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Abstract  

Betting on sporting events can be perceived by the general public as a game of chance. 

In the professional literature, however, betting on football matches is treated in the 

same way as other financial markets, where in the event of a violation of the theory of 

efficient markets due to the occurrence of inefficiency, there are opportunities for 

investors to obtain abnormal returns. The main goal of this work is to create a model 

capable of predicting the results of football matches on the basis of historical data better 

than bookmakers are able to do and test the effectiveness of the Czech betting market 

for football matches of the Czech highest football league. The first part of the thesis 

contains a more detailed presentation of the theory of efficient markets, a comparison 

of financial and betting markets and sources of possible inefficiency in betting markets. 

The second and third parts present data, models and their possible modification to 

increase the accuracy of estimates. The fourth part describes the results of testing 

individual models and subsequent simulations of betting strategies. The fifth part 

contains a conclusion and discussion of the results, including an indication of possible 

alternatives to follow-up research. The results of simulations of betting strategies 

confirm significantly higher profits and thus reject the light form of the efficient market 

hypothesis. 
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Abstrakt  

Sázky na sportovní události můžou být širokou veřejností vnímány jako hazardní hra. 

V odborné literatuře se ovšem k sázkám na fotbalové zápasy přistupuje stejně jako 

k ostatním finančním trhům, kde se v případě porušení teorie efektivních trhů 

v důsledku výskytu neefektivity objevují pro investora možnosti získat abnormální 

výnosy. Hlavním cílem této práce je vytvořit model schopný na základě historických 

dat predikovat výsledky fotbalových zápasů lépe, než jsou toho schopny sázkové 

kanceláře a otestovat efektivitu českého sázkového trhu u fotbalových zápasů české 

nejvyšší fotbalové ligy. První část práce obsahuje detailnější představení teorie 

efektivních trhů, srovnání finančních a sázkových trhů a zdroje možné neefektivity na 

sázkových trzích. Ve druhé a třetí části jsou představeny data, modely a jejich možná 

úprava pro zvýšení přesnosti odhadů. Ve čtvrté části jsou popsány výsledky testování 

jednotlivých modelů a následné simulace sázkových strategií V páté části je obsažen 

závěr a diskuze výsledků, včetně naznačení možných alternativ navazujících výzkumů. 

Výsledky simulací sázkových strategií potvrzují signifikantně vyšší zisky a tím 

zamítají lehkou formu hypotézy efektivního trhu.  
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bookmakers. Only few people can make a living this way. That is why there has been 

ongoing research focusing on whether these sports betting markets are effective. Weak 

form efficiency has already been demonstrated in the NBA (Schnytzer and Weinberg 2004), 

while the tennis betting market has been proven inefficient (McHale and Morton 2011) just 

as the NFL (Woodland 2015). However, when testing the weak form efficiency of betting 
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Football League. The motivation for this work is to test the Czech football betting market, 

which has not been tested yet, to support one of the abovementioned opinions. 

Furthermore, the thesis might comprise an analysis of the bettors and whether factors such 

as education, experience or gender affect the success rate of the bettor. For this reason, 

one of the largest bookmakers in the Czech Republic has been contacted, but no decision 

has been made yet whether data for this analysis will be provided. 

Hypotheses: 

1. Hypothesis #1: The Czech football betting market contains some biases (favourite-

longshot bias or heuristic biases) 

2. Hypothesis #2: The Czech football betting market is not efficient 

3. Hypothesis #3: There is an arbitrage opportunity in Czech football betting market 

Methodology: 

Two main sources of data are publicly available: results of the Czech Football League, 

including statistics of the number of shots at the goal amongst others, which are crucial for 

the model predicting the results of the whole season and secondly, the odds listed by betting 

offices for these played matches. 

 

Based on a comprehensive literature review on the favourite-longshot bias, the methods 

used by Costello (2014) and Cain, Law and Peel (2000) will be employed, but they will be 

slightly modified for the Czech League, which differs to a certain extent when compared to 

the English League. 

Modeling the results of one year´s football season will be based mainly on Sheridan (2012), 

who used ordered probit model. Furthermore, the possibility of using and modifying the 

Bradley-Terry model, where the strength of the team can be determined by the footballers' 

salaries, will be considered. The results of these predictions will then be compared to the 

historical results of the season and compared to the odds offered by bookmakers to 

determine whether there is a possibility of abnormal profits. 

 

If data from a betting company were to be entrusted, the analysis will depend on the 

obtained data. However, the plan is to compare mainly 3 influences (age, experience with 

betting and gender) on the success of bettors. 

Expected Contribution: 

The thesis should build on previous research on sports betting and bring further results in a 

very comprehensive test of the Czech football market that has not been tested yet. It may 

be a very interesting environment for testing the effectiveness of this market due to less 

professionalism and very frequent scandals about possible match control. Furthermore, if 



  viii 

data from one of the largest bookmakers in the Czech Republic are to be provided, the 

thesis could bring a unique analysis of real bettors on very rare data. A discussion about 

using an econometric model for the prediction of football results based on real live data 

could also lead to some interesting findings. 

Outline: 

1. Introduction & Theoretical Background - Introduction to sports betting, explanation of 

betting odds and margins, a brief overview of possible bets biases and a brief overview of 

the effectiveness of the sports betting market industry 

2. Literature Review - Literature review of sports betting, efficient markets and odds biases 

papers 

3. Methodology - clearly described methods of testing for biases and presentation of a model 

simulating the results of one season in the football league 

4. Data Analysis - presentation of data and brief analysis of betting odds 

5. Discussion of Results - discussion of testing results for individual biases, as well as 

presentation of model results and comparison with historical results 

6. Conclusion - debate based on results and the possibility of further testing 
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Úvod 

V roce 2018 prosázeli Češi téměř 250 miliard korun, objem výher byl přitom zhruba o 

30 miliard nižší, tedy 220 miliard korun. Téměř 30 % z této částky bylo vsazeno na 

sportovní zápasy a akce. Sportovní sázení se bezesporu stalo koníčkem mnoha Čechů, 

ovšem drtivá většina z nich dává vydělat hlavně majitelům sázkových kanceláří, proto 

je na něj širokou veřejností nahlíženo jako na hazardní sport. Zatímco při hře v kasinu 

čelí sázející jasně dané skutečné pravděpodobnosti, že například padne v ruletě černá 

barva, u fotbalového zápasu určit reálnou pravděpodobnost výsledku nelze. Sportovní 

sázení tak spíše připomíná jiné finanční trhy, kde investoři zohledňují rizika a 

očekávané zisky svých investic. Teorie efektivního trhu říká, že pokud jsou na trhu 

racionální investoři a cena obchodovaného aktiva odráží veškeré historické i současné 

informace, pak nelze na tomto trhu dosáhnout abnormálních zisků.  U trhu sportovních 

sázek tak kurzy vypsané sázkovými kancelářemi musí dle teorie efektivního trhu 

obsahovat veškeré historické informace a nelze na tomto trhu pomocí sázkové strategie 

dosáhnout abnormálních zisků ani ztrát. Případná neefektivita pak může vzniknout 

dvěma rozdílnými způsoby. V první řadě vypsáním nepřesných kurzů sázkovými 

kancelářemi vzniká možnost v případě odhalení získat sázku s vyšší než očekávanou 

návratností. Druhá možnost neefektivity sázkového trhu pak vychází z porušení 

racionality sázejících. Ti často čelí různým behaviorálním zkreslením úsudku, v jehož 

důsledku nemusí správně vyhodnotit riziko dané sázky. Sázející navíc svojí aktivitou 

na trhu ovlivňují jednotlivé kurzy a v případě neracionální skupiny sázejících tak může 

hodnota kurzu poskytnout příležitost abnormálního zisku.  

Hlavním cílem této práce je vytvořit model schopný na základě historických dat 

predikovat výsledky fotbalových zápasů lépe, než jsou toho schopny sázkové kanceláře 

a otestovat efektivitu českého sázkového trhu u české nejvyšší fotbalové ligy ve dvou 

časových okamžicích. První časový okamžik je u vydání kurzu sázkovou kanceláří a 

druhým okamžikem je poslední možnost sázky před začátkem zápasu. V těchto 

momentech je možné testovat různé zdroje (sázkové kanceláře a sázející jako celek) 

potenciální neefektivity daného trhu. Hlavní motivací je za pomocí modelu najít 

dlouhodobou sázkovou strategii přinášející abnormální výnosy, čímž dojde k porušení 

předpokladů slabé formy efektivního trhu. Další motivací je upozornit na možná 

behaviorální zkreslení, kterým může sázející čelit a představit možnost, jak vytvořit 

edukovanou sázku na fotbalový zápas.   
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Práce je rozdělena na dvě poloviny. V první polovině jsou replikovány hlavní modely 

objevující se v odborné literatuře a je zde představena možnost jak tyto modely rozšířit 

pomocí pokročilé fotbalové analytiky v podobě Instat indexu, který měří celkový 

přínos hráčů v utkání. Tyto modely jsou následně testovány na sezóně 2018/2019 

nejvyšší české fotbalové ligy, kde možnost rozšíření prokázala signifikantní zlepšení 

všech typů uvedených modelů. Na základě tohoto testování je vybrán nejpřesnější 

model, který je následně využit pro predikci výsledků sezóny 2019/2020 české nejvyšší 

fotbalové ligy, a je zde provedena simulace různých sázkových strategií pro dva typy 

kurzů, konkrétně vydané kurzy a konečné kurzy sázkové kanceláře.  

Výsledky simulace pro kurzy v okamžiku vydání sázkovou kanceláří přináší nález 

sázkových strategií s abnormálními zisky i ztrátami, čímž dochází k zamítnutí 

hypotézy lehké formy teorie efektivního trhu. Simulace sázkových strategií pro 

konečné kurzy před začátkem utkání neobjevila žádnou strategii dosahující 

abnormálního výsledku. Neefektivita přítomná v okamžiku vzniku kurzů tak již není 

přítomna po úpravě kurzu sázejícími. Možným vysvětlením je, že na trhu jsou přítomni 

racionální sázející, kteří svojí aktivitou vyrovnají hladinu kurzů zpět na spravedlivou 

hodnotu.  

Hlavní přínos do odborné literatury, kterou představují studie Maher (1982), Dixon a 

Coles (1997) a Rue a Salvesen (2000), vidí autor v rozšíření modelů z těchto studií 

pomocí indexu, pocházejícího z pokročilé analytiky fotbalových dat. Druhým hlavním 

přínosem je rozdělení analýzy efektivity trhu na dva okamžiky (vydání kurzu a 

uzavření kurzu), díky získání přístupu k unikátním datovým souborům přímo od jedné 

sázkové kanceláře. Zkoumání kurzů v rozdílné okamžiky se v odborné literatuře 

doposud neobjevilo.  

Práce má následující strukturu: První část obsahuje detailnější představení teorie 

efektivních trhů, srovnání finančních a sázkových trhů a zdroje možné neefektivity na 

sázkových trzích. Dále jsou zde uvedeny předchozí testování teorie efektivních trhů 

v rámci sportovního sázení a stručně popsané základní principy modelování 

fotbalových zápasů. Druhá část obsahuje data a stručnou analýzu české nejvyšší 

fotbalové ligy. Ve třetí části jsou představeny metodologické postupy modelů Maher 

(1982), Dixon a Coles (1997) a Rue a Salvesen (2000) a je zde představena sázková 

strategie a úprava pomocí Instat indexu. Ve čtvrté části jsou popsány výsledky 

testování jednotlivých modelů a následné simulace sázkových strategií. V páté části je 

obsažen závěr a diskuze výsledků, včetně naznačení možných alternativ navazujících 

výzkumů.  
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1 Literární rešerše a základní teorie  

1.1 Teorie efektivního trhu 

Hypotézu efektivního trhu nebo též teorii efektivního trhu definuje Fama (1970) jako 

trh, na kterém existuje velké množství racionálních investorů, přičemž každý investor 

maximalizuje zisk předpovídáním budoucí tržní hodnoty jednotlivých aktiv a kde 

důležité aktuální informace pro určení tržní hodnoty jsou téměř volně dostupné všem 

účastníkům. Na efektivním trhu vede konkurence mezi mnoha racionálními účastníky 

k situaci, kdy skutečné ceny jednotlivých cenných papírů již v každém okamžiku 

reflektují účinky informací založených na událostech, které již nastaly, a na událostech, 

které v daný moment trh očekává, že se stanou v budoucnu. Jinými slovy, na 

efektivním trhu v každém okamžiku bude skutečná cena cenného papíru dobrým 

odhadem jeho skutečné hodnoty. Tedy na tomto trhu nedochází k podcenění nebo 

přecenění hodnoty cenného papíru, což implikuje, že pro investora je dlouhodobě 

nemožné porazit trh za pomocí investiční strategie.  

Silná forma efektivnosti 

Ve své nejsilnější formě uvádí hypotéza efektivního trhu, že trh je efektivní, pokud se 

veškeré informace týkající se hodnoty cenného papíru rychle a přesně promítnou do 

tržní ceny a to bez ohledu na to, zda jsou tyto informace dostupné potencionálním nebo 

stávajícím investorům či nikoliv. Častou situací na tomto trhu může být například, je-

li současná tržní cena cenného papíru nižší než hodnota odůvodněná některým údajem 

v soukromém vlastnictví, držitelé těchto soukromých informací využijí anomálii 

v tržní ceně nákupem akcií. Budou tak pokračovat, dokud tato nadměrná poptávka po 

akciích nezvýší cenu na úroveň podporovanou jejich soukromými informacemi. V 

tomto okamžiku nebudou mít motivaci pokračovat dále v nákupu, takže se stáhnou z 

trhu a cena se stabilizuje na této nové rovnovážné úrovni. Takto fungující trh pak 

splňuje silnou formu efektivnosti. Je to nejuspokojivější a nejpřesvědčivější forma 

hypotézy efektivního trhu v teoretickém smyslu, ale v praxi není často tato forma 

přesným popisem reality trhů. Niederhoffer a Osborne (1966) poukázali na to, že 

specialisté na NYSE („New York Stock Exchange“) často využívají přístupu 

k monopolním informacím pro zisk monopolních profitů, dále Black a Scholes (1972) 

prokázali, že jednatelé korporátních firem, také často zneužívají soukromé informace 

svých firem. Empirické testy silné formy efektivity tak čelí zásadnímu problému, 

protože pro tento výzkum je nezbytné získat ke spolupráci příslušné sekce finanční 
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komunity a zejména osoby zasvěcené do soukromých informací. Místo testování, zda 

veškeré informace jsou obsaženy v ceně, tak Fama (1970) uvedl, že je lepší se zabývat 

otázkou, jak daleko dosahuje odchylka od silné formy efektivního trhu. Tedy 

předpokládat, že trh není silně efektivní a zabývat se otázkami, zda se vyplatí 

průměrnému investorovi vynakládat prostředky na získání málo známých nebo 

soukromých informací, či zda jsou takové aktivity dokonce obecně výhodné pro různé 

skupiny tržních „profesionálů“. Obecněji řečeno, jaké charakteristiky mají investoři, 

kteří disponují přístupem k „zvláštním informacím“. 

Středně silná forma efektivnosti 

Středně silná forma hypotézy efektivního trhu říká, že trh je účinný, pokud se všechny 

relevantní veřejně dostupné informace rychle promítnou do tržní ceny. Pokud je silná 

forma teoreticky nejpřesvědčivější, pak středně silná forma možná nejvíce osloví náš 

zdravý rozum. Říká se, že trh rychle vyčerpá zveřejnění relevantních nových informací 

přesunutím ceny na novou rovnovážnou úroveň, která odráží změnu nabídky a 

poptávky způsobenou vznikem těchto informací. Snížením přísnosti však získává 

středně silná forma empirickou sílu, protože jí je méně obtížné testovat než silnou 

formu. 

Obecně platí, že testy modelů středně silné formy efektivních trhů se zabývají tím, zda 

současné ceny „plně odrážejí“ všechny zjevně veřejně dostupné informace. Každý 

jednotlivý test se však týká přizpůsobení cen cenných papírů jednomu druhu událostí 

generující informace (např. rozdělení akcií firmy pro zvýšení likvidity, oznámení 

finančních zpráv za fiskální rok od firem, atd.). Hlavní problém testů středně silné 

formy efektivity dle Famy (1970) spočívá v identifikaci relevantních veřejně 

dostupných informací. V reálném světě je často velmi obtížné rozlišit mezi veřejně 

dostupnými a soukromými informacemi. Proto jsou modely testující středně silnou 

formu efektivnosti omezeny na několik hlavních typů událostí vytvářejících informace. 

Hlavní myšlenka takového testování modelů spočívá ve vytvoření podpůrných důkazů, 

kdy při shromáždění dostatečného množství těchto důkazů, může být zamítnutí nulové 

hypotézy, že trh nemá středně silnou formu efektivnosti, považováno za platné a trh 

označen za středně efektivní. Důraz je zde stanoven zejména na důslednost a kvalitu, 

než na kvantitu, jelikož v reálném světě dochází k testování pouze několika různých 

typů veřejných informací a jejich vlivu na cenu cenných papírů. 

Slabá forma efektivnosti 

Ve své třetí a nejméně přísné formě (označované jako slabá forma) se hypotéza 

efektivního trhu omezuje pouze na jednu podskupinu veřejných informací, a to na 
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historické informace o samotné ceně akcií. Argument běží následovně. „Nové“ 

informace musí podle definice nesouviset s předchozími informacemi, jinak by nebyly 

nové. Z toho vyplývá, že každý pohyb ceny akcie v reakci na nové informace nelze 

předvídat z posledního pohybu nebo ceny a vývoj ceny předpokládá vlastnosti 

stochastického procesu zvaného „náhodné procházky“ (anglicky „random walk“). 

Malkiel (1973) popisuje „náhodnou procházku“ jako stav, ve kterém nelze předvídat 

budoucí kroky nebo směry na základě minulých akcí. Pokud je tento termín aplikován 

na akciový trh, znamená to, že krátkodobé změny cen akcií nelze předvídat. V lehké 

nadsázce dále dodává, že investiční poradenské služby, předpovědi analytiků a 

komplikované grafové vzorce jsou k ničemu a i finančně zcela nevzdělaný jedinec má 

stejnou šanci vybrat portfolio performující stejně dobře jako to, které vyberou 

odborníci. Pro potřeby této práce postačí myšlenka, že slabá forma efektivnosti říká, 

že vývoj budoucích cen akcií nemůže být predikován na základě historických cen a 

informací. 

Každá ze tří forem teorie efektivních trhů má odlišné důsledky v souvislosti s hledáním 

abnormálních výnosů, to znamená pro výnosy nad rámec toho, co je odůvodněno riziky 

spojenými s držením konkrétních investic. 

Je-li trh slabě efektivní, pak neexistuje žádná korelace mezi historickými a současnými 

cenami, takže abnormálních výnosů nelze dosáhnout důsledným studiem minulých 

cenových pohybů. Tento druh studia se nazývá technická nebo grafová analýza, 

protože je založen na studiu minulých cenových modelů bez ohledu na jakékoli další 

základní informace. 

Pokud je trh středně silný, je současná tržní cena nejlepším dostupným nezaujatým 

prediktorem spravedlivé ceny s ohledem na všechny veřejně dostupné informace o 

riziku a návratnosti investice. Studium jakýchkoli veřejných informací a minulých cen 

tak nemůže přinést konzistentní abnormální výnosy. Toto je poněkud silnější závěr než 

závěr slabé formy teorie efektivního trhu, protože to znamená, že základní analýza, 

tedy systematická studie společností, odvětví či hospodářství obecně, nemůže vést k 

trvale vyšším výnosům, než je odůvodněno souvisejícími riziky. Jak již bylo řečeno 

výše, takové zjištění zpochybňuje význam a hodnotu rozsáhlého odvětví finančních 

služeb, investičních výzkumů a analýz. 

