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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Please provide your assessment of each of the following four categories. The minimum 
length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
Práce se zaměřuje na modelování výsledků ve fotbale a má dva hlavní přínosy. Prvním je zlepšení 
prediktivní síly dosavadních modelů přidáním proměné Instat index, která měří přínos jednotlivých 
hráčů. Druhým přínosem je testování slabé hypotézy efektivního trhu ve dvou časových momentech – 
vydání a uzavření kurzu. Výsledky modelů ukazují abnormální výnosy v době vypsání sázkových 
kurzů, avšak nikoliv v době uzavření kurzu. To naznačuje, že na trhu jsou racionální sázající, jejichž 
aktivita vyrovnává hladinu kurzů na spravidlivou hodnotu. Z pohledu stávající literatury a ekonomické 
teorie je důležitý především druhý přínos. Práce totiž naznačuje, že kurzy při vydání nejsou 
spravedlivé, a tedy ukazují na neoptimální chování na straně buď sázkových kanceláří, anebo 
sázejících. 
 
Methods 
Michael pro modelování výsledků používá prediktivní modely užívané v odborné literatuře a porovnává 
jejich vzájemnou úspěšnost (Maherův, Dixon a Coles a Rue a Salvanes model). Michael v práci jasně 
a srozumitelně vysvětluje základní statistické pojmy i pokročilé modely, dokáže je také správně 
implementovat v analýze. 
Drobným nedostatkem je, že některé části metodologie a výsledků by pro úplné pochopení mohly být 
zevrubněji popsány. Jedná se například o 1) detailnější popsání parametrů modelů, které jsou pro 
predikci odhadovány, 2) diskuze mechanismů, proč se mezi sebou liší výsledky výnosů u kurzů při 
vydání a uzavření sázek.  
 
Literature 
Michael v přehledu literatury shrnuje teorie efektivních trhů a její kritiku, která se zaměřuje především 
na behaviorální zkreslení na straně sázejících, a dává základní přehled statistických modelů pro 
predikci výsledků. Michael používá soudobou literaturu věnující se tomuto tématu a přehledně ji 
shrnuje. Přecijen méně prostoru by se mohlo věnovat jednotlivým behaviorálním zkreslením, jejichž 
přítomnost analýza přímo netestuje, a tak by pro pochopení kritiky efektivních trhů stačila jedna 
kapitola udávající jejich přehled. 
 
Manuscript form 
Práce je logicky strukturována a je napsaná solidním odborným jazykem. 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
Diplomová práce studuje téma sportovního sázení z nového pohledu, kdy nejenom zrobustňuje 
stávající modely o novou proměnnou, ale zároveň zkoumá teorii efektivního trhu díky pohybu výnosů 
mezi vypsáním a uzavřením sázek. Otázku efektivity zkoumá navíc na novém datasetu z české 
fotbalové ligy. Pro analýzu Michael využívá v literatuře standardních pokročilých statistických modelů 
a výsledky z analýzy korektně interpretuje.  
 
Práce z mého pohledu splňuje nároky diplomové práce na IES, a to jak adekvátní metodologií a prací 
s ní, tak svým přínosem. Drobnými nedostatky jsou ne vždy dokonale popsaná metodologie a diskuze 
k mechanismům výsledků. Výsledky Urkund analýzy nenaznačují významnou podobnost s jinými 
zdroji. 
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Práci doporučuju k obhajobě a navrhuji známku A. 
 
Otázky k diskuzi: 

1) Jaké jsou možné důvody neefektivity u vypsaných sázkových kurzů na straně jak sázejících, 
tak sázkových kanceláří? Je možné, že kurzy jsou sázkovými kancelářemi záměrně 
nastaveny neoptimálně? 

2) Modely z mého pohledu zatím nepracují s daty, které nejsou fixní během zápasu. To je 
například, jak dokáže trenér reagovat na nepříznivý stav (střídání, změna taktiky), a tím 
ovlivnit výsledek. Je v literatuře diskuze ohledně využití těchto variabilních proměnných 
v modelování výsledků, ať už ve fotbale nebo v jiných oblastech?   

3) Autor zmiňuje, že jedním z možných rozšíření analýzy, pokud by byla dostupná data, je 
podívat se na strategie sázejících podle jejich charakteristik (např. pohlaví, věk). Jaké 
hypotézy by na základně odborné literatury autor formuloval ohledně strategií a možných 
behaviorálních zkreslení při analýze podle pohlaví a věku? Případně jaké další důležité 
charakteristiky se v literatuře diskutují? 

 

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

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 28 
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Literature                     (max. 20 points) 18 
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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 

 

 


