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Anotace 

Tato práce se zabývá srovnáním použití algoritmů logistické regrese a rozhodovacích 

stromů pro účely tvorby skóringových modelů finančních institucí. Teoretická část 

práce se zabývá popisem obou algoritmů a jejich použitím při výstavbě modelů. 

Praktická část práce pak používá tyto algoritmy pro výstavbu modelů na reálných 

datech a srovnává, který algoritmus dává lepší výsledky. Práce se zabývá aplikovaným 

popisem problémů, a proto neobsahuje precizní matematické definice.  

Klíčová slova: 

Logistická regrese, rozhodovací strom, skóringový model 

 

 

 

Anotation 

This master’s thesis presents the comparison of the logistic regression algorithm and the 

decision tree algorithm regarding creation of the scoring models of financial 

institutions. The theoretical part of the thesis focuses on the description of both 

algorithm and their application in model making. The practical part of the thesis uses 

both algorithms to make models based on a real dataset and then compares which 

algorithm gives us better results. The thesis is focused on the applied description of the 

problem, and therefore it does not include precise mathematical definitions.  

Key words: 

Logistic regression, decision tree, scoring model  
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1. Úvod  

Každá finanční instituce se v průběhu své podnikatelské činnosti potýká s různými 

riziky. Mezi nejdůležitější rizika patří riziko kreditní (nebo též úvěrové), které je 

definováno jako riziko, že banka utrpí ztrátu v důsledku platební neschopnosti či nevůle 

protistrany, popř. v důsledku zhoršení její bonity. Kreditní riziko se týká každého 

obchodu, který banka podstupuje, jedna z jeho klíčových součástí se týká poskytování 

nových úvěrů klientům banky.  

Při řízení kreditního rizika v rámci poskytování úvěrů je zásadní otázka, zda danému 

klientovi poskytnout úvěr nebo ne. Toto rozhodování vychází z informací, které má o 

daném klientovi banka k dispozici. V případě retailové klientely jde například o výši 

příjmu, rodinný stav, dosažené vzdělání a stabilitu zaměstnání, v případě firem se pak 

jedná o soustavu finančních absolutních a poměrových ukazatelů, které známe 

z finanční analýzy. Vyhodnocování těchto informací zaměstnanci finanční instituce je 

složité, časově náročné a do jisté míry subjektivní, a proto při poskytování úvěrů 

menšího objemu (typicky právě retailová klientela a úvěry pro malé a středně velké 

podniky) dochází k automatizaci tohoto procesu prostřednictvím tzv. skóringových 

modelů.   

Skóringový model je tedy model používaný pro řízení kreditního rizika individuálního 

klienta. Optimální je mít takový model, který bude schopný každému klientovi přiřadit 

jedno číslo (tzv. skóre), které bude souhrnně vyjadřovat riziko tohoto klienta a na 

základě toho určit, zda můžeme očekávat default klienta. Pro vytváření skóringových 

modelů lze použít různé metody z oblasti statistiky nebo z oblasti teorie grafů. 

Přístupem, který je dnes v bankách nejvíce využíván, a který má zřejmě také nejvíce 

propracovanou matematickou teorii s ním spojenou, je aplikace logistické regrese. 

Dalšími metodami jsou např. neuronové sítě, metoda SVM nebo rozhodovací stromy.  

Tato práce se zabývá srovnáním výstavby skóringových modelů prostřednictvím 

metody logistické regrese s metodou rozhodovacích stromů. Hlavním cílem práce je 

provést popis, analýzu a srovnání těchto dvou metod a určení, která z těchto metod je 

pro tvorbu skóringových modelů vhodnější. Součástí tohoto srovnání je i použití těchto 

metod pro výstavbu modelů na základě skutečných informací o klientech a detailní 

popis této výstavby. Dílčím cílem práce je i to, aby byla použitelná a pochopitelná pro 

ty čtenáře zabývající se bankovnictvím, kteří nemají matematicky zaměřené 
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vysokoškolské vzdělání. Proto práce neklade důraz na precizní matematické definice, 

ale spíše na popis problémů, a čtenář by si tak měl vystačit pouze se základními 

znalostmi matematiky a statistiky (zejména lineární regrese). 
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2. Logistická regrese 

Logistická regrese je typ regrese, který se využívá k modelování vlivu vysvětlujících 

proměnných na vysvětlovanou proměnnou, která má binární charakter, tj. nabývá pouze 

dvou hodnot (v praxi prezentovaných hodnotami 0 a 1). Je tedy vhodná pro modelování 

přítomnosti nebo nepřítomnosti určitého jevu a díky tomu se používá v mnoha různých 

oblastech, např. v medicíně, psychologii nebo právě v bankovnictví při řízení kreditního 

rizika při modelování pravděpodobnosti defaultu bankovních klientů. 

 Samotný model je vytvořen na základě databáze dat z minulosti, kdy jako vysvětlující 

proměnné jsou použity rozličné údaje, které jsou bance o klientech k dispozici, jako 

jsou např. délka zaměstnání, výše příjmů, rodinný stav a věk a jako vysvětlovaná 

proměnná slouží údaj, zda úvěr tomuto klientu poskytnutý zdefaultoval (hodnota 1) či 

nikoliv (hodnota 0). Tento model je pak možno použít pro odhad, jaká je 

pravděpodobnost defaultu klienta s danými charakteristikami. 

 Nyní se podíváme na jednotlivé teoretické aspekty konceptu logistické regrese a 

později se dostaneme k tomu, jak takový model sestavit a interpretovat. Pokud to bude 

možné, tak budeme postupovat podobně jako v případě lineární regrese, z které ostatně 

celý koncept logistické regrese vychází. Pro lepší pochopení je nejdříve diskutován 

pouze model s jednou vysvětlující proměnnou, k jeho zobecnění dojde později. 

2.1 Základní popis modelu 

Rovnice klasického lineárního regresního modelu má následující tvar: 

                (2.1) 

 

kde        značí podmíněnou střední hodnotu vysvětlované proměnné   za dané 

hodnoty vysvětlující proměnné    Lineární regresní model má ale několik problémů, 

kvůli kterým se k modelování binární vysvětlované proměnné nehodí, např. to, že 

podmíněná střední hodnota může nabývat hodnot mezi    a    v závislosti na  . 

Vhodnější funkcí v pro popis binární proměnné je logistická funkce, jejíž matematické 

vyjádření v případě jedné vysvětlující proměnné je následující: 

 
            

       

         
  

(2.2) 
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kde                      značí pravděpodobnost, že vysvětlovaná proměnná 

 dosáhne hodnoty 1 při dané hodnotě vysvětlující proměnné    Proměnná      nabývá 

hodnot v intervalu mezi 0 a 1 a je tedy vhodná pro modelování pravděpodobnosti. 

Logistická funkce má navíc další vhodné vlastnosti, zejména z hlediska matematického 

aparátu, jak uvidíme později. 

Bodový graf typického průběhu binární veličiny společně s tvarem logistické funkce 

vypadá následovně: 

 

Obrázek 1 - Průběh logistické funkce1 

 

Za účelem linearizace modelu logistické regrese se provádí následující tzv. logit 

transformace: 

 
         

    

      
            

(2.3) 

 

kde        značí přirozený logaritmus argumentu   (toto značení je použito i v dalších 

částech). Důkaz výše uvedeného tvrzení lze nalézt v příloze. Vidíme tedy, že proměnná 

     může nabývat hodnot mezi    a    v závislosti na konkrétních hodnotách 

proměnné     

Podíl 
    

      
 se nazývá šance. Šance je tedy určitým vyjádřením pravděpodobnosti, která 

udává podíl pravděpodobnosti úspěchu k pravděpodobnosti neúspěchu. Výraz      je 

tedy logaritmem šance a v dalším textu ho budeme označovat jako logit.  

                                                 

1
Zdroj: Ondrušáková, 2009 
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Důležitý aspekt v případě binární vysvětlované proměnné je specifický charakter 

náhodné chyby  , která se v tomto případě dá vyjádřit pomocí rovnice 

          (2.4) 

 

Náhodná chyba tedy vyjadřuje rozdíl mezi pozorovanou hodnotou a podmíněnou 

střední hodnotou. V případě binární proměnné může náhodná chyba nabývat pouze 

dvou hodnot. Pokud    , pak          s pravděpodobností     , v opačném 

případě když    , pak         s pravděpodobností       . Náhodná chyba má 

tedy střední hodnotu 0 a rozptyl              (výpočet je možné najít v příloze). 

Vidíme tedy, že rozptyl náhodné chyby není konstantní, což je jeden z požadavků 

v případě modelu lineární regrese při odhadu metodou nejmenších čtverců tak, aby 

dávala nejlepší lineární nestranný odhad parametrů
2
. 

2.2 Odhad parametrů 

V rámci modelu lineární regrese se k odhadu parametrů modelu používá metoda 

nejmenších čtverců. Jak však bylo řečeno v předchozí podkapitole, vzhledem 

k charakteru náhodné složky v případě vysvětlované binární proměnné by tato metoda 

nedávala spolehlivé výsledky. Proto se v případě logistické regrese používá tzv. metoda 

maximální věrohodnosti. Ta spočívá v hledání maxima tzv. věrohodnostní funkce 

vzhledem k neznámým parametrům     a   , které pak lze použít jako odhady 

parametrů regresního modelu. Koncept vychází z toho, že pro i-té pozorování lze 

vyjádřit pravděpodobnost  

                  
           

     (2.5) 

 

Za předpokladu nezávislých pozorování lze věrohodnostní funkci napsat jako součin 

podmíněných pravděpodobností: 

 

 
           

           
    

 

   
  

(2.6) 

 

                                                 

2
 Zdroj: Hušek, 2007 
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Jak bylo řečeno, naším cílem je najít maximum této funkce vzhledem k parametrům    

a     Aby se nám s funkcí lépe pracovalo, dochází k jejímu zlogaritmování, kdy 

využijeme toho, že logaritmus je prostá funkce a tedy maximum zlogaritmované funkce 

je ve stejném bodě jako maximum původní funkce. 

 
                    

           
    

 

   
   

                                   

 

   

  

(2.7) 

 

Za účelem nalezení maxima této funkce musíme její parciální derivace podle    a    

položit rovny nule. Tím se dostaneme k následujícím rovnicím: 

 
           

 

   

   
(2.8) 

 

 
             

 

   

   
(2.9) 

 

Tyto rovnice je potřeba řešit pomocí iteračních numerických metod. Jako jednu 

z možných metod můžeme uvést proceduru iterativních vážených nejmenších čtverců, 

která je popsána např. v McCullagh, Nelder, 1989. 

2.3 Testování statistické významnosti parametrů 

modelu 

Nejčastější způsob testování kvality celkového modelu v případě lineární regrese je  

F-test, pomocí něhož testujeme hypotézu o statistické významnosti alespoň jedné 

z vysvětlujících proměnných v modelu. Testovací kritérium vychází z poměru mezi 

součtem čtverců modelu SSE a residuálním součtem čtverců SSR (více např. Hušek, 

2007). 

Alternativu k tomuto postupu v případě logistické regrese tvoří postup vycházející z již 

výše zmíněné věrohodnostní funkce. Základní myšlenkou je obdobně jako v lineární 

regresi porovnat hodnoty vysvětlované proměnné s předpovídanými hodnotami 

získanými z modelu s a bez testované vysvětlující proměnné. 

K tomu slouží následovně definovaná veličina D (z anglického deviance): 
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(2.10) 

 

Saturovaný model je takový, který obsahuje stejně parametrů, jako je počet pozorování 

použitých k jeho odhadnutí. Nicméně věrohodnost saturovaného modelu je 1, což výše 

uvedený výraz zjednodušuje. Poměr věrohodností je zlogaritmován a vynásoben dvěma 

z toho důvodu, že takto upravená veličina má známé pravděpodobnostní rozdělení. 

Na základě toho pak definujeme veličinu G následovně: 

                                                   

         
                               

                              
   

(2.11) 

 

Tento test dále budeme nazývat testem poměru věrohodností. Kritérium   má 

asymptoticky pravděpodobnostní rozdělení chí-kvadrát s jedním stupněm volnosti 

přičemž testovaná nulová hypotéza je tedy, že       alternativní hypotéza       

Druhým použitelným statistickým testem je Waldův test, který odpovídá t-testu 

používanému v modelech lineární regrese. Nulovou hypotézou je opět že       

alternativní hypotézou     . Testovací kritérium má tvar: 

 
  

  
 

      
  

  
(2.12) 

 

Kde   
  značí odhad parametru   a       

   značí odhad směrodatné odchylky tohoto 

parametru (tzv. standardní chybu). Testovací kritérium má normální rozdělení. Jak lze 

zjistit odhad směrodatné odchylky si ukážeme později, prozatím můžeme říci, že 

v statistických softwarech je jak F-test tak Waldův test běžně zakomponován a můžeme 

se tak orientovat podle vypočítaných p-hodnot. 

