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Abstrakt
Předmětem této práce je prozkoumání volně dostupných dat o hráčích fotbalu.
Práce vysvětluje rozdíly mezi přestupovou částkou a tržní hodnotou fotbalového hráče a hledá příznaky, které mají na přestupovou částku fotbalistů největší vliv. Takovéto příznaky jsou vizualizovány se speciálním zaměřením na
časový horizont a státní příslušnost hráče. Dále jsou vyhodnoceny závěry podobných projektů a následně jsou na nasbíraná data experimentálně použity
různé regresní modely pro predikci přestupových částek. Výsledky predikcí
jednotlivých modelů jsou porovnány a je určen nejpřesnější z nich.
Hlavním přínosem této práce je poskytnutí volně dostupného modelu pro
predikci přestupových částek široké veřejnosti.
Klíčová slova predikce přestupových částek, vizualizace statistik fotbalových hráčů, analýza dat fotbalových hráčů, přestupový trh, strojové učení,
regresní modely, Python
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Abstract
The aim of this thesis is to explore free available data about football players. It explains variances between transfer value and market value and seeks
attributes that have a major influence on the player’s transfer value. The paper visualizes these attributes with special focus on seasons and nationality.
Moreover, it evaluates results from other similar projects and various regression models for a prediction of transfer value are experimentally applied to
collected data. Additionally, results of individual models are compared and
the most accurate model is determined.
The main purpose of this work is to provide an available prediction model
for transfer value to the general public for free.
Keywords transfer value prediction, football player statistics visualization,
football player data analysis, transfer market, machine learning, regression
models, Python
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Úvod
Fotbal je nejpopulárnější sport na světě. Dokáže poskytnout hodiny zábavy,
semknout lidi. Nejen když ho lidé sami hrají, ale i když se dívají na své oblíbené
kluby ať v televizi, nebo přímo na stadionu. Přední světové kluby mají miliony
fanoušků po celém světě. Nese to s sebou obrovskou zodpovědnost, žádný klub
nechce své věrné stoupence zklamat. Všichni chtějí vyhrávat vytoužené trofeje.
K tomu je potřeba mít silný a stabilní kádr hráčů.
V minulosti týmy těžily zejména ze svých akademií, ze kterých si vybíraly
své odchovance. Dnes je situace odlišná. Vzniklo mnoho uměle vytvořených
klubů bez výraznější historie s o to výrazněji movitým majitelem (např. PSG,
Manchester City, RB Lipsko). Do fotbalu se vložily obrovské peníze a kluby
začaly kupovat talenty z celého světa za rekordní částky.
První zaznamenaný přestup světa za více než £100 se uskutečnil v roce
1893. Z WBA přestoupil Willie Groves do týmu Aston Villa. [1] Trvalo téměř
90 let, než se přestupová částka vyhoupla přes jeden milion. V roce 1979 se takový přestup uskutečnil mezi týmy Birmingham City a Nottingham Forest. [1]
Trevor Francis přestoupil za £1,15 mil. Stomilionová hranice byla překonána
v roce 2013. Za 101 milionů € se stěhoval z Tottenham Hotspurs do Realu
Madrid velšský křídelník Gareth Bale. [2] Na první dvouset milionový přestup
se nemuselo čekat příliš dlouho. O pouhé 4 roky později přestoupil Neymar Jr.
z Barcelony do francouzského PSG za 222 milionů €. [3] To jen ukazuje na
strmě stoupající trend v částkách za přestupy fotbalových hráčů.
Přestupová částka je často odlišná od tržních hodnot hráče. Například
odhadovaná tržní hodnota Neymara Jr. v okamžiku zmíněného přestupu dosahovala 100 milionů € [3], tedy méně než poloviny přestupové částky. Naopak
velšský záložník Aaron Ramsey přestoupil do Juventusu Turín v polovině roku
2019 zdarma, přičemž jeho odhadovaná tržní hodnota se v té době pohybovala
kolem 40 milionů €. [4] Zatímco tržní hodnota je modelována na základě statistik a vlastností hráče sportovními odborníky, jakými jsou například fotbaloví
manažeři, sportovní novináři nebo crowsourcingová webová stránka Transfer1

markt 1 , přestupová částka je skutečná cena za hráče zaplacená na přestupovém
trhu. [5]
Přestupovou částku ovlivňuje mnoho dalších faktorů, některé se nedají
vysvětlit statistikami. Pokud klub rychle potřebuje dokončit přestup, jelikož
se blíží konec přestupového období (ta jsou dvě v sezóně – letní a zimní,
konkrétní časové rozmezí určuje fotbalová asociace daného státu), nebo pokud
nutně potřebuje doplnit tým, je ochotný vynaložit větší finanční prostředky
na získání daného hráče. Stejně tak pokud je o hráče zájem z vícero klubů,
snaží se své konkurenty přeplatit.
Hráč, kterému v klubu vyprší smlouva, se stává volným hráčem. Jedná se
o tzv. Bosmanovo pravidlo zavedené v roce 1995. [6] Volní hráči přestávají
být vázáni na klub a mohou podepsat s kterýmkoliv jiným klubem. Proto
prodávající kluby mnohdy slevují ze svých nároků a jsou ochotni přistoupit
na nižší částky, aby získali alespoň nějakou finanční kompenzaci za hráče,
kterému končí brzy smlouva.
Přestup hráče nemusí být pouze za účelem posílení mužstva. Může také
výrazně ovlivnit prestiž klubu. Akcie italského klubu Juventus Turín podle
MarketWatch2 dva měsíce po přestupu Cristiana Ronalda zvýšily svou hodnotu z €0,741 na €1,67 za kus. [7] Přestože se přestup uskutečnil za 117 mil. € [8],
pro klub byl z ekonomického hlediska strategický.
Důležitou úlohu má na přestupovém trhu tzv. výkupní klauzule. Jedná
se o položku uvedenou ve smlouvě hráče s klubem. Existují 2 typy výkupní
klauzule a české názvosloví je nerozlišuje (v angličtině jsou odlišeny – release
clause a buy-out clause).
Většina fotbalistů má ve své smlouvě s klubem uveden první typ klauzule (angl. release clause). Pokud nějaký klub projeví zájem o hráče, splní
všechny podmínky dané klauzule a nabídne minimálně takovou částku, která
je v klauzuli zakotvená, klub, ve kterém je hráč vázaný smlouvou, musí takovou nabídku přijmout. Zájemce je poté oprávněn kontaktovat samotného
hráče. [9] Hráči španělské ligy ji mají ve smlouvě povinně zakotvenou. Aby
se tak předešlo nechtěným transferům ze strany prodejního klubu, španělské
kluby začaly svým hvězdám do smlouvy uvádět astronomicky vysoké výstupní
klauzule. Nejvyšší výstupní klauzuli (1 mld. €), má ve své smlouvě francouzský
útočník Karim Benzema z Realu Madrid [10].
Druhý typ výkupní klauzule (angl. buy-out clause) umožňuje samotnému
hráči vykoupit se ze smlouvy s klubem. Pokud hráč nejeví zájem o další spolupráci s klubem ještě před vypršením smlouvy, může aktivovat tento typ výkupní klauzule a stát se volným hráčem. [9] Ve Španělsku je opět tato klauzule
povinná. Právě díky ní byl uskutečněn rekordní přestup Neymara Jr. Ačkoliv FC Barcelona neměla v plánu hráče prodat, PSG poskytlo Neymarovi Jr.
1
2

