hodnotami.

LC-model

�asov¥ závislým parametrem v LC-modelu je index kt. Na základ¥ analýzy £a-
sových °ad jsme se rozhodli kt modelovat jako proces ARIMA(0,1,0) s driftem
pro ºeny a jako proces ARIMA(0,2,1) pro muºe. Pro informaci p°ikládáme grafy
autokorela£ních a parciálních autokorela£ních funkcí (Obrázek 3.28 a 3.29).

Obrázek 3.28: Data �R ºeny - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru kt

Obrázek 3.29: Data �R muºi - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru kt

Grafy 3.30 a 3.31 zachycují výslednou predikci parametru kt pro ºeny a muºe
s 90 a 95% intervaly spolehlivosti:

Obrázek 3.30: Data �R ºeny - Predikce parametru kt
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Obrázek 3.31: Data �R muºi - Predikce parametru kt

S pouºitím modelovaného £asového indexu jsme uº jednodu²e sestrojili gene-
ra£ní úmrtnostní tabulky pro ºeny a muºe ve v¥ku 50-100 let pro období 2001-
2030. Pro ilustraci uvádíme výslednou predikci s 90 a 95% intervaly spolehlivosti
pro osmdesátileté ºeny (Obrázek 3.32) a muºe (Obrázek 3.33):

Obrázek 3.32: Data �R ºeny - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté ºeny s
90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti

Obrázek 3.33: Data �R muºi - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté muºe
s 90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti
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APC-model

APC-model Renshawa a Habermana má dva £asov¥ závislé parametry: kt, který
vyjad°uje závislost na £ase (kalendá°ním roce) a ιt−x, kterým modelujeme ko-
hortní efekt. Oba parametry jsme analyzovali podobn¥ jako £asový index u LC-
modelu. Parametr kt jsme se rozhodli modelovat jako £asovou °adu ARIMA(0,1,0)
s driftem pro ºeny a ARIMA(0,2,1) pro muºe. Parametr ιt−x potom jako £asovou
°adu ARIMA(1,0,2) s nulovou st°ední hodnotou na datech pro ºeny a jako £aso-
vou °adu ARIMA(0,0,0) s nulovou st°ední hodnotou na datech pro muºe. Grafy
3.34, 3.35, 3.36 a 3.37 zachycují autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce pro
jednotlivé parametry a Obrázky 3.38, 3.39, 3.40 a 3.41 potom výsledné predikce
s 90 a 95% intervaly spolehlivosti:

Obrázek 3.34: Data �R ºeny - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru kt

Obrázek 3.35: Data �R muºi - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru kt

Obrázek 3.36: Data �R ºeny - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru ιt−x

Obrázek 3.37: Data �R muºi - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru ιt−x
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Obrázek 3.38: Data �R ºeny - Predikce parametru kt

Obrázek 3.39: Data �R muºi - Predikce parametru kt

Obrázek 3.40: Data �R ºeny - Predikce parametru ιt−x

Obrázek 3.41: Data �R muºi - Predikce parametru ιt−x
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Podobn¥ jako u LC-modelu jsme s pouºitím projektovaných parametr· kt a
ιt−x sestrojili genera£ní úmrtnostní tabulky pro ºeny a muºe ve v¥ku 50-100 let
pro období 2001-2030. Pro ilustraci uvádíme stejn¥ jako u LC-modelu výslednou
predikci pro osmdesátileté ºeny (Obrázek 3.42) a muºe (Obrázek 3.43):

Obrázek 3.42: Data �R ºeny - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté ºeny s
90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti

Obrázek 3.43: Data �R muºi - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté muºe
s 90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti

CBD-model

CBD-model má stejn¥ jako APC-model dva parametry závislé na £ase. První
z nich k

[1]
t odpovídá obecnému trendu úmrtnosti pro v²echny v¥ky. Parametr

k
[2]
t potom závisí na dynamice zlep²ující se úmrtnosti vzhledem k v¥ku x. Oba
parametry jsem podrobili taktéº analýze £asových °ad. Pro model pro ºeny jsme
se rozhodli pro £asovou °adu ARIMA(0,1,0) s driftem pro k[1]

t a pro ARIMA(0,1,0)
pro k

[2]
t . Pro model pro muºe potom taktéº pro ARIMA(0,1,0) s driftem pro

parametr k[1]
t a pro £asovou °adu ARIMA(1,1,0) pro k[2]

t .
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Na grafech 3.44, 3.45, 3.46 a 3.47 jsou vid¥t autokorela£ní a parciální autoko-
rela£ní funkce pro jednotlivé parametry a pohlaví:

