
Abstrakt
Tato bakalá�ská práce zkoumá moûn˝ vliv spot�ebního chování, konkrétn� dis-
tribuce zdroj� zlata a efektivity b�hem nakupování, hrá�� hry DotA 2 na jejich
v˝konnosti. Byla shrnuta relevantní literatura z posledních let a byl sestaven
datov˝ soubor obsahující více neû 91 tisíc datov˝ch bod� z rozhraní Open-
Dota API, jeû byl pouûit ke zkoumání tohoto vztahu. Na �ty�i datové sady
obsahující 12 prom�nn˝ch rozd�len˝ch na základ� pozice hrá�e a v˝sledku hry
byly pouûity algoritmy uspo�ádané logistické regrese a K-Means algoritmus se
záv�rem, ûe byl vysv�tlen pouze zlomek variability (pr�m�rné hodnoty McFad-
denova R2 6,2% a Cox & Snellova R2 11,7%) a shluková anal˝za s p�esností
38,25%. Tyto v˝sledky byly podpo�eny korela�ní anal˝zou, která ukázala nízké
hodnoty korela�ního koeficientu závislé prom�nné v˝konnost. Navzdory t�mto
v˝sledk�m byly v jednotliv˝ch v˝konnostních skupinách objeveny zákonitosti
potvrzující vyööí efektivitu zkuöen�jöích hrá�� v oblasti spot�ebního chování
se silnou statistickou v˝znamností. Záv�rem byla p�ítomnost tohoto efektu,
avöak jeho velikost sama o sob� není dostate�ná k p�edpov�di závislé prom�nné.
V˝sledek nazna�uje moûnou p�ítomnost dalöích prom�nn˝ch, které mají vliv na
vysv�tlovanou prom�nnou, jeû nejsou v anal˝ze zahrnuty.
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