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Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
Hlavním cílem Michaelovi práce je vylpešit stávající modely predikující výsledky fotbalových utkání na 
základě historických dat. Michael přirovnává situaci na sázkových trzích k trhům finančním a ve své 
práci testuje teorii lehké formy efektivních trhů, tedy, že fotbalový výsledek nelze určit na základě 
historických výsledků. Pro svou práci použil dva typy sázkových kurzů, (1) vypsané přímo sázkovou 
kanceláří a (2) uzavřené hodnoty sázkových kurzů. V prvním případě jeho výsledky přinesly důkazy o 
porušení teorie lehké formy efektivních trhů, když strategie sázek na výhru hostů v identifikovaných 
zápasech dosáhla signifikantně větších zisků. Ve druhém případě, zvolené sázkové strategie 
nevykázaly signifikantně vyšší než očekávanou ziskovost. Michael druhý případ vysvětluje racionalitou 
sázkařů, kteří dokáží správně odhalit možnost abnormálních zisků. Celkově tato práce představuje 
vysokou přidanou hodnotu k tématu predikce výsledků fotbalových zápasů.   
 
 
Methods 
Silně oceňuji Michaelovu znalost statistických modelů a jejich správného použití. Z textu je zřejmé, že 
používá již zaběhnuté modely, které je ale třeba stále vyvíjet v kontextu nových dat a behaviorálních 
poznatků. Na druhou stranu mi v práci chybí deskriptivní přehled použitých proměnných a dále (i když 
to není autorova chyba) definice Instat indexu. Nyní je velmi složité odhadnout jaká proměnná (použitá 
pro sestavení Indexu) měla na zlepšení modelů vliv. V tomto ohledu je možné se domnívat, že Instat 
index používá proměnné, které již v modelu jsou.  
 
 
Literature 
Literární přehled odráží autorovo znalost tématu a je velmi dobře strukturována. Nicméně, bych ocenil 
aktuálnější články k tématu (ať už behaviorální poznatky v kontextu finančních trhů, tak celkově, studie 
o datové analytice v kontextu sportu). 
 
Manuscript form 
Studie vyhovuje potřebám Magisterské práce. Ocenil bych použití anglického jazyka a pokročilejších 
editačních nástrojů. 
 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Celkově, Michael ukázal velmi dobré praktické použití teoretických znalostí. Čtenář je schopen rychle 
pochopit hlavní myšlenku celé práce, která je tím pádem velmi dobře strukturovaná. Během obhajoby 
bych se zeptal na „hypotetickou“ deifinici Instat Indexu a dále na použití výsledků v praxi, pokud je 
ještě autor nepoužil. Také by mě zajímalo, zda by se model nedal použít na odhalení korupčních 
zápasů, jak bylo v českém prostředí v minulosti známé.  
 
 
 

 



Report on Bachelor / Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: Bc. Michael Augustin 

Advisor: PhDr. Václav Korbel Ph.D. 

Title of the thesis: 
Modelování výsledků fotbalového zápasu a hypotéza 
efektivního trhu u sportovního sázení 

 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 29 

Methods                       (max. 30 points) 25 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 84 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) B 

 
 
NAME OF THE REFEREE: Matěj Opatrný 
 
 
DATE OF EVALUATION: 1.9.2020         

___________________________ 
Referee Signature 



 

 
 
EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 

TOTAL GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 
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