2.4 Intervalový odhad parametrů 

V určitých okamžicích nás místo bodových odhadů parametrů modelu mohou zajímat 

intervalové odhady. Na             hladině významnosti se intervalové odhady 

jednotlivých parametrů dají vyjádřit takto: 

   
   

  
 
 
      

    (2.13) 

 

kde    
 

 
 značí odpovídající kvantil normálního rozdělení. 
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2.5 Tvorba předpovědí 

Když máme odhadnutý model a otestováno, že jeho odhadnuté parametry   
  a   

  jsou 

statisticky významné, můžeme ho použít ke konstrukci předpovědí. Jejich tvorba je 

stejná jako v případě lineární regrese a tedy odhadnutá pravděpodobnost defaultu je: 

 
      

   
    

  

     
    

  
  

(2.14) 

 

2.6 Vícerozměrný model 

Vícerozměrný model je zobecněním logistického regresního modelu, který obsahuje 

více vysvětlujících proměnných. Teorie s ním spojená je stejná jako v případě 

jednorozměrného modelu, proto zmíníme pouze skutečnosti, kterými se vícerozměrný 

model odlišuje od jednorozměrného. 

2.6.1 Základní popis modelu 

Zobecnění modelu vyjadřuje následující funkce:  

 
     

     

       
 

(2.15) 

 

 

        

 

   

  
(2.16) 

 

kde    značí vektor               tj. model obsahuje   vysvětlujících proměnných. 

Toto značení bude používáno i nadále. 

2.6.2 Odhad parametrů 

Obdobně jako v jednorozměrném modelu vychází vícerozměrný ze systému     

rovnic věrohodnostních funkcí, přičemž při hledání jejich maxima se dostaneme 

k následujícím rovnicím: 

 
           

 

   

   
(2.17) 

 

 
              

 

   

   
(2.18) 

 

Pro            
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2.6.3 Odhad směrodatné odchylky parametrů   

Odhad směrodatné odchylky parametrů   vychází z druhých derivací věrohodnostní 

funkce. Pokud si zavedeme informační matici      jakou následující součin matic: 

              (2.19) 

 

Kde 

 

   

       

       
 

   

   

   
           

  

(2.20) 

 

 

   

           
           

 
 
 

   
            

   

(2.21) 

 

pak na hlavní diagonále informační matice        najdeme na pozici     odhad rozptylů 

parametru    a na pozici     najdeme kovarianci mezi parametry             

2.6.4 Testování statistické významnosti parametrů modelu 

Stejně jako v jednorozměrném případu lze statistickou významnost jednotlivých 

parametrů    pomocí Waldova testu: 

 
   

  
 

      
  

 
(2.22) 

 

Testovaná hypotéza i rozdělení testovacího kritéria je stejné jako v jednorozměrném 

případě. 

Stejně jako v jednorozměrném případě můžeme využít kritérium   a testovat tak 

hypotézu                 s alternativní hypotézou že alespoň jeden 

parametr je nenulový. Kritérium   má vyjádření 

 
         

                                     

                               
   

(2.23) 

 

Toto kritérium má asymptoticky rozdělení chí-kvadrát s   stupni volnosti. 

2.6.5 Intervalový odhad a tvorba předpovědí 

Pro úplnost ještě dodáme, že intervalové odhady parametrů modelu lze sestavit stejně 

jako v případě jednorozměrného modelu a stejná je i tvorba předpovědí. 
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2.7 Interpretace parametrů 

V této části si ukážeme, jak je možné interpretovat již odhadnuté parametry  . Pro 

zjednodušení budeme používat model pouze s jednou vysvětlující proměnnou. 

V případě lineární regrese je tato interpretace poměrně snadná. Vyhází z rovnice 

modelu            , parametr    udává jaká je hodnota   při    . Parametr    

pak udává, o kolik se změní hodnota   při vzrůstu hodnoty   o 1.           

      

V případě logistické regrese je vzhledem k „složitější“ použité funkci interpretace 

parametrů obtížnější. Interpretace parametru    je stejná jako v lineárním případě, 

interpretace parametru    vychází z logitu, tj.                 Problémem tedy 

zůstává, jak interpretovat rozdíl dvou logitů. Tuto interpretaci si ukážeme v závislosti na 

typu použité vysvětlující proměnné. 

2.7.1 Binární proměnná 

V případě, že vysvětlující proměnná nabývá pouze hodnot 0 nebo 1, je interpretace 

parametrů nejjednodušší. Pokud definujeme podíl šancí    (z anglického odds ratio) 

jako podíl šance pro     a šance pro    , pak platí, že: 

 

   

    
      

    
      

      

(2.24) 

 

Důkaz lze nalézt v příloze. Podíl šancí nám říká, kolikrát je aproximativně 

pravděpodobnější, že vysvětlující proměnná nabude hodnoty 1 v případě, že 

vysvětlovaná proměnná má hodnotu jedna oproti případu, že má vysvětlovaná 

proměnná hodnotu 0. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy     označuje default 

klienta a jako vysvětlující proměnná je použito, zda má klient práci či nikoliv. Pokud 

tedy vyjde       , pak je u pracujícího klienta (přibližně) poloviční pravděpodobnost 

defaultu než u nepracujícího.  

Jako vhodnou aproximaci pravděpodobností lze poměr šancí označit pouze, pokud 

poměr 
      

      
 je blízký jedné, což je v případě modelování pravděpodobnosti defaultu 

převládající situace. 
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2.7.2 Kategoriální proměnná 

Jako kategoriální označíme proměnnou, která nabývá více než dvou celočíselných 

hodnot. Stejně jako v případě lineární regrese, tuto proměnnou modelujeme i 

v logistické regresi pomocí tzv. dummy proměnných. Pokud může proměnná nabývat   

různých hodnot, pak k jejímu vyjádření potřebujeme     dummy proměnných. Jako 

příklad si ukážeme modelování vysvětlující proměnné „vzdělání“, která bude mít 

4 kategorie pomocí dummy proměnných označených            a vysvětlovaná 

proměnná bude opět default klienta: 

Tabulka 1: Ukázka zakódování kategoriální proměnné 

 Hodnota jednotlivých dummy proměnných 

Kategorie  D1 D2  D3 

Základní 0 0 0 

Středoškolské bez maturity 1 0 0 

Středoškolské s maturitou 0 1 0 

Vysokoškolské 0 0 1 

 

Kategorii, vyjádřenou pomocí            nazveme jako referenční kategorii 

(v našem případě je to kategorie „základní“).  

Logit tohoto modelu lze vyjádřit jako  

                        (2.25) 

 

A podíl šancí např. kategorie „Vysokoškolské“ a referenční kategorie „Základní“ pak je 

obdobně jako v případě binární proměnné    . Výraz              , kde   je 

počet proměnných tedy vyjadřuje, kolikrát je pravděpodobnější default u klienta 

z kategorie s pořadovým číslem     vůči pravděpodobnosti defaultu klienta 

s referenční kategorií. 

2.7.3 Spojitá proměnná 

Příkladem spojité proměnné může být měsíční příjem klienta. V tomto případě lze 

ukázat, že podíl šancí při zvýšení vysvětlující proměnné o jednotku, tj. pro     a   lze 

vyjádřit následovně: 
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(2.26) 

 

Důkaz lze opět nalézt v příloze. V tomto případě tedy výraz     vyjadřuje, kolikrát se 

zvýší pravděpodobnost defaultu při zvýšení spojité vysvětlující proměnné o jednotku. 

V určitých případech může být při interpretaci změna o jednotku příliš malá nebo příliš 

velká. Pak lze analogicky ukázat, že při změně vysvětlující proměnné o   je poměr šancí 

         

2.8 Výstavba modelu 

V této části si povíme, jak v praxi vystavět model, jaké vysvětlující proměnné je vhodné 

vybrat do modelu v případě, že jich máme k dispozici velké množství a také jaké úpravy 

dat se hodí provést před zavedením některých proměnných do modelu. 

Základním cílem je zjistit, které proměnné je vhodné použít k výstavbě modelu. 

Kdybychom použili těchto proměnných příliš mnoho, mohlo by dojít k tzv. přeučení 

modelu – takovýto model by vykazoval příliš vysoké směrodatné chyby parametrů a 

nebyl by vhodný ke konstrukci předpovědí.  

Jedním z nejdůležitějších poznatků při výběru proměnných je uvědomit si, že vedle 

statistických metod je nutné zapojit logiku a zamyslet se nad ekonomickou podstatou 

jednotlivých proměnných. Pokud některá proměnná měla v historii jasnou vazbu na 

vysvětlení defaultu, bude vhodné ji zapojit do modelu i přes její případnou nynější 

nízkou statistickou vypovídací schopnost. Naopak nemá smysl do modelu zahrnovat 

takovou proměnnou, pro kterou v případě nových úvěrů nebudeme schopni zjistit 

hodnoty.  

Nyní si ukážeme dva algoritmy, které lze použít pro samotnou konstrukci modelů. První 

model vyžaduje více času ke konstrukci a také více zkušeností, ale obecně dává lepší 

výsledky
3
. Tento postup se označuje jako „Cílevědomý výběr“ (v angličtině Purposeful 

selection). Druhým algoritmem je „Krokový výběr“ (Stepwise selection), který je více 

mechanický. Jeho výhodou je, že je v porovnání s prvním algoritmem snadnější jeho 

implementace do statistických programů a z toho plynoucí rychlejší výstavba modelu, 

                                                 

3
 Zdroj: Bursac et al. 2008 
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ovšem za cenu toho, že výsledný model může být méně vhodný než v případě 

cílevědomého výběru. 

2.8.1 Cílevědomý výběr 

Algoritmus si pro přehlednost rozdělíme do dvou částí, na analýzu jednotlivých 

proměnných a na modelování samotného vícerozměrného modelu. 

2.8.1.1 Analýza jednotlivých proměnných 

V tomto kroku budeme analyzovat samostatně jednotlivé proměnné a jejich schopnost 

vysvětlit vývoj vysvětlované proměnné. Odlišný způsob analýzy se používá pro 

kategoriální proměnné a pro spojité proměnné.  

Pro spojité proměnné odhadneme pro každou proměnnou zvlášť její jednorozměrný 

model s tím, že vysvětlovanou proměnnou je přítomnost (nepřítomnost) defaultu. 

Proměnné, které se na základě tohoto modelu ukážou jako statisticky nevýznamné při 

vysvětlování defaultu klienta z dalšího modelu vyloučíme. Výjimku mohou tvořit 

proměnné, které by z ekonomického hlediska měly mít zásadní vliv na vysvětlení 

defaultu klienta. Statistickou významnost v tomto případě můžeme posoudit pomocí 

Waldova testu, tak jak byl definován v kapitole 2.3. Za statisticky nevýznamné v tomto 

kroku můžeme určit ty, jejichž p-hodnota je vyšší než 0,25. Použitím hladiny 

významnosti 0,05 by mohlo dojít ke zkreslení výsledků a k vynechání některých 

podstatných proměnných.
4
 

Zároveň můžeme v této části otestovat předpoklad, že logit jednotlivých numerických 

proměnných je lineární funkcí těchto proměnných. Jednou z možností jak to udělat, je 

rozdělit data na několik stejně velkých částí, spočítat empirické hodnoty logaritmu 

šance pro jednotlivé části a pokusit se jimi proložit lineární přímku. Zde je příklad 

lineární a nelineárního průběhu logitu na proměnných Zadluženost a Růst tržeb: 

                                                 

4
 Zdroj: Mickey and Greenland 1989 



19 

 

 

Obrázek 2 - lineární průběh logitu5 

 

 

Obrázek 3 - nelineární průběh logitu6 

 

Pokud se některá proměnná ukáže jako nelineární, je třeba ji buď z modelu odstranit, 

nebo ji linearizovat, například pomocí metody frakcionálních polynomů
7
. Jistou 

jednoduchou alternativou je převedení této proměnné na kategoriální, kdy jednotlivé 

kategorie tvoří ty části, na kterých se proměnná chová lineárně. 