Pokud je trh silně efektivní, je současná tržní cena nejlepším dostupným nezaujatým 

prediktorem spravedlivé ceny s ohledem na všechny relevantní informace, ať už jsou 

informace veřejně dostupné nebo ne. V takovém případě poté nelze trvale dosáhnout 

abnormálních výnosů ani obchodováním s důvěrnými informacemi. To vyvolává 

zajímavé pozorování, že někdo musí být prvním, kdo obchoduje s interními 
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informacemi, a tudíž získává abnormální výnosy, v praxi je ovšem tuto myšlenku 

téměř nemožné otestovat. 

1.2 Kritika teorie efektivního trhu 

Asi deset let po zveřejnění klasické expozice Famy v roce 1970 dominovala na 

akademické a obchodní scéně hypotéza efektivních trhů. Stálý proud studií a článků, 

teoretického i empirického přístupu, téměř jednomyslně inklinoval k podpoře zjištění 

určité formy teorie efektivního trhu. Jak napsal Jensen (1978): „V ekonomii neexistuje 

žádná jiná teorie, která by měla spolehlivější empirické důkazy, které by jí podporovaly 

než teorie efektivního trhu.“ Jak však uvedl Shleifer (2000): „silná prohlášení 

naznačují zvraty“. Ve dvou desetiletích následujících po Jensenově prohlášení, 

rostoucí objem teoretické a empirické práce buď přímo odporoval teorii efektivních 

trhů, nebo se snažil alespoň prokázat, že její určitá forma efektivity na trhu nebyla 

prokázána. V roce 1984 přednesl Warren Buffett projev na Columbia Business School 

s argumentem, že investoři Graham a Doddsville dokážou dlouhodobě porazit trh 

abnormálním ziskem. Jejich princip investování spočíval v tom, že nakupovali cenné 

papíry pouze tehdy, pokud jejich tržní cena byla výrazně pod jejich vnitřní hodnotou, 

což přímo rozporuje s názory Eugena Famy, kdy dle teorie efektivních trhů musí být 

současná hodnota nejlepším dostupným prediktorem spravedlivé ceny s ohledem na 

všechny relevantní informace. Důležitějšími kritiky se pak stali behaviorální 

ekonomové, kteří připisují nedokonalosti na finančních trzích kombinaci kognitivních 

zkreslení, jakými jsou přehnané sebevědomí, zkreslení informací, přehnané reakce a 

různé další předvídatelné lidské chyby v uvažování a zpracování informací. Mezi tyto 

kritiky se pak řadí psychologové jako Daniel Kahneman, Amos Tversky a Paul Slovic 

nebo ekonom Richard Thaler.  

Během uplynulé doby předložili kritici širokou škálu argumentů, proč trhy nemohou 

splňovat žádnou či alespoň některou formu teorie efektivních trhů. Nejčastějším terčem 

kritiky se pak stal předpoklad, že investoři jsou racionální, a proto racionálně hodnotí 

investice (tj. výpočtem čisté současné hodnoty budoucích peněžních toků, přiměřeně 

diskontovaných na riziko), který často není podložen výzkumy, ba naopak Shleifer 

(2000) ukazuje, že investoři jsou ovlivněni mnoha faktory, jako jsou stádní chování, 

kdy se investoři připojí k davu, ve snaze dostat se z trhu anebo na trh. Dalším faktorem 

pak může být takzvaná tendence „otáčet“ portfolia, kdy správci fondů s ohledem na 

pohyby na trhu provádějí velmi často revize portfolia podílových fondů s cílem chránit 

fondy investorů (Shleifer, 2000). Dalším problémem předpokladu racionality je 

tendence investorů nedostatečně reagovat nebo naopak nadměrně reagovat na určité 

zprávy, což ukázala studie Barber a Odean (2000). V neposlední řadě pak mohou 
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narušit racionalitu investorů asymetrické úsudky o příčinách minulých zisků a ztrát, 

kdy se investoři nemohou společně shodnout, co bylo příčinou propadu nebo vzrůstu 

ceny obligace, a na základě svého odůvodnění učiní volbu o budoucí strategii.  

Kromě problémů s racionalitou investorů bylo zjištěno mnoho údajných anomálií ve 

vzorcích historických cen akcií. Nejznámější anomálií je takzvaný „efekt malé firmy“, 

kde Banz (1981) ve své hlavní studii dlouhodobých výnosů amerických akcií, byl 

prvním, kdo systematicky zdokumentoval, co bylo anekdoticky známo již několik let, 

tedy jmenovitě to, že akcie ve společnostech s malou tržní kapitalizací („small cap“) 

inklinovaly k dosažení vyšších výnosů než u větších společností. Po Banzově práci 

následovala řada široce potvrzujících studií v USA, Velké Británii a jiných zemí 

(Crain, 2010). Během posledních dvaceti let dvacátého století došlo překvapivě k 

prudkému zvratu tohoto trendu, takže při pohledu za celé dvacáté století jako celku byl 

„efekt malé firmy“ mnohem méně výrazný. Bez ohledu na příčinu nebo příčiny vzniku 

tohoto jevu, je zjevné, že zde existoval rozeznatelný vzorec nebo trend, který trval příliš 

dlouho, než aby byl snadno vysvětlen jako dočasné zkreslení v obecném kontextu 

teorie efektivních trhů. 

Další často publikovanou anomálii či teorií je takzvaný „lednový efekt“. Tato teorie 

říká, že v prosinci ceny akcií klesají a v lednu ceny akcií vzrostou. Je to dáno zejména 

velkým prodejem akcií v prosinci a agresivním nákupem v lednu, zejména začátkem 

měsíce. Investoři totiž mají tendenci prodávat akcie s nízkou výkonností na konci 

každého roku a poté tyto akcie kupovat o několik týdnů nebo dokonce dní později. 

„Lednový efekt“ je poháněn zejména „daňovým plánováním“. Investoři prodávají 

akcie se ztrátou na konci každého roku, aby se pokusili zmírnit své nadcházející daně 

z kapitálových výnosů. Jakmile kalendář přejde do nového roku, nakoupí tyto akcie 

zpět, aby udrželi naději pro získání výnosů.  

Mezi prokázané anomálie se řadí i teorie „návratu k průměru“. Tato teorie je používaná 

ve financích a ve zkratce tvrdí, že ceny aktiv a historické výnosy se nakonec vrátí k 

dlouhodobé průměrné úrovni. Tato teorie byla prokázána ve výzkumu De Bondt a 

Thaler (1985), kde autoři vyzkoumali, že pokud by bylo každý rok od roku 1933 

vytvořeno portfolio takzvaných „extrémních výherců“ (definováno jako nejlepší 

americké akcie za poslední tři roky), pak v následujících třech letech by toto portfolio 

vykázalo o 25% nižší výnosy než portfolio „extrémních poražených“. Tato teorie 

posléze vedla k mnoha investičním strategiím, které zahrnují nákup nebo prodej akcií 

nebo jiných cenných papírů, jejichž nedávné výnosy se výrazně lišily od jejich 

historických průměrů. Je důležité ovšem zmínit, že změna výnosů akcií může být také 

známkou toho, že společnost již nemá stejné vyhlídky, jaké kdy měla historicky a v 
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takovém případě je méně pravděpodobné, že by došlo návratu průměrného obratu. 

Teorie je tedy zaměřena na odvrácení pouze relativně extrémních změn, protože 

normální růst nebo jiné výkyvy jsou očekávanou součástí paradigmatu.  Výnosy a ceny 

akcií nejsou jedinými měřítky uvažovanými u „návratu k průměru“, ale úrokové sazby 

nebo dokonce poměr cena / výnos společnosti mohou být předmětem tohoto jevu. Tato 

teorie úzce souvisí s výše zmíněnou asymetrickou reakcí investorů na nové informace 

a tedy porušením předpokladu racionality investorů. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, zastánci teorie efektivních trhů uvádí, že investor 

nemůže vydělat abnormální výnosy ze zastaralých informací. Definovat zastaralé 

informace není obtížné. Jedná se o zprávy, které již nemají žádný podstatný vliv na 

současný stav, ale je důležité zmínit, že výpočet abnormálního výnosu závisí také na 

přesném posouzení rizika spojeného s držením akcie nebo jiného aktiva. A dnes i přes 

veškeré studie vykonané v této oblasti od sedmdesátých let stále neexistuje jediné, 

všeobecně přijímané nebo objektivně ověřitelné měřítko rizika v souvislosti s 

investičními podíly. Zastánci teorie efektivních trhů proto s určitým zdůvodněním 

mohou tvrdit, že anomálie cen mohou být více zdánlivé než skutečné, protože mohou 

být založeny na nepřesném posouzení míry rizika. 

1.3 Srovnání finančního trhu a trhu sportovních sázek 

Přestože se to na první pohled nemusí zdát patrné, sportovní sázení vytváří trh, který 

je v určité míře velmi podobný klasickým finančním trhům. Na trhu sportovních sázek 

jsou bookmakeři, tedy sázkové kanceláře prodávajícími a sázkaři jsou kupujícími. 

Proto sázky na sportovní utkání mohou být vnímány jako investice. Výsledek těchto 

investic je posléze dán vypsaným sázkovým kurzem, sázející proto může volit stejně 

jako na finančních trzích mezi velmi rizikovými investicemi a investicemi s malým 

kurzem, tedy velmi nízkorizikové. Princip je tedy stejný jako u nákupu akcií, kdy 

„sázíme“ na úspěch či neúspěch dané společnosti. Prvním společným principem těchto 

trhů je vyhodnocení rizika a nejistota výsledku. Stejně jako u akcií může dojít 

k náhlému poklesu ceny, tak i favorit s nízkým kurzem, tedy s nízkým rizikem ztráty, 

může prohrát na hřišti outsidera. Velkou výhodou sázkových trhů pak v porovnání 

s finančními trhy je likvidita.  Asi jedním z nejlikvidnějších aktiv na finančních trzích 

jsou S&P 500 futures, které mohou být prodány či nakoupeny během minuty, ale ani 

to není nic v porovnání se sázkami, které mohou sázející uzavírat téměř kdykoliv a 

skoro neomezeně.  

Další společnou charakteristikou těchto trhů je informovanost sázejícího či investora. 

Lépe informovaný investor nebo sázející má vždy vyšší šanci k získání větších výnosů. 
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Na finančních trzích je toto tvrzení naprosto neoddiskutovatelný fakt, i proto spousta 

poradenských firem investuje do výzkumů trhů a sektorů pro získání tipů na zajímavé 

výnosné investice. Ve sportovním sázení kromě zákulisních informací tato 

charakteristika nemusí být tak patrná, ale v posledním desetiletí se i v tomto odvětví 

stále více objevují firmy specializující se na získávání kvalitních dat, která mohou 

sázejícímu v případě správného zpracovaní přinést možnost objevit zajímavé či špatně 

nahodnocené kurzy a tím získat možnost abnormálních výnosů. Tyto informace jsou 

pak pro sázející daleko lépe dostupné a transparentnější než jak tomu je ve světě 

financí. Je taky zdaleka lehčí těmto statistikám a informacím rozumět, kupříkladu je 

snazší pochopit statistiku průměrných vstřelených branek než definici zajištěných 

dluhových obligací. Pro sázející je tak snazší získat relevantní informace z medií o 

zranění některého hráče nebo kompletní statistiky z odehraných zápasů a tyto 

informace posléze zanalyzovat.  

Na základě informovanosti je potřeba rozdělit sázející i investory mezi informované, 

racionálně uvažující a gamblery. Vzhledem k zvyšující se oblibě využívat velké 

soubory dat a kvantitativní analýzy se trh se sportovními sázkami stále více 

zefektivňuje dle pohledu teorie efektivních trhů, jelikož nastavené kurzy jsou většinou 

výsledky prediktivních modelů sázkových kanceláří, které s vyšším využitím dat 

bezpochyby získávají i větší přesnost. Vzhledem k vyšší přesnosti je pro sázející stále 

obtížnější získávat výnosy, než jak tomu bylo v minulosti. Jelikož ale reálné 

předzápasové pravděpodobnosti nejsou známy ani sázkovým kancelářím, tak zde stále 

existuje možnost je v případě přesnějšího modelu dlouhodobě porážet. I přesto pokud 

hovoříme o sázejícím, tak se tím rozumí racionální jedinec aktivní na trhu s určitou 

sofistikovanou strategií. Doposud nebylo provedeno žádné testování racionality 

sázejících jako skupiny tvořící trh, ale existuje zde předpoklad, že mezi sázejícími na 

sportovní utkání se v určité míře vyskytují gambleři, tedy lidé sázející neracionálním 

způsobem spíše na štěstí. V drtivé většině se pak jedná o neracionalitu v důsledku 

behaviorálních či psychologických zkreslení myšlení, které vede k překlonění slova 

sázející na slovo gambler. V případě výskytu většiny racionálních investorů na 

finančním trhu by podle teorie efektivního trhu mělo dojít k vytlačení neracionálních 

jedinců z trhu a tím pádem k vrácení trhu do efektivního stavu. U sázkových trhů pak 

nastává otázka, zda jedinci sázející pouze na svůj oblíbený tým pro zvýšení napětí ze 

zápasu skutečně opustí trh v důsledku správného pohybu kurzu nebo zda přítomnost 

většiny racionálních investorů uvede kurzy zpět na spravedlivou hodnotu a tím uvede 

trh zpět do efektivního stavu podle teorie efektivních trhů. 

U obvyklých sportovních sázek je hazardní složka částečně odlišná, ale velmi podobná 

té na finančních trzích. Je pravda, že v obou případech se jedinec rozhodne koupit 
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určité aktivum, ať už akcii nebo sázku a hazarduje na základě vlastních znalostí, ale 

tvorba cen a kurzů je jiná. V oblasti financí si lze koupit akcie, protože vaše nákupní 

nabídka se shoduje s prodejní nabídkou jiného investora, a tento mechanismus je to, co 

generuje ceny. Ekonomicky vzato, k obchodům dochází, protože poptávka uspokojuje 

nabídku za tuto konkrétní obchodní cenu. Na druhou stranu, když lidé sázejí, obvykle 

sází proti sázkové kanceláři, která nastavuje kurzy. Ačkoli mechanismus, kterým se 

generují ceny akcií, je více známý než mechanismus uplatňovaný na kurzy, skutečné 

rozdíly jsou minimální. Oba trhy fungují jako „hra s nulovým součtem“, tedy pokud 

vyhrajete, váš protějšek (buď sázková kancelář, nebo jiný investor) prohraje a naopak.  

Teorie efektivních trhů je tedy aplikovatelná jak na finanční trh, tak i na trh sportovního 

sázení. Jak již bylo řečeno, z důvodu zkvalitnění modelů a tím přesnější tvorbu 

sázkových kurzů je předpoklad pro efektivní trh dokonce vyšší než u klasických 

finančních trhů. Neefektivita trhu zde tak může vzniknout dvojí, v první řadě jsou zde 

vlivy na sázejícího a jeho informovanost, která může vést k porušení předpokladů 

efektivního trhu. Její základ je většinou založen na neracionálním chování sázejícího v 

důsledku behaviorálních zkreslení mysli, které mohou ovlivnit úsudek a tím špatně 

vyhodnotit riziko. Pokud mluvíme o trhu sázek, pak tím nemáme na mysli gambling, 

ale situaci, kdy zcela informovaný sázející zanalyzuje veškeré dostupné informace, na 

základě kterých rozhodne o sázce. V takovém případě se poté jedná o očekávaný výnos 

z určité strategie a ne pouhé štěstí. Druhým důvodem případné neefektivity trhu 

sportovního sázení je tvorba kurzů. O tu se jedná v případě, kdy sázkové kanceláře 

nedostatečně zpracovávají veškeré dostupné informace při tvorbě kurzu a tím vniká 

možnost dlouhodobé profitabilní strategie nebo se určitou manipulací s kurzy snaží pro 

sázející zatraktivnit určitý kurz s úmyslem zvýšit objem sázek. Následující kapitoly se 

tedy věnují konkrétním zkreslení úsudku a častým neefektivitám trhu sportovních 

sázek, které si sázkař často ani neuvědomuje. V případě, že se tyto neefektivity na trhu 

skutečně potvrdí, je možné této situace využít k vlastním prospěchu a zvýšit tak šanci 

na abnormální zisky.  

1.4 Favorite-longshot bias  

Nejčastěji zdokumentovanou neefektivností trhu sportovních sázek je takzvaný 

„favourite-longshot bias“. Jedná se o zkreslení, ke kterému dochází v případě, kdy 

sázející získává pocit, že kurz vypsaný na favorita je podhodnocený a kurz vypsaný na 

outsidera je nadhodnocený. Sázkové kanceláře se tak snaží zvýšit vlastní zisk 

manipulací s kurzy. Tabulka 1 ukazuje návratnost sázky na tenisový zápas ze studie 

ATP zápasů uveřejněné na sportovní sázkové stránce Pinnacle.com.  
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Tabulka 1 

Očekáváná výhry Počet sázek Návratnost 
91 do 100% 2,915 -1.0% 

81 do 90% 4,727 -1.1% 

71 do 80% 6,203 -0.4% 

61 do 70% 7,340 -2.4% 

51 do 60% 6,716 -2.1% 

41 do 50% 6,956 -2.7% 

31 do 40% 7,169 -2.4% 

21 do 30% 6,062 -8.1% 

11 do 20% 4,205 -9.1% 

  0 do 10% 2,036 -18.7% 

  
Zdroj: www.pinnacle.com/en/betting-articles/Tennis/how-efficient-is-the-atp-tennis-betting-market 

Na první pohled je patrné, že čím větší je outsider daného zápasu, tím nižší je 

návratnost sázky. Toho se navíc snažily využít sázkové kanceláře, kdy uměle sníží kurz 

na outsidera a zvýší kurz na favorita zápasu. Sázka na outsidera v tomto případě je tak 

ještě více nevýhodná než za normálních okolností a v neinformovaném sázejícím pak 

nižší kurz vyvolá pocit více vyrovnaného souboje. Tento umělý pohyb s vypsanými 

kurzy ovšem umožňuje sázejícím i získat abnormální zisky, neboť při správné 

identifikaci tohoto klamu mohou využít lepších kurzů na favorita, čímž prokážou 

neefektivnost daného trhu.  

Důkazy o existenci „favorite-longshot bias“ mají svůj původ u sázení na dostihy. Ali 

(1977) je první studií, která testovala sázení na dostihy a prokázala výskyt „favorite-

longshot bias“. Následně byla testována i další, ryze sportovní odvětví jako baseball, 

kde Woodland a Woodlandová (2003) postupně prokázali výskyt „favorite-longshot 

bias“ pro sezóny 1990 až 1999, v tomto sportu se jedná o výskyt permanentní a daný 

trh tedy nelze být považován za efektivní. V nedávné době pak Berkowitz a spol. 

(2017) prokázali přetrvávající výskyt „favorite-longshot bias“ i u sázek na americký 

fotbal a univerzitní basketbalovou ligu. Nejčastěji ve sportovním sázení se pak tento 

jev vyskytuje v tenise, kde dochází ke střetnutí favorita a outsidera nejčastěji z důvodu 

nasazení nejlepších hráčů na turnaje dle žebříčku ATP. Důkazy o existenci „favorite-

longshot bias“ pak lze nalézt ve studii Lahvička (2013), kde autor testuje vzorek 45 000 

profesionálních tenisových zápasů. 

Metodologie těchto výzkumů je jednoznačná. Spočívá v určení férových kurzů na 

základě dat a následné srovnání s kurzy vypsanými sázkovými kancelářemi. Důležitým 

krokem potom je rozdělení kurzů dle pravděpodobnosti výhry, tedy na případy, kdy je 

jasný favorit a jasný outsider zápasu oproti případům, kdy nastupují dva vyrovnaní 

soupeři proti sobě. Poslední nedílnou částí je potom spočtení průměrné návratnosti 
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sázky na favorita a na outsidera. Pokud se následně rozdíly mezi těmito veličinami 

projeví jako statisticky signifikantní, je možné hovořit o výskytu negativní nebo 

pozitivní verze „favorite-longshot bias“ v důsledku špatně nastavených kurzů 

sázkovými kancelářemi.  