https://www.transfermarkt.de/
https://www.marketwatch.com/

2

peníze na jeho vykoupení, ten aktivoval výkupní klauzuli ve výši 222 mil. €,
rozvázal smlouvu [11] a poté podepsal smlouvu s klubem z Paříže.
Ve světě fotbalu dlouho neexistovalo omezující pravidlo pro přestupy, jaké
používá již desítky let hokejová NHL v podobě platových stropů, a spousta
klubů se čím dál tím více zadlužovala. Z toho důvodu UEFA v roce 2009
zavedla pravidlo finančního fair play. Evropské kluby od té doby nesmí vykazovat výraznou ztrátu za posledních 5 let, která by mohla znamenat bankrot.
Pravidlo finančního fair play se osvědčilo jako velmi prospěšné. V prvních
pěti letech platnosti se ztráty klubů snížily na méně než 20 % v porovnání
s dluhy před zavedením pravidla. [12] Mnoho klubů našlo v tomto pravidlu
kličky a začalo praktikovat přestupy na splátky, hostování s následnou povinnou opcí na přestup. Do jisté míry se těmito způsoby dá pravidlo obejít.
Porušení pravidla může mít pro kluby fatální následky. UEFA může kromě
peněžitých pokut v krajním případě klub vyloučit ze soutěží. Mezi posledními
týmy, kterým UEFA uložila takovýto trest, byl AC Milán. Klub byl vyřazen
z evropských soutěží na sezónu 2019/20. [13]
Existují firmy, které se zaměřují na sběr a analýzu dat o fotbalových hráčích. Jednou z nich je česká firma 11Hacks3 . Tato společnost se mimo jiné
zaměřuje i na vylepšení strategie skautingu klubu. Disponují velkým množstvím dat o hráčích nakoupených od dodavatelů. Na základě analýzy těchto
dat mohou najít pro klub vhodné posily a zvýšit úspěšnost přestupů až o 25 %.
Služby této firmy se klubu vyplatí, dokáží ušetřit peníze za případné nevhodné
přestupy (jako příklad byl uveden přestup Semiha Kayi do pražské Sparty).
Přesto jsou jejich služby stále velmi nákladné a mnohdy si je klub nemůže
dovolit. V České republice začala takovéto analýzy v posledních dvou sezónách využívat Slavia Praha, pro kluby z předních světových lig je to již běžná
záležitost. [14]
Tématem této práce je predikce přestupových částek fotbalových hráčů
v transferu uzavřeném mezi dvěma kluby. Do přestupové částky se nezahrnují částky zaplacené za předchozí hostování nebo případné bonusy, které
mohou vejít v platnost až po splnění určitého kritéria. Tyto predikce mohou
posloužit týmům, které si budou moci zmapovat přestupový trh a odhadnout
přestupové náklady na požadovaného hráče, nebo novinářům, kteří při oficiálně nezveřejněné přestupové částce získají na základě dostupných dat solidní
odhad.
Existuje mnoho predikcí, kde se na základě dostupných dat o hráči odhaduje tržní hodnota hráče. Predikcí konkrétních přestupových částek se nezabývá téměř žádná z nich a pokud ano, není volně dostupná. Hlavní motivací
k realizaci tohoto tématu je poskytnutí volně dostupného a spolehlivého modelu pro všechny, kteří mají zájem o fotbalový trh.
Mnoho sportovních asociací, především v USA (např. hokejová NHL, basketbalová NBA), poskytuje volně dostupné API, ze kterého je možné stáhnout
3
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Cíl práce
si úplná oficiální data týkající se sportovní ligy zaštiťované danou asociací.
O fotbalových datech toto ovšem neplatí, je nutné si za ně zaplatit. Další
motivací této práce je proto také shromáždit dostatek relevantních dat o fotbalu do jednoho projektu a poskytnout je následujícím zájemcům v jednotném
a uceleném formátu.
První kapitola této práce je věnována získání dat o přestupech týmů a statistikách hráčů z pěti nejlepších evropských lig v období 2015/16 až 2019/20
(resp. 2014/15 až 2018/19 pro statistiky), jejich sloučení a následné transformaci do výsledné tabulky ve vhodném formátu.
Informace o již vytvořených konkrétních projektech týkajících se nejen
přestupových částkách hráčů fotbalu, ale i tržních hodnotách hráčů fotbalu
jsou k dispozici v jednotlivých podkapitolách kapitoly číslo 2.
Ve třetí kapitole lze nalézt různé vizualizace vytvořené nad výslednou tabulkou. Tyto vizualizace jsou potřebné k porozumění struktury dat před samotnou experimentální fází.
Poslední, čtvrtá kapitola popisuje experimenty nad výslednou tabulkou
z první kapitoly. Kapitola se zaměřuje na tvorbu příznaků a použití dat v regresních modelech s následným vyhodnocením přesnosti predikce.

Cíl práce
Bakalářská práce si za hlavní cíl klade nalezení spolehlivého modelu pro predikci přestupových částek fotbalových hráčů.
Dílčí teoretické cíle pro splnění cíle hlavního jsou provedení rešerše zdrojů
volně dostupných dat o hráčích fotbalu s primárním zaměřením na přestupy
a přestupové částky a rešerše známých metod používaných pro predikce prodejních a tržních cen hráčů.
Prvním cílem praktické části je vizualizace dat se speciálním zaměřením na
časový vývoj cen a závislost na národnostech pro lepší porozumění struktury
dat. Dalším cílem je tvorba vhodných příznaků z nasbíraných dat, na které
jsou následně aplikovány vybrané prediktivní modely. Výsledky modelů jsou
srovnány a je vyhodnocena jejich spolehlivost.
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Kapitola

Data
Tato kapitola se zabývá stahováním dat, jejich popisem a následným zpracováním do požadovaného formátu. Všechna tato podtémata jsou rozdělena do
samostatných podkapitol.
Získání volně dostupných dat ohledně statistik fotbalových hráčů je poměrně velký problém. Spousta webových stránek výslovně zakazuje stahovat
jejich data pro jakékoliv účely a ty, které to dovolují, si účtují nemalé poplatky
za využívání jejich API. Toto je důvodem poměrně malého počtu relevantních
a důvěryhodných dat, která se jsou využívána v této bakalářské práci. Jejich
popis lze nalézt v podkapitole 1.3. Data musela být později ještě omezena
na pět lig (Anglie, Španělsko, Itálie, Německo a Francie) a přestupy ze sezón
2015/16 až 2019/20 pro velkou absenci ostatních záznamů.
Nelze zde také počítat s interními záležitostmi a okolnostmi (např. nedostatek hráčů určitého postu v daném týmu nebo jak je pro tým daný hráč
potřebný), programem jednotlivých týmů (týmy účastnící se více soutěží mají
zpravidla širší kádr, který je v případě nedostatku hráčů třeba doplnit) či finanční situací (platy fotbalových hráčů, porušení pravidla finančního fair play
v případě velké ztráty na přestupovém trhu, výstupní klauzule ve smlouvě).
Žádná z těchto informací není volně dostupná.
V této práci by bylo zajímavé získat také koeficienty sociálních hodnot“
”
hráče, které by určovaly například oblíbenost hráče mezi lidmi, jak velký zájem médií o hráče je, či počet sledujících na různých sociálních sítích. Žádný
z těchto nápadů není v této bakalářské práci realizován z důvodů uvedených
výše. Pokusy o web scraping stránek Google4 selhaly z důvodu ochrany testem CAPTCHA. Hlavním důvodem web scrapingu stránek vyhledávačů byla
snaha o získání komplexnějších dat o každém hráči a zahrnutí více příznaků
do této práce.
4
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1.1 Použité nástroje
Data byla zpracována pomocí skriptů v programovacím jazyce Python5 . Tento
jazyk byl zvolen z důvodu velkého množství knihoven podporujících jednoduchou práci s daty. Pro práci s Python skripty byl užit webový open-source
software Jupyter Notebook6 . Jupyter Notebook byl pro tuto práci zvolen především kvůli jednoduchosti a možnosti spuštění kódu v samostatných blocích.
Tato funkcionalita byla užita v situacích, kdy nebylo nutné spouštět celý skript
znovu (například při stahování dat z internetu, spojování souborů nebo práci
s modely). Další výhodou je možnost okamžitého výstupu pod každým blokem
kódu. Tato možnost byla využita především při vizualizaci dat.

1.1.1 Knihovny
Python poskytuje širokou škálu knihoven usnadňující práci s daty. Při stahování a zpracování byly použity knihovny:
pandas – Open-source knihovna7 využívaná pro rychlou práci s daty. Umožňuje rychlé načtení různých formátů, zobrazení do tabulek (tzv. DataFrame) a jednoduchou práci s nimi.
NumPy – Knihovna8 poskytuje infrastrukturu pro práci s vektory, maticemi
a obecně vícerozměrnými poli. Kromě potřebných datových struktur přitom nabízí i řadu užitečných matematických funkcí pracujících s těmito
strukturami.
BeautifulSoup a requests – Tyto knihovny9 vytvořené pro stahování dat
umožňují snadné odesílání HTTP požadavků na server a následné extrahování potřebných dat, což bylo využito během web scrapingu.
re – Regulární výrazy (Regular Expressions) dostupné v balíčku re10 umožňují jednoduché nalezení shod porovnávaných řetězců. Jejich využití bylo
uplatněno především v úpravách jednotlivých záznamů v souborech během úprav dat.

5

verze 3.7.4
https://jupyter.org/
7
https://pandas.pydata.org/
8
https://numpy.org/
9
https://pypi.org/project/beautifulsoup4/ a https://pypi.org/project/requests/
10
https://docs.python.org/3/library/re.html
6
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1.2 Stahování dat
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná stránka, která by poskytovala aktuální
data zdarma pro jakékoliv užití v rozsáhlém měřítku, byl proces stahování dat
rozdělen do dvou částí.
První částí bylo nalezení co největšího množství relevantních, volně dostupných dat na internetu. Pro tyto účely se osvědčila nejlépe stránka Kaggle11 ,
která poskytuje široké spektrum open-source datasetů a projektů. Z této internetové stránky pochází většina získaných dat, která jsou vždy volně dostupná
ke stažení v jednotlivých projektech.
Druhá fáze přišla ve chvíli, kdy byla první fáze vyčerpána a stále chyběla
data nejpodstatnější – o přestupech fotbalových hráčů. Pro tyto účely posloužila webová stránka FootyRoom12 , která nijak neomezuje klienta v podmínkách užití. Tento web neposkytuje žádné API, tudíž bylo nutné najít jiný
způsob stažení dat. Jako nejlepší řešení se ukázal jednoduchý web scraping
této webové stránky. Data o záznamech přestupů z jednotlivých sezón byla
stažena ve formátu HTML. Pro tento účel byly využity knihovny Pythonu
requests a BeautifulSoup. Následně prošel stažený HTML soubor úpravami.
Z těchto úprav vznikla finální podoba získaných dat – soubor transfers.csv.
Veškerý kód použitý v druhé fázi stahování dat je k dispozici v souboru footyroom_scraping_and_edit.ipynb.
Všechna data získaná z různých odkazů a projektů byla uložena do samostatných souborů. Popis těchto souborů lze najít v následující podkapitole.

11
12

https://www.kaggle.com/
https://footyroom.co/
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1.3 Popis získaných dat
Tato podkapitola se zabývá popisem stažených souborů, které byly využity
pro následnou práci. Slouží pro lepší porozumění struktury a významu jednotlivých dat. Celkem jsou získaná data rozdělena do 9 souborů.