V případě kategoriálních proměnných postupujeme obdobně, s tím rozdílem, že se zde 

jako nejvhodnější pro posouzení statistické významnosti jeví test poměru věrohodností 

založený na statistice   (taktéž definovaný v kapitole X). U vybraných proměnných se 

pak pokusíme zmenšit počet kategorií u jednotlivých proměnných tak, abychom 

redukovali počet dummy proměnných nutných pro výstavbu modelu, ale aby zároveň 

byla pokud možno zachována hodnota informace v těchto proměnných obsažených. 

                                                 

5
 Zdroj: Hayden, 2003 

6
 Zdroj: Hayden, 2003 

7
  viz např. Hosmer, Lemeshow, Sturdivant 2013 
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K tomuto účelu definujeme pro kategorii   kritérium WoE (z anglického Weight of 

Evidence): 

                                   (2.27) 

 

Zároveň pak definujeme pro kategorickou proměnnou kritérium IV (z anglického 

Information value): 

 

                                  

 

   

  
(2.28) 

 

Kde    značí pravděpodobnost a   značí počet kategorií dané kategorické proměnné. 

K zmenšení počtu kategorií pak dochází tak, že sloučíme do jedné ty kategorie, které 

mají podobnou hodnotu     ale zároveň tak, aby nedošlo k výraznému poklesu    pro 

danou proměnnou. Podrobněji se tomuto konceptu věnuje např. Witzany, 2010. 

V souvislosti se slučováním kategorií je vhodné zmínit ještě jeden potenciální problém. 

V praxi se může stát, že ani jeden klient reprezentující danou kategorii nezdefaultoval 

(nebo v opačném extrémním případě zdefaultovali všichni). V tomto případě by některé 

odhady poměru šancí vycházely   nebo   . V tomto případě je nutné tuto kategorii 

sloučit s nějakou jinou, která z ekonomického hlediska dává smysl (případně danou 

proměnnou z modelu vyloučit).  

2.8.1.2 Chybějící data 

V souvislosti s analýzou jednotlivých vysvětlujících proměnných je vhodné také zmínit 

problém chybějících dat a jak se s ním vypořádat. Je možné, že některé hodnoty 

vysvětlujících proměnných v minulosti nebylo možné zjistit. Pokud data chybějí 

náhodně jen v několika málo případech, nejjednodušším řešením je klienty 

s chybějícími hodnotami neuvažovat při výstavbě modelu. Pokud chybí systematicky 

hodnoty jedné proměnné u většího množství klientů (např. kvůli tomu, že tyto data 

začala být sbírána až od pozdějšího okamžiku), a my chceme tuto proměnnou použít 

v modelu, je možné chybějící data doplnit nějakou konkrétní hodnotou. 

Nejjednodušší možností je například použití mediánu nebo průměru za ostatní klienty. 

Více se o této problematice zmiňuje např. Saar-Tsechansky, Provost 2007. 
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2.8.1.2.1 Výstavba modelu s více proměnnými 

Nyní můžeme vzít všechny proměnné, které úspěšně prošly prvním krokem a sestavit 

z nich model s více vysvětlujícími proměnnými. Po jeho odhadnutí vyřadíme proměnné, 

které podle Waldova testu ukazují statistickou nevýznamnost na standardní hladině 

významnosti (p-hodnota nižší jak 0,05) a sestavíme nový model. Tento nový model je 

vhodné otestovat oproti starému na základě testu poměru věrohodností v následujícím 

tvaru: 

 
         

                         

                            
   

(2.29) 

 

V tomto případě má testovací kritérium   asymptoticky rozdělení chí-kvadrát s počtem 

stupňů volnosti odpovídajícímu počtu vyřazených proměnných (týká se i dummy 

proměnných u kategorických proměnných).  

Po každém odstranění proměnné z modelu je třeba zkontrolovat, jak moc se změnily 

odhady parametrů   oproti původnímu modelu. V případě, že došlo ke změně o více jak 

20%, je vhodné vyřazenou proměnnou do modelu vrátit
8
. 

V tomto kroku je vhodné do modelu vrátit jednu po druhé ty proměnné, které byly 

vyřazeny v kroku 1 a testovat je pomocí kritéria  . Tím lze zjistit, které proměnné 

nemají přímý vliv na vysvětlení vysvětlované proměnné, ale mají vliv nepřímý 

prosazující se společně s ostatními významnými proměnnými. 

Tímto postupem jsme se dostali k modelu, který můžeme předběžně označit jako finální 

model. Nicméně tento model je ještě nutné otestovat před jeho zavedením do praxe. 

O tomto testování si povíme v kapitole 2.9. 

2.8.2 Krokový výběr 

Tento algoritmus má dvě základní modifikace – dopředný výběr (forward selection) a 

zpětný výběr (backward selection). 

Dopředný výběr vychází z modelu obsahující pouze parametr     V prvním kroku 

přidáme tu proměnnou, která nejvíce zlepší vypovídací schopnost modelu. To 

posoudíme prostřednictvím testu poměru věrohodností, kdy nejlepší vypovídací 

schopnost má proměnná s nejnižší p-hodnotou. Poté přidáme proměnnou s druhou 

                                                 

8
 Více viz Hosmer, Lemeshow, Sturdivant 2013 
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nejlepší vypovídající schopností. Po jejím přidání se ale může stát, že první přidaná 

proměnná již není statisticky významná (otestuje se opět prostřednictvím testu poměru 

věrohodností). Takto přidáváme postupně proměnné s nejlepší vypovídací schopností a 

po každém přidání nové proměnné testujeme, jestli nějaká dříve přidaná neztratila svoji 

vypovídací schopnost. Algoritmus končí v případě, když byly zapracovány všechny 

uvažované proměnné nebo když už neexistuje žádná proměnná, kterou by na předem 

dané hladině pravděpodobnosti bylo možné do modelu přidat. Jako tato hladina se 

typicky určuje   = 0,05 nebo 0,10. 

Algoritmus zpětného výběru funguje analogicky, pouze s tím rozdílem, že vychází 

z modelu obsahujícího všechny uvažované proměnné a postupně je po jedné z modelu 

vyřazuje podle toho, která má nejnižší vypovídací schopnost. 

2.9 Testování kvality modelu 

Nyní, když máme vystavěný model, bude nás zajímat, jaká je jeho kvalita, tedy jak 

dobře vystihuje data. V případě lineární regrese je oblíbeným ukazatelem kvality 

modelu koeficient determinace   . Jeho zobecnění je zavedeno i pro logistickou regresi, 

nicméně praxe ukazuje, že dosahuje i v případě kvalitních modelů mnohem nižších 

hodnot než v případě lineární regrese a proto jeho interpretace není dostatečně 

intuitivní. Ukážeme si proto jiný test, kterým se kvalita modelu dá posoudit. Je jím 

Hosmerův-Lemeshowův test pro logistickou regresi. Jeho popis je následující: 

Nejprve rozdělíme data klientů, na kterých jsme model vystavěli do deseti skupin podle 

velikosti jejich odhadnuté pravděpodobnosti defaultu        V první skupině tak budou 

klienti s nejnižšími 10% pravděpodobnostmi defaultu, ve druhé skupině klienti, jejichž 

      je mezi 10%-20% nejnižších hodnot atd. až do okamžiku, kdy v poslední skupině 

je 10% klientů, kteří mají nejvyšší hodnoty        Označme    k-tou skupinu klientů a 

   počet klientů v k-té skupině. Dále označme    počet klientů z k-té skupiny, kteří 

skutečně zdefaultovali, tj. pro které      A nakonec     je aritmetický průměr 

odhadnutých       pro k-tou skupinu, tj.     
 

  
        

  
    Pak lze ukázat, že 

následující testovací kritérium: 

 

    
           

 

             

  

   

 

(2.30) 
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má asymptoticky rozdělení chí-kvadrát o 8 stupních volnosti. Hypotéza    je, že model 

vhodně vystihuje data, na základě kterých byl sestaven. Více o tomto testu se lze dočíst 

např. v Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, 2013. 

V kapitole 4 si pak ukážeme i další přístupy, které lze použít pro posuzování kvality 

modelů nezávisle na tom, zda byly vytvořeny metodou logistické regrese či nějakou 

jinou.  
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3. Rozhodovací stromy 

Rozhodovací stromy se v kontextu úvěrového rizika podobně jako logistická regrese 

používají na modelování závislosti vývoje cílového atributu
9
 (v našem případě opět 

defaultu) na jednotlivých atributech
10

. Na začátku kapitoly si pro čtenáře neznalého 

tohoto přístupu definujeme základní pojmy. 

 Rozhodovací strom je orientovaný graf složený z jednotlivých objektů 

(nazývaných uzly) spojených hranami, který je souvislý a který neobsahuje 

žádnou kružnici.  

 Kořen stromu je uzel, ke kterému nevede žádná hrana. V každém stromu 

existuje právě jeden kořen. 

 Uzly připojené hranou k jinému uzlu označujeme jako potomci. Do každého 

potomka vede právě jedna hrana. 

 Jako list (nebo také koncový uzel) označujeme uzel, který nemá žádného 

potomka.  

 Podstromem rozumíme část struktury stromu tvořená daným uzlem a všemi jeho 

potomky.  

 Hloubka uzlu je počet hran vedoucí z kořene do tohoto uzlu. 

 

Pro názornost ukážeme strukturu stromu a jednotlivé definice na následujícím obrázku, 

zobrazujícím hypotetický rozhodovací strom pro poskytnutí úvěru (uzel ano znamená, 

že úvěr bude poskytnut, uzel ne znamená, že nebude). 

                                                 

9
 Pojem cílový atribut odpovídá pojmu vysvětlované proměnné v modelech regrese 

10
 Pojem atribut odpovídá pojmu vysvětlující proměnná v modelech regrese 
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Obrázek 4 - Ukázka rozhodovacího stromu 

 

3.1 Výstavba stromu 

Základní algoritmus tvorby rozhodovacího stromu vychází z dat, která neobsahují žádný 

šum
11

 a která obsahují pouze kategoriální data. Cílový atribut je taktéž kategoriální 

veličina, tyto rozhodovací stromy se označují jako klasifikační. K zobecnění algoritmu i 

pro ostatní varianty dat přistoupíme později. Vytvoření modelu se sestává z několika 

kroků, které si nyní postupně popíšeme. 

1. Tvorba modelu vychází z kořenového uzlu, který obsahuje veškerá trénovací 

data.  

 

2. Na základě dat v kořenovém uzlu se zvolí určitý větvící atribut
12

, přičemž 

konkrétní hodnoty, kterých nabývá, se použijí na rozdělení těchto dat na 

podmnožiny – každá podmnožina odpovídá jedné konkrétní nabývané hodnotě 

daného atributu. Pro každou tuto podmnožinu se vytvoří nový uzel jako 

potomek kořenového uzlu.  

 

                                                 

11
 Jako šum označujeme situaci, kdy dva nebo více příkladů mají stejné hodnoty všech atributů, ale liší se 

jejich klasifikace, tj. hodnota cílového atributu 
12

 Existují i algoritmy, které pro větvení uvažují více atributů najednou, těmi se však v této fázi zabývat 

nebudeme. 
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3. Nyní je třeba zkontrolovat každý nově vytvořený uzel zvlášť, zda hodnoty 

cílového atributu veškerých dat v tomto uzlu jsou shodné. Pokud shodné jsou, 

tento uzel se označí jako list. Pokud shodné nejsou, považujeme tento uzel za 

kořenový uzel pro tvorbu nového podstromu a rekurzivně tvoříme tento 

podstrom od bodu 2. 

 

4. Algoritmus končí, pokud při provádění kroku 3 jsou všechny nové uzly 

označené za listy. 

 

3.1.1 Volba větvícího atributu 

Klíčovým prvkem je právě volba větvícího atributu. Cílem je vybrat takový atribut, 

který co nejlépe odliší data do jednotlivých podmnožin. K tomu může sloužit několik 

různých kritérií převzatých z teorie pravděpodobnosti – nejčastěji se používá Entropie, 

Informační zisk, chí-kvadrát kritérium nebo Gini index. Volba konkrétního kritéria 

závisí na konkrétním algoritmu, který se používá v programech k tomu určeným.
13

 Tyto 

kritéria si nyní postupně projdeme. 

3.1.1.1 Entropie 

V teorii informací je entropie definována následovně: 

 

                

 

   

 

(3.1) 

kde    je pravděpodobnost výskytu kategorie   a   je počet kategorií. 