Při testování prostředí fotbalových zápasů se však výsledky studií rozcházejí. Při 

testování anglické fotbalové ligy, Forrest, Goddard a Simmons (2005) nenašli žádné 

důkazy o existenci „favorite-longshot bias“ ve vzorku 10 000 zápasů odehraných mezi 

lety 1998 a 2003. Ke stejnému závěru následně došel i Kuypers (2000). Dixon a Pope 

(2004) objevili důkazy negativní verze „favorite-longshot bias“ při testování dalších 

let, tedy podhodnocené kurzy na favority zápasů a nadhodnocené kurzy na outsidery. 

Cain, Law a Peel (2000) analyzovali ve své práci data ze sezóny 1991/1992, celkem 

šlo o 2855 zápasů, a zaznamenali jasnou evidenci výskytu „favorite-longshot bias“. 

Metodologie výše uvedených studií je však vcelku jednotná s metodologií, která byla 

použita pro výzkum ostatních sportovních odvětví a dostihů. Jediným významným 

rozdílem oproti testování dostihů a dalších sportů může být výskyt „away-favorite 

bias“, který je specifický zejména pro fotbalové prostředí. Jedná se o speciální případ 

„favorite-longshot bias“, který byl představen ve studii Vlastakis a spol. (2009). Studie 

toto zkreslení popisuje tak, že očekávaný návrat sázky je vyšší u hostujících týmů, které 

do utkání vstupují jako favorit, než u domácích favoritů. Autoři tvrdí, že by to mohlo 

být způsobeno přílišným nadhodnocením výhody domácího hřiště sázkaři a následnou 

reakcí sázkových kanceláří. Tento klam následně testovali na historických datech 

z evropských fotbalových lig, ale jeho výskyt nebyl věrohodně prokázán.  

1.5 Zákon malých čísel 

Další významný kognitivní jev, který může zkreslit úsudek sázejícího, je „zákon 

malých čísel“, jenž byl představen ve studii Kahneman a Tversky (1971). Autoři 

v tomto díle prokázali, že lidské soudy se často odchylují od normativních norem 

založených na teorii pravděpodobnosti nebo jednoduché logice. K obhájení této teorie 

využili autoři sekvenci šesti hodů mincí, kdy lidé přisuzovali vyšší pravděpodobnost 

sekvenci s vyšší alternací výsledků. Každý hod mincí je ovšem naprosto nezávislý 

pokus od toho předešlého, tedy před každým hodem je pravděpodobnost, že padne 

panna či orel totožná. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost mezi extrémními 

sekvencemi a alternujícími pro takto malý vzorek stejná, obsahuje vysokou odchylku 

možných výsledků. „Zákon malých čísel“ je odvozen ze „zákona o velkých číslech“, 

který byl prokázán Jacobem Bernoullim v roce 1713. „Zákon velkých čísel“ popisuje 

teorém, kdy při provedení stejného pokusu dostatečně velkým počtem opakování se 

průměr naměřených hodnot blíží k  hodnotě očekávané. Tedy v případě hodu mincí se 
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počet výsledků, kdy padne orel, blíží k očekávané hodnotě, tedy k 50 % celkových 

hodů.  

V kontextu sázení pak tedy „zákon malých čísel“ je zkreslený úsudek, ke kterému 

dochází v případě, kdy se sázkař rozhoduje na základě malého vzorku dat. Pokud 

sázkař nemá dostatečné informace a svůj odhad zakládá pouze na výsledcích 

posledních zápasů, pak jeho tip je založen pouze na štěstí, nikoliv na základě správné 

predikce. Častou obětí se pak stávají začínající sázkaři, kteří využívají stránek s tipy 

„profesionálních sázkařů“. Tito „profesionální sázkaři“ na svých stránkách, většinou 

za poplatek nabízejí možné tipy na další kolo fotbalových zápasů a uveřejňují výhry ze 

svých minulých rad. Tento mechanismus často přiláká velké množství zájemců o 

snadné peníze, ovšem tito zájemci přehlížejí často fakt, že „profesionální sázkař“ 

nemusí mít k dispozici lepší predikce než sázkové kanceláře a navíc sám nenese žádné 

riziko v případě prohry. Malý vzorek dat nereflektuje celou populaci a možné vzorce 

jsou spíše dílem náhody a štěstí.  

1.6 Heuristika dostupnosti 

Dalším z častých klamů, který může ovlivnit chování sázejících, je heuristika 

dostupnosti. Ta popisuje myšlenkový proces, kdy člověk dává větší význam událostem, 

které se staly v nedávné době před událostmi staršími. Heuristika dostupnosti byla 

popsána ve vlivné studii Kahneman a Tversky (1973). Před publikováním této studie 

bylo veřejností lidské uvažování všeobecně vnímáno jako racionální. Autoři provedli 

řadu experimentů, kdy se například ptali 152 testovaných účastníků, zda si myslí, že 

v anglickém jazyce začíná více slov na písmeno R nebo zda je více slov s písmenem 

R na třetí pozici ve slovu. Jelikož lidská mysl si spíše vybaví slova začínající písmenem 

R, odpovědělo 105 účastníků, že více slov začíná písmenem R. Ve skutečnosti ovšem 

existuje v anglickém jazyce téměř dvojnásobek slov s písmenem R na třetím místě. 

Autoři dále testovali příklad s permutací a kombinatorikou, kdy zkoumaní účastníci 

opět ve svých odpovědích volili na první pohled více zřejmou či snáze představitelnou 

variantu.  

Heuristika dostupnosti jakožto kognitivní jev má svůj význam v lidském rozhodování 

a ani finanční trhy nejsou výjimkou, což prokázali Kliger a Kudryavtsev (2010). Autoři 

článku zkoumali roli heuristické dostupnosti ve finančním rozhodování. Konkrétněji 

se potom zabývali případy, kdy jsou dostupné pozitivní a negativní investiční výsledky 

a jak tato dostupnost může ovlivnit reakce investorů na tyto události. Ve druhém 

případě se poté zabývali dostupností finančního rizika. Při následné analýze autoři 

použili denní tržní výnosy jako proxy pro dostupné výsledky a zjistili, že ve dnech s 
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významnými pohyby na akciovém trhu byly reakce na nárůst cen akcií slabší než 

reakce na pokles, což autoři posuzují jako efekt heuristické dostupnosti. Závěrem této 

studie docházejí autoři k názoru, že lidé pod vlivem heuristické dostupnosti nejsou při 

finančním rozhodování racionální. Dopouští se totiž chyby při posuzování 

pravděpodobnosti tím, že přisuzují větší váhu současným nebo snadno 

vzpomenutelným informacím místo toho, aby při rozhodování zpracovali všechny 

dostupné relevantní informace.  

V rámci sportovního sázení se pak jedná o případy, kdy sázející nebo sázkové 

kanceláře kladou ve své prognóze přílišný důraz na poslední události. Konkrétní 

příklad, kdy sázející i sázkové kanceláře podlehli tomuto klamu, byl možný sledovat u 

zápasu MMA mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, který spolu zápasníci svedli 

v listopadu 2019. Vémola do zápasu vstupoval jako jasný favorit s vypsaným kurzem 

v průměru okolo 1,2 a Végh jako naprostý outsider s průměrným kurzem 3,8. Takto 

markantní rozdíl mezi kurzy zapříčinila zejména prohra Végha s Američanem 

Zwickerem v první polovině tohoto roku. Dlouhodobě se však jedná o komplexnějšího 

zápasníka s většími úspěchy na mezinárodní scéně, kterého také až do prohry v 

předchozím zápase favorizovala většina odborníků. Zápas tak dle kurzů měl mít téměř 

jasného vítěze Vémolu, ve skutečnosti ovšem souboj skončil v prvním kole jasnou 

výhrou Végha. Sázející i sázkové kanceláře zde možná neúmyslně podcenili kvality 

Végha na základě posledních událostí a silného vlivu PR jeho soupeře před zápasem. 

Rozhovory s Vémolou či jeho fotografie se totiž objevily snad ve všech českých 

médiích. Na druhou stranu pokud dobře informovaný sázkař tomuto klamu nepodlehl, 

mohl toho patřičně využít a získat výrazně lepší kurz, než ke kterému by vedly skutečné 

pravděpodobnosti výhry. 

1.7 „Klam horké ruky“ a „klam hazardního hráče“ 

Mezi sportovními fanoušky je nejznámějším kognitivním jevem „klam horké ruky“. 

Tento klam popisuje situaci, kdy lidská mysl přikládá nepřiměřený význam sérii 

úspěšných pokusů. Nejznámější příklad tohoto jevu můžeme najít v basketbalu, kdy 

fanoušci při určité sérii úspěšných střel jednoho hráče získávají pocit, že daný hráč 

nemůže minout, protože má „horkou ruku“. V realitě se ovšem může jednat o naprosto 

logickou sérii úspěšných pokusů plynoucí z reálné pravděpodobnosti střelby a velkého 

počtu zápasů a střel. V rámci statistiky tak „horká ruka“ popisuje situaci, kdy dojde 

k navýšení úspěšnosti střelby v návaznosti na předchozí sérii úspěšných pokusů. O 

„klamu horké ruky“ pak mluvíme v případě, kdy lidská mysl mylně připisuje určitou 

sérii úspěšných pokusů právě „horké ruce“. Existence „horké ruky“ již byla ukázána 
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ve studii Miller a Sanjurjo (2014), kde autoři našli známky horké ruky během soutěže 

ve střelbě za tři body v rámci zápasu hvězd americké soutěže NBA. V rámci 

normálních soutěžních zápasů však doposud prokázána nebyla. Dále je potřeba zmínit, 

že pokud se jedná o týmovou soutěž, tak jeden hráč s „horkou rukou“ nemusí nutně 

změnit konečný výsledek utkání. V kontextu sportovního sázení ke „klamu horké 

ruky“ dochází velmi často. V případě série úspěšných tipů dochází u sázkaře k nárůstu 

sebevědomí a nabytí pocitu, že nemůže prohrát. Na rozdíl od sportovců na hřišti však 

sázkař nemůže nikterak ovlivnit vývoj zápasu, na který si vsadil. Při férových kurzech 

tak při rozhodování o další sázce čelí jasně daným pravděpodobnostem stejně jako 

v předchozích případech.  

S „klamem horké ruky“ úzce souvisí také „klam hazardního hráče“. Tento jev popisuje 

situaci, kdy stejně jako v předchozím případě lidská mysl věří, že předchozí výsledky 

nejsou náhodné, v tomto případě ovšem dospěje k opačnému závěru, tedy že série musí 

nutně brzy skončit. Nejčastěji lze propadnutí tomuto klamu sledovat v kasinech, kde 

neúspěšný hráč do svého posledního žetonu věří, že se „štěstěna“ otočí. 

U sportovního sázení se potom „klam hazardního hráče“ projevuje ve dvou případech. 

Prvním z nich je situace, kde sázkař při sérii neúspěchů věří, že tato série musí nutně 

skončit a tak podstupuje stále větší riziko, aby zvýšil svoji výhru v důsledku 

přesvědčení, že musí brzy zákonitě vyhrát. Druhým případem je situace, kdy má 

sázející za sebou sérii úspěšných sázek a věří, že tato série musí brzo skončit, proto 

podstupuje nižší riziko s každou další sázkou, aby minimalizoval ztrátu. Tyto vzorce 

chování potvrdili Xu a Harvey (2014) při testování prostředí sportovního online sázení. 

U kurzů sázkových kanceláří pak nastává otázka, zda věří v existenci „horké ruky“, 

tedy zda určitý tým po sérii úspěchů skutečně zvyšuje svoji pravděpodobnost výhry 

v dalším zápase a zda tento fakt vypsané kurzy reflektují. Sinkey a Logan (2011) při 

testování sázek na americký vysokoškolský fotbal prokázali statistickou i 

ekonomickou neefektivnost daného trhu ve spojitosti se zkreslením v důsledku „horké 

ruky“. Sázkové kanceláře se zde snažily reagovat na víru sázejících v „horkou ruku“, 

čímž ovšem umožnily vznik jednoduchých profitabilních strategií, které vedly 

k abnormálním ziskům. Zdrojem této neefektivnosti tedy byla reakce sázkových 

kanceláří na zkreslený úsudek sázejících. 
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1.8 Iluze kontroly  

Jak bylo již výše několikrát zmíněno, lidé mají často pocit, že přebírají kontrolu nad 

zcela náhodnými událostmi.  Při sázce v loterii třeba spoléhají na svá šťastná výherní 

čísla, přestože jakákoliv jiná kombinace má stejnou pravděpodobnost výhry jako ta 

jejich. V případě výherní loterie nebo hazardních her typu rulety nebo kostky jsou 

skutečné pravděpodobnosti předem známé a v dalším kole zcela neměnné. To ovšem 

nutně nemusí platit u sportovního sázení, kde kurzy na zápasy stanovuje bookmaker 

na základě informací a prediktivního modelu. Z tohoto důvodu mimo jiné není 

sportovní sázení vnímáno veřejností stejně jako hazard v kasinu či loterii. Iluze 

kontroly pak popisuje situaci, kdy sázkař získává pocit výhody oproti sázkovým 

kancelářím, protože ty stejně jako on neznají skutečné pravděpodobnosti výhry a jeho 

predikce je podle jeho názoru přesnější. V případě efektivního sázkového trhu by tato 

situace neměla nastat, neboť by veškeré informace měly být zahrnuty do výpočtu 

výsledných kurzů a kontrola by tedy měla zůstat na straně sázkových kanceláří 

podobně jako v kasinech a nikoliv na straně sázkaře. Lopez-Gonzalez a spol. (2017) 

analyzovali reklamy sportovních sázkových kanceláří ve Velké Británii. Jejich studie 

odhalila, že jednotlivá témata reklam se shodovala v jádru příběhu s cílem za (a.) snížit 

vnímané riziko spojené se sázením většinou navozením přátelské uvolněné atmosféry, 

kdy v reklamě sázejí přátelé při sledování zápasu nebo pomocí celebrit, nebo za (b.) 

snahou přesvědčit potencionální sázkaře o tom, že oni kontrolují výsledek sázek svými 

znalostmi, kdy je často prezentována teoretická otázka ze sportu a posléze výsledek 

jiného sázejícího, který byl úspěšný při tipování v minulém kole. V obou případech 

pak jsou diváci motivováni finančním příspěvkem zdarma na první sázky. Tyto motivy 

pak jsou jasně patrné i v reklamách běžících v České republice.  

1.9 Modelování výsledků  

Nejdůležitějším faktorem při rozhodování, zda jsou sportovní sázkové trhy skutečně 

efektivní, je správné nacenění kurzů sázkovými kancelářemi. V historii tyto kurzy 

určovali bookmakeři na základě vlastních informací a zkušeností. Dnes ovšem k určení 

kurzů využívají statistické prediktivní modely. Jak již bylo ovšem výše zmíněno, 

výsledky zápasů a reálné pravděpodobnosti výhry nejsou známé ani sázkovým 

kancelářím ani sázkařům. V případě, kdy prediktivní síla modelu sázkové kanceláře je 

dlouhodobě nižší než u modelu sázejícího, je možné implementovat sázkové strategie, 

které mohou přinášet abnormální zisky. Jelikož ovšem modely sázkových kanceláří 

nejsou veřejnosti známé a sázkaři, kteří vlastní lépe predikující modely, by při 

uveřejnění svých modelů přišli o svou výhodu, je odborná literatura na toto téma 

zaměřená zejména na dva následující modely, které pomohly prokázat neefektivnost v 
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různých sportovních odvětvích.  

Bradley-Terry model 

V literatuře zaměřené na modelování výsledků a zkoumání efektivnosti trhu se jedná o 

zcela nejpoužívanější model, který byl představen ve studii Bradley a Terry (1952). 

Bradley-Terry model patří mezi logistické modely pro párová porovnání. Model 

předpokládá, že pro každý prvek i ze souboru o velikosti n existuje parametr βi, který 

vyjadřuje jeho obecnou schopnost porazit ostatní prvky z tohoto souboru. V základní 

podobě tak model umožňuje odvodit pravděpodobnost výhry mezi dvěma soupeři 

z daného souboru. Nejdůležitějším krokem je tedy správně zachytit sílu všech hráčů 

v daném vzorku. Autoři studie McHale a Morton (2011) byli pomocí lehce 

modifikované verze Bradly-Terry modelu schopni predikovat výsledky zápasů v rámci 

tenisové soutěže ATP. Následně vytvořili strategii sázek založenou na velkých 

odchylkách mezi jejich predikcí a predikcí sázkových kanceláří a v rámci následné 

simulace dosáhli pozitivní návratnosti sázek, čímž prokázali porušení hypotézy 

efektivního trhu. Rozdíly pak dle autorů tvořilo postavení v žebříčku, kterému autoři 

nedávali takovou váhu jako sázkové kanceláře jiným datům pro stanovení síly hráče. 

Závěrem autoři uvedli, že jejich model by mohl být ještě přesnější v případě, kdyby 

měli lepší data o servisu jednotlivých hráčů a vyjádřili tím důležitost kvalitních dat pro 

predikci výsledků. Nejkvalitnější volně dostupná data u sportovních disciplín lze nalézt 

v basketbalu, kterému se věnovala práce Cattelan, Varin a Firth (2012). Autoři ve své 

studii představili dynamickou verzi Bradley-Terry modelu, kde pozorování postupně 

ztrácí svoji váhu s časem. Svůj model poté testovali na datech z první části sezóny 

2009/2010 a byli schopni predikovat správně týmy, které se dostaly do play-off. Autoři 

své výsledky neporovnávali s kurzy sázkových kanceláří, ale řešili vliv domácího 

prostředí na pravděpodobnost výhry v zápasech a také to, zda by tento vliv měl být 

zahrnut v modelu. Ve svém závěru docházejí k názoru, že by taková situace měla v 

basketbalu nastat navzdory předchozím názorům v odborné literatuře. Komplexnější 

studie Deward a Gillard (2018) pak pomocí dynamické verze Bradley-Terry modelu 

testovala prostředí hry kriket. Autoři potvrdili vliv domácího hřiště na výhru a zároveň 

testovali, jak tento vliv vnímají sázkové kanceláře a jestli zde nedochází k možné 

neefektivitě kurzů. Z jejich výsledků vyplývá, že v prostředí kriketu jsou sázkové 

kanceláře efektivní u stanovení pravděpodobnosti výhry domácího týmu, ale dochází 

zde k podhodnocení možnosti, že výsledek zápasu skončí remízou.  

Pro potřeby modelování výsledků fotbalových zápasů je potřeba model upravit, aby 

výsledkem zápasu mohla být i remíza, která u basketbalu nebo tenisu nastat nemůže, 

stejně jako v kriketu. Fotbalové prostředí dále umožňuje vstup dalších faktorů, které 
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v basketbalu či tenise nehrají takovou roli, a to zejména bohatství klubů. Studie Hansen 

(2016) rozšiřuje základní fotbalová data o údaje týkající se platů hráčů s předpokladem 

vyšší úspěšnosti správně definovat sílu jednotlivých týmů v anglické Premier League. 

Autor byl následně schopen namodelovat výsledky sezóny 2013/2014 a prokázal 

porušení hypotézy efektivního trhu u sázkových kanceláří v Anglii. Problém ovšem 

nastává v tom, že údaje o platech hráčů dnes nejsou veřejnosti vůbec dostupné, a je 

tedy obtížné tento postup znova replikovat. O tom, zda je Bradley-Terry model vhodný 

pro modelování fotbalových zápasů, pojednává studie Tsokos a spol. (2018), kde autoři 

srovnávali přesnost predikce různých modelů využívaných pro získání výsledků 

fotbalových zápasů. U Bradley-Terry modelu pak využívají spíše základní data přímo 

z odehraných utkání typu počet střel či počet obdržených branek. Autoři došli k závěru, 

že Bradley-Terry model prokázal podobné výsledky jako ostatní testované modely 

pokud jde o prediktivní sílu.  