1.3.1 player_stats.csv
Data pojednávající o nejdůležitějších informacích přibližně 13 000 vybraných
hráčů z celého světa, kteří byli zapsaní na soupisku svého týmu na sezónu
2018/19, byla stažená ve formátu csv z projektu Football/Football players
price prediction. [15] Autor dataset naposledy aktualizoval v jarní části sezóny 2018/19. Původ dat je z webové stránky Transfermarkt13 , která patří
v oblasti fotbalových statistik mezi nejdůvěryhodnější a nejrozsáhlejší zdroje.
V tomto souboru jsou uložené statistiky hráčů z celé jejich kariéry. Jedná se
především o data na pozicích brankářů či záložníků, pozice obránců a útočníků
jsou zastoupeny ve skromnějším množství.
Tento soubor obsahuje kromě základních informací o hráčích (jako jsou
například jméno, národnost, klub, věk...) také údaje o jejich počínání si v různých soutěžích (počet gólů, asistencí, karet atd.). Sloupce *_champ označují
domácí ligu, *_cup domácí pohár, *_continent kontinentální klubové poháry
a *_nation statistiky na mezinárodní úrovni. Data ve sloupci end_contract
nejsou úplná. Stejně tak je neúplný sloupec first_name, kde chybí hodnoty
pro hráče, kteří nemají jméno (resp. mají, ale hrají pod přezdívkou, jelikož je
jejich jméno příliš dlouhé).
Data jsou aktuální pro sezónu 2018/19.

Obrázek 1.1: Ukázka souboru player_stats.csv
13

https://www.transfermarkt.de/
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Obrázek 1.2: Informace o souboru player_stats.csv

1.3.2 injuries.txt
Soubor injuries.txt obsahuje data týkající se všech zranění v průběhu kariéry
2580 hráčů z pěti nejlepších evropských lig (Anglie, Španělsko, Itálie, Německo
a Francie). Data byla stažena ve formě plaintextu z projektu soccer-playersinjuries. [16] Poslední aktualizace byla provedena na konci sezóny 2018/19.

9
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Data jsou převzata ze stránek Transfermarkt a L’Équipe14 , jednoho z nejuznávanějších deníků z oblasti sportu. Textový soubor byl převeden na csv
soubor s názvem injuries.csv. Ten je poměrně nevyčištěný a obsahuje několik
špatně vyplněných záznamů, které byly následně upraveny nebo odstraněny.
Nejdůležitější sloupec injuries obsahuje seznam zranění hráče ve formátu
(sezóna, typ_zranění, doba_rekonvalescence_ve_dnech). Dále opět obsahuje základní informace o hráčích, ale také sloupec foot, který určuje preferovanou nohu hráče, a sloupec club_value, který obsahuje hodnotu klubu,
kterému hráč přísluší.
Data jsou aktuální pro sezónu 2018/19.

Obrázek 1.3: Ukázka souboru injuries.csv

Obrázek 1.4: Informace o souboru injuries.csv
14

https://www.lequipe.fr/
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1.3.3 transfers.csv
Data ze záznamů o přestupech hráčů z/do 5 nejlepších evropských lig za posledních 11 sezón byla stažena z webových adres https://footyroom.co/
transfer-center?league={league}&year={year}&window=all. Identifikátor {league} je unikátní identifikátor ligy a {year} je rok ve formátu YYYY,
ve kterém začala sezóna.
Data byla spojena do jednoho souboru transfers.csv. Ten obsahuje přes
12 000 záznamů, ve kterých je uvedený klub, ze kterého přestupuje, klub, do
kterého přestupuje, celé jméno hráče, přestupovou částku a sezónu, ve které
se přestup uskutečnil. Pro následnou práci se se všemi přestupy počítá jako
s přestupy, které proběhly před začátkem sezóny uvedené v záznamu. Žádný
přestup, který byl uskutečněn v průběhu sezóny, se tudíž neodlišuje od ostatních přestupů. Bylo tak učiněno především z důvodu pracovních dat, jelikož
nejsou přístupné částečné sezónní statistiky, pouze ty konečné. V průběhu sezóny se kádry týmů příliš nemění, většina přestupů je uskutečněna právě v létě
před začátkem sezóny.
Data jsou aktuální pro sezóny 2009/10 – 2019/20.

Obrázek 1.5: Ukázka souboru transfers.csv

Obrázek 1.6: Informace o souboru transfers.csv
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1.3.4 season_stats
Složka season_stats je tvořena 5 soubory season_stats_{season}.csv, kde {season} určuje sezónu z let 2014-2019, k níž se daný soubor vztahuje. V těchto
souborech jsou k nalezení podrobné statistiky všech hráčů hrajících v dané
sezóně v jedné z pěti nejlepších lig Evropy, nejvyšší ligy Skotska a Nizozemska. Všechny tyto datasety jsou z projektu Statbunker Football Statistics. [17]
Jako původní data uvádí autor data ze stránky Statbunker15 , která se zabývá
sportovními statistikami a online informacemi ze sportovních utkání.
Soubory obsahují shodně 57 sloupců, ve kterých jsou uvedeny základní
informace o hráčích (např. jméno, sezóna, tým), jejich statistiky z průběhu sezóny (počet gólů, startů či asistencí. . .), ale i konkrétnější statistiky, kterými
jsou například počet gólů hlavou, nejčastější adresát asistencí nebo počet minut na obdrženou kartu. Z důvodu shodných sloupců jsou všechny soubory
pro jednoduchost sloučeny do souboru s názvem season_stats.csv
Data jsou aktuální pro sezóny 2014/15 – 2018/19.

Obrázek 1.7: Ukázka souboru season_stats.csv
15

https://www.statbunker.com/
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Obrázek 1.8: Informace o souboru season_stats.csv
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1.3.5 fifa_ranking-2019-12-19.csv
V tomto datasetu lze nalézt všechny vydané žebříčky FIFA od konce roku 1992
do konce roku 2019 vyjma dat po FIFA MS 2018. Tvůrce tento soubor zveřejnil
v projektu FIFA World Ranking 1992-2019. [18] Jako zdroj, ze kterého bylo
čerpáno, je uvedena stránka FIFA16 , která oficiální žebříček aktualizuje po
každých mezinárodních přestávkách.
Jelikož je soubor spojením všech žebříčků, obsahuje přes 60 000 záznamů
v 9 sloupcích. Mezi důležité sloupce patří jméno země, pořadí země, celkový
počet bodů a datum, pro které je záznam aktuální. Sloupec previous_points
je špatně vyčištěný, za každou číslicí je přidána 0. Po odstranění vložených
nul jsou data korektní. Sloupec rank_change uvádí změnu v postavení proti
poslednímu vydání žebříčku v absolutní hodnotě.
Data jsou aktuální pro roky 1992-2019.

Obrázek 1.9: Ukázka souboru fifa_ranking-2019-12-19.csv

Obrázek 1.10: Informace o souboru fifa_ranking-2019-12-19.csv
16

https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/
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1.4 Zpracování dat
Data byla získána z různých zdrojů, proto musely být všechny soubory nejdříve
předzpracovány a až poté mohly být spojeny do jednoho výstupního souboru.

1.4.1 Předzpracování dat
Hlavními problémy získaných dat byly především nejednotnost zápisu informací do datasetů, špatná vyčištěnost záznamů a nejednotný formát souboru.
Všechny datasety prošly stejnou úpravou pro následné ulehčení spojení do
finálního souboru. Nejprve byly sloupce převedeny do jejich předpokládaného
(většinou číselného) formátu. Ze sloupců obsahujících text byla odstraněna
diakritika, interpunkce a další rušivé znaky či čísla. Textové řetězce byly převedeny na malá písmena. Následně sloupce obsahující informace o týmech byly
upraveny tak, aby se jejich názvy shodovaly napříč soubory. Došlo také k nahrazení herních pozic za jejich zkratky, přidání sloupců s křestním jménem
a příjmením a odstranění přebytečných sloupců. V poslední řadě došlo i na
jednotné pojmenování sloupců pro jejich lehčí následné úpravy.
Soubor injuries.txt byl jediný soubor s jiným formátem než ostatní. Muselo
dojít k převedení do formátu csv. Ve skriptu injuries_dataset_edit.ipynb se
nachází parser převádějící formát txt na objekt typu pandas.DataFrame, který
podporuje uložení do souboru ve formátu csv. V tomto datasetu muselo být
provedeno nejvíce změn. Byly v něm odstraněny záznamy hráčů, které obsahovaly špatné a nepřesné údaje. Následně prošel celý dataset další transformací.
Záznamy každého hráče byly rozděleny do nových na základě sezóny, ve které
hráč daná zranění utrpěl. Poté byly přidány nové sloupce určující délku zranění a počet zranění v sezóně i v dosavadní kariéře. Dataset lze nalézt pod
názvem injuries.csv.
V datasetu transfers.csv bylo provedeno pár úprav navíc. Jelikož stažená
data neobsahovala pouze přestupy, ale všechny příchody a odchody týmu
včetně návratu z hostování a konce kariéry, bylo nutné tyto nechtěné záznamy
odstranit. To vedlo k tomu, že původní soubor s 12 000 záznamy byl zmenšen
přibližně na polovinu. Přestupy byly uvedeny v různých měnách, muselo zde
dojít k převodu na základě aktuálního směnného kurzu17 na Euro. Nakonec
byly přidány sloupce se všemi týmy, ve kterých hráč hrál a jeho aktuální tým.
Soubory ze složky season_stats byly sloučeny do jednoho souboru s názvem
season_stats.csv.