Konkrétně v případě rozhodovacích stromů se výpočet entropie pro daný atribut   

provede takto:  

Nejdříve spočítáme entropii všech kategorií   atributu    

 

                      

 

   

 

(3.2) 

                                                 

13
 Tyto algoritmy jsou např. ID3, C4.5, CART nebo CHAID 
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Kde     udává podíl příkladů
14

    s kategorií   v uzlu   z celkového počtu všech 

příkladů    v tomto uzlu neboli relativní četnost kategorie   v uzlu  . Z numerických 

důvodu definujeme            

Posléze spočítáme vážený součet entropií všech kategorií        , kde vahami jsou 

relativní četnosti příkladů s kategorií       tj. podíl počtu příkladů v daných potomcích 

   a počtu příkladů v jim nadřazeném uzlu   . 

 

       
  

  
       

 

   

 

(3.3) 

 

Na následujícím grafu je vidět průběh závislosti výše entropie na pravděpodobnosti    

v případě dvou kategorií.  

 

Obrázek 5 - závislost entropie na pt 

Vidíme, že největší entropie je v případě, kdy zastoupení obou kategorií je rovnoměrné. 

Naopak v případě, že jedna kategorie výrazně převažuje nad druhou, je entropie nízká. 

Vyšší rozlišovací sílu tak bude mít atribut, u kterého je entropie nízká. Pro větvení 

stromu je tedy použit ten atribut, který má entropii      nejnižší. Pro lepší 

srozumitelnost si ukážeme výpočet na následujícím jednoduchém příkladě 10 klientů. 

  

                                                 

14
 Příkladem je v kontextu této práce jeden klient. 
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Tabulka 2 -  data pro ilustrativní příklad 

zaměstnání rodinný stav Vzdělání Default 

ano Svobodný středoškolské Ne 

ne Ženatý vysokoškolské Ne 

ano Ženatý středoškolské ne 

ano Svobodný středoškolské ne 

ne Rozvedený Základní Ano 

ne Ženatý středoškolské Ano 

ano Ženatý vysokoškolské ne 

ne Svobodný Základní Ano 

ano Ženatý Základní Ano 

ano Rozvedený vysokoškolské ne 

 

Pro to, abychom určili, který atribut použijeme jako kořen, musíme spočítat entropii 

těchto atributů. 

Zaměstnání: 

         
 

 
    

 

 
 

 

 
    

 

 
         

        
 

 
    

 

 
 

 

 
    

 

 
         

              
 

  
       

 

  
             

Rodinný stav: 
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Vzdělání: 

              
 

 
    

 

 
 

 

 
    

 

 
    

                   
 

 
    

 

 
 

 

 
    

 

 
         

                   
 

 
    

 

 
 

 

 
    

 

 
    

            
 

  
            

 

  
                 

 

  
                

        

Jako kořenový uzel pro tato hypotetická data bychom tak použili atribut vzdělání, jehož 

hodnota entropie je nejnižší. Jednotlivé podmnožiny by pak tvořily potomky 

kořenového uzlu. Protože podmnožiny základní a vysokoškolské obsahují už pouze 

hodnoty z jedné kategorie, budou označeny za listy. Podmnožina středoškolské pak 

bude označena za kořenový uzel nového podstromu a bude na ní spuštěn rekurzivně 

algoritmus. 

3.1.1.2 Informační zisk a poměrný informační zisk 

Tyto dvě veličiny jsou odvozeny z entropie. Informační zisk atributu   je definován 

následovně: 

                  (3.4) 

Kde      značí entropii cílového atributu 

 

        
  

 
     

  

 

 

   

  
(3.5) 

 

Entropie na celém souboru dat je v průběhu tvorby modelu konstantní, z toho plyne, že 

v tomto případě hledáme atribut s maximální hodnotou informačního zisku. 

Entropie a informační zisk mají jednu nevýhodu – neberou v potaz počet hodnot 

zvoleného atributu. Proto pokud data obsahují nějaký atribut, který je unikátní pro 

každého klienta (např. číslo smlouvy), bude mít takovýto atribut nulovou entropii, ale 

pro praktické použití je samozřejmě nepoužitelný. Za účelem vyřešení tohoto problému 
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se zavádí poměrný informační zisk, který počet hodnot atributu bere v potaz. Definován 

je následovně: 

 
      

    

  
  
  

 
        

  
  

  
(3.6) 

3.1.1.3 Gini index 

Konstrukce Gini indexu je obdobná konstrukci entropie. Pro daný atribut   je definován 

jako: 

 

          
  

  
           

 

   

 

(3.7) 

kde  

 

                   
 

 

   

  

(3.8) 

 Pro větvení pak použijeme atribut s nejnižší hodnotou Gini indexu. 

3.1.2 Prořezávání stromů 

Pokud budeme vytvářet stromy přesně podle algoritmu popsaného dříve v této kapitole, 

může se stát, že dojde k přeučení modelu. Takový model velmi dobře vystihuje 

trénovací data, ale je příliš složitý a proto obtížně použitelný na testovací data. Stejně 

tak nelze použít tento algoritmus v případě, že testovací data jsou zatížená šumem, což 

bude typické v případě vytváření úvěrových modelů.  

Pokud máme k dispozici dva modely, které stejně dobře vystihují trénovací data, pak 

pro použití na testovacích datech bude vhodnější ten model, který je jednodušší.  

Z tohoto poznatku vycházejí algoritmy označované jako prořezávání stromů, pomocí 

nichž dochází k zjednodušování výsledného modelu.  

3.1.2.1 Prořezávání redukce chyby (reduced error prunning) 

V rámci tohoto algoritmu se listy nestávají z uzlů, které obsahují pouze stejné hodnoty 

cílového atributu, ale z uzlů, které obsahují převážně hodnoty cílového atributu. Proces 

tedy začíná vytvořením rozhodovacího stromu podle původního algoritmu. Poté se 

postupuje zpětně zespoda nahoru po jednotlivých nelistových uzlech a v každém uzlu se 

testuje, zda nahrazení podstromu vycházejícího z tohoto uzlu listem, který obsahuje 

pouze jednu (převládající) hodnotu cílového atributu, sníží přesnost modelu více než je 
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nějaká předem definovaná hranice. Přesnost je zde definována jako podíl správně 

klasifikovaných příkladů ke všem příkladům v trénovacích datech. Proces prořezávání 

je ale možné provést i pomocí testovacích dat. 

3.1.2.2 Prořezávání nákladů složitosti (cost komplexity prunning) 

Tento algoritmus funguje takto: V prvním kroku vytvoří za použití trénovacích dat sérii 

stromů           , kde    značí neprořezaný strom a    značí samotný kořen. 

V každém kroku je vytvořen strom nahrazením jednoho nebo více podstromů 

z původního stromu hodnotou použitou při výstavbě stromu. Pro volbu toho, který 

podstrom je vhodné k odstranění se využívá následující funkce: 

 
  

                       

                                
  

(3.9) 

Kde   značí podíl chybně klasifikovaných příkladů k všem příkladům v trénovacích 

datech  ,             značí počet listů stromu   a             značí konkrétní 

prořezaný strom. Po vytvoření této série prořezaných stromů je vybrán ten, který má 

nejlepší klasifikační sílu. 

Alternativním postupem vedoucím k snížení komplexnosti stromu je stanovení určitých 

omezení na výsledný graf, jako příklad můžeme uvést omezení hloubky
15

 stromu nebo 

stanovení minimálního množství případů z trénovacích dat, které spadají do 

jednotlivých listů. Prořezávacích přístupů existuje větší množství, některé další lze najít 

např. v Rokach, Maimon 2005. 

3.1.3 Spojité atributy a kategoriální atributy s velkým 

množstvím kategorií 

V případě, že některý atribut není kategoriální, ale spojitý, nelze původní algoritmus 

použít. Každá hodnota tohoto spojitého atributu by tvořila samostatnou větev. Proto je 

potřeba spojité atributy před zahájením algoritmu upravit. Nejjednodušším řešením je 

převedení těchto atributů na kategoriální s dvěma kategoriemi. Převedení se provádí 

následovně: 

Hodnoty spojitého atributu se seřadí vzestupně, a pak se určí dělící bod, který data 

rozdělí na dvě části. Pro zvolení dělícího bodu je možné využít střední entropii atributu: 

                                                 

15
 Hloubka stromu se definuje jako maximální hloubka některého jeho uzlu. 
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(3.10) 

Jedná se tedy o vážený součet entropií příkladů, které jsou menší než dělící bod a 

příkladů, které jsou větší než dělící bod. Vahami je relativní četnost těchto příkladů. 

Jako optimální dělící bod je pak označen ten, který vykáže nejnižší entropii.  

V případě, že je vhodné rozdělit spojitý atribut na více než dvě kategorie, dochází 

k tomu postupným opakovaným dělením do dvou kategorií (tj. tento atribut je v jedné 

větvi použit ve více úrovních pod sebou). 

Obdobný problém může vzniknout i u kategoriálních atributů, které mají velké 

množství kategorií (příkladem může být obor zaměstnání). V případě použití těchto 

atributů by byl model také příliš složitý. Proto je vhodné tyto atributy do modelu 

nezahrnovat nebo se při přípravě dat pokusit počet kategorií omezit. 

3.1.4 Problematika chybějících dat při výstavbě modelu 

I v případě rozhodovacích stromů se může stát, že nám některá data klientů, které 

budeme chtít použít k tvorbě modelu, budou chybět. Metody jak se s tímto problémem 

vypořádat můžeme použít shodné jako v případě logistické regrese (viz. Kapitola 

1.8.1.2) 

3.2 Klasifikace nových subjektů 

Klasifikace nových subjektů za použití rozhodovacích stromů je poměrně jednoduchá a 

přímočará. Začneme v kořenu rozhodovacího stromu a atributy v jednotlivých uzlech 

použijeme jako rozhodovací kritéria. Na základě hodnot atributů námi klasifikovaného 

subjektu postupujeme po jednotlivých hranách, až se dostaneme do listu, který odpovídá 

zařazení subjektu do konkrétní třídy. Problém může nastat, když u daného subjektu 

neznáme konkrétní hodnotu atributu, který je použit v rozhodovacím stromu. V případě 

přidělování úvěru je to ovšem spíše hypotetická situace, protože když nás klient žádá 

o úvěr, tak po něm konkrétní informaci budeme vyžadovat. 
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3.3 Alternující stromy 

Teorie rozvíjející rozhodovací stromy vytvořila několik konceptů, které na ně 

koncepčně navazují. Jedním z těchto konceptů jsou alternující stromy, které představili 

Freund a Mason, 1999. Alternující stromy jsou výsledkem spojení klasických 

rozhodovacích stromů s technikou zvanou „boosting“
16

.  

Alternující stromy jsou tvořeny dvěma typy uzlů – Předpovědními uzly (v originále 

Prediction node) a Dělícími uzly (Splitter node). Dělící uzly jsou identické s uzly 

klasického rozhodovacího stromu, předpovědní uzly obsahují reálné číslo. Předpovědní 

uzly a dělící uzly se v grafu střídají – každý dělící uzel má jako potomky právě dva 

předpovědní uzly. Kořen a všechny listy alternujícího stromu jsou tvořeny 

předpovědními uzly. Cílový atribut nabývá stejně jako v případě klasických stromů 

jedné ze dvou možných hodnot, které jsou pro potřeby tohoto algoritmu zakódovány 

jako +1 a -1. Algoritmus tvorby alternujícího stromu si probereme za okamžik. 

Důležitou změnou v případě alternujících stromů je systém klasifikace nových subjektů. 

Ta začíná opět v kořenu stromu a prochází po jednotlivých hranách. V průběhu 

průchodu grafem pak sčítá veškeré hodnoty, na které narazí při průchodu 

předpovědními uzly. Jelikož jednotlivé cesty nemusejí být nutně navzájem disjunktní, je 

nutné projít postupně všechny cesty, kterým vyhovuje klasifikovaný příklad. Příklad je 

pak klasifikován na základě výše zmíněného součtu. V případě, že je tento součet 

záporný, je tento příklad klasifikován hodnotou odpovídající -1, v případě, že vyjde 

kladně, je příklad klasifikován hodnotou odpovídající +1. Přitom lze intuitivně říci, že 

čím vyšší je tento součet (v absolutní hodnotě), tím vyšší je spolehlivost předpovědi. 

Pro lepší pochopení si ukážeme alternující graf na následujícím hypotetickém příkladu: 

                                                 

16
 O tomto konceptu se lze dočíst např. v Schapire, 1990 
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Obrázek 6 - alternující strom 

Pro ukázku si představme hypotetický příklad (klienta) s následujícími parametry: 

 Příjem: 22.000 Kč měsíčně 

 Rodinný stav: ženatý bez dětí 

 Vzdělání: bez maturity 

Součet hodnot v předpovědních uzlech je                                

    , tato hodnota je kladná a pokud tedy hodnota +1 vyjadřuje nezdefaultování, 

můžeme tvrdit, že tento klient defaultovat nebude.  

