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Shluková analýza a metoda hlavních komponent v aplikaci vyhledávání
odlehlých pozorování věkově-specifických měr úmrtnosti

v České republice a na Slovensku1

Cluster analysis and principal component method in the application of
searching outliers of age-specific mortality rates

in the Czech Republic and Slovakia

Ondřej Šimpach

Abstract: The aim of this paper is to analyse and identify the outliers’ observation of age-
specific mortality rates for the Czech and Slovak population of males and females. We use the
cluster analysis with the nearest neighbour clustering method, which is commonly used in
analysing the similarities of objects in the base datasets and the principal component method,
which was specially prepared in R software package to identify the outliers in demographic
data. Results from both approaches are compared with each other, because it does not provide
the same conclusions. Information about the existence of outliers is important for the analyst
because the significantly skewed and outlying values of age-specific mortality rates must be
smoothed for the continuing of mortality analysis.

Abstrakt: Cílem předkládaného článku je analyzovat a identifikovat odlehlé hodnoty
pozorování věkově-specifických měr úmrtnosti u české a slovenské populace mužů a žen.
Využito bude shlukové analýzy se shlukovací metodou nejbližšího souseda, která se běžně
používá při analýze podobnosti objektů v základním souboru a dále metody hlavních
komponent, která byla speciálně připravena do balíčku software R na identifikaci odlehlých
hodnot v demografických datech. Výsledky z obou přístupů jsou vzájemně porovnány, neboť
neposkytují zcela stejné závěry. Informace o existenci odlehlých pozorování je pro analytika
důležitá proto, že významně vychýlené hodnoty věkově-specifických měr úmrtnosti se musí
vyrovnávat pro další pokračování v úmrtnostní analýze.
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1. Úvod
Odlehlá pozorování tvoří většinou vždy komplikace při jakékoliv statistické analýze a

brání jejímu korektnímu průběhu. Úkolem každého analytika je nejdříve odlehlá pozorování
identifikovat, rozhodnout, zdali jsou významná nebo nejsou a v případě, že by jejich
přítomnost mohla ovlivnit korektní výsledek, pak rozhodnout, jakým způsobem se s nimi
vypořádat. V našem článku zaměříme svou pozornost na odlehlosti v průbězích věkově-
specifických měr úmrtnosti v čase a jako datové matice poslouží základna České republiky a
Slovenska v letech 1950–2009. Budou aplikovány dva přístupy, přičemž jeden je založen na
identifikaci odlehlých shluků z vypočtených dendrogramů, ten druhý pak na identifikaci z
„funkčních“ a „balíčkových“ grafů (Shang, Hyndman, 2010), vytvořených za využití metody
hlavních komponent. Hodnoty, které jsou v článku identifikovány jako odlehlé, by musely
být pro pokračování v analýze korigovány, aby neohrozily korektní výsledek. Vzhledem

1 Článek byl zpracován v rámci mezifakultního vědecko-výzkumného projektu Vysoké školy ekonomické
v Praze, vedený pod číslem IGS MF/F4/6/2013: Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických
úlohách.



184 FORUM  STATISTICUM  SLOVACUM  6/2014

k tomu, že výsledky z obou přístupů nejsou shodné, zhodnotíme je a provedeme diskusi o
jejich vhodnosti.

2. Metodika a data
Pro potřeby analýzy odlehlých hodnot budou využita demografická data z „Human

Mortality Database“ (HMD) za Českou republiku a Slovensko s roční periodicitou
pozorování. Přestože za Českou republiku jsou k dispozici data za roky 1950–2011 v
jednoletých věkových skupinách, zkrátíme časové řady pouze do roku 2009, protože
slovenská časová řada stále končí rokem 2009 a novější odhady ze strany HMD publikovány
nejsou. S využitím počtů zemřelých x-letých v roce t (Mx,t), expozici k riziku ve věku x a roce
t, která je odhadována jako střední stav obyvatelstva x-letého v roce t (S̅x,t), budou vypočteny
věkově-specifické míry úmrtnosti
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pro každou zemi a pohlaví, kde x = 0, 1, …, 100+ a t = 1950, 1951, …, 2009. Věkově-
specifická matice za každou zemi a pohlaví bude datovým vstupem pro shlukování metodou
nejbližšího souseda. Vzhledem k tomu, že se míra úmrtnosti v čase vyvíjí a obecně její úroveň
ve většině populací pozvolna klesá, měly by podle principů zmíněné metody být jednotlivé
dílčí matice o rozměru x × 1 pozvolna přidávány do shluků a v případě, že je některý průběh
těchto měr v daném roce vychýlený, měl by být vyhodnocen jako odlehlý a mezi shluky
osamocený. S využitím software Statgraphics Centurion XVI bude aplikována metoda
nejbližšího souseda za použití metriky čtvercových euklidovských vzdáleností (viz např.
Gordon, 1999)
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kde a a b jsou libovolné dvě vzdálenosti. Tato metrika má široké uplatnění v různých
shlukovacích metodách, přičemž v některých metodách se její použití doporučuje, v jiných je
její využití nezbytné (např. Wardova metoda, viz Pivoňka, Löster, 2013, nebo Löster, 2014).
Metoda nejbližšího souseda je v článku použita proto, že její výsledky jsou snadno
interpretovatelné. Jak uvádí např. Murtagh (1983, s. 354), „algoritmus nejbližšího souseda
opakovaně sleduje řetězce shluků A → B → C → ..., kde každý shluk je nejbližší soused toho
předchozího, až do dosažení dvojic shluků, které jsou vzájemně nejbližší sousedé“.
Vzdálenost dvou shluků je vždy dána vzdáleností dvou nejbližších objektů z nich
(Bruynooghe, 1977) a platí, že vzdálenostní funkce (d = distance function)
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Přejděme nyní k metodě hlavních komponent, kterou se pro potřeby analýzy
demografických dat zabýval např. Shang, Hyndman (2010), nebo Hyndman (2012). S
využitím počtů zemřelých x-letých v roce t a zemi c, expozici k riziku ve věku x, roce t a zemi
c, bude vytvořena tzv. datová „báze“ v software RStudio, naplněna logaritmy věkově-
specifických měr úmrtnosti pro každou analyzovanou zemi a každé pohlaví jako
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Tato „báze“ logaritmů je tvořena z důvodu, že využitá struktura se společně s balíčkem
„demography“ a „rainbow“ (Hyndman, 2012) využívá pro stochastické modelování úmrtnosti
modelem Lee-Cartera (Lee, Carter, 1992)
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kde ax
c jsou věkově-specifické profily úmrtnosti nezávislé na čase, bx