1.4.2 Spojení datasetů
Po fázi předzpracování dat následovala další fáze – spojení všech upravených
souborů do jednoho výsledného souboru, který byl v práci dále využíván.
Soubory byly nejprve spojovány vždy po dvojicích a jejich výsledek byl spojen
17

k 20. 2. 2020
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s dalším výsledkem jiné dvojice. Tato strategie nebyla zdaleka tolik účinná,
spojovala pouze malé množství záznamů, proto od ní bylo upuštěno a nahradila ji strategie připojení jednoho původního souboru k již spojeným záznamům z předchozí fáze.
Původní myšlenka spojování záznamů na základě celého jména, národnosti, týmu i sezóny se ukázala jako příliš neefektivní. Jelikož žádná získaná
data nejsou kompletní, nebyl občas přestup hráče zaznamenán. Při dalším přestupu stejného hráče pak nebylo možné propojit záznamy jednotlivých souborů, jelikož se týmy už neshodovaly. Spojení na základě národnosti provázelo
také určité problémy. Hráč může mít vícero občanství, v každém souboru může
být u něj uveden jiný stát. V datasetech byly také nalezeny sporné případy
národností (např. Kosovo vs. Srbsko). Tyto důvody vedly k upuštění od myšlenky spojování na základě mnoha kritérií.
Jako první proběhlo spojení souboru season_stats.csv se souborem transfers.csv. Spojování probíhalo na základě celého jména a sezón. V případě souboru transfers.csv byl použit sloupec prev_season značící předcházející sezónu,
protože se s přestupy počítá jako uskutečněnými před začátkem dané sezóny.
Přestup musel být tedy podložen statistikami z předcházející sezóny. Ze season_stats.csv byl použit sloupec season.
Jako další spolehlivé spojení se ukázalo napojení záznamů přes příjmení,
tým a sezónu (opět prev_season v transfers.csv). Některá jména obsahovala
jemné překlepy (Willfred × Willfried) nebo jinou formu křestního jména (Daniel × Danny). Toto propojení bylo provedeno pouze pro řádky, jejichž celá
jména se nevyskytovala v nově spojeném datasetu.
Dále byly do výsledného datasetu přidány nespojené záznamy z obou původních souborů, aby mohly být případně propojeny v další fázi. Nakonec byly
sloupce upraveny a přebytečné odstraněny.
Jako další následovalo připojení souboru injuries.csv. To probíhalo totožně
s předchozím spojením.
Jako poslední z velkých souborů byl připojen player_stats.csv. Na rozdíl
od předchozích souborů neobsahuje žádný sloupec season, proto od něj bylo
upuštěno. Záznamy byly spojeny pouze přes celé jméno, zbylé nespojené záznamy byly spojeny opět přes příjmení a tým. Zde by již nemělo smysl připojit
nespárované zbytky pro další párování. Místo toho byly přidány pouze nespojené záznamy s malým množstvím chybějících hodnot (max. 11 ze 71 příznaků)
vzniklé v předchozí fázi. Následně opět proběhlo čištění a odstranění přebytečných sloupců. Protože celkové statistiky hráče jsou aktuální k sezóně 2018/19,
byly tyto příznaky upraveny tak, aby odpovídaly statistikám v jednotlivých
sezónách.
Následně byla data vyfiltrována. Pravidla FIFA zakazují hrát za více než
3 kluby v jedné sezóně, proto hráči s více než 3 záznamy za 1 sezónu byly
odstraněny, jednalo se pravděpodobně o nesprávně spojené záznamy, duplicitní
celá jména.
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Přestože se ve výsledném souboru stále nachází špatně spojené záznamy,
je jejich množství zanedbatelné (< 0.3 %). Nesprávně spojené záznamy jsou
velmi špatně identifikovatelné a jejich extrakce by byla složitá. Navíc ani poté
by nešla zaručit 100% validita.
Naopak došlo k nárůstu spárovaných záznamů18 (cca o 2 000), což při
celkovém počtu záznamů kolem 8 000 znamená velký nárůst objemu dat. Proto
se tento postup ukázal jako nejlepší a byl zvolen i přes lehké nepřesnosti.
Nakonec byl připojen soubor fifa_ranking-2019-12-19.csv, ze kterého byly
vyňaty na základě sezóny sloupce států, jejich postavení v žebříčku a počet
získaných bodů. Tyto příznaky byly přidány k hráčům podle jejich národnosti.
Výsledný soubor final_dataset_extended.csv je tvořen 99 sloupci, které
vznikly předchozími úpravami původních souborů. Žádný z těchto záznamů
neobsahuje více než 33 chybějících hodnot.
Veškerý kód týkající se spojení datasetů lze nalézt v Jupyter Notebooku
datasets_merge.ipynb.
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Rešerše
Problém predikce přestupových částek se skládá ze dvou hlavních složek. První
z nich se týká samotných hráčů, jejich výkonů a statistik. Jedná se o predikci
tržní hodnoty fotbalových hráčů. Existuje více projektů s touto tématikou
a mnoho přístupů, jak k tuto predikci řešit.
Druhá složka, která významně ovlivňuje přestupovou cenu, je tým, především nakupující tým. Je známo, že velkokluby obsazující pravidelně čelní
příčky svých tabulek jsou ochotni připlatit někdy až desítky milionů Eur
za kvalitního hráče. Stejně tak týmy, které mají nedostatek kvality na některém z postů, leckdy nehledí na částku, důležité pro ně je mít stabilní a silný
kádr. Někdy může být přestup také uskutečněn za účelem zvýšení prestiže
klubu. Tržní hodnota se může od té přestupové tedy velice lišit. Ideálním příkladem pokrývající všechny zmíněné body je Neymar Jr. Fotbalista, kterého
si v roce 2017 koupil francouzský velkoklub PSG ze španělské Barcelony za astronomických 222 milionů €. Jeho tržní hodnota se v té době odhadovala na
pouhých“ 100 milionů €.
”

2.1 Predicting Market Value of Soccer Players
Using Linear Modeling Techniques
Jeden z klasických přístupů pro predikci cen fotbalových hráčů popsal ve své
práci Predicting Market Value of Soccer Players Using Linear Modeling Techniques [19] Yuan He. Jeho projekt je založen na malém, ručně postahovaném
datasetu s 357 záznamy. Výhodou ručního stahování je absence chybějících
hodnot. Každý záznam je tvořen pouze základními informacemi hráče, góly
a starty v aktuální sezóně a klubem. Nepracuje se zde s rozsáhlejšími sezónními
statistikami, případně statistikami z průběhu kariéry hráče.
Byly zde použity modely OLS (Ordinary least squares), kNN (k-Nearest
Neighbors), Ridge Regression a Principal Component Regression. Pro data
rozdělená pomocí 10-fold Cross Validation se ukázal jako nejlepší model PCR
18
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2.2. What Makes a Soccer Player Expensive? Analyzing the Transfer
Activity of the Richest Soccer
s k = 15. Pro tento model byla střední kvadratická odchylka (RMSE) nejmenší,
a to 43,29.
Autor vidí v rozšíření datasetu velký prostor pro zlepšení. Dále zmiňuje,
že by bylo zajímavé zkusit predikovat hodnoty pro různé posty na základě
různých statistik.

2.2 What Makes a Soccer Player Expensive?
Analyzing the Transfer Activity of the Richest
Soccer
Lukas Barbuscak se ve své práci What Makes a Soccer Player Expensive? Analyzing the Transfer Activity of the Richest Soccer [20] zaměřuje na přestupy
patnácti nejbohatších klubů světa. Jedná se o 49 přestupů z jednoho přestupového okna. Zdrojem těchto dat je server Transfermarkt a důvod takto
malého počtu záznamů je autorova potřeba mít úplná data. Na rozdíl od
většiny ostatních zdrojů pojednává o přestupových částkách, nikoliv tržních
hodnotách. Přestupové částky predikuje pomocí lineární regrese. V ní využívá
velmi malého množství příznaků. Ty ovšem podle autorových výsledků tvoří
92 % proměnných potřebných k predikci přestupové částky. Jedním z těchto
proměnných je ale samotná tržní hodnota, která je sama o sobě již výstupem
nějakého jiného modelu, což může mít jistý vliv na výsledek. Dále se autor
opírá o délku smlouvy nebo produktivitu hráče.
Zajímavostí této práce je příznak rasy. Podle výsledného modelu má na
částku velký vliv – za hráče černé pleti musí kupující tým zaplatit o přibližně
10,5 mil. € více než za hráče pleti bílé. Pro projekty s větším množstvím
přestupů je tento příznak prakticky nerealizovatelný, leckdy i velmi sporný.
V práci jsou porovnávány modely s nejdražším hráčem a bez něj. Model
s nejdražším hráčem je o 12 % přesnější (92 % : 80 %), z čehož autor vyvozuje
závěr, že pokud si fotbalová komunita myslela, že taková částka za Neymara
”
nedávala smysl, studie naznačuje, že by se komunita mohla mýlit“ (výňatek
z práce, volně přeloženo). Autor také podporuje teorii, podle které počet nalezených výsledků daného hráče na stránce Google má do určité míry jistý vliv
na přestupový trh.

2.3 Predicting market value of football players
Projekt Predicting market value of football player [21] pracuje s velkým počtem záznamů. Autor této práce Gonza Ferreiro Volpi k získání dat využil web
scrapingu internetových stránek, které stahování dat momentálně nepovolují
nebo přímo zakazují v podmínkách užití. Zdrojem dat je především internetový portál Transfermarkt, ze kterého získal data téměř úplná. V této práci
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není řešen problém s chybějícími hodnotami. Naopak je řešen problém s případným zablokováním ze strany internetových stránek během web scrapingu.
Pro predikci tržních cen fotbalistů bylo použito více než 6000 záznamů se
126 příznaky. Vedle běžných příznaků (např. statistiky a parametry hráče)
zde byly zahrnuty i příznaky počet výsledků vyhledávače Google, počet individuálních trofejí a Twitter sentiment.
V experimentální fázi bylo zkoušeno mnoho parametrických a neparametrických modelů (různé druhy lineární regrese, rozhodovacích stromů apod.).
Práce dosahuje kvalitních výsledků. Úspěšnost parametrické lineární regrese
s LASSO regularizací dosahuje při křížové validaci 71 % a nejlepší neparametrický model Decision Trees Regressor + Bagging s využitím Grid Search má
úspěšnost 87 %.
V práci je zmíněno, že fotbalistům se ke konci kariéry rychle snižuje tržní
hodnota (až 100×). Modely nedokáží tento faktor do svých predikcí zahrnout,
jelikož se jedná o individuální rozhodnutí každého hráče, a to má negativní
vliv na výsledky.