Bradley-Terry model je tedy odbornou literaturou často využívaný model, který má 

své uplatnění hlavně v případech, kdy zkoumáme výsledek zápasu bez ohledu na 

výsledné skóre. Pomocí různých modifikací pak je model možné rozšířit a zvýšit tím 

přesnost predikcí. Rozhodujícím faktorem pro přesnost jsou data a informace zahrnuté 

ve výpočtu síly jednotlivých týmů.  

Maherův model (Poissonův model) 

Druhý typ modelu používaný pro modelování výsledků fotbalových byl představen ve 

studii Maher (1982). Autor zde představil model, kde výsledné skóre zápasu mezi 

domácím a hostujícím týmem spadá pod Poissonovu distribuci. Na rozdíl od Bradley-

Terryho modelu, kde byla síla týmu stanovena jako jeden parametr, se v tomto modelu 

pracuje se dvěma statistikami, které určují výsledné skóre zápasu. Prvním parametrem 

je útočná síla týmu a druhým síla obranná. Na základě těchto statistik je poté model 

schopen predikovat nejen výsledek zápasu, ale i výsledné skóre s určitou 

pravděpodobností. Dixon a Coles (1997) tento model následně lehce upravili, protože 

zjistili, že má tendenci podceňovat možnost výsledku zápasu v podobě remízy a 

predikce často končily příliš vysokým skóre. Následně s pomocí modelu dokázali najít 

sázkovou strategii, která jim přinesla pozitivní výnosy, a prokázali neefektivitu 

sázkového trhu ve Velké Británii mezi lety 1995 a 1996. Rue a Salvesen (2000) 

navázali na práci Dixon a Coles (1997), kdy jejich model rozšířili tak, aby se síla útoku 

a obrany měnila spolu s časem.  Crowder a spol. (2002) ve své práci následně 

zjednodušují model ze studie Rue a Salvesen (2000) tak, aby výsledkem byly pouze 

pravděpodobnosti výhry, remízy a prohry. Tyto pravděpodobnosti jsou totiž pro 

porovnání s kurzy sázkových kanceláří a vytvoření sázkové strategie nejdůležitější. 
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Dobson a Goddard (2004) následně tento prediktivní model ještě rozšířili o další 

skutečnosti, které mohou ovlivnit zápas, konkrétně třeba o délku cesty před zápasem, 

kterou musí týmy podniknout a která může zvýšit či snížit výhodu domácího prostředí. 

Ve stejném roce však vyšla i studie Goddard a Asimakopoulos (2004), kde Goddard 

jako spoluautor testoval pomocí modelu, který vychází z Crowder a spol. (2002) a 

obsahuje pouze pár rozšíření o další vlivy, slabou formu hypotézy efektivního 

sázkového trhu. Autoři následně pak implementovali sázkovou strategii tak, že sázeli 

pouze na kurzy s nejvyšší návratností dle jejich modelu a dokázali být ziskoví po 

období čtyř sezón. Obdobně jako u studií využívajících Bradley-Terry model i zde 

všechny výše zmíněné studie využívají základní statistické údaje z odehraných zápasů 

typu počet vstřelených nebo obdržených branek. Více podrobné statistiky, které jsou 

dnes k dispozici, tak mohou určení útočné a obrané síly týmu ještě zpřesnit a zvýšit tak 

přesnost predikcí modelu.   

 

 



Data  21 

 

2 Data  

2.1 Databáze Instat a sázkové kurzy 

Data pro potřeby této studie byla stažena z databáze Instat. Tato placená databáze 

obsahuje rozsáhlá herní data a statistiky, které využívají zejména fotbalové kluby pro 

analýzy hráčů před případným nákupem a analýzy výkonů vlastních hráčů během 

zápasu. Databáze obsahuje kompletní údaje o výkonech jednotlivých hráčů i týmů na 

hřišti, které by bylo vysoce obtížné zaznamenat pouze sledováním zápasu. Z české 

nejvyšší fotbalové ligy pak byly pro každý tým staženy statistiky ze všech odehraných 

zápasů od začátku sezóny 2016/2017 až do konce sezóny 2019/2020. Data 

z jednotlivých utkání pak obsahují 105 naměřených statistik. Statistiky popisující 

útočnou činnost jednotlivých týmů, uvádějí například počet vypracovaných šancí, 

počet klíčových nahrávek a centrů, úspěšnost ve vzdušných soubojích na útočné 

polovině, úspěšnost proměnění šancí a trestných kopů, sílu na levé a pravé útočné 

straně týmu a mnoho dalších statistik. Pro defenzivní statistiky pak nabízejí počet 

obranných zákroků, úspěšnost těchto zákroků, úspěšnost bránění standartních situací 

či úspěšnost presingu na získání míče zpět. Databáze obsahuje i index počítaný přímo 

Instatem, který pomocí pokročilé analytiky herních dat, dokáže zachytit efektivitu či 

sílu jednotlivých týmů v daném zápase. Přesný výpočet hodnoty Instat indexu zůstává 

obchodním tajemstvím společnosti a nemůže zde být zmíněn. Jelikož k popularizaci 

datové analýzy u fotbalu došlo až v posledních letech, kdy týmy zaměstnávají vlastní 

datové analytiky, jedná se o jednu z nejpodrobnějších databází, která obsahuje 

statistiky a data, které pro potřeby dřívějších modelů nebyly vůbec k dispozici.  

Pro potřeby této studie se dále podařilo získat unikátní data přímo od jedné z největších 

českých sázkových kanceláří. Tato kancelář poskytla veškeré vypsané a uzavřené 

kurzy pro ročník 2019/2020 české nejvyšší fotbalové ligy a tím umožnila zkoumat 

hodnotu jejich kurzů v různých časových momentech, což doposud v odborné 

literatuře nebylo testováno.  

2.2 Herní model a pravidla soutěže 

Systém české ligy kopíruje model ostatních předních evropských lig jako anglická 

Premier League nebo německá Bundesliga. Jedná se tedy o model, kdy každý tým 

sehraje dvě utkání v rámci jednoho ročníku se všemi ostatními mužstvy v dané lize. V 

české samostatné lize je potom z důvodu zimní pauzy soutěž rozdělena na podzimní a 



Data  22 

 

jarní část, kdy týmy odehrají první vzájemný zápas s každým soupeřem v rámci 

podzimního kola a druhý zápas v rámci jarní části soutěže. Každý tým odehraje jeden 

ze zápasů na svém domácím hřišti a druhý poté na venkovním hřišti soupeře. V případě 

výhry získává úspěšný tým 3 body, pokud utkání skončí remízou, pak si oba soupeři 

připíší po jednom bodu, a jestliže tým zápas prohraje, tak odchází ze zápasu bez 

bodového zisku. Na konci ročníku se všem účastníkům body sečtou a tým s nejvyšším 

počtem bodů získává mistrovský titul. V případě rovnosti bodů mezi týmy v tabulce 

rozhodují výsledky vzájemných zápasů. Pokud tedy jeden tým získal pouze ze 

vzájemných zápasů více bodů než celek, který v celkové tabulce získal stejný počet 

bodů, je tento tým v tabulce zařazen před mužstvo se stejným bodovým ziskem. Pokud 

nastane situace, kdy oba týmy získaly ze vzájemných zápasů stejný počet bodů, 

přesněji pokud mají oba týmy po jedné výhře a prohře nebo oba zápasy skončily 

remízou, pak rozhoduje skóre z těchto dvou vzájemných duelů. Tým s lepší bilancí 

vstřelených gólů proti obdrženým se v tabulce posune na vyšší pozici. Pokud mají oba 

týmy stejnou bilanci, tak rozhoduje vyšší počet vstřelených branek. Jestliže by nastal 

případ, kdy mají oba týmy i tento počet stejný, tak se přechází k výsledkům za celou 

sezonu, tedy nejprve se řeší, kdo má lepší bilanci vstřelených a obdržených branek a 

posléze pouze vyšší počet vstřelených branek. Posledním měřítkem v případě rovnosti 

všech výše zmíněných ukazatelů je los, který rozhodne o finálním umístění. Od ročníku 

2018/2019 však je tento model rozšířen o nadstavbovou část. Výše popsaný model 

zůstal a nazývá se takzvanou základní částí. Po odehrání základní části tedy přichází 

část nadstavbová, kdy jsou týmy rozděleny do tří skupin. První skupina se jmenuje 

„skupina o titul“ a jsou do ní zařazeny celky, které skončily na prvních šesti pozicích. 

V této skupině odehrají všechny týmy pouze jedno vzájemné utkání a jejich bodový 

zisk je přičten k bodům za základní část. Mužstvo s nejvyšším konečným počtem bodů 

po odehrání všech zápasů této skupiny obdrží pohár pro mistra ligy. Druhá skupina 

nese označení „skupina o Evropu“ a jsou do ní zařazeny týmy, které po základní části 

skončily na sedmé až desáté pozici. Vítěz této skupiny postoupí do předkola Evropské 

ligy v následujícím ročníku této kontinentální soutěže. Poslední skupinou pak je 

„skupina o záchranu“, kam spadají týmy, které skončily na jedenáctém až šestnáctém 

místě základní části. Tyto informace o pravidlech jsou důležité, jelikož v případech, 

kdy tým už nemá v posledních zápasech o co hrát, může docházet ke ztrátě motivace a 

tím ke změně pravděpodobností pro tyto zápasy.  

2.3 Stručná analýza týmů a ligy 

Nejvyšší česká fotbalová liga je typickou menší východoevropskou soutěží, které 

dominují zejména týmy z metropole a dalších velkých měst na úkor týmů z menších 

krajských a obecních měst. Doposud v historii samostatné české ligy, tedy od roku 
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1993, se podařilo zvítězit pouze pěti rozdílným týmům, přičemž celek FC Baník 

Ostrava dokázal zvítězit pouze jednou v roce 2004. V české nejvyšší soutěži tak panuje 

situace blízká menším zahraničním fotbalovým ligám, kdy v rámci celé soutěže 

existují zhruba dva až tři týmy, které svými finančními možnostmi vysoce převyšují 

celý zbytek soutěže, a právě tyto tři týmy rok co rok svádí boj o titul. V posledních 

šesti letech tak existují pouze dva rozdílní vítězové, a to SK Slavia Praha a FC Viktoria 

Plzeň, oba týmy shodně ovládly tři z posledních šesti ročníků soutěže. Soutěžní týmy 

je dle opakujících výsledků možné svým způsobem rozdělit na tři typy: týmy soutěžící 

o titul a evropské poháry, týmy hrající ve středu tabulky, které neaspirují na zisk titulu, 

ale zároveň se nemusí bát sestupu, a poslední skupinou jsou týmy bojující o záchranu. 

Mezi těmito skupinami pak existuje předpoklad v zásadnějším rozdílu kvality a to 

zejména ve schopnosti střílet branky a bránit soupeři ve skórování. Tento fakt dokazují 

i Tabulka 2 a Tabulka 3, kde jsou zachyceny průměrné počty vstřelených a obdržených 

branek za sezónu 2017/2018. Z těchto tabulek je patrné, že mezi týmy s nejlepším 

útokem a obranou se řadí zmíněné kluby SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň, tedy 

týmy, které značně dominovaly danému ročníku, zatím na chvostu tabulky lze najít 

týmy FK Dukla Praha a 1. FC Slovácko, tedy týmy hrající téměř každoročně o udržení 

v nejvyšší soutěži. Rozdíl mezi průměrným počtem vstřelených branek se pak 

projevuje jako jedna z nejpodstatnějších výsledných statistik, kdy při pohledu na 

Tabulku 4 lze jasně vidět, že na prvních sedmi pozicích jsou týmy, které se umístily na 

shodném místě i na konci ligového ročníku.    
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Tabulka 4 - Průměrné rozdíly mezi vstřelenými a obdrženými 
brankami za sezónu 2017/2018 

Tým Doma Venku Celkem 
Výsledné 
umístění 

FC Viktoria Plzeň 1.13 1.00 1.07 1. 

SK Slavia Praha 1.27 0.80 1.03 2. 

FK Jablonec 1.00 0.47 0.73 3. 

SK Sigma Olomouc 1.07 0.20 0.63 4. 

AC Sparta Praha 1.27 -0.07 0.60 5. 

FC Slovan Liberec 0.47 -0.33 0.07 6. 

Bohemians Praha 1905 0.53 -0.47 0.03 7. 

MFK Karviná 0.00 -0.53 -0.27 14. 

FK Teplice 0.20 -0.73 -0.27 8. 

1. FC Slovácko 0.00 -0.60 -0.30 12. 

FC Mladá Boleslav -0.53 -0.27 -0.40 9. 

FC Baník Ostrava 0.33 -0.80 -0.47 13. 

Fastav Zlín -0.40 -0.73 -0.57 10. 

FK Dukla Praha 0.00 -1.53 -0.77 11. 

Ligový Průměr 0.45 -0.26 0.08   

 

Analýza ročníku 2017/2018 přinesla i potvrzení výhody domácího prostředí v rámci 

české nejvyšší soutěže. Jak je patrné z Grafu 1, pokud týmy hrály v domácím prostředí, 

pak jejich průměrný počet vstřelených branek značně převýšil (ligový průměr cca. 0.5 

Tabulka 2 - Statistika průměrných vstřelených 
branek za sezónu 2017/2018 

 
Tabulka 3 - Statistika průměrných obdržených 
branek za sezónu 2017/2018 

Tým Doma Venku Celkem  Tým Doma Venku Celkem 

FC Viktoria Plzeň 1.87 1.80 1.83  SK Slavia Praha 0.73 0.53 0.63 

SK Slavia Praha 2.00 1.33 1.67  SK Sigma Olomouc 0.33 1.13 0.73 

FK Jablonec 1.73 1.53 1.63  FC Viktoria Plzeň 0.73 0.80 0.77 

AC Sparta Praha 1.87 1.00 1.43  AC Sparta Praha 0.60 1.07 0.83 

SK Sigma Olomouc 1.40 1.33 1.37  FK Jablonec 0.73 1.07 0.90 

FC Slovan Liberec 1.40 1.07 1.23  

Bohemians Praha 
1905 0.73 1.20 0.97 

FK Dukla Praha 1.40 0.73 1.07  1. FC Slovácko 1.00 1.13 1.07 

MFK Karviná 1.27 0.87 1.07  FC Slovan Liberec 0.93 1.40 1.17 

FK Teplice 1.27 0.87 1.07  MFK Karviná 1.27 1.40 1.33 

FC Fastav Zlín 1.27 0.80 1.03  FK Teplice 1.07 1.60 1.33 

FC Mladá Boleslav 0.80 1.27 1.03  FC Baník Ostrava 1.20 1.67 1.43 
Bohemians Praha 
1905 1.27 0.73 1.00  

FC Mladá Boleslav 
1.33 1.53 1.43 

FC Baník Ostrava 1.53 0.87 0.97  FC Fastav Zlín 1.67 1.53 1.60 

1. FC Slovácko 1.00 0.53 0.77  FK Dukla Praha 1.40 2.27 1.83 

Ligový Průměr 1.43 1.05 1.23  Ligový Průměr 0.98 1.31 1.15 
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gólu za zápas) počet obdržených branek, zatímco na hřištích soupeřů inkasovaly více 

branek, než sami dokázaly proměnit (ligový průměr cca. -0.3 gólu za zápas). Týmy tak 

v domácím prostředí jsou schopny lépe útočit i bránit a očekávaný výsledek zápasu tak 

bude vlivem domácího prostředí ovlivněn pro domácí tým, než kdyby se zápas 

odehrával na neutrální půdě. Celkem během ročníku 2017/2018 se odehrálo 240 utkání, 

ve kterých 112krát zvítězil domácí tým, 68krát došlo k remíze a 60krát zvítězil tým 

venkovní. Domácí tým tak zvítězil v téměř 47 % zápasů, což je v porovnání s 25 %, 

kdy zvítězil tým venkovní, značný rozdíl. Při podrobnějším pohledu na Graf 2, je pak 

možné vidět skutečnou frekvenci vstřelených branek a zaznamenat fakt, že venkovní 

týmy skutečně často mají problém střílet góly na hřištích soupeřů, konkrétně v 38 % 

zápasů nebyly schopné venkovní týmy zaznamenat jediný gól a v 34 % zápasů 

skórovaly pouze jedinkrát. Tento statistický fakt lze pravděpodobně vysvětlit tím, že 

týmy hrající v domácím prostředí těží ze zvýšeného sebevědomí v důsledku podpory 

fanoušků, kteří často mají značný vliv na celkovou snahu hráčů a motivaci celého týmu 

běhat a chodit do soubojů. Známým klišé mezi fotbalisty je, že fotbal se hraje pro 

fanoušky. Motivace vstřelit branku na domácím hřišti a slavit s vlastními fandy, tak 

může být i důvodem, proč v 78 % utkání domácí tým vstřelil alespoň jednu branku. Při 

sledování české nejvyšší soutěže je často patrný trend, kdy se domácí tým snaží o 

útočnou hru a venkovní tým primárně brání a čeká na možnost rychlého protiútoku, i 

proto si hostující týmy nevytváří tolik šancí během zápasu pro vstřelení branky jako 

tým domácích.  

Graf 1 
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3 Metodologie  

3.1 Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a 
Bernoulliovský pokus 

Pro lepší porozumění metodologie, ze které vycházejí následující prediktivní modely 

je potřeba zmínit určité základní pojmy a jejich definice v kontextu modelování 

fotbalových výsledků.  

Náhodná veličina 

Označme 𝛺 množinu všech možných výsledků náhodného pokusu (𝛺 reprezentuje 

základní soubor), a 𝜔 jednotlivé elementární jevy (𝜔𝑖 reprezentuje i-tý prvek 

základního souboru). Náhodná veličina představuje číselné vyjádření výsledku 

náhodného pokusu, matematicky řečeno je to funkce, která každému elementárnímu 

jevu 𝜔𝑖 z Ω přiřadí hodnotu 𝑋(𝜔𝑖) z množiny možných hodnot (ta je podmnožinou 

množiny reálných čísel, 𝑹). Matematicky zapsáno, je náhodná veličina definována jako 

následující funkce: 

𝑋: 𝛺 → 𝑹 

Celý základní soubor 𝛺 často není znám (množina 𝛺 může být i nekonečná) a nejsme 

tak schopni ho popsat. Výhodou náhodné veličiny 𝑋 je, že převádí základní prostor na 

čísla a teprve na jejich základě usuzujeme na vlastnosti 𝛺 (Holčík a Komenda, 2015). 

V kontextu modelování fotbalových výsledků pak množina 𝛺 jsou všechny možné 

počty vstřelených branek během jednoho zápasu jedním z týmů a  𝜔𝑖 pak představuje 

jeden konkrétní počet branek v rámci tohoto zápasu.  

Rozdělení pravděpodobnosti 

Pravděpodobnostní chování náhodné veličiny, tedy konkrétně přiřazení 

pravděpodobnosti každému možnému výsledku náhodné veličiny, jednoznačně 

popisuje takzvané „rozdělení pravděpodobnosti“, což je předpis daný buď jako funkce 

zadaná analyticky, nebo jako výčet možností a jim příslušných pravděpodobností. 

Druhou možnost lze ilustrovat jednoduchým příkladem v podobě sledování 

skutečnosti, zda při hodu kostkou padne číslo 6. Náhodná veličina 𝑋 pak nabývá 

hodnot 1 (číslo 6 padlo, pravděpodobnost je rovna 1/6) nebo 0 (číslo 6 nepadlo, 
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pravděpodobnost je rovna 5/6). Je tedy zřejmé, že náhodná veličina se netýká pouze 

kvantitativních znaků, neboť číselné vyjádření výsledku náhodného pokusu může 

popisovat například pohlaví (Holčík a Komenda, 2015). 