c je doplňková věkově-
specifická komponenta určující, jak moc se každá věková skupina mění, když se mění kt

c a
nakonec kt

c je časově proměnlivý parametr, tzv. „index úmrtnosti“. S využitím metody
hlavních komponent, kterou Hyndman (2012) aplikoval do balíčků „demography“ a
„rainbow“ jsme schopni identifikovat odlehlé roky jednotlivých zemí a populací. Ty budou
graficky zobrazeny na základě výsledků skór hlavních komponent. Autoři Shang, Hyndman
(2010) představili dvojrozměrný „funkční“ a dvojrozměrný „balíčkový“ graf, určený pro
přehlednou vizualizaci odlehlých pozorování v demografických datech. Tyto funkční a
balíčkové grafy vždy obsahují dvě pole. Jedno pole je tmavě šedé, druhé světle šedé. Tmavě
šedé pole obsahuje 50 % všech pozorování, přičemž ve funkčním grafu je i černá mediánová
křivka. V okolí této mediánové křivky se nacházejí další 2 přerušované, které znázorňují 95%
oboustranný interval spolehlivosti. Shang, Hyndman (2010) označují všechny křivky, které
leží mimo hranice obou polí jako odlehlé. Tyto křivky jsou ve funkčním grafu zobrazeny
barevně s legendou. Dvojrozměrný balíčkový graf neobsahuje žádnou mediánovou křivku, ale
Tukeyho hloubkový medián (viz Tukey, 1975). Barevné body s popiskem příslušného
pozorování, ležící mimo hranice polí jsou odlehlá.

3. Výsledky
V software Statgraphics Centurion XVI byly na datech české a slovenské úmrtnosti mužů a

žen vypočteny dendrogramy, ze kterých lze vyčíst podobnost vývoje úmrtnosti mezi
jednotlivými lety. Je-li pozorování odlehlé, pak je v dendrogramu většinou osamocené.
V případě populace českých mužů (viz Obr. 1 nahoře) se jedná o roky 1950 a 1955. Ženy
(Obr. 1 dole) mají podle této metody odlehlé hodnoty v letech 1957, 1961 a 1962. V případě
slovenské populace je v datech patrná mnohem vyšší variabilita, protože podobnost nastává
až u vyšších hodnot vzdálenosti. Co se týče viditelných osamocených pozorování, jedná se o
roky 1950, 1951, 1953, 1970 a 1972 v případě mužů a roky 1950, 1957 a 1961 v případě žen.

U ženské populace je situace podobná. Odlehlé roky uvažujeme 1950, 1951, 1952. Vyšší
hodnoty věkově-specifických měr úmrtnosti jsou zřetelné zejména ve věkových skupinách
5–45 let a dále v nejvyšších věkových skupinách. Na Slovensku jsou detekované odlehlé
hodnoty mnohem více viditelné. V případě mužské populace se jedná o roky 1950 a 1951,
přičemž výrazně vyšší hodnoty věkově-specifických měr jsou ve věkových skupinách 5–35
let. Ženy mají odlehlých pozorování mnohem více, jedná se o roky 1950, 1951 a 1952 a dále
1964, 1966 a 1969. První skupina odlehlých let je charakterizována vyššími hodnotami
věkově-specifických měr úmrtnosti ve věkových skupinách 5–65 let.

Druhá skupina má vysokou variabilitu dat v nejvyšších věkových skupinách a proto byly
také pravděpodobně klasifikovány jako odlehlé. Právě odlehlost hodnot a vysoká variabilita
v nejvyšších věkových skupinách je v demografii často diskutovaným tématem, neboť
hodnoty věkově-specifických měr úmrtnosti je třeba vyrovnávat pomocí vyrovnávacích
funkcí.

Výsledky poskytnuté balíčkem „demography“ a „rainbow“ (Hyndman, 2012) ze software
RStudio, jsou většinou odlišné. Mužská populace České republiky má odlehlé roky 1950,
1951 a 1958. Je to sice poválečné období a počátek komunistického režimu na území tehdejší
ČSR, ale tato odlehlost je spíše dána rozkolísaností úmrtnosti v nejvyšších věkových
skupinách.
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Obr. 1:
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Obr. 2: Dendrogra
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