3.3.1 Výstavba alternujících stromů 

Výstavba alternujících stromů vychází z trénovacích dat, která obsahují data 

o jednotlivých příkladech a jejich atributech; cílový atribut, jak již bylo řečeno výše, je 

zakódován pomocí hodnot +1 a -1.  

V průběhu algoritmu budeme pracovat s vahami jednotlivých příkladů a dvěma 

pomocnými funkcemi, které tyto váhy využívají. První využívanou funkcí je      , 

která označuje součet vah těch trénovacích příkladů, které splňují podmínku   (která je 

spojena s daným dělícím uzlem) a jejichž hodnota cílového atributu je +1. Funkce 

      označuje součet vah těch trénovacích příkladů, které splňují podmínku   

a jejichž hodnota cílového atributu je -1. Součtem těchto funkcí pak je funkce      
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Kořenu stromu je přiřazena hodnota, která odpovídá výrazu:  

 
  

 

 
    

        

        
   

(3.11) 

kde v tomto případě výraz      značí všechny trénovací příklady; váhy pro tento 

úvodní výpočet jsou u všech příkladů rovny jedné. 

Váhy nyní upravíme následujícím způsobem: 

           
      (3.12) 

Kde    vyjadřuje cílový atribut. 

Nyní budeme iterativně provádět následující postup: 

Pro každý existující předpovědní uzel stromu    (který vlastně vyjadřuje průnik 

pravidel, kterými algoritmus prošel na cestě do tohoto uzlu) a pro každou podmínku    

(která vyjadřuje určitý atribut) vypočítáme následující hodnotu: 

                                

                               

(3.13) 

Nyní vybereme ten předpovědní uzel    a tu podmínku   , které minimalizují hodnotu 

   a vytvoříme nový dělící uzel, který obsahuje podmínku   , jako potomka listu   . 

K tomuto dělícímu uzlu jako potomky přiřadíme dva předpovědní uzly, jejichž 

numerická hodnota bude v případě splnění podmínky: 

 
   

 

 
    

         

         
  

(3.14) 

A v případě jejího nesplnění: 

 
   

 

 
    

          

          
   

(3.15) 

Nyní provedeme klasifikaci každého trénovacího příkladu pouze za použití cesty, která 

vede mezi kořenem stromu a právě přidaným podstromem. Součet hodnot 

v předpovědních uzlech po této cestě označíme         Na základě toho nakonec 

přepočteme váhy jednotlivých trénovacích příkladů následujícím způsobem: 
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           (3.16) 

Tím končí jeden iterativní krok.  

Detailnější popis tohoto algoritmu včetně precizního matematického definování 

jednotlivých prvků a množin je k dispozici např. v Pfahringer, Holmes, Kikrby, 2001. 

3.3.2 Interpretace alternujících stromů 

Jednou z výhod alternujících stromů je jejich dobrá interpretovatelnost, kdy lze každý 

dělící uzel a jeho dva předpovědní potomky interpretovat nezávisle na zbytku stromu. 

Vezmeme-li např. atribut „vzdělání“ z našeho hypotetického alternujícího stromu na 

obrázku 6, lze říci, že kladná hodnota předpovědního uzlu v případě hodnoty „maturita 

nebo vš“ znamená, že tato hodnota přispívá k tomu, že klient nezdefaultuje a hodnota 

„bez maturity“ naopak.  

Tvar stromu lze použít i ke zkoumání závislosti mezi jednotlivými atributy. To, že 

atribut „vzdělání“ vstupuje do rozhodovacího procesu až po vyhodnocení atributu 

„příjem“ v případě jeho výše nad 14.500 Kč znamená, že sledovat atribut „vzdělání“ má 

smysl pouze u vysokopříjmových osob, u kterých je tedy závislost možnosti defaultu 

ovlivněna vzděláním více, než je u obecné populace. 

3.4 Klasifikační síla stromů 

Jako základní ukazatel pro určení klasifikační síly klasifikačních stromů se používá 

celková přesnost (overall accuaracy): 

    
  

 
  (3.17) 

Kde    je počet správně klasifikovaných příkladů z celkového počtu   příkladů 

použitých jako testovací data.  

Celková přesnost však nereflektuje skutečnost, že strom může klasifikovat různé 

kategorie cílového atributu s různou přesností. Použitím celkové přesnosti tak může 

dojít ke zkreslení, obzvlášť pokud je některá kategorie cílového atributu v testovacích 

datech zastoupena jen v malém počtu příkladů. Proto je vhodné určovat přesnost pro 

každou kategorii cílového atributu samostatně. Pokud však požadujeme jednu veličinu 

pro určení klasifikační síly, zavádíme upravenou celkovou přesnost: 
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(3.18) 

Kde   je počet kategorií,     je počet správně určených příkladů z kategorie   a    je 

počet všech příkladů z kategorie    
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4. Diskriminační síla skóringových modelů 

V kapitolách věnovaných logistické regresi a rozhodovacím stromům jsme si uvedli 

některé metody, v rámci kterých se dá rozlišit kvalita vystavěných modelů v rámci 

modelů založených na stejné statistické metodě. Nyní si ukážeme několik dalších 

metod, které lze aplikovat na libovolný skóringový model nezávisle na tom, jakou 

metodou byl vytvořen. Pomocí těchto kritérií budeme vyhodnocovat kvalitu modelů i 

v následující kapitole. Tyto kritéria určují tzv. diskriminační sílu, tj. sílu, jak model 

dobře rozlišuje mezi dobrými a špatnými klienty. 

4.1 Accuracy ratio 

Vezměme si skóringový model, který každému klientovi přiřadí skóre          , 

přičemž vyšší hodnota skóre znamená nízkou pravděpodobnost defaultu. Nyní 

definujme Cumulative Accuracy Profile (CAP) jako křivku spojující v kartézském 

systému souřadnic body                  , kde na ose   je podíl všech dlužníků, 

jejichž skóre je nižší nebo rovno   a na ose   je podíl všech dlužníků, o kterých ex post 

víme, že zdefaultovali a jejichž skóre je nižší nebo rovno  . Konstrukce této křivky je 

vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 7 - Cumulative Accuracy Profile17 

 

                                                 

17
 Zdroj: Engelman et al, 2003 
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CAP je tedy křivka, která je na obrázku označena jako rating model. Křivka spojující 

lineárně body       a       vyjadřuje model, který nemá žádnou diskriminační sílu 

neboli model, který rozlišuje klienty náhodně. Naopak křivka na obrázku označená jako 

perfektní model označuje takový model, který přiřadí nejnižší skóre všem defaultujícím 

klientům a zbylým (dobrým) klientů, přiřadí vyšší skóre. Skóringový model je tedy tím 

lepší, čím se jeho CAP blíží křivce perfektního modelu a čím je vzdálenější od křivky 

náhodného modelu. Na obrázku je toto znázorněno pomocí ploch   , která vyjadřuje 

plochu mezi křivkou perfektního modelu a křivkou náhodného modelu a     která 

vyjadřuje plochu mezi CAP a náhodným modelem. Samotný Accuracy Ratio (AR) je 

pak definován jako  

    
  

  
 

(4.1) 

AR může nabývat hodnot od -1 do 1, přičemž vyšší hodnota AR znamená, že má model 

vyšší diskriminační sílu. 

AR lze definovat také prostřednictvím následujících pravděpodobností: 

Buď   klient, který nezdefaultoval a   klient, který zdefaultoval (informaci známe ex 

post). Buď    je pravděpodobnost, že                    ,    pravděpodobnost, že 

                    a    pravděpodobnost, že                      Pak 

          (4.2) 

Důkaz toho, že obě definice jsou ekvivalentní, je k dispozici např. v Witzany, 2010. 

4.2 Area under Curve 

Obdobně jako AR lze definovat ukazatel Area under Curve (AUC). Vycházíme z křivky 

Reciever Operating Characteristic curve (ROC), která spojuje v grafu body           

       , kde na ose   je tentokrát relativní četnost nezdefaultovaných (ex post) klientů 

se skóre nižším nebo rovno   a na ose   je relativní četnost zdefaultovaných klientů se 

skóre nižším nebo rovno    Konstrukce křivky je na následujícím obrázku: 
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Obrázek 8 - Reciever Operating Characteric curve18 

 

Obdobně jako v případě AR i zde je náhodný model vyjádřen křivkou pod úhlem 45°. 

Perfektní model spojuje body       a      . Skóringový model je tím lepší, čím je jeho 

ROC křivka blíže k perfektnímu modelu, tj. čím větší je plocha pod křivkou ROC 

označená na obrázku jako    Area under Curve je tedy rovna tomuto  . Při použití 

definicí pravděpodobností zavedených v části o AR, dá se AUC vyjádřit jako 

        
  

 
  (4.3) 

 

AUC nabývá hodnot 0 až 1 a opět vyšší hodnota AUC značí vyšší diskriminační sílu 

modelu.  

Na základě definic prostřednictvím pravděpodobností lze dokázat, že  

              19 

  

                                                 

18
 Zdroj: Engelman et al, 2003 

 
19

 Důkaz je možné najít v příloze 
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5. Výstavba modelů a jejich srovnání 

Nyní můžeme přistoupit k výstavbě skóringových modelů. První model bude vystavěn 

pomocí logistické regrese prostřednictvím cílevědomého výběru, druhý prostřednictví 

algoritmu C4.5, tj. půjde o klasifikační strom a třetí pomocí alterujících stromů. 

Vzhledem k tomu, že každý algoritmus je zcela odlišný, budeme pro jejich vzájemné 

srovnání používat jejich diskriminační sílu, tj. kritéria uvedená v kapitole 4. 

5.1 Data pro výstavbu modelů 

Data pro výstavbu modelů jsou převzata od společnosti Lending Club. Jedná se 

o americkou společnost, která se specializuje na poskytování půjček prostřednictvím 

tzv. peer to peer sítě, tj. platformy, pomocí které dochází přes internet k propojení 

investorů a retailové klientely žádající o úvěr. Lending club shromažďuje informace o 

úspěšných i neúspěšných žadatelích o úvěr i o detailech obchodů, které přes jeho 

platformu skutečně proběhly (samozřejmě bez osobních údajů zúčastněných stran). Tato 

data jsou veřejně k dispozici na internetových stránkách společnosti.
20

 

Pro potřeby této práce byla použita data za roky 2012 a 2013. Data obsahují informace 

ohledně takřka 200 000 půjček. Z těchto 200 000 půjček byly vybrány ty, jejichž 

splácení už bylo ukončeno, a které obsahovaly všechny potřebné údaje. Zbylo tak 

25 241 půjček, které budou dále použity k výstavbě modelů. K výstavbě modelů 

potřebujeme, aby byl default jako vysvětlující proměnná definován pouze 

prostřednictvím dvou hodnot. Výsledné modely se budou samozřejmě lišit podle toho, 

jakou definici defaultu budeme uvažovat. Pro potřeby této práce byly jako jedna 

hodnota brány půjčky, které byly splaceny bez problémů (celkem 19 936 půjček), a jako 

druhá hodnota byly brány půjčky, které byly označeny jako zdefaultované nebo jako 

plně odepsané (celkem 5 305 půjček)
21

. Míra defaultu v rámci našich dat tak je v této 

fázi 21,02%.  