2.4 The Influence of Performance Parameters on
Market Value
Kapitály klubů nejsou veřejně známy, jedná se o interní informace, dostupné
jsou pouze příjmy z televizních práv, ze soutěží a z přestupů. Právě příjmy
z televizních práv byl jeden z faktorů zahrnutých v projektu The Influence of
Performance Parameters on Market Value. [22] Bylo zde vycházeno z předpokladu, že větší příjmy z televizních práv znamenají větší rozpočet pro klub,
který si tím pádem bude moci dovolit uzavírat smlouvy s dražšími hráči. Celkově se tato práce, zaměřující se na tržní hodnotu hráčů německé Bundesligy,
od ostatních liší v tom, že k vyřešení problému používá jiné proměnné. Kromě
již zmíněných televizních práv se v modelu vyskytuje i hodnocení německého
sportovního magazínu Kicker19 . Bylo zjištěno, že tato proměnná nemá na výsledky prakticky žádný vliv. Jako další zajímavý příznak je uběhaná vzdálenost hráče za zápas.
Model pro predikci byl zvolen Boosted Regression Trees s optimálním počtem stromů 1250. Data byla rozdělena v poměru 75 : 25 na trénovací a testovací a přesnost byla měřena normalizovanou střední kvadratickou odchylkou
NRMSE. Výsledná NRMSE na testovacích datech byla 62,9.
Pozorování odhalilo, že z 50 % měl na výsledek vliv klub, ve kterém fotbalista hraje, a pouze z cca 20 % kanadské bodování20 .
V práci bylo využito pouze 602 hráčů Bundesligy ze sezóny 2015/2016
a 9 příznaků, autoři v tomto dávají prostor ke zlepšení pro případné navázání
na projekt.
19
20

https://www.kicker.de/
góly a asistence
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2.5 Scientific evaluation of the transfer value of
football players
Cílem čtyřčlenného týmu (A. Pessina, R. Poli, R. Besson a L. Ravenel) švýcarského institutu CIES21 Football Observatory je posunout hranice znalostí
pro udržitelný rozvoj fotbalu po celém světě. CIES Football Observatory bývá
pravidelně pověřena organizacemi FIFA, UEFA a nejlepšími kluby světa.
Na rozdíl od predikce tržní hodnoty se predikcemi přestupových částek
nezabývá mnoho projektů. Vyskytuje se v něm totiž mnoho proměnných, které
se často nedají statisticky zachytit.
V druhé polovině března 2020 byl zmíněným týmem zveřejněn článek vědecké studie přestupových částek fotbalových hráčů Scientific evaluation of
the transfer value of football players. [23] Proklamují, že žádná jiná organizace
není schopna posoudit přestupy na tak solidním vědeckém základě.
Příznaky ve svém modelu dělí na 3 kategorie – příznaky hráče, klubu
a příznaky kontextu. V příznacích hráče uvažují běžné proměnné, které se
vyskytují ve výše zmíněných projektech. Ekonomická a sportovní úroveň jsou
příznaky klubu a inflace je stavební pilíř příznaků kontextu.
V modelu se pracuje s hráči z 5 předních evropských lig z let 2012-2020.
Model vytvořený týmem CIES Football Observatory je velmi robustní a má
velkou vysvětlovací sílu. Data o 1790 záznamech byla rozdělena křížovou validací na trénovací a testovací v poměru 80 : 20. Výsledky dosahují úspěšnosti
přibližně 81 % bez příznaku finanční síly klubu.
Byla zjištěna silná korelace mezi přestupovými a tržními částkami – přes
80 %. Tým dále prohlašuje, že model je vhodný také pro smluvní jednání,
soudní spory, uzavření pojištění nebo prodej samotného klubu.

2.6 Shrnutí
Každá ze zmíněných prací přináší inspiraci pro tento projekt. Jelikož autoři
pracovali s kvalitnějšími a (většinou) úplnými daty, není možné realizovat rozšíření na více lig (případně sezón) v dostatečném rozsahu. Naopak je možné
zaměřit se na více modelů predikcí při práci s daty, tedy na bod, který autoři
v závěrech často zmiňují.
Snaha o získání dat z webových vyhledávačů a Twitteru, která jsou v některých pracích také využita, byla neúspěšná. Tyto servery je volně neposkytují. Grafy a jiné vizualizace zahrnuté v projektech poskytly inspiraci pro
vizualizace nacházející se v kapitole 3.
Existují další projekty, zabývající se predikcí tržních hodnot a přestupových částek fotbalových hráčů. Mezi ně patří i Football Player’s Performance
and Market Value. [24] Tyto práce ale nepřinášejí žádné nové informace. Pracují se stejnými modely, jako ve zde zmíněných pracích, jejich data nejsou
21
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důvěryhodná, úplná nebo jich je pouze omezené množství. Množství příznaků
je v porovnání se zmíněnými projekty rapidně nižší.
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Vizualizace získaných dat
Výsledný dataset vytvořený v kapitole 1 obsahuje celkem 99 sloupců. Některé z těchto sloupců mají velmi podobný význam (např. red_card_continent
a second_yellow_card_continent, první zmíněný určuje počet červených karet
v mezinárodních klubových pohárech, druhý počet druhých žlutých karet ve
stejných soutěžích), nebo je jeden sloupec podpřípadem druhého (např. goals
– počet gólů v sezóně – a open_play – počet gólů v sezóně vstřelených přímo ze
hry). Následující heat mapa zobrazuje všechny vztahy mezi sloupci s číselnými
hodnotami.
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Obrázek 3.1: Korelační matice souboru final_dataset_extended.csv
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Z důvodu velkého množství sloupců nebylo možné v obrázku přiřadit ke
každému sloupci jméno. Jediný sloupec, který má chybějící korelace s ostatními sloupci, je throw_in s hodnotou 1, pokud hráč vhazuje, jinak 0. V matici
lze nalézt mnoho sloupců s korelací blížící se 1. Tabulka 3.1 obsahuje 5 záznamů mezi dvěma sloupci s nejsilnější korelací. Tabulka 3.2 naopak zobrazuje
chvost celého seznamu, tedy 5 záznamů s nejslabší korelací vyjma chybějících
záznamů sloupce throw_in.

Sloupec 1
red_minutes_played
other_method
%_assists
goals
second_half

Sloupec 2
minutes_per_red_cards
other_type_of_play
assists
home
goals

Korelace
0,985522
0,953115
0,942775
0,938042
0,934437

Tabulka 3.1: Nejsilněji korelované sloupce

Sloupec 1
total_points
yellow_cards
yellow_card_continent
penalty
first_scorer

Sloupec 2
sub_out_continent
own_goal_continent
own_goals
penalty_goal_cup
second_yellow_card_cup