Obrázek 3.44: Data �R ºeny - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru k[1]

t

Obrázek 3.45: Data �R muºi - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru k[1]

t

Obrázek 3.46: Data �R ºeny - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru k[2]

t

Obrázek 3.47: Data �R muºi - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru k[2]

t
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Výsledné predikce parametr· k[1]
t a k[2]

t pro ºeny a muºe s 90 a 95% intervaly
spolehlivosti jsou pak na Obrázcích 3.48,3.49, 3.50 a 3.51.

Obrázek 3.48: Data �R ºeny - Predikce parametru k[1]
t

Obrázek 3.49: Data �R muºi - Predikce parametru k[1]
t

Obrázek 3.50: Data �R ºeny - Predikce parametru k[2]
t

Obrázek 3.51: Data �R muºi - Predikce parametru k[2]
t
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Podobn¥ jako u p°edchozích model· jsme s pouºitím projektovaných parame-
tr· k

[1]
t a k[2]

t sestrojili genera£ní úmrtnostní tabulky pro ºeny a muºe ve v¥ku
50-100 let pro období 2001-2030. Pro ilustraci znovu uvádíme výslednou predikci
pro osmdesátileté ºeny (Obrázek 3.52) a muºe (Obrázek 3.53):

Obrázek 3.52: Data �R ºeny - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté ºeny s
90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti

Obrázek 3.53: Data �R muºi - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté muºe
s 90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti

Tchaj-wanský PCA-model

Tchaj-wanský PCA-model jsme se rozhodli modelovat ve form¥ 2.14. První £a-
sový index, který reprezentuje první hlavní komponentu z rovnice 2.13, je tedy
lineární funkcí £asu a bylo by zbyte£né podrobovat ho analýze £asových °ad (jed-
ná se o bodový odhad). Druhý £asový index, který reprezentuje druhou hlavní
komponentu z 2.13, má v sob¥ zahrnut v¥kový posun, zm¥nu trendu od jistého
zlomového bodu, a proto m·ºeme tuto skute£nost do predikce zahrnout a mode-
lovat ho jako °adu ARIMA(0,1,0) s driftem pro ºeny a ARIMA(0,1,0) pro muºe.
Poznamenejme, ºe by bylo moºné také u druhého £asového indexu trend jedno-
du²e posunout, potom by se také jednalo o bodový odhad a nem¥li bychom jak
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odhadnout intervaly spolehlivosti. Na grafech 3.54 a 3.55 je vid¥t autokorela£ní
a parciální autokorela£ní funkce pro druhý £asový index:

Obrázek 3.54: Data �R ºeny - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
druhého £asového indexu

Obrázek 3.55: Data �R muºi - Autokorela£ní a parciální autokorela£ní funkce
parametru druhého £asového indexu

Graf 3.56 a 3.57 zachycuje výslednou predikci druhého £asového indexu s 90
a 95% intervaly spolehlivosti:

Obrázek 3.56: Data �R ºeny - Predikce parametru druhého £asového indexu

Obrázek 3.57: Data �R muºi - Predikce parametru druhého £asového indexu
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Podobn¥ jako u p°edchozích model· jsme s pouºitím projektovaných £asových
index· sestrojili genera£ní úmrtnostní tabulky pro ºeny a muºe ve v¥ku 50-100
let pro období 2001-2030. Pro ilustraci znovu uvádíme výslednou predikci pro
osmdesátileté ºeny (Obrázek 3.58) a muºe (Obrázek 3.59).

Obrázek 3.58: Data �R ºeny - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté ºeny s
90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti

Obrázek 3.59: Data �R muºi - Predikce míry úmrtnosti pro osmdesátileté muºe
s 90 (zelen¥) a 95 (£erven¥) % intervaly spolehlivosti
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3.4.1 Porovnání model·

Pro porovnání model· v tzv. kontrolním období jsme zvolili kritérium MAPE 3.1.
Jak je vid¥t v následující Tabulce 3.3 pro ºeny nejlépe dané období p°edpov¥d¥l
CBD-model, srovnatelný výsledek má p°ekvapiv¥ i LC-model, který tak odhadl
data lépe neº jeho dv¥ vylep²ení ve form¥ APC-modelu a tchaj-wanského PCA-
modelu. Pro muºe je dokonce LC-model nejlep²í. V¥t²í hodnota kritéria MAPE
pro tchaj-wanský PCA-model je stejn¥ jako v p°edchozím p°ípad¥ zp·sobena
lineární trendem £asových index·.