O každé žádané půjčce je k dispozici celkem 96 údajů. Jedná se ovšem i o veličiny, 

které jsou uchovávány pouze pro účely práce s databází nebo pro potřeby společnosti, 

                                                 

20
Lending Club Statistics – Lending Club [online] [vid. 1.6.2014] Dostupné z: 

https://www.lendingclub.com/info/download-data.action 
21

Podle amerických zákonů je možné plně odepsat půjčky, které byly v prodlení aspoň 120 dní po 

splatnosti. 
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jako je ID daného obchodu nebo datum sjednání úvěru. Některé jiné veličiny zase 

zjevně nemusely být povinně uvedené žadatelem o půjčku, a tak o nich ve velké části 

chybí informace. Jiné veličiny zase měly stejné hodnoty pro drtivou většinu klientů, 

tudíž je možné vyřadit je dopředu. Po vyřazení těchto veličin a veličin, které 

z ekonomického hlediska nemají žádný vliv na to, zda žadatel bude schopný půjčku 

splatit, zbylo 17 veličin, které budou uvažovány pro výstavbu modelů. Je vhodné si 

uvědomit, že v USA je historicky rozšířeno používání kreditních karet, a proto řada 

použitých veličin má na ně návaznost, v České republice bychom takovéto veličiny do 

modelu zřejmě nezahrnovali. Seznam použitých veličin včetně jejich krátkého popisu je 

vidět v následující tabulce:  

Tabulka 3 - seznam proměnných 

Název proměnné Popis proměnné Typ 
proměnné 

Počet 
kategorií
22 

id  Unikátní identifikátor obchodu Numerická  

loan_amnt Výše půjčky Numerická  

Term Počet splátek v měsících kategoriální 2 

emp_length Délka zaměstnání žadatele kategoriální 11 

home_ownership Typ bydlení žadatele kategoriální 5 

annual_inc Roční příjem žadatele Numerická  

is_inc_v Ověření výše příjmů kategoriální 3 

Purpose Účel půjčky kategoriální 13 

addr_state Stát žadatele kategoriální 46 

acc_now_delinq Počet účtů žadatele, na kterých je v prodlení se 
splácením 

kategoriální 4 

acc_open_past_24
mths 

Počet účtů žadatele, které otevřel během 
posledních 24 měsíců 

Numerická  

delinq_2yrs Počet událostí, kdy byl klient v prodlení se 
splácením během posledních 24 měsíců 

kategoriální 14 

pub_rec Počet informací o kreditních událostí dostupných 
z veřejných zdrojů 

kategoriální 7 

total_bal_ex_mort Objem prostředků, které klient dluží v době žádosti 
o půjčku (bez hypoték) 

Numerická  

revol_bal Objem prostředků, které klient dluží v době žádosti 
o půjčku prostřednictvím revolvingových účtů 

Numerická  

revol_util Kolik procent úvěrového limitu má žadatel 
vyčerpáno prostřednictvím revolvingových účtů 

Numerická  

total_bc_limit Výše úvěrového limitu žadatele Numerická  

total_acc Počet úvěrových účtů žadatele Numerická  

Loan_status Stav půjčky kategoriální 2 

                                                 

22
 Pouze u kategoriálních proměnných 
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5.2 Úprava dat 

Před začátkem výstavby logistické regrese budou původní data upravena za účelem 

toho, aby výsledný model měl větší robustnost. Modelování kategorických proměnných 

tak, jak jsou nyní definovány, by vyústilo v použití 96 dummy proměnných. Velký 

podíl má na tom samozřejmě proměnná addr_state, ale i jiné proměnné obsahují 

zbytečně mnoho kategorií. Pokusíme se tedy tento počet redukovat. Pro tento postup 

použijeme již dříve definované veličiny Weight of Evidence (2.27) a Information Value 

(2.28). Naším cílem je tedy sloučit některé kategorie kategoriálních proměnných, které 

mají podobnou hodnotu WoE tak, aby se IV příliš nesnížilo (řekněme, že jde o změny 

na třetím desetinném místě). Tento postup si ukážeme na jedné ordinální proměnné a na 

jedné proměnné nominální.  

Jako nominální proměnnou vezměme „purpose“. Hodnoty WoE a IV v původních 

datech jsou vidět v následující tabulce: 

Purpose Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

Car 0.014747 0.010368 0.352369 

credit_card 0.193018 0.151744 0.240589 

debt_consolidation 0.586126 0.602451 -0.02747 

home_improvement 0.062049 0.04901 0.235885 

House 0.010183 0.008294 0.205139 

major_purchase 0.025381 0.019227 0.277686 

Medical 0.011537 0.013195 -0.13429 

Moving 0.007173 0.011122 -0.43857 

Other 0.055528 0.075401 -0.30593 

renewable_energy 0.000602 0.001508 -0.91841 

small_business 0.015901 0.036569 -0.83283 

Vacation 0.006621 0.008483 -0.24774 

Wedding 0.011136 0.01263 -0.12589 

IV   0.043823 

Tabulka 4 - proměnná purpose – původní kategorie 

Vidíme, že původní proměnná má 13 kategorií. Na základě podobné hodnoty WoE jsme 

sloučili do kategorie následovně: 
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Nová kategorie Původní kategorie 

A Car, credit_card, home_improvement, house, major_purchase 

B Debt_consolidation, medical, wedding 

C Moving, other, vacation 

D Renewable_energy, small_business 

Tabulka 5 - proměnná purpose - nové kategorie 

Jak se změnila hodnota IV, vidíme v následující tabulce: 

Purpose Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

A 0.305377 0.238643 0.24658 

B 0.608798 0.628275 -0.03149 

C 0.069322 0.095005 -0.31517 

D 0.016503 0.038077 -0.83609 

IV   0.043201 

Tabulka 6 - proměnná purpose - nové WoE a IV 

Vidíme tedy, že se nám podařilo zachovat informační hodnotu této proměnné, a přitom 

jsme zmenšili počet kategorií z 13 na 4. 

Nyní se podívejme na proměnnou „emp_length“. Hodnoty IV původní proměnné 

zobrazuje následující tabulka.  

emp_length Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

< 1 year 0.074187 0.082187 -0.1024 

1 year 0.064807 0.062959 0.028928 

2 years 0.303622 0.270123 0.116906 

3 years 0.095606 0.092554 0.032441 

4 years 0.077448 0.073893 0.046993 

5 years 0.063503 0.071065 -0.1125 

6 years 0.082464 0.083506 -0.01256 

7 years 0.070726 0.074647 -0.05395 

8 years 0.057484 0.057493 -0.00016 

9 years 0.044843 0.042978 0.042483 

10+ years 0.037169 0.038266 -0.02908 

n/a 0.02814 0.05033 -0.58141 

IV   0.019143 

Tabulka 7 - proměnná emp_length - původní kategorie 

V případě ordinální proměnné nelze slučovat kategorie, které spolu bezprostředně 

nesousedí i přes jejich případné podobné hodnoty WoE (pokud to nemá nějaký 

ekonomický důvod). Místo toho je vhodné sloučit právě kategorie, které spolu sousedí. 

Tímto způsobem byla zpracována právě proměnná emp_length.  
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emp_length Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

< 1 year 0.074187 0.082187 -0.1024 

1-3 years 0.237861 0.229406 0.036193 

4-6 years 0.216693 0.229218 -0.05619 

7-9 years 0.139496 0.138737 0.005458 

10+ years 0.303622 0.270123 0.116906 

n/a 0.02814 0.05033 -0.58141 

IV   0.018651 

Tabulka 8 - proměnná emp_length - změněná 

Vidíme tedy, že se nám podařilo snížit počet kategorií z 11 na 6.  

Stejné úpravy provedeme se proměnnými home_ownership, is_inc_v a addr_state, 

tabulky s podrobnostmi je možné najít v příloze. Proměnná acc_now_delinq byla 

z dalšího uvažování vyřazena úplně a to z důvodu existence příliš malého počtu klientů, 

s hodnotami jinou než 0. 

Výsledné počty kategorií kategoriálních proměnných jsou vidět v následující tabulce. 

Proměnná Počet kategorií 

Term 2 

Emp_length 6 

Home_ownership 3 

Is_inc_v 2 

Purpose 4 

Addr_state 5 

Delinq_2yrs 6 

Pub_rec 7 

Tabulka 9 - proměnné po úpravě 

Je tedy vidět, že se nám podařilo snížit počet dummy proměnných, které bychom 

potřebovali na modelování kategoriálních proměnných z 96 na 27. 

Před samotnou výstavbou však musíme provést ještě jednu úpravu. Modelování 

ukázalo, že pokud použijeme tyto data, která mají míru defaultu 21%, tak výsledné 

modely drtivé většině klientů předpověděly, že defaultovat nebudou, a to včetně těch 

klientů, kteří ve skutečnosti zdefaultovali. Tento problém se týkal jak modelů 

vytvořených logistickou regresí, tak modelů vytvořených pomocí rozhodovacích 

stromů. Vzhledem k tomu, že naším cílem je správně identifikovat především 

defaultující klienty, je takový model v praxi nepoužitelný. Proto byla data upravena tak, 

aby míra defaultu dosahovala 50%, tj. bylo náhodně vybráno 5 305 nezdefautlovaných 

klientů, kteří byli přiřazeni k souboru zdefaultovaných klientů. Z těchto 10 610 klientů 

pak bylo 65% použito jako trénovací data a zbylých 35% jako testovací data. 
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5.3 Logistická regrese 

Nyní přistoupíme k výstavbě modelu pomocí logistické regrese. Použijeme algoritmus 

cílevědomého výběru tak, jak byl definován v kapitole 2.8.1. Na začátku tedy 

odhadneme jednorozměrný model s každou vysvětlující proměnnou zvlášť. Na základě 

Waldova testu pak vyloučíme z dalšího uvažování proměnné, které se ukážou jako 

statisticky nevýznamné. Hodnoty testového kritéria společně s p-hodnotami pro 

jednotlivé proměnné jsou vidět v následující tabulce: 

Proměnná Waldova statistika p-hodnota 

Loan_amnt 3204.8880 <0.001 

Term 2476.7678 <0.001 

Emp_length 2512.4029 <0.001 

Home_ownership 2472.1164 <0.001 

Annual_inc 4069.3214 <0.001 

Is_inc_v 209.7530 <0.001 

Purpose 4080.3472 <0.001 

Addr_state 3470.4723 <0.001 

Acc_open_past_24mths 3001.2789 <0.001 

Delinq_2yrs 4235.3041 <0.001 

Pub_rec 4596.5684 <0.001 

Total_bal_ex_mort 2754.9943 <0.001 

Revol_bal 2527.0285 <0.001 

Revol_util 3473.4180 <0.001 

Total_bc_limit 2845.8328 <0.001 

Total_acc 4089.7006 <0.001 

Tabulka 10 - jednorozměrná analýza - Waldův test 

Z tabulky je vidět, že všechny uvažované proměnné jsou statisticky významné, z další 

výstavby modelu tedy zatím žádnou proměnnou vypouštět nebudeme. 

Nyní zkontrolujeme, jestli jsou jednotlivé numerické proměnné lineární v logitu. 

Ověření bylo provedeno za pomocí regresní analýzy, kdy numerické proměnné byly 

rozděleny na padesát stejně velkých částí. Grafické vyjádření regresní závislosti spolu 

s odpovídajícím koeficientem determinace pro proměnné revol_bal a revol_util jsou 

vidět na následujících obrázcích, informace o zbylých proměnných jsou k dispozici 

v příloze. 
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Obrázek 9 - graf závislosti logitu na proměnné revol_util 

 

Obrázek 10 - graf závislosti logitu na proměnné revol_bal 

Na základě těchto grafů můžeme intuitivně říci, že proměnnou revol_util můžeme 

označit jako lineární v logitu, zatímco proměnná revol_bal zřejmě lineární v logitu není. 

Po analýze ostatních numerických proměnných se ukázalo, že je můžeme i přes nižší 

hodnoty koeficientu determinace některých těchto proměnných označit za lineární 

v logitu.
23

 Zbývá tedy otázka, jak naložit s proměnnou revol_bal. Při další výstavbě 

modelů se poněkud paradoxně ukázalo, že ačkoliv tato proměnná není lineární v logitu, 

tak její změna na kategoriální nebo její vyloučení z modelu vede k horším výsledkům. 

A to jak co se týče kvality modelu, tak i síly předpovědí na trénovacích i testovacích 

datech. Proto byla v modelu ponechána, a to v nezměněné podobě. 