Korelace
0,000081
0,000045
-0,000038
-0,000057
-0,000085

Tabulka 3.2: Nejslaběji korelované sloupce

Tržní hodnota je modelována na základě statistik hráče. Kluby mají o hodnotě hráče přibližnou představu. To, jakou cenu za něj nakonec stanoví, už
je na samotné dohodě mezi kluby. Dá se očekávat, že přestupová částka
bude málokdy výrazně odlišná od tržní hodnoty. V datasetu se nachází celkem 762 záznamů s vyplněnými příznaky sloupců transfer_value (přestupová
částka) a price (tržní hodnota) zároveň. Hodnota korelace mezi těmito dvěma
sloupci je 0,7868, což se přibližně shoduje s výsledky popsanými v sekci 2.5.
Z 762 hráčů bylo 249 prodáno za cenu vyšší než je odhadovaná tržní hodnotou
(63 z nich za více než dvojnásobek tržní hodnoty), 37 za cenu tržní hodnoty
a 308 hráčů bylo prodáno pod cenou (110 za méně než polovinu). Protože
hráči nejsou po vypršení smlouvy dále vázáni na klub, mohou přestoupit bez
jakékoliv finanční kompenzace pro klub, ve kterém hráli. 168 přestupů hráčů
bylo uskutečněno zdarma.
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3.1 Závislost na sezóně
Dataset poskytuje celkem 2171 záznamů přestupů, kolem 435 záznamů pro
každou sezónu. Lehkými výchylkami jsou sezóny 2017/18, kdy přestoupilo
421 hráčů, a sezóna 2018/19, kdy jich přestoupilo 451. Týmy musí každou
sezónu vynaložit větší finance za přestup než za tu předchozí. Fotbalisté se
mění v horké zboží na přestupovém trhu, kluby se přeplácejí a každý rekordní transfer posunuje hranice částek pro budoucí přestupy výše. V sezóně
2019/20 se průměrná částka za přestup hráče vyhoupla přes 10 mil. € (celkem 4,5 mld. €), přičemž v sezóně 2015/16 průměrná částka činila pouhých“
”
5,3 mil. € (celkem 2,3 mld. €).
Křivky vývoje průměrné a celkové přestupové částky jsou lineárně rostoucí. Výjimkou z lineárního růstu je sezóna 2017/18, která byť s menším
množstvím přestupů přeskočila částky ze sezóny 2018/19. Hlavním důvodem
bylo, že se 3 z 5 nejdražších přestupů historie uskutečnilo právě v sezóně
2017/18. [25] Přestupy Brazilců Neymara Jr. (222 mil. €) a Philippeho Coutinha (167,5 mil. €) a Francouze Ousmane Dembélého (105 mil. €) se výrazně podepsaly v přestupech této sezóny. Dohromady jejich přestupy tvořily
12,6 % celkové částky v této sezóně a průměrnou přestupovou částku zvýšily
o 1,1 mil. € z 8,2 mil. € na 9,3 mil. €. Bez těchto tří přestupů by sezóna
2017/18 zapadala do vývoje cen v průběhu let.
V sezóně 2017/18 změnil klub i Kylian Mbappé, druhý nejdražší hráč historie, který by také výrazně promluvil do celkové bilance sezón. Celková přestupová částka včetně hostování činila 180 mil. €. Jelikož by kupující tým PSG
porušil pravidla finančního fair play (koupil právě zmíněného Neymara Jr.
o měsíc dřív), byl do klubu přiveden na roční hostování s povinnou opcí na
přestup. V sezóně 2018/19 byl doplacen rozdíl do cílové částky a proto je tento
přestup zaznamenán až v následující sezóně.
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Přestože nákup hráčů je pro kluby rok od roku nákladnější, je stále většina
přestupů uskutečněna za čísla velmi vzdálená rekordním transferům. Za částku
menší než 10 mil. €, tedy za 4,5 % částky zaplacené za Neymara Jr., bylo
každou sezónu uskutečněno minimálně 68 % všech přestupů. To jen ilustruje,
jak obrovský tento přestup byl. V sezóně 2015/16 bylo pod 10 mil. € provedeno
dokonce 83 % nákupů. Do statistik výrazně promlouvá i počet přestupů po
konci smlouvy hráče v klubu. Každoročně je každý čtvrtý přestup uskutečněn
zdarma, v celkovém počtu transferů přes všechny sezóny to činí 31,4 %.
Za zkoumané období utrácela nejvíce na přestupovém trhu španělská Barcelona, která nakoupila hráče celkem za 805 mil. € (průměrně přes 40 mil. €
za přestup, nejvyšší průměr). Druhé PSG s třetí londýnskou Chelsea utratili
přibližně 725 mil. €, čtvrtý Manchester City dosáhl mety 674 mil. € za přestupy a první pětku uzavírá Juventus Turín, který se jako poslední dostal
přes hranici 600 mil. € (konkrétně 641 mil. €). Všechny tyto kluby mají každoročně nejvyšší ambice, chtějí vyhrát trofej ve všech soutěžích, kterých se
účastní, mají bohaté majitele, kteří do svého klubu investují, a řadí se mezi
světovou špičku.
Nejaktivnějšími kluby na přestupovém trhu za zkoumané období byly
AS Monako a Sevilla (oba shodně 29 přestupů), anglický Watford (28) a italské kluby Neapol a Sampdoria Janov s 26 přestupy. Tyto kluby se v průběhu
zkoumaného období ocitly ve dvou odlišných situacích. Zatímco Sevilla a Neapol dlouhodobě patří mezi širší špičku svých lig a chtěly se svými nákupy
dostat do užšího výběru aspirantů na titul, Sampdoria a Watford se ocitly
na opačné straně tabulky a svými přestupy se chtěly dostat mimo nebezpečí
sestupových vod. Knížecí klub z Monaka se dokázal dostat do obou situací.
Nejprve úspěšně posiloval a v sezóně 2016/17 vyhrál francouzskou Ligue 1.
O rok později skončil druhý, ale následoval výprodej kádru a následující sezónu se o pouhé 2 body zachránil. [26]
Fotbal se stále vyvíjí, zrychluje a fyzicky se stává mnohem náročnější.
Pokud se kluby chtějí udržet konkurenceschopné, musí tomuto trendu mít
přizpůsobený styl. V posledních sezónách se začíná více sázet na mladé hráče.
Svědčí o tom i trend v přestupování. Zatímco do sezóny 2017/18 počet přestupů hráčů do 24 let pohyboval kolem 80 transferů, v sezóně 2018/19 jich
bylo zaznamenáno 95 a v sezóně 2019/20 dokonce 112. Vysoká poptávka každoročně zvyšuje ceny mladých hráčů. Zatímco v sezóně 2015/16 klub průměrně
zaplatil za hráče do 24 let 11 mil. €, v sezóně 2019/20 byla průměrná částka
18,2 mil. €. Celková suma se za zkoumané období více než zdvojnásobila. V sezóně 2015/16 bylo za tyto hráče utraceno 729 mil. €, v sezóně 2019/20 částka
přesáhla 1,5 mld. €.
Stále se zvyšující počet přestupů mladých hráčů ovšem neznamená, že
o starší hráče není nadále zájem. Naopak – hráči se v druhé polovině své
kariéry stávají zkušenými a předávají svoje dovednosti těm mladším. V případě
zranění je mohou zastoupit. Přestože průměrné přestupové částky stále rostou,
hráčů nad 30 let se tento trend výrazněji nedotýká. Průměrná přestupová
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částka hráčů nad 30 let se mezi sezónami 2015/16 – 2017/18 pohybovala kolem
4 mil. €, v sezóně 2018/19 byla průměrná přestupová částka (6,7 mil. €)
významně ovlivněna stomilionovým přestupem Cristiana Ronalda a v sezóně
2019/20 průměr klesl na pouhých 2,1 mil. € za přestup.
Mnoho klubů tedy mívá ve svém týmu starší hráče, kteří dokáží předat
své zkušenosti těm mladším, a ti mladší jsou brzy fotbalově vyspělí a dokáží
podávat vrcholové výkony i o několik let dříve, než tomu bylo v předchozích
letech.
Z pohledu věku hráče platí pro přestupovou částku nepřímá úměra. Průměrný věk hráčů, kteří stáli více než 100 mil. € je 23,3 let. Pro hráče, jejichž
přestupová částka přesahovala 10 mil. €, je průměrný věk 24,3. Hráč, za kterého klub nezaplatil více než 1 mil. €, dosahoval průměrně 28,6 let.
Následující graf zobrazuje počet přestupů hráčů daného věku v závislosti
na sezóně.
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3.2 Závislost na vlastnostech hráče
Přestupovou částku ovlivňuje mnoho faktorů, některé pouze drobně, některé
výrazně. Některé faktory jsou podstatné, ale velice proměnlivé. Mohou se hráč
od hráče lišit a musí být posuzovány jednotlivě, nedá se je nijak zobecňovat
(například jazyková bariéra, chování hráče, výpadek formy po zranění). Takové faktory se dají těžko popsat. Na druhou stranu existují takové vlastnosti
hráče, které jsou pevně dané a dají se obtížně (pokud vůbec) změnit. Čtyři
hlavní příznaky, které by nejvíce mohly ovlivňovat přestupové částky, jsou
v datasetu dostupné a nejsou důležité pro specifickou skupinu hráčů (např.
góly u útočníků, počet čistých kont u brankářů), nýbrž pro fotbalistu obecně,
jsou uvedeny v grafech 3.5.
První graf se týká závislosti přestupové částky na již zmíněném věku hráče.
Jsou zde uvedeny všechny zaznamenané přestupy. Mladší hráči jsou dražší,
protože mají stále prostor se zlepšovat a v dlouhodobém horizontu jsou pro
klub výhodnější. V případě jejich kvalitních výkonů nebude třeba hledat náhradu několik sezón. U starších hráčů hrozí vyšší riziko zranění, ztráta kvality
a s věkem i ubývá fyzických sil.
Ve druhém grafu – boxplotu – se ukazuje, jak moc záleží na pozici hráče
při přestupu. Každý, kdo chce vyhrávat, potřebuje dávat góly. Na hřišti se o to
starají především útočníci, pro týmy jsou tedy cennější. Naopak brankáři, kteří
nejsou při hře tolik výrazní, i když i oni dokáží rozhodovat zápasy, zastupují
nejlevnější hráčskou pozici.
Třetí graf zobrazuje průměrnou přestupovou částku v závislosti na dominantní noze hráče. Hráči, kteří jsou schopni využívat obě nohy stejně kvalitně,
jsou univerzálnější, tím pádem cennější. Pouze malé množství hráčů je tohoto
schopno – v našem datasetu jich takových přestoupilo pouze 29. Pokud má
hráč preferovanou nohu, průměrná přestupová částka se pro leváky a praváky
téměř neliší. Lehký výkyv zde může způsobit rozdílná velikost množin (v tomto
datasetu 444 praváků proti 149 levákům). Obecně připadají přibližně tři pravonozí fotbalisté na jednoho levonohého, tudíž levonozí fotbalisté mohou být
exkluzivnějším zbožím na přestupovém trhu.
Čtvrtý graf se zabývá zbývající délkou kontraktu hráče. Hráčům, kterým
zbývá méně let do vypršení smlouvy, klesá průměrná přestupová částka. Je
to především ze dvou důvodů. Pokud kontrakt vyprší, mohou hráči přestoupit zdarma kamkoliv jinam. Kluby tak slevují ze svých nároků na cenu hráče
a snaží se z něj utržit alespoň nějakou částku. Druhým důvodem je, že s klíčovými (tedy i cennějšími) hráči klub podepisuje středně- až dlouhodobou
smlouvu.
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3.3 Závislost na národnosti
Z celkového počtu 99 národností, které jsou v tomto datasetu zastoupeny,
lze očekávat, že nejčastěji budou hráči pocházet ze zemí lig, se kterými tento
projekt pracuje, tedy z Anglie, Španělska, Německa, Itálie a Francie (dále jen
TOP5). Kromě Anglie, kterou předběhlo v počtu zastoupení na pátém místě
Nizozemsko o pouhé 2 záznamy (450 záznamů o anglických hráčích ku 452 záznamům hráčů nizozemského původu), je tento předpoklad správný. Celkem
hráči TOP5 tvoří 43 % všech záznamů. Největší zastoupení má Španělsko
s 882 záznamy.
Většina týmů v ligách mívá nejčastěji zastoupené hráče domácí národnosti
a tomu odpovídají i případné přestupy. V celkovém počtu přestupů hráčům
opět nejčastěji přísluší národnost španělská (171×), dále jsou nejčastěji zastoupené národnosti z ostatních zemí TOP5 a Argentiny. Celkem hráči těchto
národností tvoří 29 % zaznamenaných přestupů.
V případě celkových částek utracených za hráče jedné národnosti jsou zcela
nepřekvapivě na předních místech znovu země TOP5. Jedinou výjimkou tvoří
na 3. místě Brazílie (celkem 996 mil. €), která se dostala na toto umístění
především kvůli již zmíněným přestupům Neymara Jr. a Philippeho Coutinha.
Tyto dva přestupy se na celkové částce hráčů z Brazílie podílely dohromady ze
40 %. Až nečekaně vysoký rozdíl tvoří celková vynaložená částka za přestupy
hráčů z první Francie a druhého Španělska. Zatímco za francouzské hráče bylo
zaplaceno při transferech bezmála 2,3 mld. € (celkem 148 přestupů), za druhé
Španěly (171 přestupů) byla zaplacena necelá polovina (1 mld. €).
Poněkud pestřejší, co se týče národnostního složení, je pořadí průměrné
přestupové částky hráčů jedné národnosti. Týmy z předních příček mívají pestré národnostní složení, ostatní bývají konzervativnější a sázejí spíše na hráče
tuzemské národnosti. Slabší týmy dávají více prostoru svým odchovancům
a hráčům z lig daného státu. Pokud tedy tyto kluby nakupují, zaměřují se
většinou na hráče ze stejné země. A jelikož nedisponují tak velkým rozpočtem jako tomu bývá u týmů z popředí, nemohou si dovolit nakupovat hráče
za stejné peníze. To sráží průměrnou cenu hráčů ze zemí TOP5. Na první
příčky se tak dostávají další fotbalové mocnosti, které nemají v datasetu zastoupenou svou ligu. První Belgie, druhé Portugalsko a třetí Brazílie se dostaly
přes průměrnou přestupovou částku 20 mil. € za hráče. Poněkud překvapivě
se v první desítce objevily státy Pobřeží Slonoviny (celkem 14 přestupů), Srbsko (12) a Bosna a Hercegovina (5). Jedinými zástupci TOP5 v 10 průměrně
nejdražších národnostech jsou Francie a Anglie. Do pořadí jsou zahrnuty pouze
státy, u jejichž hráčů bylo v datasetu zaznamenáno 5 a více přestupů. Vzorky
národností s méně přestupy mohou být zkresleny (např. Egypt by patřil do
předních příček tabulky, přestože hráč egyptské národnosti přestoupil v tomto
datasetu pouze jednou – Mohamed Salah do Liverpoolu za 40 mil. €).
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Obrázek 3.6: Přestupy z pohledu národností
Při přestupech je každou sezónu zastoupeno přibližně 42 národností. Nejčastěji jsou na přestupovém trhu zastoupeny národnosti 20 nejlepších zemí
dle FIFA žebříčku aktuální sezóny. Toto pořadí se v průběhu sezón výrazně
nemění. Za všechny sezóny dohromady se v 20 nejvýše postavených zemích
tohoto žebříčku objevilo celkem 27 států a 17 z nich se v žebříčku na těchto
pozicích vyskytovalo nejméně ve 4 sezónách. Hráči ze zemí z prvních 20 pozic
světového žebříčku každoročně nejatraktivnějším zbožím, procenta přestupů
se v průběhu sezón nadále navyšují. Na přestupovém trhu sezóny 2015/16
mělo 63% podíl (celkem 96 hráčů) 20 nejlepších zemí světa, sezóna 2016/17
přesáhla hranici 70 % (111 hráčů). O rok později činilo těchto přestupů celkem
76 % (162 hráčů), jednoprocentní zvýšení přinesla sezóna 2018/19 (202 hráčů)
a 236 přestupů hráčů z 20 nejlepších zemí světa tvořily téměř 80 %. Procenta
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udávají poměry mezi přestupy dané sezóny, ve kterých byla zaznamenána národnost hráče, a přestupy hráčů z 20 nejlepších států. Nevyplněnost hodnoty
příznaku národnosti hráče se v závislosti na sezóně pohybovala mezi 30-60 %.
Reálný procentuální nárůst tak nebude pravděpodobně tolik výrazný především mezi staršími sezónami, ve kterých chybí více dat.
Poměr mezi přestupy ze 20 nejlepších zemí a zbytkem světa v novějších
sezónách se zdá adekvátní. Kluby nepatřící do nejužší špičky svých lig nejčastěji nakupují hráče, kteří pocházejí z některé z domácích soutěží. Transfery
těchto týmů budou tedy primárně směřovány na hráče ze zemí TOP5, které
do 20 nejlepších států světa pravidelně patří. Kluby z první poloviny tabulky
mívají většinou národnostně velmi rozmanitý tým a tím pádem i nákupy.
Z většiny jsou tyto týmy tvořeny z hráčů Jižní Ameriky, Evropy a několika
zástupců afrického kontinentu, případně jiných fotbalově exotičtějších destinací. Na horní příčky žebříčku FIFA patří stabilně polovina zemí Jižní Ameriky a alespoň 10 předních evropských států, hráči tedy budou národností pod
některou z těchto zemí z většiny spadat. V celkovém souhrnu všech klubů lze
tedy předpokládat, že přibližně v 75 % přestupů bude národností hráč patřit
do země z 20 nejlepších dle žebříčku FIFA. U největších klubů bude toto číslo
nižší, menší kluby budou toto číslo naopak navyšovat.
Klub
AC Milán
SSC Neapol
Inter Milán
Liverpool
Everton
Manchester City
Ein. Frankfurt
Juventus
Tottenham
Chelsea