Distribuce pravděpodobnosti představuje model chování náhodné veličiny v cílové 

populaci. Pomocí vzorku (naměřených pozorování) lze testovat, jestli je model správný 

a jaké jsou jeho charakteristiky. Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny lze 

jednoznačně popsat pomocí distribuční funkce, standardně značená jako 𝐹(𝑥). 

Distribuční funkce vyjadřuje pravděpodobnost, že číselná realizace náhodné veličiny 

𝑋 nepřekročí na reálné ose danou hodnotu 𝑥, což lze zapsat následovně 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑃(𝜔𝑖 ∈ Ω: 𝑋(𝜔𝑖 ≤ 𝑥) 

V kontextu fotbalových zápasů tak lze tuto funkci při určení správného rozdělení 

využít k určení jednotlivých pravděpodobností výsledku zápasu, kdy náhodnou 

veličinou se myslí počet branek vstřelených jedním z týmů. Tyto pravděpodobnosti 

jsou sice u modelování fotbalových výsledků neznámé, ale v případě správně zvolené 

distribuce pravděpodobností a zahrnutí dostatečných informací, lze získat odhady 

průměrných hodnot a dalších faktorů. Na základě těchto odhadů pak je možné rozdělit 

pravděpodobnosti na tabulku s přesnými výsledky skóre nebo případně pouze na 

výsledek zápasu.  

Bernoulliovský pokus 

Dle Holčíka a Komendy (2015) bernoulliovským pokusem v teorii pravděpodobnosti 

a statistice rozumíme náhodný pokus, který má právě dva možné výsledky, obvykle 

nazývané úspěch a neúspěch.  Úspěchem pak rozumíme tu možnost, která je podstatou 

našeho sledování. Pravděpodobnost, že nastane úspěch, se označuje 𝑝, 𝑝 ∈ [0,1], 

pravděpodobnost neúspěchu je pak rovna 1 − 𝑝. Podle zaměření experimentu tak 

úspěchem může být například padnutí šestky při hodu kostkou, výhra v loterii či výhra 

v zápase, pokud tento zápas nemůže skončit remízou. Bernoulliovským pokusem tak 

nemůže být fotbalový zápas, který má tři možné výsledky, ale kupříkladu tenisový 

zápas nebo basketbalový zápas ano. Z toho důvodu je o fotbale a jeho distribuci potřeba 

rozmýšlet trošku odlišně, než jak je tomu u modelů k ostatním sportům.   

3.2 Binomické a Poissonovo rozdělení 
pravděpodobnosti 

Základním diskrétním rozdělením je binomická distribuce. Tu definuje Holčík a 

Komenda (2015) následovně. Předpokládejme, že posloupnost bernoulliovských 
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pokusů provádíme n krát po sobě, přičemž jednotlivá opakování jsou nezávislá. 

Označme 𝑋 diskrétní náhodnou veličinu, udávající, kolikrát v posloupnosti pokusů 

nastal úspěch. Veličina tedy může nabýt hodnot 𝑋 ∈ {0,1, … , 𝑛} a její rozdělení 

pravděpodobnosti je známé jako binomické rozdělení. Jeho pravděpodobnostní funkce 

je rovna 

𝑝(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥) = (
𝑛
𝑥
) 𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥, 𝑥 = 0,1, … , 𝑛 

Toto rozdělení pak lze aplikovat ideálně zejména v basketbalu. Například, když se 

zkoumá, s jakou pravděpodobností dokáže daný hráč proměnit aspoň určitý počet 

svých hodů. Pro dopočítání pak potřebujeme znát reálnou pravděpodobnost, se kterou 

je určitý hráč schopen proměnit svoji jednu střelu, a tato pravděpodobnost je konstantní 

pro všechny pokusy. Pro fotbalový zápas je ovšem toto rozdělení nevyhovující a 

odborná literatura se shodla na názoru, že pro model s výsledky fotbalových utkání je 

vhodnější Poissonovo rozdělení.  

Poissonovo rozdělení 

Pokud je počet opakování bernoulliovského pokusu s malou pravděpodobností 

úspěchu 𝑝 velmi velký, přičemž součin 𝑛𝑝 zůstává konečný a nenulový, binomické 

rozdělení se asymptoticky blíží k takzvanému Poissonovu rozdělení pravděpodobnosti. 

Toto rozdělení, jak jej definuje Holčík a Komenda (2015), popisuje počet výskytů 

sledovaného znaku nebo události na danou jednotku času, plochy, případně objemu s 

tím, že se tyto události vyskytují vzájemně nezávisle a s konstantní intenzitou (tu 

popisuje jediný parametr intenzity 𝜆). Poissonovo rozdělení lze chápat jako limitní 

případ binomického rozdělení, které přechází v Poissonovo při rostoucím počtu 

opakování experimentu 𝑛 (dle definice 𝑛 →  ∞) a klesající pravděpodobnosti výskytu 

jednotlivé události 𝜋 (dle definice 𝜋 →  0), přičemž součin 𝑛𝜋 přechází v intenzitu 𝜆. 

Ve chvíli, kdy můžeme odlišit jednotlivá opakování experimentu, není důvod pracovat 

s jiným rozdělením, než je binomické. Rozdílná situace nastává v okamžiku, kdy je 

počet jednotlivých experimentů neměřitelný, tedy pokud 𝑛 → ∞. Jedinou možností v 

takové situaci je práce s jinak definovanými experimentálními jednotkami, tedy 

napříkld s časovými intervaly, plochou nebo objemovými intervaly, ve kterých 

provádíme sledování (Holčík a Komenda, 2015). V takové situaci binomické rozdělení 

již použít nelze. Nechť náhodná veličina 𝑋  nabývá hodnot 0,1,2, …, a to 

s pravděpodobnostmi: 

𝑃(𝑥; 𝜆) = 𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝜆𝑥𝑒−𝜆

𝑥!
, 𝑥 = 0,1,2, … 
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Kde 𝜆 > 0 je daný konstatní parametr a platí 𝐸(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  𝜆, tedy že střední 

hodnota a rozptyl Poissonovy náhodné veličiny se rovná momentovému odhadu 

parametru 𝜆 (Holčík a Komenda, 2015). 

V kontextu modelování fotbalových zápasů pak parametr 𝜆 určuje odhad počtu branek, 

které jednotlivý tým dokáže vstřelit do branky soupeře v rámci jednoho utkání. Tento 

parametr je potřeba určit na základě rozdílu mezi kvalitami jednotlivých týmů. Pro 

lepší pochopení, proč je Poissonovo rozdělení ideální v případě, kdy chceme 

modelovat výsledné skóre celého zápasu, je dobré srovnat Grafy 3 a 4 s Grafy 5 a 6. 

Grafy 3 a 4 udávají frekvenci počtu branek v rámci veškerých utkání odehraných 

v české nejvyšší lize za sezónu 2017/2018, a to jak pro domácí, tak pro venkovní tým. 

Grafy 5 a 6 jsou ukázkové Poissonové distribuce pro 𝜆 = 0.9 (Graf 5) a 𝜆 = 1.2 (Graf 

6). Na první pohled pak lze vidět podobnosti těchto dvojic grafů vedoucí k myšlence, 

že jednotlivé počty branek vstřelených každým z týmů během utkání jsou skutečně 

rozděleny dle Poissonovy distribuce. Je však třeba brát v potaz, že tvar grafů se liší 

částečně v případě, kdy v zápase padlo 5 a více branek. Tyto výsledky vedou 

k lehkému vzrůstu křivky, zatímco ukázkové Poissonovo rozdělení má pro tyto 

hodnoty nerostoucí část křivky. Vzhledem ovšem k faktu, že tyto výsledné frekvence 

nedosahují ani jednoho celého procenta, lze je považovat spíše za výjimky, které 

nemají na výsledný model přílišný vliv. 

Graf 3            Graf 4 
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Graf 5                         Graf 6 

 

3.3 Maherův model  

Základní model pro predikci výsledků fotbalových zápasů dle skóre pochází ze studie 

Maher (1982). Autor zde jako první představuje myšlenku, že počet branek vstřelených 

jedním z týmů pravděpodobně pochází z Poissonova rozdělení. Celý model je postaven 

na argumentu, že držení míče je důležitým aspektem fotbalu a vždy pokud je jeden tým 

v držení míče, má možnost útočit a tím pádem i skórovat. Řekněme, že existuje 

pravděpodobnost p, že útok nebo držení míče týmu povede ke vstřelení branky, pak 

tato pravděpodobnost bude velice malá, ale držení míče a celkový počet útoků za zápas 

bude velmi velký. Pokud je ovšem p konstantní a útoky jsou nezávislé akce, pak počet 

vstřelených branek bude vycházet z binomického rozdělení a za těchto okolností je 

možné využít Poissonovy aproximace. Průměr tohoto Poissonova rozdělení se pak 

bude lišit v závislosti na kvalitě týmů, které hrají dané utkání. Pokud bychom uvažovali 

rozdělení všech střelených branek všemi týmy, pak získáme Poissonovo rozdělení 

s proměnlivým průměrem a může tedy vzniknout negativně binomické pozorování. 

Z tohoto důvodu se Maher (1982) rozhodl pracovat s nezávislým Poissonovým 

modelem pro výsledné skóre zápasu. Konkrétně tedy, pokud tým 𝑖 hraje doma s týmem 

𝑗 a výsledné skóre zápasu je (𝑥𝑖𝑗  , 𝑦𝑖𝑗), pak je možné předpokládat, že 𝑋𝑖𝑗 pochází 

z Poissonova rozdělení s průměrem 𝛼𝑖𝛽𝑗 a 𝑌𝑖𝑗 také pochází z Poissonova rozdělení 

s průměrem 𝛾𝑖𝛿𝑗, a 𝑋𝑖𝑗 a 𝑌𝑖𝑗 jsou nezávislé jevy. Pak můžeme uvažovat o tom, že 𝛼𝑖 

představuje sílu útoku týmu 𝑖, který hraje utkání na domácím hřišti, a 𝛽𝑗 reprezentuje 

slabost obrany týmu 𝑗, které hraje venku na hřišti soupeře, a 𝛾𝑖 reprezentuje slabost 

obrany týmu 𝑖 doma a 𝛿𝑗 sílu útoku týmu  𝑗 venku. Pokud je v lize 20 týmů, tak je zde 

celkem 80 parametrů a celkem 760 možných pozorování skóre. Když vydělíme 

všechny 𝛼 faktorem 𝑘 a všechny 𝛽 faktorem 𝑘, pak veškeré meziprodukty 𝛼𝑖𝛽𝑗 

zůstanou nezměněny a proto, aby se vytvořila unikátní sada parametrů je potřeba zavést 

omezení ∑ 𝛼𝑖 = ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑖 . Obdobná úvaha pak platí pro 𝛾𝑖𝛿𝑗 a je tedy potřeba zavést 

omezení ∑ 𝛾𝑖 = ∑ 𝛿𝑖𝑖𝑖 . Tím zůstává pouze 78 nezávislých parametrů k odhadu. Kvůli 

předpokladu, že 𝑋 a 𝑌 jsou nezávislé jevy, představující separátní hry na opačných 
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stranách hřiště, je možné odhadovat 𝛼 a 𝛽 čistě z 𝑋 a 𝛾 a 𝛿 pouze z 𝑌. 

Výslednou funkci logaritmu věrohodnosti pak Maher (1982) definoval následovně: 

log 𝐿 (𝛼, 𝛽) = ∑ ∑ (−𝛼𝑖𝛽𝑗 + 𝑥𝑖𝑗 log(𝛼𝑖𝛽𝑗) − log(𝑥𝑖𝑗!))𝑗≠𝑖𝑖     (1.) 

Z toho důvodu platí, že: 

∂log 𝐿

𝜕𝛼𝑖
=∑(−𝛽𝑗 +

𝑥𝑖𝑗

𝛼𝑖
)

𝑗≠𝑖

 

A odhady maximální věrohodnosti �̂� a �̂� splňují podmínky: 

�̂�𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗≠𝑖

∑ �̂�𝑗𝑗≠𝑖
    a   �̂�𝑗 =

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗≠𝑖

∑ �̂�𝑖𝑗≠𝑖
 

Jednodušší schéma, která také funguje, je využít �̂� pro získání odhadu �̂� a poté využít 

�̂� pro získání odhadu �̂� a tak dále. Dobré počáteční odhady lze získat tím, že se výrazy 

jmenovatelů ve výše uvedených výrazech vyjádří jako součty všech týmů, to znamená 

následovně: 

�̂�𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 √𝑆𝑥⁄𝑗≠𝑖  �̂�𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 √𝑆𝑥⁄𝑗≠𝑖  𝑆𝑥 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗≠𝑖𝑖  

Obdobným způsobem pak lze díky 𝑦𝑖𝑗 získat i odhady 𝛾 a 𝛿. 

3.4 Dixon a Coles model 

Maherův model se stal základním stavebním kamenem pro predikci výsledků 

fotbalových zápasů v odborné literatuře. Postupem času na tento model navázali další 

výzkumníci a tento model stále více rozšiřovali pro získání ještě přesnějších výsledků. 

Pro potřeby této práce, pak zejména Dixon a Coles (1997) představili rozšíření 

Maherova modelu s úmyslem najít profitabilní sázkovou strategii. Pro svůj model tak 

představili zásadních pět předpokladů: 

1.) Model by měl brát do úvahy rozdílné schopnosti obou týmů 

2.) Model by měl počítat s tím, že týmy hrající na domácím hřišti mají obecně 

nějakou výhodu, takzvaný „efekt domácího prostředí“ 

3.) Nejrozumnější měřítko schopnosti týmu bude pravděpodobně založeno na 

souhrnném měřítku jejich nedávných výkonů 

4.) Povaha fotbalu je taková, že schopnost týmů bude pravděpodobně nejlépe 
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shrnuta do samostatných měřítek jejich schopnosti útočit a schopnosti se bránit  

5.) Při shrnutí výkonnosti týmu podle posledních výsledků by se měla brát v úvahu 

schopnost týmů, které hrály proti nim 

Autoři uvedli, že není praktické získávat empirické odhady pravděpodobnosti výsledků 

zápasu, které odpovídají všem těmto omezením. Místo toho se rozhodli použít 

statistický model, který strukturálně zahrnuje každý z těchto předpokladů. Zásadním 

rozšířením Maherova modelu pak je umožnění zahrnout i týmy s neúplnými datovými 

záznamy, umožnění kolísání výkonů týmu a nejdůležitějším rozšířením je zjištění, že 

Maherův model často přeceňoval výsledky zápasu 0:0 a 1:1 na úkor výsledků 1:0 a 0:1. 

Zůstává základní předpoklad Maherova modelu, že počty branek vstřelených během 

zápasu domácím a venkovním týmem jsou nezávislé jevy z Poissonova rozdělení, kde 

průměry těchto rozdělení jsou určeny příslušnou útočnou a defenzivní silou obou týmů.  

Konkrétně Dixon a Coles definovali, že v zápase mezi týmem 𝑖 a 𝑗, nechť 𝑋𝑖𝑗 a  𝑌𝑖𝑗, 

jsou počty vstřelených branek domácím respektive venkovním týmem. Potom 

𝑋𝑖𝑗 ~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝛼𝑖𝛽𝑗𝛾), 

𝑌𝑖𝑗 ~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝛼𝑗𝛽𝑖), 

kde 𝑋𝑖𝑗 a 𝑌𝑖𝑗 jsou nezávislé jevy, 𝛼𝑖 𝑎 𝛽𝑖  > 0 pro každé 𝑖, 𝛼𝑖 je měřítkem útočné síly 

týmů, 𝛽𝑖 je měřítkem obranné síly týmů a 𝛾 > 0 je parametr zachycující „efekt 

domácího prostředí“. Dixon a Coles tak zjednodušili Maherův přístup, kdy nerozdělují 

síly na domácí a venkovní hřiště, ale místo toho využívají parametr 𝛾 zachycující „efekt 

domácího prostředí“. Dixon a Coles pak přiznávají, že jejich úpravy, předpoklady a 

zjednodušení původního Maherova modelu by mohly být vyvráceny detailní studií 

zápasových dat, obratem ale dodávají, že podstatné je, že i když jsou podrobnosti 

modelu pravděpodobně nepřesné, globální struktura by měla být dostatečně přesná, 

aby umožnila vývoj sázkové strategie s pozitivním očekávaným výnosem. Výsledným 

návrh jejich modelu pak vypadá následovně: 

P(𝑋𝑖𝑗 = 𝑥, 𝑌𝑖𝑗 = 𝑦) = 𝜏𝜆,𝜇(𝑥, 𝑦)
𝜆𝑥exp (−𝜆)

𝑥!

𝜇𝑦exp (−𝜇)

𝑦!
      (2.) 

kde 

𝜆 = 𝛼𝑖𝛽𝑗𝛾 

𝜇 = 𝛼𝑗𝛽𝑖 

A funkce upravující výsledky je definována následovně: 
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𝜏𝜆,𝜇(𝑥, 𝑦)

{
 
 

 
 
    1 − 𝜆𝜇𝜌
  1 + 𝜆𝜌
  1 + 𝜇𝜌
1 − 𝜌
1        

                

𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝑥 = 𝑦 = 0,
 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝑥 = 0, 𝑦 = 1,
𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝑥 = 1, 𝑦 = 0
𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝑥 = 𝑦 = 1,

𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘.

 

V tomto modelu pak 𝜌, kdy platí že 

max (−1 𝜆, −1 𝜇) ≤ 𝜌 ≤ min (1 𝜆𝜌, 1)⁄⁄⁄ , 

vstupuje jako parametr závislosti, kdy stav 𝜌 = 0 odpovídá nezávislosti, ale jinak je 

rozdělení událostí narušeno u událostí s 𝑥 ≤ 1 a 𝑦 ≤ 1. Je lehce zkontrolovatelné, že 

odpovídající mezní distribuce zůstává Poissonova s průměrem 𝜆 respektive 𝜇. Limitací 

tohoto modelu zůstává, že je statický, tedy že útočné a defenzivní parametry pro každý 

tým zůstávají konstantní v čase.  

V případě modelu (2.) pak pro n týmů je potřeba odhadovat útočné parametry 

{𝛼1, … ,𝛼𝑛}, defenzivní parametry {𝛽1, … ,𝛽𝑛}, parametr závislosti 𝜌 a parametr „efektu 

domácího prostředí“ 𝛾. Aby se zabránilo přeparametrizování modelu je potřeba 

nastavit omezení 

𝑛−1∑𝛼𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

. 

Českou nejvyšší fotbalovou ligu hraje celkem 16 týmů, tedy 𝑛 = 16, a model má 

celkem 33 identifikovatelných parametrů. Dixon a Coles definovali funkci 

𝐿(𝛼𝑖, 𝛽𝑖, 𝜌, 𝛾, 𝑖 = 1,… , 𝑛) = ∏ 𝜏𝜆𝑘,𝜇𝑘(𝑥𝑘, 𝑦𝑘)exp (−𝜆𝑘)𝜆𝑘
𝑥𝑘exp (−𝜇𝑘)𝜇𝑘

𝑦𝑘𝑁
𝑘=1     (3.) 

kde 

𝜆𝑘 = 𝛼𝑖(𝑘)𝛽𝑗(𝑘)𝛾,          (4.) 