 

                                                 

23
 Grafy jsou k dispozici v příloze. 
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Prvotní vícerozměrný model má následující podobu: 

Type 3 Analysis of Effects 

Effect DF 
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq 

loan_amnt 1 40.3028 <.0001 

annual_inc 1 117.0265 <.0001 

acc_open_past_24mths 1 123.3392 <.0001 

total_bal_ex_mort 1 0.0010 0.9742 

revol_bal 1 7.5902 0.0059 

revol_util 1 107.1583 <.0001 

total_bc_limit 1 15.7492 <.0001 

total_acc 1 37.1799 <.0001 

term 1 5.9630 0.0146 

emp_length 5 12.7724 0.0256 

home_ownership 2 23.6810 <.0001 

is_inc_v 1 6.8890 0.0087 

purpose 3 75.5736 <.0001 

addr_state 4 36.3582 <.0001 

delinq_2yrs 5 13.0217 0.0232 

pub_rec 6 9.0784 0.1692 
Tabulka 11 - Waldovy testy vícerozměrného modelu – výstup z programu SAS Enterprise guide 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter   DF Estimate 
Standard 

Error 
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq 

Intercept   1 -1.5734 98.6898 0.0003 0.9873 

loan_amnt   1 -0.00003 4.379E-6 40.3028 <.0001 

annual_inc   1 0.000010 9.452E-7 117.0265 <.0001 

acc_open_past_24mths   1 -0.1154 0.0104 123.3392 <.0001 

total_bal_ex_mort   1 2.86E-8 8.847E-7 0.0010 0.9742 

revol_bal   1 -6.62E-6 2.404E-6 7.5902 0.0059 

revol_util   1 -1.2792 0.1236 107.1583 <.0001 

total_bc_limit   1 8.24E-6 2.076E-6 15.7492 <.0001 

total_acc   1 0.0178 0.00291 37.1799 <.0001 

term 36 months 1 0.0883 0.0362 5.9630 0.0146 

emp_length 1-3 years 1 0.0975 0.0543 3.2246 0.0725 

emp_length 10+ years 1 0.1294 0.0519 6.2272 0.0126 

emp_length 4-6 years 1 0.000380 0.0558 0.0000 0.9946 

emp_length 7-9 years 1 0.0739 0.0654 1.2752 0.2588 

emp_length 

 

1 0.0371 0.0837 0.1960 0.6580 

home_ownership MORTGAGE 1 0.1242 0.0426 8.5099 0.0035 

home_ownership OWN 1 0.0296 0.0621 0.2275 0.6333 

is_inc_v Not Verified 1 0.0812 0.0309 6.8890 0.0087 

purpose A 1 0.4758 0.0612 60.5350 <.0001 

purpose B 1 0.3955 0.0557 50.3881 <.0001 

purpose C 1 -0.1093 0.0830 1.7317 0.1882 

addr_state A 1 0.5687 0.1878 9.1724 0.0025 

addr_state B 1 -0.2466 0.0719 11.7442 0.0006 

addr_state C 1 0.1499 0.0971 2.3817 0.1228 

addr_state D 1 -0.3801 0.0735 26.7288 <.0001 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter   DF Estimate 
Standard 

Error 
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq 

delinq_2yrs 0 1 0.4329 0.1575 7.5524 0.0060 

delinq_2yrs 1 1 0.2760 0.1677 2.7098 0.0997 

delinq_2yrs 2 1 0.2395 0.1971 1.4772 0.2242 

delinq_2yrs 3 1 -0.1120 0.2435 0.2114 0.6456 

delinq_2yrs 4 1 -0.9155 0.5721 2.5610 0.1095 

pub_rec 0 1 1.3036 98.6896 0.0002 0.9895 

pub_rec 1 1 1.5690 98.6896 0.0003 0.9873 

pub_rec 2 1 2.0897 98.6904 0.0004 0.9831 

pub_rec 3 1 1.9333 98.6958 0.0004 0.9844 

pub_rec 4 1 12.9676 256.3 0.0026 0.9597 

pub_rec 5 1 -10.9127 390.1 0.0008 0.9777 
Tabulka 12 - hodnoty koecifientů β vícerozměrného modelu – výstup z programu SAS Enterprise guide 

  

-2 log (věrohodnosti) 8799,312 

AR (trénovacích dat) 0,372 

AR (testovacích dat) 0,370 

p-hodnota Hosmer-Lemeshow testu 0,1731 

Tabulka 13 - další informace o modelu – převzato z výstupu programu SAS Enterprise guide 

Na základě Waldova testu vidíme, že je v rámci vícerozměrného modelu jsou statisticky 

nevýznamné proměnné total_bal_ex_mort a pub_rec. Po jejich postupném vyřazení 

z modelu vypadá nový model následovně: 

 

Type 3 Analysis of Effects 

Effect DF 
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq 

loan_amnt 1 42.1042 <.0001 

annual_inc 1 124.8027 <.0001 

acc_open_past_24mths 1 126.5545 <.0001 

revol_bal 1 8.8572 0.0029 

revol_util 1 112.7351 <.0001 

total_bc_limit 1 13.8768 0.0002 

total_acc 1 43.3071 <.0001 

term 1 5.7961 0.0161 

emp_length 5 12.5995 0.0274 

home_ownership 2 23.6560 <.0001 

is_inc_v 1 5.9598 0.0146 

purpose 3 77.3391 <.0001 

addr_state 4 37.1513 <.0001 

delinq_2yrs 5 14.1630 0.0146 
Tabulka 14 - Waldovy testy finálního vícerozměrného modelu – výstup z programu SAS Enterprise guide 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter   DF Estimate 
Standard 

Error 
Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq 

Intercept   1 -0.2392 0.2013 1.4114 0.2348 

loan_amnt   1 -0.00003 4.371E-6 42.1042 <.0001 

annual_inc   1 0.000010 9.18E-7 124.8027 <.0001 

acc_open_past_24mths   1 -0.1163 0.0103 126.5545 <.0001 

revol_bal   1 -6.79E-6 2.281E-6 8.8572 0.0029 

revol_util   1 -1.3068 0.1231 112.7351 <.0001 

total_bc_limit   1 7.66E-6 2.056E-6 13.8768 0.0002 

total_acc   1 0.0183 0.00278 43.3071 <.0001 

Term 36 months 1 0.0870 0.0361 5.7961 0.0161 

emp_length 1-3 years 1 0.0930 0.0541 2.9588 0.0854 

emp_length 10+ years 1 0.1334 0.0516 6.6737 0.0098 

emp_length 4-6 years 1 0.00174 0.0557 0.0010 0.9751 

emp_length 7-9 years 1 0.0744 0.0654 1.2947 0.2552 

emp_length 

 

1 0.0286 0.0835 0.1174 0.7319 

home_ownership MORTGAGE 1 0.1217 0.0425 8.2117 0.0042 

home_ownership OWN 1 0.0335 0.0620 0.2927 0.5885 

is_inc_v Not Verified 1 0.0752 0.0308 5.9598 0.0146 

Purpose A 1 0.4810 0.0611 62.0194 <.0001 

Purpose B 1 0.3989 0.0556 51.4088 <.0001 

Purpose C 1 -0.1124 0.0830 1.8367 0.1753 

addr_state A 1 0.5680 0.1877 9.1609 0.0025 

addr_state B 1 -0.2492 0.0719 12.0191 0.0005 

addr_state C 1 0.1570 0.0969 2.6248 0.1052 

addr_state D 1 -0.3825 0.0734 27.1541 <.0001 

delinq_2yrs 0 1 0.4487 0.1570 8.1658 0.0043 

delinq_2yrs 1 1 0.2839 0.1673 2.8793 0.0897 

delinq_2yrs 2 1 0.2399 0.1966 1.4880 0.2225 

delinq_2yrs 3 1 -0.1184 0.2432 0.2371 0.6263 

delinq_2yrs 4 1 -0.9157 0.5689 2.5909 0.1075 
Tabulka 15 - hodnoty koecifientů β finálního vícerozměrného modelu – výstup z programu SAS Enterprise 

guide 

 

-2 log (věrohodnosti) 8812,154 

AR (trénovacích dat) 0,369 

AR (testovacích dat) 0,368 

p-hodnota Hosmer-Lemeshow testu 0,4628 

Tabulka 16 -  další informace o modelu – převzato z výstupu programu SAS Enterprise guide 

Po odstranění proměnných provedeme test poměru věrohodností. Testovaná 

charakteristika má hodnotu                          a rozdělení chí-kvadrát se 

sedmi stupni volnosti. Odpovídající p-hodnota je 0,0761 a tedy můžeme říci, že nový 

model je skutečně vhodnější. Zároveň nedošlo k žádné výrazné změně koeficientu β, 

tudíž proměnná byla vyřazena oprávněně a mezi ní a zbylými proměnnými v modelu 
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není žádná důležitá interakce. Vidíme také, že diskriminační síla modelu se nezměnila 

ani na testovacích, ani na trénovacích datech. Žádná další statisticky nevýznamná 

proměnná se v modelu již nevyskytuje. 

Vzhledem k tomu, že hodnoty accuracy ratio na testovacích a trénovacích datech se liší 

od sebe pouze nepatrně, můžeme říci, že se nám podařilo zabránit přeučení modelu. I 

když bychom obecně mohli očekávat větší hodnotu accuracy ratio, stále tento model 

představuje zlepšení oproti modelu, který by vyhodnocoval data náhodně (tj. s AR=0). 

Jedná se však nejspíše pouze o problém těchto konkrétních dat.  

Vyhodnotíme-li ještě Hosmer-Lemeshow test, můžeme konstatovat, že tento model 

dobře vystihuje data, na základě kterých byl sestaven.  

Výše popsaný model tedy můžeme označit jako finální. Na základě všech dostupných 

skutečností můžeme říci, že je kvalitně sestavený a použitelný i pro konstrukci 

předpovědí. 

5.4 Rozhodovací stromy 

Pro potřeby srovnání algoritmů budeme rozhodovací stromy stavět na stejných datech, 

na jakých jsme vystavěli logistickou regresi. Pro výstavbu byly použity programy 

WEKA 3.6 a Microsoft Excel 2013.  

5.4.1 Klasifikační strom 

Pro výstavbu klasického klasifikačního stromu byl použit algoritmus C4.5. Tento 

algoritmus používá pro volbu větvícího atributu entropii a pro prořezávání algoritmus 

redukce chyby. Algoritmus je v programu WEKA plně automatizovaný, a tak 

nevyžaduje od uživatele žádné další manuální zásahy. Rozhodovací strom vystavený 

bez další podmínky má následující parametry: 

Počet uzlů 2521 

Počet listů 1520 

Přesnost na testovacích datech 0,574 

AUC na testovacích datech 0,567 

Tabulka 17 - parametry prvního klasifikačního stromu – převzato z programu WEKA 

Grafickou podobu modelu s takovýmto počtem uzlů není možné v práci uvést. Nicméně 

je zřejmé, že takovýto model bude mít problémy s přeučením. Proto jako dodatečnou 

podmínku zavedeme minimální počet příkladů, které musí obsahovat jednotlivé listy. 
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Nejlepší výsledky na testovacích datech dává strom, kde je jako minimum stanoveno 

100 příkladů v každém listu.  

Parametry tohoto stromu jsou v následující tabulce:  

Počet uzlů 34 

Počet listů 21 

Přesnost na testovacích datech 0,591 

AUC na testovacích datech 0,623 

Tabulka 18 - parametry více prořezaného klasifikačního stromu – převzato v programu WEKA 

Vidíme, že prořezání stromu zlepšilo jak přesnost, tak AUC na testovacích datech. 

Tento strom je vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 11 - Klasifikační strom 

Listy označené na obrázku jako „YES“ klasifikují příklad jako defaultujícího klienta, 

listy označené jako „NO“ označují klienta jako nedefaultujícího. 

Podíváme-li se na tvar stromu, vidíme, že jeho kořen tvoří atribut Annual_inc neboli 

výše příjmu. Například samotná informace o tom, že příjem klienta je nižší než 52 000$ 

a že jeho úvěrový limit je vyčerpán z více než 63% nám říká, že tento klient 

pravděpodobně bude defaultovat. Naopak má-li klient příjem vyšší, ve většině případů 

defaultovat nebude, což je v souladu s naší intuitivní představou. 
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5.4.2 Alternující strom 

Nyní vystavíme alternující rozhodovací strom. I algoritmus pro jeho výstavbu je 

v programu WEKA plně automatizovaný. Parametry jsou následující: 

Počet uzlů 34 

Počet předpovědních uzlů 21 

Přesnost na testovacích datech 0,605 

AUC na testovacích datech 0,648 

Tabulka 19 – parametry alternujícího stromu – převzato z programu WEKA 

A strom vypadá následovně: 

 

Obrázek 12 - alternující strom 

V případě tohoto modelu přispívají záporné hodnoty předpovědních uzlů k hodnotě 

zdefaultovaný a kladné hodnoty k hodnotě nezdefaultovaný. 

Pro zajímavost se můžeme ještě podívat na hodnoty v jednotlivých předpovědních 

uzlech. Vezmeme-li např. atribut Annual_inc, vidíme, že v případě příjmu nižšího než 

52 010$ je předpovědní hodnota -0,181, v případě příjmu mezi 52 010$ a 72 450$ je to 

0.014 a v případě příjmu vyššího je to +0,22. Tím se stejně jako u klasifikačního stromu 

potvrzuje intuitivní představa, že klienti s nižšími příjmy spíše zdefaultují než klienti 

s příjmy vyššími.  