Tabulka 3.3: Srovnání model· pro ºeny a muºe v tzv.kontrolním období

�eny Muºi
model MAPE MAPE
LC 12,42317 9,18895
APC 17,45046 11,24865
CBD 11,98745 10,62754
PCA 31,56399 38,78912

Pokud bychom analyzovali p°í£iny získaných výsledk·, n¥které z nich najdeme
uº v analýze £asových index· jednotlivých model·. Pov²imn¥me si, ºe parametr
ιt−x APC-modelu byl pro muºe modelován jako £asová °ada ARIMA(0,0,0), coº
odpovídá bílému ²umu. Tento fakt nám napovídá, ºe kohortní efekt nep°ispívá
v tomto p°ípad¥ k lep²ímu výsledky a je tedy lep²í ho vynechat. P°esn¥ to sa-
mé nazna£ují i hodnoty kritéria MAPE pro muºe, kde LC model dosáhl lep²ího
výsledku neº APC-model.

Pokud se podíváme blíºe na PCA-model, hlavním problémem je modelování
£asových index· pomocí lineárního trendu. Jak uº jsme zmínili u odhadu mode-
lu, první komponenty vysv¥tlují více neº 99 % rozptylu. Tento fakt také p°esn¥
odpovídá velmi dobrým výsledk·m LC-modelu, který m·ºeme chápat jako PCA-
model s jednou hlavní komponentou.

Pro p°edstavu uvádíme vý°ez z genera£ní úmrtnostní tabulky pro ºeny (Ta-
bulka 3.4) a muºe (Tabulka 3.5) pro období 2001-2011 pro v¥ky x = 60, x = 70
a x = 80 let, kde jsou porovnané hodnoty p°edpov¥zené jednotlivými modely s
pozorovanými daty:

Tabulka 3.4: Srovnání jednotlivých model· pro ºeny pro v¥ky x = 60, x = 70 a
x = 80 v období 2001-2011
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Tabulka 3.5: Srovnání jednotlivých model· pro muºe pro v¥ky x = 60, x = 70 a
x = 80 v období 2001-2011

Pro v¥k x = 80 let uve¤me je²t¥ gra�cké porovnání model· s 90 % intervaly
spolehlivosti pro ºeny (Obrázek 3.60) i muºe (Obrázek 3.61):

Obrázek 3.60: Data �R ºeny - Porovnání model· pro osmdesátileté ºeny

Obrázek 3.61: Data �R muºi - Porovnání model· pro osmdesátileté muºe
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A dále také gra�cké porovnání úmrtnosti pro rok 2020 jak pro ºeny (Obrázek
3.62), tak i pro muºe (Obrázek 3.63). Pov²imn¥me si, ºe tchaj-wanský PCA-
model v tomto srovnání obstál oproti porovnání pro konkrétní v¥ky o hodn¥ lépe.
Hlavním d·vodem je optimalizace modelu pro v¥kov¥-speci�cké faktory, která je
srovnatelná s ostatními modely. Projektovaná míra úmrtnosti je p°esto v obou
p°ípadech (jak pro ºeny, tak pro muºe) nejkonzervativn¥j²í (nejvy²²í).

Obrázek 3.62: Data �R ºeny - Porovnání model· pro rok 2020

Obrázek 3.63: Data �R muºi - Porovnání model· pro rok 2020
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Záv¥r

V práci jsme analyzovali r·zné metody projekce úmrtnosti v souvislosti s rizikem
dlouhov¥kosti. V teoretické £ásti jsme se podrobn¥ji v¥novali £ty°em zvoleným
model·m, které jsem v praktické £ásti aplikovali na £eská data.