Počet přestupů různých národností
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9

Počet přestupů
25
26
22
23
23
18
20
25
15
19

Tabulka 3.3: Kluby s nejvíce přestupy hráčů různých národností

Právě předpoklad, že kluby z předních pozic tabulek mívají národnostně
pestřeji tvořený tým, vede k myšlence, že přestupy hráčů ze zemí z nižších pozic
žebříčku FIFA budou průměrně dražší než ze zemí v popředí. Kluby s pokročilejším skautingem, mívají větší přehled o talentech z celého světa. Některé
kluby mají právě na skautingu založenou svou filozofii. Vzorovým příkladem
jsou Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam nebo kluby z Portugalska (např.
Benfica Lisabon, Porto). Tyto kluby jsou známé tím, že nakoupí mladé hráče
z celého světa, vychovají je a poté prodají dále. Většinou po těchto fotbalis34
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tech sáhne nějaký přední evropský tým. Právě přední evropské týmy disponují
největšími rozpočty na poli fotbalových přestupů a zároveň samy o sobě mají
také velmi rozvinutý skauting. Proto světové velkokluby občas uskuteční přestup hráče s pro fotbal neobvyklou národností. Například v sezóně 2017/18
přestoupil z Borussie Dortmund gabonský fotbalista Pierre-Emmerick Aubameyang za 64 mil. € do londýnského Arsenalu nebo o sezónu později guinejský
Naby Keïta z RB Lipsko do Liverpoolu za 60 mil. €.
Zmiňovaná hypotéza se ukázala jako částečně pravdivá. Průměrné přestupové částky hráčů hráčů ze zemí mimo světovou špičku sezónu od sezóny
velmi kolísají, v sezóně 2017/18 dokonce nejlepší státy převyšovala (14 mil. €
proti 13,5 mil. €). Zatímco průměrné přestupové částky hráčů ze zemí světové
špičky pro daný rok se drží mezi 10-13,5 mil. €, průměrná přestupová částka
hráčů ostatních národností se v průběhu sezón pohybuje mezi 7,4-14 mil. €,
tedy v dvojnásobném rozsahu. Vzorek těchto přestupů se pro každou sezónu
pohybuje mezi 46 až 61 záznamy bez závislosti na průměrné výši přestupové
částky, nelze ho tedy označit za hlavní faktor, který ovlivňuje průměrnou
přestupovou částku. Z dostupných dat je hypotéza uzavřena se závěrem, že
nejpodstatnější je pro průměrnou přestupovou částku hráčů ze zemí mimo světovou špičku načasování v kontextu dalších přestupů hráčů, kterých se týká
tato podmínka. Pro budoucí zkoumání je třeba nasbírat větší vzorek dat.