𝜇𝑘 = 𝛼𝑗(𝑘)𝛽𝑖(𝑘), 

přičemž 𝑖(𝑘) a 𝑗(𝑘) označují indexy domácích a venkovních týmů hrajících v zápase 

𝑘. V případě úplných dat, ve smyslu toho, že každý tým hrál s každým týmem stejně 

často, a v případě že platí předpoklad nezávislosti mezi domácím a venkovním 

týmovým skóre zápasu (tedy, pokud platí 𝜌 = 0), pak jak bylo uvedeno výše, získal 

Maher (1982) systém lineárních rovnic, jejichž kořeny jsou odhady metody maximální 

věrohodnosti. Pro dosažení větší obecnosti se Dixon a Coles (1997) omezili na přímou 

numerickou maximalizaci rovnice (3.). Zásadní výhodou rovnice (3.) je, že umožňuje 

navíc zahrnout i týmy či data z nižších lig. V případě, že data obsahují i data z nižších 
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soutěží, to má dva důsledky: zaprvé - parametry pro každý tým by měly odrážet 

relativní kvalitu různých divizí a zadruhé - parametry budou odhadnutelné, pouze 

pokud budou existovat informace ze zápasů mezi týmy různých divizí. Naštěstí, 

protože existuje určitá mobilita mezi týmy různých divizí na začátku nové sezóny kvůli 

postupu a sestupu týmů dle výsledků posledního ročníku, je vyřešena otázka 

identifikovatelnosti těchto parametrů. Vhodným doplněním těchto dat pak můžou být 

výsledky zápasů ligového poháru, kde se utkávají týmy napřič divizemi. Model je pak 

díky kalibraci parametrů napřič divizemi schopen odhadovat pravděpodobnost 

výsledku i pro zápasy mimo divizní, jako jsou právě ligové poháry. Týmy hrající ve 

vyšší lize pak mají obecně v takovém případě průměrně lepší schopnost útočit a bránit 

(tedy vyšší průměr 𝛼 a nižší průměr 𝛽).  

Posledním omezením modelu (3.) zůstává, že parametry jsou statické, tedy že zde 

zůstává předpoklad, že týmy mají konstantní výkonnost v průběhu času určenou 

pomocí 𝛼𝑖 a 𝛽𝑖. V reálném světě jsou však týmové výkony dynamické, což znamená, 

že se liší v průběhu času, a tento fakt by měl být zahrnut v modelu. Naopak výkonnost 

týmů bude pravděpodobně těsněji souviset s jejich výkonem v posledních zápasech než 

v utkáních hraných před nimi. V zásadě by se toto chování mohlo modelovat 

formalizováním stochastického vývoje parametrů modelu. S ohledem na rozměrnost 

modelu a vzhledem k tomu, že je potřeba vždy muset odhadnout parametry v pevném 

časovém bodě sázení, raději než zde předpovídat, zvolili Dixon a Coles jednodušší 

přístup. 

Jejich předpokladem je, že parametry jsou ve volném smyslu lokálně konstantní v 

průběhu času a že historické informace mají menší hodnotu než poslední informace. 

Určení odhadů parametrů tak pro každý časový bod 𝑡 je založeno na historických 

výsledcích až do časového bodu 𝑡. Modifikací rovnice (3.) tak vytvořili 

„pseudopravděpodobnost“ pro každý časový bod 𝑡, 

𝐿(𝛼𝑖, 𝛽𝑖, 𝜌, 𝛾, 𝑖 = 1,… , 𝑛) = ∏{𝜏𝜆𝑘,𝜇𝑘(𝑥𝑘, 𝑦𝑘)exp (−𝜆𝑘)𝜆𝑘
𝑥𝑘exp (−𝜇𝑘)𝜇𝑘

𝑦𝑘}

𝑘∈𝐴𝑡

𝜙(𝑡−𝑡𝑘)

 

(5.) 

kde  𝑡𝑘 je časový bod kdy se hraje zápas 𝑘, 𝐴𝑡 = {𝑘: 𝑡𝑘 < 𝑡}, 𝜆𝑘 a 𝜇𝑘 jsou stejné jako 

v rovnici (4.) a 𝜙 je nerostoucí funkce času. To představuje mírné zneužití notace, 

protože parametry 𝛼𝑖, 𝛽𝑖, 𝜌 a 𝛾. jsou samy o sobě časově závislé. Maximalizací rovnice 

(5.) v čase 𝑡 vede k odhadům parametrů, které jsou založeny pouze na výsledcích 

zápasu až do času 𝑡. Tímto způsobem má model schopnost odrážet změny ve výkonu 

týmu. Navíc změna výběru 𝜙 umožňuje, aby historické údaje měly větší či menší vliv 
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na výpočet pravděpodobnosti. 

 

Existují různé možné volby pro funkci vážení 𝜙 v rovnici (5.). Jedna z možností je 

𝜙(𝑡) {
   1
   0
            

𝑡 ≤ 𝑡0,
𝑡 > 𝑡0.

 

V takovém případě by v čase 𝑡 měly všechny výsledky předcházející časovému bodu 

𝑡0 při odvozování stejnou váhu. Dixon a Coles se místo toho rozhodli pracovat s 

modelem 

𝜙(𝑡) = exp(−𝜉𝑡), 

ve kterém všechny předchozí výsledky, exponenciálně snížené podle parametru 𝜉 >

 0, jsou zahrnuty do odvození v čase t. Statický model (3.) vzniká jako zvláštní případ 

𝜉 =  0, zatímco využívání stále větších hodnot 𝜉 dává relativně větší váhu nejnovějším 

výsledkům.  

Optimalizace volby 𝜉 je problematická, protože rovnice (5.) definuje posloupnost 

nezávislých „pravděpodobností“, zatímco Dixon a Coles vyžadovali volbu 𝜉 tak, aby 

byla maximalizována celková predikční schopnost modelu. Proto se rozhodli omezit 

pozornost spíše na predikci celkových výsledků zápasů než na konkrétní skóre zápasů. 

Proto je pragmatické zvolit 𝜉 tak, aby optimalizovalo predikci výsledků. Poté 

pravděpodobnost domácí výhry v zápase K se odhaduje jako 

𝑝𝑘
𝐻 = ∑ 𝑃(𝑋𝑘 = 𝑙, 𝑌𝑘 = 𝑚)

𝑙,𝑚∈𝐵𝐻

 

kde 𝐵𝐻  =  {(𝑙,𝑚): 𝑙 >  𝑚)} a pravděpodobnosti skóre jsou stanoveny z maximalizace 

modelu (5.) v 𝑡(𝑘), času zápasu 𝑘. Obdobný výraz platí také pro 𝑝𝑘
𝐴 a 𝑝𝑘

𝐷, tedy 

pravděpodobnost výhry venkovního týmu a remízy. Dixon a Coles definovali 

𝑆(𝜉) = ∑ (𝛿𝑘
𝐻 log 𝑝𝑘

𝐻 + 𝛿𝑘
𝐴 log 𝑝𝑘

𝐴+𝛿𝑘
𝐷 log 𝑝𝑘

𝐷)𝑁
𝑘=1    (6.) 

kde, například 𝛿𝑘
𝐻 = 1, pokud zápas 𝑘 je výhra domácího týmu a v opačném případě 

𝛿𝑘
𝐻 = 0, a 𝑝𝑘

𝐻,  𝑝𝑘
𝐴 a 𝑝𝑘

𝐷 jsou odhady metody maximální věrohodnosti modelu (5.) s 

vážícím parametrem 𝜉. S ohledem pouze na výsledky, nikoli na skóre, je rovnice (6.) 

analogem prediktivní logaritmické pravděpodobnosti.  
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3.5 Rue a Salvesen model 

Na Dixonův a Colesův model navázal výzkum Rue a Salvesen (2000), kde se autoři 

zabývali otázkou základní vysvětlující proměnné. Ve fotbale se vyskytuje mnoho 

vysvětlujících proměnných, které mají vliv na výsledek fotbalového zápasu. Jaké 

faktory lze do modelu zahrnout pak striktně závisí na tom, jaké druhy informací jsou 

pro výzkumníky k dispozici. Doposud zmíněné modely využívají pouze základní údaje 

o výsledku zápasu domácího a venkovního týmu. Tím ovšem vynechávají další velmi 

zajímavá data, jakými jsou počet šancí za zápas, počet rohových kopů, standartních 

situací a spoustu dalších. Právě ztrátu těchto informací se rozhodli zkoumat Rue a 

Salvesen (2000) ve svém modelu, kde se snaží určit, které skryté vysvětlující proměnné 

každého týmu ovlivní výsledek zápasu. Základ modelu je stejný jako u předchozích, 

tedy určení útočné a obranné síly každého týmu. V případě tohoto modelu jsou tyto 

schopnosti týmu definovány jako 𝑎 pro útočnou sílu a 𝑑 pro sílu obrannou. Vysoká 

hodnota 𝑎 pak znamená vyšší útočné schopnosti týmu a tedy vyšší schopnost střílet 

branky a vysoká hodnota 𝑑 znamená lepší schopnost bránit a tedy dostávat gólů méně. 

Nechť 𝒆𝐴 = (𝑎, 𝑑)𝐴 označuje vlastnosti pro tým A, a dále nechť 𝜇𝑎,𝐴 a 𝜎𝑎,𝐴
2  označují 

průměr a rozptyl pro 𝑎𝐴. Obdobně jsou definovány i ostatní pojmy pro ostatní týmy a 

obrannou sílu. 

Stejně jako u předchozích modelů, i zde je hlavním cílem určit, jak výsledek zápasu 

(𝑥𝐴,𝐵,  𝑦𝐴,𝐵) závisí na vlastnostech domácího týmu A a venkovního týmu B. Zůstává i 

předpoklad, že počet gólů (𝑥𝐴,𝐵), které vstřelí tým A, závisí na síle útoku týmu A a 

obranné síle týmu B. Podobně počet gólů (𝑦𝐴,𝐵), které skóruje tým B, závisí na síle 

útoku týmu B a na síle obrany týmu A. V čem se ovšem Rue a Salvesen odlišují, je 

zahrnutí psychologického efektu, tedy tendenci týmu A podcenit sílu týmu B, pokud 

tým A je silnější než tým B. Pokud definujeme Δ𝐴,𝐵 = (𝑎𝐴 + 𝑑𝐴 − 𝑎𝐵 − 𝑑𝐵) 2⁄  jako 

rozdíl schopností týmů A a B, pak  

𝑥𝐴,𝐵|(𝒆𝑨, 𝒆𝑩) = 𝑥𝐴,𝐵|𝑎𝐴 − 𝑑𝐵 − 𝛾Δ𝐴𝐵, 

𝑦𝐴,𝐵|(𝒆𝑨, 𝒆𝑩) = 𝑦𝐴,𝐵|𝑎𝐵 − 𝑑𝐴 − 𝛾Δ𝐴𝐵, 

kde 𝛾 je malá konstanta udávající velikost psychologického efektu. Pokud je zde 

předpoklad, že schopnosti týmů A a B se příliš neliší, protože analyzujeme týmy ve 

stejné lize, pak je rozumné očekávat 𝛾 > 0. Opačný efekt 𝛾 < 0 může nastat, pokud je 

tým A ve srovnání s týmem B tak nadřazený, že si tým B vyvine komplex méněcennosti 

vůči týmu A. Opačný efekt se neočekává, pokud jsou týmy ve stejné lize. 

Jak již bylo zmíněno, chování fotbalového zápasu a výsledek, naznačují první 
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aproximaci Poissonova zákona pro 𝑥𝐴,𝐵 a 𝑦𝐴,𝐵. Lze tedy předpokládat, že počet branek 

podmíněných vlastnostmi týmů pochází z Poissonova rozdělení s průměry 𝜆𝐴,𝐵
(𝑥)

 a 𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)

 

a platí následující 

log(𝜆𝐴,𝐵
(𝑥)) = 𝑐(𝑥) + 𝑎𝐴 − 𝑑𝐵 − 𝛾Δ𝐴𝐵, 

log (𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)
) = 𝑐(𝑦) + 𝑎𝐵 − 𝑑𝐴 + 𝛾Δ𝐴𝐵. 

(7.) 

Pak 𝑐(𝑥) a 𝑐(𝑦) jsou globální konstanty popisující přibližně logaritmus empirického 

průměru branek vstřelených doma respektive venku. Lee (1997) empiricky ověřil 

nezávislost 𝑥𝐴,𝐵 a 𝑦𝐴,𝐵, což ovšem neznamená to, že 𝑥𝐴,𝐵 a 𝑦𝐴,𝐵 jsou nezávislé na 

(𝒆𝑨, 𝒆𝑩). Rue a Salvesen (2000) proto navrhli použít společné podmíněné 

pravděpodobnosti pro (𝑥𝐴,𝐵, 𝑦𝐴,𝐵) podobně jako Dixon a Coles (1997), tedy 

 

𝜋𝑔1 (𝑥𝐴,𝐵, 𝑦𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑥) , 𝜆𝐴,𝐵

(𝑦)
) = 𝜅 (𝑥𝐴,𝐵, 𝑦𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵

(𝑥) , 𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)
)  𝑃(𝑥𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵

(𝑥)) 𝑃(𝑦𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)
) 

(8.) 

kde 𝑃(𝑥𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑥)) vychází z Poissonova zákonu pro 𝑥𝐴,𝐵 s průměrem 𝜆𝐴,𝐵

(𝑥)
 a 𝜅 je 

korekční faktor definovaný jako 

𝜅 (𝑥𝐴,𝐵, 𝑦𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑥) , 𝜆𝐴,𝐵

(𝑦)
)

{
 
 

 
 1 + 𝜆𝐴,𝐵

(𝑥)𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)

1 − 0.1𝜆𝐴,𝐵
(𝑥)

1 − 0.1𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)

1.1
1

               

𝑖𝑓 𝑥𝐴,𝐵 = 0, 𝑦𝐴,𝐵 = 0,

𝑖𝑓 𝑥𝐴,𝐵 = 0, 𝑦𝐴,𝐵 = 1,

𝑖𝑓 𝑥𝐴,𝐵 = 1, 𝑦𝐴,𝐵 = 0,

𝑖𝑓 𝑥𝐴,𝐵 = 1, 𝑦𝐴,𝐵 = 1,

𝑣 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑝ří𝑝𝑎𝑑𝑒𝑐ℎ.

 

Korekční faktor 𝜅 zvyšuje pravděpodobnost výsledků 0:0 a 1:1 na úkor výsledků 1:0 a 

0:1. Všechny ostatní společné pravděpodobnosti zůstávají nezměněny. K povšimnutí 

zůstává fakt, že (podmíněné) mezní zákony 𝑥𝐴,𝐵 a 𝑦𝐴,𝐵 z rovnice (7.) jsou 𝑃(𝑥𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑥)) 

respektive 𝑃(𝑦𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)
). Rue a Salvesen (2000) se proto rozhodli, že je nutné upravit 

rovnici (8.) dvěma způsoby. První změna se týká Poissonova předpokladu a druhá se 

zabývá nastavením robustnosti.  

Ačkoli se Poissonův model jeví jako rozumný nástroj pro modelování fotbalových 

výsledků, nemusí to tak vždy být, zejména v případě, kdy jeden z týmů vstřelí mnoho 

branek. V případě velkého počtu obdržených branek dochází u týmů k demotivaci a 
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odevzdání a to a ve většině případů znamená rozpor se základním modelem, tedy že 

intenzita branek nezávisí na počtu vstřelených branek během zápasu. Rue a Salvesen 

(2000) se rozhodli na tuto skutečnost reagovat, a to limitací Poissonova zákona 

𝑃(𝑥𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑥)) (a podobně pro 𝑦𝐴,𝐵) v rovnici (8.) pouze na 5 vstřelených branek. Nechť 

𝜋𝑔1
∗  označuje výsledný zkrácený zákon, pak výsledky 6:0 a 7:5 budou interpretovány 

jako 5:0 respektive 5:5, tedy jako maximální počet branek. Veškeré branky vstřelené 

po dosáhnutí pěti branek tak už nejsou informativní o vlastnostech obou mužstev.  

Rue a Salvesen (2000) dále shledali, že výsledek zápasu je méně informativní o 

vlastnostech týmů, než jak naznačují rovnice (7.) a 𝜋𝑔1
∗ . Z toho důvodu se rozhodli 

vytvořit robustnější model 

𝜋𝑔 (𝑥𝐴,𝐵, 𝑦𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵
(𝑥) , 𝜆𝐴,𝐵

(𝑦)
)

= (1 − 𝜀)𝜋𝑔1
∗ (𝑥𝐴,𝐵, 𝑦𝐴,𝐵|𝜆𝐴,𝐵

(𝑥) , 𝜆𝐴,𝐵
(𝑦)
)

+ 𝜀𝜋𝑔1
∗ {𝑥𝐴,𝐵, 𝑦𝐴,𝐵| exp(𝑐

(𝑥)) , exp(𝑐(𝑦))}. 

Pak 𝜀 je parametr s interpretací, že pouze 100 × (1 − 𝜀)% z „informace“ ve výsledku 

zápasu je informativní o schopnostech 𝒆𝐴 a 𝒆𝐵, a zbývajících 100 × 𝜀% není 

informativní. Neinformativní část 𝜋𝑔 používá průměrné intenzity gólů, exp(𝑐(𝑥)) a 

exp(𝑐(𝑦)), a 𝜋𝑔 proto zmenšuje 𝜋𝑔1
∗  směrem k hodnotám pro průměrný zápas. Rue a 

Salvesen (2000) dále ve své práci znovu rozvedli modifikaci parametrů v průběhu času, 

pro potřeby této práce toto rozšíření podstatné, jelikož autoři využili první část sezóny 

pro získání dat, na základě kterých byly schopni predikovat výsledky druhé části 

sezóny, což ovšem v případě sázkové strategie znamená ztrátu poloviny sezóny, a tím 

možných výnosů a informací, proto bude tento model časově upraven stejně jako 

model Dixon a Coles.  

3.6 Instat index 

Myšlenkou této práce je využít předchozí modely a zjistit, zda by se nedala zvýšit jejich 

efektivita pomocí dalších informací, které tyto modely nezohledňují. Primárním 

faktorem, který předchozí modely opomíjejí, případně se jej snaží zachytit pomocí 

časové úpravy a vážení vstupních dat a informací, je aktuální forma týmu. V případě, 

že se tým nachází na vítězné vlně, je zde předpoklad, že jeho výkon v dalším zápase 

bude lepší než průměrný. Ve fotbale často dochází i k situaci, kdy jeden tým má po 

celý zápas převahu a více šancí, přesto daný zápas prohraje. Instat index, je jedinečný 

v tom, že zachycuje číselně skutečný výkon týmu založený na analýze nejdůležitějších 

faktorů. Tento index tak dokáže odhalit více než pouze pozorné oko diváka. Jelikož se 

jedná o nový způsob měření výkonů hráčů, nebyla tato data doposud využita v žádném 
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prediktivním modelu v odborné literatuře. Úvaha rozšíření předchozích modelů tak 

spočívá v zahrnutí tohoto parametru a korekce síly jednotlivých týmů. Pokud tedy 

určitý tým nebyl schopen vstřelit branku, například v důsledku možného výskytu 

„efektu studené ruky“, tedy kdy z psychologických důvodů střelci týmu 

v nebezpečných situacích selhali, ale Instat index zachycuje výkon týmu jako 

nadprůměrný, dojde k menší korekci útočné síly pro výpočet očekávaného počtu 

branek v následujícím zápase. Tato myšlenka vychází ze studie Dobson a Goddard 

(2004), kde autoři autoři upravovali predikci výsledného skóre na základě výsledků 

posledních pěti zápasů. Z toho důvodu budou koeficienty udávající sílu upraveny 

průměrnou hodnotou Instat indexu z posledních pěti zápasů dělenou průměrnou 

ligovou hodnotou. Pokud tedy určitý tým v posledních pěti utkáních zaznamenal 

nadprůměrný výkon, bude jeho koeficient síly lehce zvýšen. Pro začátek sezóny pak 

nebudou koeficienty upraveny, protože se nepředpokládá, že stav týmu na konci 

minulé sezóny má vliv na začátek nové, neboť týmy během mezisezónní pauzy často 

obměňují složení mužstva a realizačního týmu, proto by v tomto případě Instat index 

mohl zahrnovat výkon hráče, který už hraje za jiný tým.  