Pokud bychom cht¥li odpov¥d¥t na výzkumnou otázku, kterou jsme si poloºili
na úvod praktické £ásti, potom musíme konstatovat, ºe tchaj-wanský PCA-model
se k analýze £eských dat p°íli² nehodí a oproti výsledk·m ostatních model· zao-
stává. Nejlep²ím modelem pro modelování úmrtnosti (in-sample) je APC-model
Renshawa a Habermana a to jak pro muºe, tak pro ºeny podle obou zkouma-
ných kritérií. Pro projekci úmrtnosti (out-of-sample) se nám osv¥d£il klasický
Lee-Carter·v model pro muºe a dvou-faktorový CBD-model na datech pro ºeny.

Zam¥°me se na záv¥r na podrobn¥j²í analýzu získaných výsledk·. Tradi£ní
Lee-Carter·v model m¥l p°ekvapiv¥ dobré výsledky v obou £ástech analýzy (mo-
delování i projektování) a za nejlep²ími modely pouze nepatrn¥ zaostal. V p°ípad¥
projekce na datech pro muºe byl dokonce nejlep²ím modelem. Ukazuje se, ºe £es-
ká data jsou relativn¥ lineární v logaritmickém m¥°ítku a jednoduchý LC-model
vystihuje trend velmi dob°e. V²echny t°i ostatní modely, které byly navrhnuty
s cílem výsledky LC-modelu nadále zp°esnit se neukázaly v p°ípad¥ £eských dat
jako p°íli² efektivní.

Pouze v p°ípad¥ modelování úmrtnosti (in-sample) se ukázalo, ºe zahrnutí ko-
horty má smysl a APC-model Renshawa a Habermana p°inesl nejlep²í výsledky,
relevance zahrnutí kohorty do budoucna se v²ak neukazuje jako optimální. Uv¥-
domme si, ºe jsme modelovali úmrtnost pro skupinu ve v¥ku 50-100 let a vycházeli
jsme z dat pozorovaných v letech 1970-2000, vybraní jedinci se tedy narodili me-
zi lety 1870-1950. Oproti tomu v druhé £ásti jsme se v¥novali projekci pro roky
2001-2030 pro stejn¥ staré jedince. Roky narození pro tuto skupinu se posouvají
mezi roky 1900-1980. Výsledky ukazují, ºe zahrnutí kohorty se pro £eský data
stává mén¥ a mén¥ relevantní. V druhé skupin¥ uº je více neº polovina jedinc·
narozená po druhé sv¥tové válce, kdy se vývoj úmrtnosti postupn¥ stabilizuje
(ve smyslu ubývání výkyv·, které kohortní efekt modeluje). Do budoucna tedy
pravd¥podobn¥ m·ºeme o£ekávat dal²í ustupování vlivu kohorty na projekci dat.

Dal²í z model·, dvou-faktorový CBD-model, vykázal relativn¥ stabilní výsled-
ky v obou £ástech analýzy. Hodnoty obou kritérií pro modelování (in-sample) dat
byly srovnatelné s LC-modelem a APC-modelem. V predik£ní £ásti byl CBD-
model dokonce nejlep²ím modelem pro ºeny a druhým nejlep²ím modelem pro
muºe. Ukazuje se, ºe zahrnutí druhého stochastického faktoru, který ovliv¬uje
úmrtnost proporcionáln¥ k danému v¥ku má smysl. Pokud bychom se v²ak m¥li
rozhodnout mezi CBD-modelem a LC-modelem, zvolíme pravd¥podobn¥ výpo-
£etn¥ jednodu²²í LC-model.

Posledním zkoumaným modelem byl tchaj-wanský PCA-model. Tento model
se ukázal jako nevhodný pro modelování £eských dat a ve srovnání s ostatními
t°emi modely vykazoval v obou £ástech analýzy hor²í výsledky. Pokud bychom
shrnuli p°í£iny, které jsme uº nastínili v praktické £ásti, hlavní z nich je mode-
lování £asových index· pomocí lineárních funkcí. V situaci, kdy ostatní modely
optimalizujeme jak pro jednotlivé v¥ky, tak pro jednotlivé roky, takovýto model
nem·ºe obstát. Druhým hlavním faktorem je malé zastoupení druhé komponenty,
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která nereprezentuje ani 1 % rozptylu.
Pokud bychom se m¥li na základ¥ provedené analýzy rozhodnout, jaký model

pouºít pro modelování a projekci dat pro �eskou republiku (pro zvolenou v¥kovou
skupinu a podobný horizont), byl by to tradi£ní Lee-Carter·v model, který nás i
p°es svou relativní jednoduchost p°esv¥d£il velmi dobrými výsledky.
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