Nejnižší hodnota v tomto stromu je -0,5, a to v případě, že účel úvěru byl z kategorie D, 

tj. buď malý podnik, nebo obnovitelná energie. Vzhledem k tomu, že součet všech 

kladných hodnot v grafu (kromě hodnoty purpose) je pouze +0,657, lze říci, že jen 

samotná informace o tom, že účel úvěru je z kategorie D nám říká, že klient 

pravděpodobně bude defaultovat.  
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5.5 Srovnání modelů 

Když se pokusíme porovnat jednotlivé modely, vidíme, že algoritmus logistické regrese 

vybral 14 vysvětlujících proměnných, klasifikační strom 8 různých atributů a alternující 

strom také 8 atributů, ale přitom vybral některé jiné než klasifikační strom. Subjektivně 

si myslím, že alternující strom má nejlepší interpretovatelnost, nicméně skutečnou 

použitelnost zjistíme až při vyhodnocení diskriminační síly jednotlivých modelů. 

Hodnoty AUC a AR na testovacích datech jednotlivých modelů jsou zrekapitulovány 

v následující tabulce: 

Model AUC AR 

Logistická regrese 0,684 0,368 

Klasifikační strom 0,623 0,246 

Alternující strom 0,648 0,296 

Tabulka 20 - hodnoty AUR a AC na testovacích datech 

Vidíme tedy, že alternující strom má vyšší klasifikační sílu než klasický klasifikační 

strom. Vzhledem k tomu, že alternující stromy nesou oproti klasifikačním stromům 

ještě dodatečnou informaci ohledně síly předpovědi, je alternující strom pro účely 

výstavby skóringových modelů vhodnějším algoritmem než klasifikační strom. 

Nicméně je vidět, že ani alternující strom nedosahuje klasifikační síly logistické regrese, 

i když výsledky jsou relativně podobné. Nejvhodnějším modelem na základě výše 

zvolených kritérií se jeví právě logistická regrese.  

Logistická regrese je v praxi tradičním algoritmem pro výstavbu skóringových modelů a 

je tak používána nejčastěji. Vzhledem k nižší klasifikační síle se nabízí využití 

alternujících stromů spíše jen pro intuitivní potvrzení předpovědi dané logistickou 

regresí. Takové řešení však může být vzhledem k časové náročnosti tvorby nových 

modelů příliš drahé. Navíc výstupem z logistické regrese je pro každého klienta přímo 

pravděpodobnost jeho defaultu. Logistická regrese se tedy zdá být lepším modelem pro 

tvorbu skóringových modelů finančních institucí než alternující stromy. 
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6. Závěr 

Při posuzování schopnosti splácet poskytnuté úvěry používají finanční instituce 

automatizované skóringové modely. Pro vytváření těchto modelů existuje několik 

různých teoretických přístupů. Hlavním cílem této práce bylo popsat a analyzovat dva 

z těchto algoritmů -  logistickou regresi a rozhodovací stromy - a provést jejich srovnání 

na reálných datech. 

Logistická regrese využívá aparát z oblasti statistiky jako je věrohodnostní funkce a s ní 

spojené statistické testy. Výsledný model vytvořený pomocí logistické regrese je 

vícerozměrná funkce a výstupem klasifikace konkrétního klienta je jeho 

pravděpodobnost defaultu. Klasifikační stromy využívají pro tvorbu modelu kritéria 

z teorie pravděpodobnosti, jako je např. entropie a výsledný model je orientovaný graf. 

Výstupem klasifikace konkrétního klienta je pak informace o tom, zda na základě 

tohoto modelu klient zdefaultuje či nikoliv. Alternující stromy jsou vylepšením 

klasifikačních stromů a pro jejich výstavbu je využívána konkrétní funkce. Výstupem 

klasifikace je také informace, zda klient zdefaultuje či nikoliv spolu se sílou předpovědi. 

Ačkoliv logistická regrese i rozhodovací stromy mají jiné předpoklady, používají jiné 

metody a i výsledný model má úplně jinou podobu, pomocí kritérií, jako jsou Accuracy 

ratio a Area under Curve lze srovnat diskriminační sílu těchto modelů. Při výstavbě 

modelů na konkrétních reálných datech se ukázalo, že alternující stromy dávají lepší 

výsledky než klasifikační stromy. Nicméně nejlepší výsledky dává logistická regrese.  

Vzhledem k tomu, že logistická regrese je klasickou metodou, kterou využívají finanční 

instituce, a vzhledem k tomu, že výstavba nových modelů je poměrně náročná, na 

základě této práce nelze doporučit pro tvorbu skóringových modelů v praxi nahradit 

logistickou regresi alternujícím stromy.  
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7. Přílohy 

7.1 Příloha A – důkazy tvrzení z teoretické části 

Odvození vztahu pro Logit: 

         
    

      
       

       

         

  
       

         

   

     
                    

                              
                      

Důkazy vlastností náhodné chyby: 

                   

 

                         

      
           

 

                                 

                                                   

              

Odvození vztahů týkajících se Odds Ratio: 

   

    
      

    
      

 

      

        

 
        

   

     

 
     

  
      

   
      

   
      

        

    

      
 

           

             

 
             

       

         

 
         

    

 
           

       
     

Důkaz vztahu mezi AUC a AR 
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7.2 Příloha B - Slučování hodnot kategoriálních 

proměnných  

Proměnná Purpose 

Purpose Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

Car 0.014747 0.010368 0.352369 

credit_card 0.193018 0.151744 0.240589 

debt_consolidation 0.586126 0.602451 -0.02747 

home_improvement 0.062049 0.04901 0.235885 

House 0.010183 0.008294 0.205139 

major_purchase 0.025381 0.019227 0.277686 

Medical 0.011537 0.013195 -0.13429 

Moving 0.007173 0.011122 -0.43857 

Other 0.055528 0.075401 -0.30593 

renewable_energy 0.000602 0.001508 -0.91841 

small_business 0.015901 0.036569 -0.83283 

Vacation 0.006621 0.008483 -0.24774 

Wedding 0.011136 0.01263 -0.12589 

IV   0.043823 

Tabulka 21- proměnná purpose – původní kategorie 

 

Nová kategorie Původní kategorie 

A Car, credit_card, home_improvement, house, major_purchase 

B Debt_consolidation, medical, wedding 

C Moving, other, vacation 

D Renewable_energy, small_business 

Tabulka 22 - proměnná purpose - nové kategorie 

 

Purpose Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

A 0.305377 0.238643 0.24658 

B 0.608798 0.628275 -0.03149 

C 0.069322 0.095005 -0.31517 

D 0.016503 0.038077 -0.83609 

IV   0.043201 

Tabulka 23 - proměnná purpose – změněná 
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Proměnná emp_length 

emp_length Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

< 1 year 0.074187 0.082187 -0.1024 

1 year 0.064807 0.062959 0.028928 

2 years 0.303622 0.270123 0.116906 

3 years 0.095606 0.092554 0.032441 

4 years 0.077448 0.073893 0.046993 

5 years 0.063503 0.071065 -0.1125 

6 years 0.082464 0.083506 -0.01256 

7 years 0.070726 0.074647 -0.05395 

8 years 0.057484 0.057493 -0.00016 

9 years 0.044843 0.042978 0.042483 

10+ years 0.037169 0.038266 -0.02908 

n/a 0.02814 0.05033 -0.58141 

IV   0.019143 

Tabulka 24 - proměnná emp_length – původní 

 

emp_length Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

< 1 year 0.074187 0.082187 -0.1024 

1-3 years 0.237861 0.229406 0.036193 

4-6 years 0.216693 0.229218 -0.05619 

7-9 years 0.139496 0.138737 0.005458 

10+ years 0.303622 0.270123 0.116906 

n/a 0.02814 0.05033 -0.58141 

IV   0.018651 

Tabulka 25 - proměnná emp_length – změnená 

 

Proměnná home_ownership 

home_ownership Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

MORTGAGE 0.521669 0.421489 0.21324 

NONE 0.000401 0.000566 -0.34305 

OTHER 0.000201 0.000189 0.062417 

OWN 0.078551 0.082187 -0.04524 

RENT 0.399177 0.49557 -0.2163 

IV   0.042434 

Tabulka 26 - proměnná home_ownership – původní 
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home_ownership Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

MORTGAGE 0.521669 0.421489 0.21324 

OWN+OTHER 0.078752 0.082375 -0.04498 

RENT+NONE 0.399579 0.496136 -0.21644 

IV   0.042424 

Tabulka 27 - proměnná home_ownership – změněná 

 

Proměnná is_inc_v 

is_inc_v Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

Not Verified 0.372843 0.300283 0.216433 

Source Verified 0.2032 0.215457 -0.05857 

Verified 0.423957 0.48426 -0.13299 

IV   0.024442 

Tabulka 28 - proměnná is_inc_v – původní 

 

is_inc_v Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

Not Verified 0.372843 0.300283 0.216433 

Verified+Source verified 0.627157 0.699717 -0.10948 

IV   0.023648 

Tabulka 29 - proměnná is_inc_v – změněná 

 

Proměnná addr_state 

addr_state Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

UT 0.010383 0.005844 0.574854 

PA 0.030498 0.034684 -0.12864 

NE 5.02E-05 0 0 

AK 0.002809 0.00132 0.755564 

AL 0.011838 0.014138 -0.17753 

AR 0.007323 0.00886 -0.19042 

AZ 0.027939 0.022243 0.228003 

CA 0.183638 0.167012 0.094897 

CO 0.021318 0.017908 0.174335 

CT 0.015449 0.015646 -0.01262 

DC 0.003411 0.003016 0.123042 

DE 0.002608 0.002639 -0.01169 

FL 0.066011 0.083883 -0.2396 

GA 0.029494 0.028652 0.028969 

HI 0.007624 0.006786 0.116484 

IL 0.03451 0.030914 0.110045 
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IN 0.008176 0.005278 0.437668 

KS 0.009179 0.006786 0.30209 

KY 0.009129 0.008671 0.051488 

LA 0.012139 0.009425 0.253037 

MA 0.024228 0.022809 0.060349 

MD 0.022522 0.020924 0.073615 

MI 0.02182 0.023186 -0.06072 

MN 0.017155 0.015834 0.080117 

MO 0.013995 0.013572 0.030668 

MT 0.003561 0.002451 0.373853 

NC 0.031802 0.030349 0.046767 

NH 0.005016 0.00377 0.285561 

NJ 0.03446 0.047502 -0.32097 

NM 0.004765 0.006598 -0.32535 

NV 0.014145 0.019793 -0.33593 

NY 0.086878 0.098775 -0.12834 

OH 0.027839 0.029972 -0.07381 

OK 0.008577 0.010745 -0.22527 

OR 0.014597 0.013007 0.115339 

RI 0.003812 0.005655 -0.39434 

SC 0.010785 0.009991 0.076469 

SD 0.002107 0.001508 0.334351 

TN 0.005718 0.006975 -0.1986 

TX 0.075793 0.068803 0.096752 

VA 0.03115 0.028464 0.090174 

VT 0.001806 0.002451 -0.30531 

WA 0.024579 0.02771 -0.1199 

WI 0.012741 0.011499 0.102583 

WV 0.004414 0.002262 0.668553 

WY 0.002207 0.001697 0.263088 

IV   0.030706 

Tabulka 30 - proměnná addr_state – původní 

 

Nová kategorie Původní kategorie 

A UT, AK, WV 

B PA, AL, AR, NY, TN, WA 

C AZ, KS, LA, WY, NH, SD, MT, IN 

D NJ, NM, NV, OK, RI, VT, FL 

E CT, DE, GA, KY, MA, ND, MI, MN, MO, 

NC, OH, SC, TX, VA, CA, CO, HI, DC, IL, 

OR,WI 

Tabulka 31- proměnná addr_state – změněná 
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addr_state Pr (c|Y=0) Pr (c|Y=1) WoE 

A 0.025783 0.014703 0.561637 

B 0.166834 0.19114 -0.13601 

C 0.062149 0.047879 0.260848 

D 0.585273 0.544015 0.073101 

E 0.133577 0.176626 -0.27935 

IV   0.028292 

Tabulka 32- proměnná addr_state – změněná 
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7.3 Příloha C - Testování lineární závislosti logitu 

 

Obrázek 13 - graf závislosti logitu na proměnné revol_util 

 

 

Obrázek 14 - graf závislosti logitu na proměnné revol_bal 

 

 

Obrázek 15 - graf závislosti logitu na proměnné loan_ammount 
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Obrázek 16 - graf závislosti logitu na proměnné acc_open_24mths 

 

 

Obrázek 17 - graf závislosti logitu na proměnné total_bal_ex_mort 

 

 

Obrázek 18 - graf závislosti logitu na proměnné annual_income 
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Obrázek 19 - graf závislosti logitu na proměnné total_bc_limit 

 

 

Obrázek 20 - graf závislosti logitu na proměnné total_acc  
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