3.7 Modelování, srovnání a sázková strategie 

Pro potřeby této studie byly zvoleny tři v odborné literatuře nejuznávanější modely, 

které budou využity pro získání predikcí výsledků zápasů 1. české fotbalové ligy. 

Nejprve tedy budou využity tyto modely ve svých původních verzích a dojde ke 

srovnání přesnosti odhadů. Dále budou tyto modely rozšířeny o korekci pomocí Instat 

indexu a dojde ke srovnání, zda tato korekce skutečně pomohla zvýšit přesnost odhadu. 

Veškeré modely včetně rozšíření budou postaveny k začátku sezóny 2018/2019 a 

následně budou jejich odhady pro tuto sezónu porovnány se skutečnými výsledky. Pro 

srovnání bude využita metoda Brierovo skóre, která měří přesnost 

pravděpodobnostních předpovědí a to i pro jevy, které nejsou pouze binární, ale více 

kategorické. Brier (1950) definoval Brierovo skóre ve smyslu nákladové funkce, která 

měří střední kvadratický rozdíl mezi odhadovanou pravděpodobností pro možné 

výsledky a skutečným výsledkem: 

𝐵𝑆 =
1

𝑁
∑∑(𝑓𝑡𝑖 − 𝑜𝑡𝑖)

2

𝑅

𝑖=1

𝑁

𝑡=1

 

Kde 𝑓𝑡𝑖 je odhadovaná pravděpodobnost, že nastane jev 𝑖 v čase 𝑡, a 𝑜𝑡𝑖 je skutečný 

výsledek v čase 𝑡, který nabírá hodnoty 1, pokud jev 𝑖 nastal, a 0 v případě, že jev 𝑖 

nenastal. 𝑅 udává počet možných tříd výsledků, do kterých může událost spadat, a 𝑁 

je celkový počet instancí všech tříd. Pro uvedení fotbalového kontextu se jevem 𝑖 myslí 
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výhra, prohra nebo remíza v zápase 𝑡 a 𝑓𝑡𝑖 je odhadovaná pravděpodobnost daného 

výsledku zápasu t. Výsledné Brierovo skóre pak udává, který model má lépe 

kalibrované odhady výsledků a platí, že čím menší je Brierovo skóre, tím lepší 

odhadový model.  

Po výběru nejpřesnějšího modelu bude implementována sázková strategie pro další 

ročník soutěže, tedy sezónu 2019/2020, kde bude tento model využit k odhadům 

výsledků zápasů oproti kurzům sázkové kanceláře. Pokud by byly modely bezchybné 

a zahrnovaly skutečné pravděpodobnosti, pak při jednotkové sázce by byl 

předpokládaný návrat definován jako 

𝐸(𝑠á𝑧𝑘𝑎) =
𝑝𝑟𝑎𝑣ě𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑗𝑝ř𝑒𝑠𝑛ě𝑗šíℎ𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑢

𝑝𝑟𝑎𝑣𝑑ě𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑢 𝑠á𝑧𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙ář𝑒
− 1 

A tento návrat by byl roven nule, případně roven provizi sázkové kanceláře, která se 

dle Dixon a Coles (1997) pohybuje okolo 11%, tedy rovno -0,11. Ve skutečnosti však 

pravděpodobnosti získané jak z vlastního modelu, tak z modelu sázkových kanceláří, 

nejsou bezchybné, a proto se nejedná o skutečné pravděpodobnosti. Z toho důvodu, 

pokud by vybraný model byl přesnější než model sázkových kanceláří, je možné získat 

pozitivní návratnost sázek. Přirozenou sázkovou strategií pro zápas 𝑘 tak bude případ 

𝑝𝑘

�̂�𝑘
> 𝑟, 

kde �̂�𝑘 je odhad pravděpodobnosti nejpřesnějšího modelu, �̂�𝑘 je odhad 

pravděpodobnosti modelu sázkové kanceláře a 𝑟 > 1, 𝑟 ∈ 𝑹 je předem stanovená 

hranice sázky, která určuje minimální očekávanou návratnost sázky. V případě nižších 

hodnot 𝑟 (například 𝑟 = 1,1) bude objem sázek vyšší, ale jejich návratnost se očekává 

nižší, neboť zde je provize sázkových kanceláří. Dixon a Coles (1997) tak stanovili 

hodnotu 𝑟 = 1.2 jako optimální, kdy očekávaná návratnost sázky je vyšší než provize 

sázkové kanceláře a objem sázek je sice nižší, ale stále dostatečný pro dlouhodobou 

profitabilní sázkovou strategii. Pro sázkové strategie této práce byla zvolena hodnota 

𝑟 = 1.075, kde 7,5 % byla naměřená hodnota provize sázkové kanceláře pro sezónu 

2019/2020.  
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4 Výsledky  

4.1 Maherův model 

Prvním použitým modelem pro získání predikcí výsledků zápasů sezóny nejvyšší české 

fotbalové ligy byl Maherův model. Tabulka 5 obsahuje veškeré odhady parametrů síly 

před začátkem sezóny 2018/2019 potřebné pro predikce prvního kola soutěže, kdy 

v případě útočné síly jsou odhady větší než 1 nadprůměrné, zatímco v obraně jsou 

nadprůměrné odhady menší než 1, tedy týmy inkasují méně branek.  

Z Tabulky 5 je patrné, že mezi nejsilnější týmy na domácím hřišti se řadí zejména SK 

Slavia Praha spolu s FC Viktoria Plzeň, tedy týmy pravidelně se umísťující na špičce 

ligové tabulky. Mezi nejslabší týmy v domácím prostředí pak model celkem 

překvapivě vyhodnotil FK Mladá Boleslav, tedy tým, který dlouhodobě patří mezi 

skupinu celků, které každý rok soupeří o vyšší příčky v tabulce a účast v Evropské lize. 

Při důkladnějším pohledu na historická data se skutečně potvrzuje horší kvalita týmu 

Tabulka 5 -  Odhady jednotlivých parametrů pomocí Maherova modelu před začátkem 
sezóny 2018/2019 

      

 Doma    Venku   

Tým 
Útočná síla 
(α) 

Obranná síla 
(β)   

Útočná síla 
(γ) 

Obranná síla 
(δ) 

FC Baník Ostrava 1.07 1.22  0.82 1.27 

Bohemians 1905 0.88 0.75  0.70 0.92 

FC Fastav Zlín 0.88 1.70  0.76 1.17 

FK Dukla Praha 0.98 1.43  0.70 1.73 

FK Jablonec 1.21 0.75  1.46 0.81 

FK Mladá Boleslav 0.56 1.36  1.20 1.17 

MFK Karviná 0.88 1.29  0.82 1.07 

SFC Opava n.d. n.d.  n.d. n.d. 

1. FK Příbram n.d. n.d.  n.d. n.d. 

SK Sigma Olomouc 0.98 0.34  1.27 0.87 

SK Slavia Praha 1.40 0.75  1.27 0.41 

1. FC Slovácko 0.70 1.02  0.51 0.87 

FC Slovan Liberec 0.98 0.95  1.01 1.07 

AC Sparta Praha 1.30 0.61  0.95 0.81 

FK Teplice 0.88 1.09  0.82 1.22 

FC Viktoria Plzeň 1.30 0.75   1.71 0.61 

* n.d. -  znamená nedostatek dat na začátku sezóny pro dané týmy k určení parametrů z důvodu čerstvého 
postupu týmu do nejvyšší ligy  
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na domácím hřišti oproti venkovním zápasům, jedná se tedy o znak, kterého si neznalý 

fanoušek nemusí všimnout. Rozdíly mezi silou na domácím hřišti a venkovním lze 

zaznamenat i u týmů hrajících o nejvyšší pozice, například u AC Sparta Praha, která 

na domácím hřišti patří mezi nejkvalitnější celky, ale její útočná síla na hřištích soupeře 

je překvapivě podprůměrná. Mezi jednoznačně nejslabší celky se pak svojí kvalitou 

řadí týmy 1. FC Slovácko a FK Dukla Praha. V soubojích s těmito celky tak lze 

očekávat celkem jasnou výhru soupeře.  

 

Pomocí Poissonova rozdělení, kdy předpokládáme, že platí 𝑋𝑖𝑗~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝛼𝑖𝛽𝑗) a 

𝑌𝑖𝑗~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝛾𝑗𝛿𝑖), pak byly pomocí uvedených parametrů získány očekávané 

hodnoty branek pro mužstvo hrající doma i celek hrající venku. Tabulka 6 pak obsahuje 

tato vypočítaná očekávání a zároveň uvádí i procentuální predikce výsledku pro zápasy 

prvního kola, kromě zápasů, v němž se střetnou týmy SFC Opava a 1. FK Příbram, 

protože dané týmy postoupily do nejvyšší soutěže a není pro ně na začátku sezóny 

dostatek dat k určení parametrů. Detailnější pohled na tabulku č. 6. pak odhalí 

skutečnost, že model v pěti ze šesti případů odhadl výsledek zápasu skutečně za 

nejpravděpodobnější, je ovšem potřeba brát v potaz, že například u zápasu SK Sigma 

Olomouc proti SK Slavia Praha, model označil téměř všechny výsledky za stejně 

pravděpodobné. Pro uživatele modelu pak taková predikce vyvolává pocit, že zápas 

může dopadnout jakkoliv. I přesto, pokud by sázející skutečně vybíral modelem určené 

Tabulka 6 - Odhadované výsledky prvního kola sezóny 2018/2019 podle Maherova 
modelu a skutečný výsledek    

         

1. kolo  Očekávaný počet branek  Pravděpodobnost výsledku  

Domácí tým Venkovní tým Domácí tým Venkovní tým Výhra domácích Remíza Výhra hostů 
Skutečný 
výsledek 

FC Baník 
Ostrava 

FK Jablonec 1.09 1.49 
 

27.6% 25.9% 46.5% 1:0 

SK Sigma 
Olomouc 

SK Slavia 
Praha 

0.88 0.91 
 

32.8% 33.0% 34.3% 0:3 

Bohemians 
1905 

1. FC Slovácko 0.91 0.52 
 

43.3% 36.6% 20.1% 2:1 

AC Sparta 
Praha 

SFC Opava n.d. n.d. 
 

n.d. n.d. n.d. 2:0 

FC Fastav Zlín FK Mladá 
Boleslav 

1.54 1.17 
 

45.9% 25.2% 28.9% 3:2 

SK Slovan 
Liberec 

MFK Karviná 1.64 0.85 
 

56.0% 24.6% 19.4% 1:0 

1. FK Příbram FK Teplice n.d. n.d. 
 

n.d. n.d. n.d. 1:1 

FK Dukla 
Praha 

FC Viktoria 
Plzeň 

0.83 2.27   12.1% 17.9% 70.1% 1:3 

* n.d. -  znamená nedostatek dat na začátku sezóny pro dané týmy k určení parametrů z důvodu čerstvého postupu týmu do nejvyšší ligy 
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nejpravděpodobnější výsledky, dosáhl by úspěšnosti 57% správných tipů ze 182 

možných zápasů v rámci celé sezóny. Při pohledu na Graf 7 lze ovšem vidět, jak 

nestabilní jsou jednotlivé úspěšnosti predikce v rámci celé sezóny.  

Graf 7 

 

To může být zapříčiněno vyrovnaností soupeřů a losem. V případě, kdy se v jednom 

kole utkávají pouze jasní favorité s outsidery, je pravděpodobnost určená modelem pro 

vítěze dominantnější a výsledek tedy očekávanější než v případě souboje dvou zcela 

vyrovnaných soupeřů. Zároveň je ovšem potřeba zmínit zvyšující se úspěšnost odhadu 

výsledku zápasu v průběhu sezóny. Během podzimu, tedy během prvních patnácti 

odehraných kol, měl model úspěšnost 56 % a v jarní části 57.8 %. Maherův model na 

začátku sezóny čerpá pouze z historických dat minulé sezóny. Toto zlepšení je nejspíše 

důsledkem aktuálnějších dat, která do modelu vstupují a upravují starší informace.  

V případě úpravy očekávaných branek pomocí Instat indexu, které jsou zobrazeny 

v Tabulce 7, se potvrdil předpoklad zvýšení přesnosti u Maherova modelu. Jak je 

z Tabulky 7 patrné, Instat index hodnoty upravují kvalitu jednotlivých týmů dle 

aktuální formy, která může leckdy správně opravit identifikátory síly správným 

směrem. Kupříkladu dříve zmíněná AC Sparta Praha byla Maherovým modelem 

vyhodnocena jako podprůměrná v rámci útočné síly na hřišti soupeře, při pohledu na 

její průměrnou hodnotu Instat indexu ve venkovních zápasech, lze vypozorovat fakt, 

že ve skutečnosti podávala o zhruba 5 % lepší výkon než zbytek ligy a její výkonnost 

by běžná forma Maherova modelu nezaznamenala. V rámci upraveného modelu pak 

byla úspěšnost správné identifikace výsledku zápasu pro celou sezónu 59%, tedy 2% 

nárůst. Dlouhodobý růst přesnosti modelu pak potvrzují i data v případě rozdělení na 

poloviny sezóny, kdy v rámci první poloviny měl upravený model přesnost výsledku 

56,7% a ve druhé 60,3%. To ovšem může být zapříčiněno i výskytem méně 
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překvapivých výsledků a síla modelu zůstat v obou částech stejná. Signifikantní rozdíl 

pak nastal u průměrné odchylky mezi očekávanou a výslednou hodnotou branek, kdy 

neupravený model dosáhl za celou sezónu průměrné odchylky 0.48 branky pro domácí 

tým, zatímco upravená verze dosáhla hodnoty 0.44 branky pro domácí tým. V případě 

venkovních týmů pak byla odchylka celkově vyšší, a to konkrétně 0.88 branky pro 

neupravený Maherův model a 0.78 branky pro upravenou verzi. Oba modely tak byly 

schopny lépe predikovat počty branek pro domácí tým než pro venkovní.  

Tabulka 7 - Hodnoty Instat indexu po pěti úvodních utkání sezóny 
2018/2019 

   

 Doma Venku 

Tým Instat index Instat index 

FC Baník Ostrava 0.96 0.95 

Bohemians 1905 1.00 0.97 

FC Fastav Zlín 0.94 0.98 

FK Dukla Praha 0.96 0.97 

FK Jablonec 1.05 1.03 

FK Mladá Boleslav 0.97 0.99 

MFK Karviná 0.99 0.96 

SFC Opava 0.94 0.91 

1. FK Příbram 0.93 0.90 

SK Sigma Olomouc 0.99 0.96 

SK Slavia Praha 1.04 1.07 

1. FC Slovácko 1.00 1.00 

FC Slovan Liberec 1.01 1.02 

AC Sparta Praha 1.06 1.05 

FK Teplice 0.98 0.99 

FC Viktoria Plzeň 1.07 1.08 
** hodnoty Instat indexu pro jednotlivé týmy jsou vyděleny ligovým průměrem 

 

Hlavním zjištěným nedostatkem Maherova modelu i jeho upravené verze je, že na 

začátku sezóny trpí nedostatečným početem aktuálních dat a nových informací. Oba 

modely vychází pouze z historických údajů z minulé sezóny a nutně tak předpokládají, 

že týmy hrající mezi sebou v prvním kole nové sezóny budou mít stejnou kvalitu jako 

v průběhu minulého ročníku, což nutně nemusí být pravdivé z důvodu prodeje či 

nákupu hráčů a dalších faktorů. V případě využití dat z přípravných utkaní pak model 

čelí problému neporovnatelných týmů a rozdílných lig, případně i rozdílných částí 

přípravy. Jak je veřejně známo, týmy v rámci přípravy na novou sezónu často nabírají 

fyzickou kondici a v rámci přípravných zápasů tak často šetří důležité hráče a dávají 

šanci mladíkům a novým hráčům se trenérovi ukázat. Výkony a hlavně výsledky 

v těchto zápasech tak nejsou hlavní prioritou trenérů a hráčů. Většinou je zde spíše 

kladen důraz na plnění nových taktických pokynů a nacvičování určitých herních 
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situací. Proto přípravné zápasy spíše nemají vypovídající hodnotu pro počáteční duely 

v nadcházející sezóně. Pokud ovšem koeficienty síly dokážeme správně upravit o 

současnou formu týmu, tak dochází ke zvýšení přesnosti modelu, a to již v první 

polovině sezóny, jak prokázala úprava pomocí Instat indexu.  

4.2 Dixon a Coles model 

Druhým testovaným modelem byl model Dixon a Coles. Výsledné odhady parametrů 

před začátkem sezóny 2018/2019 pak lze nalézt v Tabulce 8. Jak bylo zmíněno 

v metodologii, Model Dixon a Coles nerozlišuje mezi útočnými a obrannými pro 

zápasy venku a doma, ale místo toho odhaduje parametr γ, který udává hodnotu „efektu 

domácího prostředí“. Interpretace je v tomto případě rozdílná než jak tomu bylo u 

Maherova modelu. Kladné parametry znamenají vyšší než průměrnou kvalitu týmu pro 

jak útočný tak obranný aspekt zápasu.  

Tabulka 8 - Odhadnuté parametry pomocí modelu Dixon 

a Coles před začátkem sezóny 2018/2019 

   

Tým Útok Obrana 

FC Baník Ostrava 0.02 -0.24 

Bohemians 1905 -0.24 0.19 

FC Fastav Zlín -0.11 -0.33 

FK Dukla Praha -0.05 -0.47 

FK Jablonec 0.25 0.17 

FK Mladá Boleslav -0.16 -0.26 

MFK Karviná -0.07 -0.21 

SFC Opava n.d. n.d. 

1. FK Příbram n.d. n.d. 

SK Sigma Olomouc 0.19 0.42 

SK Slavia Praha 0.39 0.53 

1. FC Slovácko -0.40 0.09 

FC Slovan Liberec 0.05 0.07 

AC Sparta Praha 0.24 0.33 

FK Teplice -0.02 -0.12 

FC Viktoria Plzeň 0.40 0.42 

Výhoda domácího hřiště (γ)  0.31 

Dixon-Coles úprava (ρ)   -0.18 

*n.d. - znamená nedostatek dat k určení 
z důvodu čerstvého postupu týmu do nejvyšší ligy  

Z Tabulky 8 tak je patrné, že na začátku soutěže stejně jako u Maherova modelu patří 

mezi nejkvalitnější celky zejména SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň a mezi 

nejslabší se řadí týmy FC Fastav Zlín a FK Dukla Praha. Rozdíl ovšem lze nalézt u 
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odhadu výkonů AC Sparty Praha, kterou Maherův model vyhodnotil jako velice silnou 

na domácím hřišti, ale spíše průměrnou na hřišti venkovním. Tento model ovšem bere 

v potaz hromadnou výhodu všech týmů hrajících doma a velikost tohoto efektu před 

začátkem sezóny 2018/2019 byla stanovena na hodnotu 0.31, tedy týmy hrající doma 

dosahují o 31 % lepšího výkonu, než pokud by hrály venku. To ve výsledku znamená, 

že tento model považuje tým AC Sparta Praha za nadprůměrný i na venkovním hřišti 

a na domácím hřišti její kvalitu ještě více umocňuje. Porovnání odhadů modelu Dixon 

a Coles a skutečných výsledků pro první kolo sezóny 2018/2019 lze nalézt v Tabulce 

9.  

Tabulka 9 - Odhadované výsledky prvního kola sezóny 2018/2019 podle modelu Dixon a Coles a skutečný výsledek 

         

 
 Očekávaný počet branek  Pravděpodobnost výsledku  

1.kolo         

Domácí tým 
Venkovní 
tým Domácí tým Venkovní tým Výhra domácích Remíza Výhra hostů 

Skutečný 
výsledek 

FC Baník 
Ostrava 

FK Jablonec 0.86 1.40 
 

23.2% 27.3% 49.4% 1:0 

SK Sigma 
Olomouc 

SK Slavia 
Praha 

0.84 2.23 
 

12.6% 18.3% 69.0% 0:3 

Bohemians 
1905 

1. FC 
Slovácko 

1.15 0.77 
 

44.4% 30.8% 24.7% 2:1 

AC Sparta 
Praha 

SFC Opava n.d. n.d. 
 

n.d. n.d. n.d. 2:0 

FC Fastav Zlín FK Mladá 
Boleslav 

1.56 1.55 
 

46.5% 25.2% 28.3% 3:2 

SK Slovan 
Liberec 

MFK Karviná 1.44 0.74 
 

53.9% 27.0% 19.1% 1:0 

1. FK Příbram FK Teplice n.d. n.d. 
 

n.d. n.d. n.d. 1:1 

FK Dukla 
Praha 

FC Viktoria 
Plzeň 

0.76 2.32   10.5% 17.0% 72.4% 1:3 

* n.d. -  znamená nedostatek dat na začátku sezóny pro dané týmy k určení parametrů z důvodu čerstvého postupu týmu do nejvyšší ligy 

 

Základní verze modelu Dixon a Coles by v případě sázek na modelem určené 

nejpravděpodobnější výsledky dosáhla úspěšnosti 59 % správných tipů ze 182 

možných sázek. Během podzimní části sezóny měl model úspěšnost 57 % a během 

jarní části sezóny 61 %. Ve všech případech tak dosáhla základní verze modelu Dixon 

a Coles vyšší úspěšnosti než základní verze Maherova modelu. Při pohledu na Graf 8 

lze vidět, že nestabilita úspěšnosti predikce v rámci jednotlivých kol přetrvává i u 

základní verze modelu Dixon a Coles.   
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Graf 8 

 

Dixon a Coles rozšířili Maherův model o dvě úpravy. První úpravou byla funkce 

zvyšující pravděpodobnost výsledků 1:0 a 0:1 na úkor výsledků 0:0 a 1:1, tedy 

zvyšovali pravděpodobnost výhry jednoho z týmů na úkor remízového výsledku. 

Výsledná hodnota této úpravy 𝜌 = −0.18 ovšem znamená úplný opak a signalizuje, 

že v rámci české nejvyšší ligy dochází k přeceňování výsledků 1:0 a 0:1 na úkor právě 

výsledků 0:0 a 1:1.  

Druhou významnou úpravou Maherova modelu bylo odstranění statičnosti modelu tím, 

že vstupní parametry jsou váženy exponencionálně pro zvýšení váhy posledních 

zápasů na úkor starších informací. Ideální hodnota vážícího parametru byla stanovena 

funkcí 𝑆(𝜉) na 𝜉 = 0,0018. Tato úprava se v rámci odhadů výsledků potvrdila jako 

přínosná. Při pohledu na Graf 9 a Graf 10 je patrné, že trendová křivka průměrné 

odchylky mezi očekávaným počtem branek a skutečným během celé sezóny klesá, tedy 

jednotlivé odhady se v průběhu sezóny zpřesňují a jsou signifikantně menší (𝑝 <

0,01∗∗∗) než odhady u statické verze Maherova modelu.  
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Graf 9 

 

Graf 10 

 

 

4.3 Rue a Salvesen model 

Posledním testovaným modelem byl model Rue a Salvensen. Výsledné odhadnuté 

parametry před začátkem sezóny 2018/2019 pak lze nalézt v Tabulce 10. Tento model 

nevykázal příliš rozdílné hodnoty oproti klasické verzi modelu Dixon a Coles. 

V důsledku ztráty informací při výsledcích se skóre vyšším než 5 branek se výsledné 

parametry posunuly blíže k 0, jinak ovšem téměř kopírují výsledky modelu Dixon a 

Coles. V důsledku lehkého uhlazení parametrů pak model hůře reaguje na úpravy 
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pomocí Instat indexu než model Dixon a Coles s lehce vyššími parametry. Rue a 

Salvesen model určil výhodu domácího hřiště před začátkem sezóny 2018/2019 na 

hodnotu 0,30, tedy opět téměř totožná hodnota v porovnání s modelem Dixon a Coles 

(hodnota 0,31). Hodnota Rue a Salvesenovy úpravy vychází negativně (−0.09) stejně 

jako v základní verzi modelu Dixon a Coles (upravující hodnota byla rovna −0,18), 

což naznačuje častější výskyt remízových výsledků 0:0 a 1:1 na úkor výsledků 1:0 a 

0:1. 

Tabulka 10 - Odhadnuté parametry pomocí modelu 
Rue a Salvesen před začátkem sezóny 2018/2019 

   

Tým Útok Obrana 

FC Baník Ostrava 0.01 -0.20 

Bohemians 1905 -0.24 0.20 

FC Fastav Zlín -0.07 -0.32 

FK Dukla Praha -0.02 -0.45 

FK Jablonec 0.22 0.15 

FK Mladá Boleslav -0.11 -0.26 

MFK Karviná -0.06 -0.19 

SFC Opava n.d. n.d. 

1. FK Příbram n.d. n.d. 

SK Sigma Olomouc 0.16 0.40 

SK Slavia Praha 0.34 0.52 

1. FC Slovácko -0.39 0.11 

FC Slovan Liberec 0.03 0.04 

AC Sparta Praha 0.21 0.30 

FK Teplice -0.04 -0.09 

FC Viktoria Plzeň 0.37 0.37 

Výhoda domácího hřiště (γ)  0.30 

Rue-Salvesen úprava (ρ)   -0.09 
*n.d. - znamená nedostatek dat k určení z důvodu 

čerstvého postupu týmu do nejvyšší ligy  

 

Celkově vzato se při podrobnější analýze nepotvrdil vyšší přínos úprav modelu pomocí 

metod Rue a Salvesen na místo úprav pomocí metod Dixon a Coles, ba naopak model 

Dixon a Coles díky lehce vyšším koeficientům lépe reagoval při úpravě modelu pomocí 

Instat indexu, jak dokládá Tabulka 10.  

4.4 Srovnání výkonností modelů  

Po otestování všech možných verzí prediktivních modelů bylo provedeno srovnání 

pomocí Brierova skóre, které měří střední kvadratický rozdíl mezi odhadovanou 

pravděpodobností modelu a skutečným výsledkem. Menší hodnota Brierova skóre 
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znamená lépe kalibrované odhady modelu. Výsledky srovnání jsou k nalezení 

v Tabulce 11. Na základě tohoto srovnání vychází, že nejpřesnějším modelem pro 

predikci výsledků zápasů sezóny 2018/2019 nejvyšší české fotbalové ligy byl model 

Dixon a Coles, rozšířený o úpravu pomocí Instat indexu, který dosáhl nejnižší hodnoty 

Brierova skóre ve všech třech měřených úsecích testované sezóny. Nejhoršího 

výsledku dosáhla základní verze Maherova modelu, neupravená pomocí Instat indexu. 

Základní verze modelů Dixon a Coles a Rue a Salvesen dosáhla téměř totožných 

výsledků, v případě rozšíření obou modelů pak došlo k vyššímu zefektivnění u modelu 

Dixon a Coles, a to z důvodu lehce vyšších odhadů parametrů kvalit jednotlivých týmů 

a tedy vyšší následné úpravě těchto koeficientů. Úprava pomocí Instat indexu pak 

zaznamenala statisticky signifikantně nižší hodnotu než základní verze u všech tří typů 

testovaných modelů. Všechny verze modelu pak dokázaly snížit hodnotu Brierova 

skóre ve druhé polovině sezóny 2018/2019, což značí zlepšení v přesnosti odhadů 

výsledků v průběhu sezóny.   

Tabulka 11 - Srovnání testovaných modelů pomocí Brierova skóre na výsledcích sezóny 2018/2019 
1.české fotbalové ligy 

  Brierovo skóre 

  

Maherův model 

 

Dixon a Coles 
model  

Rue a Salvesen 
model 

Časový úsek  základní rozšířený  základní rozšířený  základní rozšířený 

1. polovina sezóny 2018/2019  0.665 0.600***  0.563 0.518***  0.565 0.546***   
2. polovina sezóny 2018/2019  0.601 0.578***  0.515 0.494***  0.529 0.515* 

Celkem celá sezóna 2018/2019  0.633 0.589***  0.539 0.506***  0.547 0.531*** 

*p≤0,10 **p<0,05 ***p<0,01          

 

4.5 Sázkové strategie a hypotéza efektivního trhu 

Podle testování modelů na datech ze sezóny 2018/2019 byla vybrána rozšířená verze 

modelu Dixon a Coles, která posloužila k získání odhadů výsledků zápasů pro základní 

část sezóny 2019/2020 české nejvyšší fotbalové soutěže. Sázkové strategie byly 

nejprve testovány na kurzech přímo vypsaných sázkovou kanceláří. Jedná se o 

nejpřesnější možný okamžik srovnání výkonosti modelu sázkových kanceláří a 

rozšířené verze modelu Dixon a Coles. Následně byly sázkové strategie testovány na 

uzavřených kurzech. Jedná se o poslední možný kurz před začátkem utkání. Tyto 

závěrečné kurzy již byly ovlivněny aktivitou sázejících na dané utkání. Celkově byly 

simulovány 3 typy sázkových strategií, kdy v prvním případě docházelo k sázkám 

pouze na výhry domácích týmů, ve druhém se jednalo o sázky čistě na remízový 

výsledek a ve třetím případě sázky pouze na výhry hostů. 
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Kurzy v okamžiku vypsání sázkovou kanceláří 

Rozptyly jednotlivých pravděpodobností výsledků zápasů lze najít v Grafu 11. 

V případě, kdy by oba modely byly schopny odhadnout skutečnou pravděpodobnost 

výsledku, byl by tento rozptyl nulový. Jak je z Grafu 11 (a.) a (c.) patrné, existovaly 

odhady výsledků zápasů, kde se jednotlivé modely určitým způsobem rozcházely 

v názoru na výsledek, tyto zápasy pak obsahovaly potenciál získat abnormální výnosy 

v případě vyšší přesnosti rozšířené verze modelu Dixon a Coles.   

Graf 11 (a.) 
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Graf 11 (c.) 

 

Tabulka 12 obsahuje výsledné srovnání simulace všech typů sázkových strategií. Pro 

potřeby simulace byla stanovena hodnota jedné sázky na velikost 100 Kč. Celkem bylo 

identifikováno 128 sázek, kde nejčastější sázkou byla výhra hostů a to v 61,7 % 

případů. Sázková strategie pouze na výhru hostů vyšla v rámci simulace jako 

nejziskovější, kdy celkový čistý zisk dosáhl hodnoty 44% v porovnání se vsazenou 

sumou. Dvou výběrový t-test prokázal u této strategie signifikantně vyšší průměrnou 

návratnost sázky, než byla průměrná očekávaná hodnota (𝑝 = 0,09∗). U testu strategie 

sázek na výhru domácích týmů nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl (𝑝 = 0,36). Test 

strategie sázek na remízový výsledek prokázal signifikantně menší (𝑝 = 0,04∗∗) 

průměrnou návratnost než průměrná očekávaná hodnota. V případě implementace 

všech těchto strategií současně t-test neprokázal signifikantní rozdíl (𝑝 = 0.21), tento 

typ strategie ovšem není tak obvyklý z důvodu možné kombinace sázek na jedno 

utkání. Dixon a Coles (1997) uvádí, že sázející se spíše specializují na jeden typ 

strategie.  
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Tabulka 12 - Shrnutí výsledků sázkových strategií pro ročník 2019/2020 nejvyšší české fotbalové ligy 

   Strategie    
  Výhra domácích Remíza Výhra hostů Celkem 

Počet identifikovaných sázek 29 20 79 128 

Úspěšnost sázek 66% 25% 47% 48% 

Čistý Zisk/Ztráta 692 Kč -398 Kč 3,501 Kč 3,795 Kč 

(%) 24% -20% 44% 30% 

Očekávaný zisk 570 Kč 438 Kč 2,142 Kč 3,150 Kč 

Rozdíl mezi očekávaným a reálným ziskem 122 Kč -836 Kč 1,359 Kč 645 Kč 

(%) 21% -191% 63% 20% 

* Velikost jedné sázky byla stanovena na 100 Kč    
 
** Identifikace sázek proběhla na základě 
vzorce: 
     

     

Pro lepší představu vývoje jednotlivých strategií je představen Graf 12, který zobrazuje 

vývoj kumulovaných zisků/ztrát pro všechny typy strategií. Na základě nálezu strategie 

umožňující získat signifikantně vyšší zisky je potvrzena alternativní hypotéza, že trh 

sportovních sázek na českou nejvyšší fotbalovou ligu v základní části ročníku 

2019/2020 nebyl efektivní v okamžiku vypsání sázek. Nastavené kurzy na výhru 

hostujících týmů sázkovou kanceláří umožnily v rámci simulace získat abnormální 

zisky a tím dochází k porušení předpokladu slabé formy teorie efektivního trhu, kdy na 

základě využití historických informací nelze získat abnormální zisky.  

Graf 12 
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Závěrečné kurzy před začátkem zápasu 

Tabulka 13 obsahuje výsledky simulace jednotlivých sázkových strategií v případě 

sázek na závěrečné kurzy před začátkem zápasu. V případě závěrečných kurzů jde 

sledovat zvýšení celkového počtu identifikovaných sázek ze 128 na 152, zároveň 

v rámci simulace došlo ke snížení úspěšnosti sledovaných sázek, což naznačuje 

zvýšení přesnosti odhadů pravděpodobnosti výsledku dle kurzu, to může být 

zapříčiněno vstupem přesnějších modelů na trh, které vedou k úpravě kurzů v důsledku 

sázek. I přes nižší úspěšnost sázek odhalila simulace stejně jako u vypsaných kurzů 

dvě dlouhodobě profitabilní strategie. Jako nejziskovější strategie stejně jako 

v předchozím případě vyšla strategie sázek na výhru hostů, celkový rozdíl mezi 

očekávaným a reálným ziskem v případě sázek na závěrečné kurzy silně poklesl na 

hodnotu 9 %. T-testy rozdílů mezi reálným a očekávaným ziskem všech typů strategií 

vyšly nesignifikantní a nelze tedy u žádné strategie dojít k závěru, že se jedná o 

abnormální zisky či ztráty. V důsledku tohoto zjištění nelze zamítnout hypotézu, že 

v případě sázek na závěrečné kurzy má trh slabou formu teorie efektivních trhů. 

Logickým, ale nepotvrzeným, důvodem může být přítomnost racionálních sázkařů, 

kteří odhalí možnost abnormálních zisků při vydání kurzů sázkovou kanceláří a svojí 

aktivitou srovnají kurz na spravedlivou hodnotu. 

Tabulka 13 - Shrnutí výsledků sázkových strategií pro ročník 2019/2020 nejvyšší české fotbalové ligy 

   Strategie    
  Výhra domácích Remíza Výhra hostů Celkem 

Počet sázek 26 33 93 152 

Úspěšnost sázek 58% 33% 38% 40% 

Reálný Zisk 552 Kč 677 Kč 3,141 Kč 4,370 Kč 

(%) 21% 21% 34% 29% 

Očekávaný zisk 524 Kč 781 Kč 2,884 Kč 4,189 Kč 

Rozdíl mezi očekávaným a reálným ziskem 28 Kč -104 Kč 257 Kč 181 Kč 

(%) 5% -13% 9% 4% 

* Velikost jedné sázky byla stanovena na 100 Kč 
 

  

** Identifikace sázek proběhla na základě vzorce:     
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Závěr 

Tato práce se zabývala studiem modelování výsledků fotbalových zápasů a přítomností 

lehké formy teorie efektivních trhů. V první části této práce byl představen teoretický 

rámec teorie efektivních trhů a možné důvody výskytu neefektivity na trhu sportovních 

sázek, které mohou vznikat neracionálním chováním sázkařů nebo špatným vypsáním 

kurzů ze strany sázkových kanceláří. Pro potřeby testování možnosti dosáhnout 

abnormálních zisků či ztrát, jejichž výskyt porušuje předpoklady teorie efektivního 

trhu, byly představeny modely schopné predikovat výsledky fotbalového zápasu a 

jejich možné rozšíření o úpravu pomocí Instat indexu, zachycující aktuální formu týmu 

pomocí pokročilé analytiky.  

Testování představených modelů na datech za sezónu 2018/2019 české nejvyšší 

fotbalové soutěže prokázalo signifikantní zlepšení přesnosti modelu v případě jejich 

rozšíření o úpravu pomocí Instat indexu. V rámci tohoto testování vyšla jako 

nejpřesnější rozšířená verze modelu Dixon a Coles. Tento model byl následně použit 

pro získání odhadů výsledků zápasů základní části sezóny 2019/2020 české nejvyšší 

fotbalové soutěže a implementaci simulovaných sázkových strategií.  

Sázkové strategie byly aplikovány na dva typy sázkových kurzů. V prvním případě se 

jednalo o kurzy vypsané přímo sázkovou kanceláří, které jsou ideální pro potřeby 

testování neefektivity ze strany prodávajícího, tedy ze strany sázkových kanceláří. 

Analýza následných sázkových strategií přinesla první dva důkazy o porušení slabé 

formy teorie efektivních trhů na českém trhu sportovního sázení, když strategie sázek 

na výhru hostů v identifikovaných zápasech dosáhla signifikantně větších zisků. 

Dalším důkazem byl výskyt strategie sázek na remízové výsledky v identifikovaných 

zápasech, která vykázala signifikantně vyšší ztrátu. Ta v případě výskytu lehké formy 

efektivity podle teorie efektivních trhů není možná.   

Ve druhém případě se jednalo o aplikaci sázkových strategií na uzavřené hodnoty 

kurzů, které v přítomnosti racionálních sázkařů na trhu mají reflektovat spravedlivé 

kurzy. Výsledky analýzy sázkových strategií sice přinesly dvě možné ziskové strategie, 

ale žádná z těchto strategií nevykázala signifikantně vyšší než očekávanou ziskovost. 

Nelze tedy vyvrátit, že měl český sázkový trh pro fotbalové zápasy hrané během 

základní části sezóny 2019/2020 nejvyšší české fotbalové ligy slabou formu efektivity 

podle teorie efektivních trhů. Logickým vysvětlením odstranění neefektivity přítomné 

u vypsání kurzů je přítomnost racionálně jednajících sázkařů, kteří dokáží správně 
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identifikovat možnost abnormálních zisků a svým sázením upravit kurzy na 

spravedlivou hodnotu.  

Právě chování sázejících a jejich skutečná racionalita jsou logickým navázáním na 

výsledky této práce pro vytvoření úplného obrázku situace na českém sázkovém trhu a 

potvrzení či vyvrácení názoru veřejnosti, že sportovní sázení je hazardní hra, a proto 

spadá pod hazardní zákon, ale ve skutečnosti spíše připomíná situaci na jiných 

finančních trzích, kde informovaný racionální sázející může dosáhnout pomocí 

sázkové strategie dlouhodobých zisků, jak potvrzuje tato práce. Získat data mapují 

chování sázejících je ovšem velmi obtížné, a proto tato oblast zůstává v odborné 

literatuře zatím neprozkoumaná. Zajímavý by byl zajisté i případný pohled na chování 

sázejících podle skupin (pohlaví, věk, zkušenosti se sázením) a analyzovat, zda tyto 

skupiny podléhají různým zkreslením. 

Potvrzením zlepšení přesnosti modelu pomocí využití pokročilé analytiky byl položen 

stavební kámen pro testování dalších možností, jak rozšířit modely predikující 

výsledky fotbalových zápasů pro zachycení většího počtu informací a dosáhnout větší 

přesnosti výsledků. Přestože fotbal zůstává dynamickou hrou, kde nikdy nebude možné 

se 100 % pravděpodobností určit výsledek zápasu z důvodu externích faktorů, které 

nelze matematicky vyjádřit, existují zde určitě kvalitnější modely, které nebyly 

v odborné literatuře doposud zpracovány, protože přináší zisky jejich majitelům.  
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