3.4 Shrnutí
Ze získaných vizualizací údajů o hráčích a jejich závislosti na přestupové částce
lze odhadnout typologicky nejdražší hráče. V této hypotéze není zahrnuta sezóna přestupu, ale jelikož s pokročilejšími sezónami přestupová částka roste,
lze očekávat, že by přední pozice obsadili hráči, kteří přestoupili v novějších sezónách. Z pohledu věku by nejdražší hráči měli být před vrcholem své kariéry,
ale už by měli částečně prokázat své kvality, které zvyšují přestupovou částku.
Věk nejdražších hráčů by se tak měl pohybovat mezi 21 až 25 lety. Měli by
mít dominantní obě nohy, jejich pozice na hřišti by měla být ofenzivní. Země
původu tohoto hráče by měla patřit mezi fotbalové mocnosti. Především mezi
ty, které nemají v tomto datasetu zastoupenou domácí ligu. Zbývající délka
kontraktu by se měla pohybovat mezi 4-6 lety, pokud je známá. Klub, který
hráče kupuje, patří mezi největší a nejmovitější kluby světa.
Existuje pouze několik jedinců, kteří vyhovují všem těmto podmínkám.
V tomto datasetu se nachází pouze dva. První nepatří mezi 10 nejdražších fotbalistů světa. Chorvatský Ivan Perišić přestoupil do Interu Milán za 20 mil. €.
Stále tak patří mezi 12 % nejdražších fotbalových přestupů tohoto datasetu. Druhým je již několikrát zmiňovaný Neymar Jr. Pro získání obsáhlejšího
vzorku bylo upuštěno od příznaků délky kontraktu, která není známá u mnoha
přestupů, dominantní nohy, jelikož převažují hráči s dominantní pravou nohou
a ostatní tvoří málo početné skupiny. Kluby v tomto případě příliš diverzi35
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fikovali hráče, proto od nich bylo rovněž upuštěno. Hráči byli rozděleni do
5 skupin podle věku. Skupiny byly rozděleny přibližně po 4 letech a pokrývaly
celý věkový interval.
Následující tabulka určuje 10 nejdražších typů hráčů. Výsledné skupiny
obsahující pouze jednoho hráče se do konečného pořadí nezapočítávají.

Národnost
Brazílie
Portugalsko
Belgie
Portugalsko
Srbsko
Kolumbie
Brazílie
Kolumbie
Anglie
Francie

Věk
21-24
29-32
25-28
21-24
25-28
25-28
29-32
29-32
21-24
21-24

Pozice
útočník
útočník
útočník
útočník
záložník
obránce
záložník
útočník
záložník
záložník

Průměrná částka (v €)
76,5 mil.
56 mil.
53,4 mil.
35,1 mil.
26,8 mil.
21,4 mil.
20,4 mil.
19,8 mil.
19 mil.
17,3 mil.

Počet přestupů
5
2
6
6
2
2
3
3
5
26

Tabulka 3.4: Nejdražší typy hráčů podle věkové kategorie, pozice a národnosti

Tabulka obsahuje pouze národnosti z grafu 3.6, což se shoduje s výše uvedeným předpokladem, že zastoupeny budou především přední fotbalové státy,
které zde nemají zastoupenou svou ligu.
Pozice hráče se až na jednu výjimku (6. místo) opět shoduje s předpokladem, že hráči ofenzivními povinnostmi jsou na přestupovém trhu cennější.
Poněkud překvapivější výsledek nabízí věková kategorie. V 10 průměrně
nejdražších typech hráčů se hned 3× vyskytují hráči, kteří jsou za vrcholem
své kariéry (ve věku 29-33 let). Portugalským útočníkům mezi 29-33 lety na
druhém místě výrazně zvýšil průměrnou cenu přestup Cristiana Ronalda do
Juventusu Turín. Naopak se mezi prvními 10 záznamy nevyskytuje žádný typ
hráčů pod 21 let. Je to z důvodu, že pokud takto mladí hráči přestupují,
jedná se většinou o jednotlivce, tudíž nesplnili podmínku minimálně dvou
hráčů v jedné kategorii.
Francouzští záložníci mezi 21-24 lety tvoří nejpočetnější skupinu ze všech,
přesto jejich přestupový průměr stále stačí na 10. místo celkového pořadí.
Myšlenka, zda právě hráče patřící do této skupiny lze pokládat za rozdílové
a vyplatí se do nich investovat, je přenechána pro případný další výzkum.
Uvedená tabulka tak až na lehké odchylky odpovídá předpokladům. Zcela
očekávaně jsou typově nejdražší hráči brazilští útočníci ve věku 21-24.
Kód týkající se této kapitoly a všechny vizualizace jsou dostupné v Jupyter
notebooku data_visualization.ipynb.
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Kapitola

Predikce přestupových částek
Tato kapitola se zabývá predikcí přestupových částek z vytvořeného datasetu
final_dataset_extended.csv. Z tohoto souboru byly využity pouze záznamy
hráčů, kteří měli vyplněnou hodnotu příznaků transfer_value, tudíž je u nich
zaznamenán přestup do jiného klubu, a team_value_in_Mill_Eur_to, který
udává hodnotu klubu, do kterého hráč přestoupil. Druhý jmenovaný sloupec
nesměl obsahovat chybějící hodnoty, protože by se následná predikce týkala
tržních hodnot, nikoliv přestupových částek, ve kterých je zahrnut i faktor nakupujícího klubu. Následně byly vyřazeny i záznamy hráčů, kteří přestoupili
do jiného klubu zdarma. Tyto přestupy negativně ovlivňují následné predikce,
přičemž se jedná o přestupy hráčů, kterým skončila smlouva, a mohou podepsat s jakýmkoliv klubem.
Následně byly odstraněny sloupce, které nemají na predikci přestupové
částky vliv (např. full_name – jméno hráče), nebo jsou v datasetu zahrnuty
v jiných sloupcích v numerické podobě (např. nation – národnost hráče). Tabulka obsahující 1133 záznamů vhodných pro predikci přestupových částek se
nachází v souboru prediction_table_with_nan.csv.
Pro predikci byl využit Python balíček scikit-learn22 , který implementuje
klasické algoritmy strojového učení. Konkrétně byly použity regresní prediktivní modely KNeighborsRegressor, LinearRegression, Ridge, Lasso, RandomForestRegressor a AdaBoostRegressor. Všechny tyto modely byly experimenálně puštěny na vytvořené datasety.
Dále byly z balíčku scikit-learn využity metody ulehčující práci s těmito
modely (např. train_test_split, rozdělující dataset na trénovací a testovací
množiny, a mean_squared_error, měřící střední kvadratickou chybu).
Kód a výsledky popsané v této kapitole jsou k nalezení v Jupyter Notebooku predictions.ipynb a modulu methods.py. Testované hyperparametry
jednotlivých modelů jsou uvedeny v příloze B.
22

https://scikit-learn.org/stable/

37

4

4.1. Predikce se získanými daty

4.1 Predikce se získanými daty
Přestože soubor prediction_table_with_nan.csv je složen ze záznamů vhodných k predikci, stále obsahuje chybějící hodnoty a sloupce typu object, se
kterými se prediktivní modely nedokáží vypořádat. Bylo třeba tyto sloupce
převést na numerické hodnoty a chybějící hodnoty doplnit.
Ordinální příznaky sloupců typu object byly nahrazeny odpovídajícími
čísly. Nominální příznaky byly rozděleny metodou one-hot encoding do více
binárních sloupců. Došlo k navýšení celkového počtu sloupců z 93 na 109.
Data byla rozdělena metodou train_test_split na trénovací a testovací
množinu v poměru 75 % : 25 %. Trénovací a testovací data napříč celou experimentální fází tvořily stejné množiny či podmnožiny záznamů. Nedocházelo
k přesunu záznamů z testovací množiny do trénovací a naopak.
Chybějící hodnoty trénovacích i testovacích dat byly doplněny metodou
sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor natrénovanou na trénovacích datech.
Jelikož přestupové částky dosahovaly velkého rozsahu a modely si nedokázaly adekvátně poradit s krajními případy přestupových částek, byl sloupec transfer_value zlogaritmován. Modely tedy predikují přirozený logaritmus přestupové částky. Po těchto úpravách byl dataset, uložený jako prediction_table.csv, připravený pro modely predikcí.
K nalezení nejlepších hyperparametrů všech modelů byla použita metoda
model_selection.GridSearchCV z balíčku scikit-learn. Tato metoda podporuje
křížovou validaci. Chyba všech modelů byla měřena pomocí RMSE.

4.1.1 Lineární regrese
Pro predikci přestupových částek pomocí lineární regrese byla použita metoda
sklearn.linear_model.LinearRegression. Jedná se o metodu nejmenších čtverců
(OLS). Byly experimentálně zkoušeny dva hyperparametry:
fit_intercept – jestli se má použít tzv. intercept;
normalize – jestli se mají data normalizovat.
S přesností 0,7511 na trénovacích datech byly jako nejlepší hyperparametry
zvoleny fit_intercept=True a normalize=False. Na testovacích datech byla
RMSE 0,8451.

4.1.2 Lasso
Metoda sklearn.linear_model.Lasso je metodou lineární regrese s lasso regularizací. Tento model se od lineární regrese liší tím, že má další hyperparametr
alpha, který penalizuje vysoké hodnoty L1 normy vektoru koeficientů. Pokud
je hodnota tohoto hyperparametru nastavena na 0, jedná se o metodu nejmenších čtverců.
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Nejlepší výsledky vykazovaly hyperparametry fit_intercept=True, normalize=True a alpha=0,001. Trénovací chyba byla 0,7133 a chyba na testovacích datech se rovnala 0,8447.

4.1.3 Hřebenová regrese
Další metodou vycházející z lineární regrese je regrese hřebenová. Implementaci metody, která zde byla použita, lze nalézt v balíčku scikit-learn pod jménem linear_model.Ridge. Má stejné hyperparametry jako Lasso, ale na rozdíl
od něj je penalizační člen hřebenové regrese úměrný L2 normě.
Tento model je ze všech typů lineární regrese nejpřesnější. Při hyperparametrech alpha=200, fit_intercept=True a normalize=False byla chyba na
testovacích datech 0,8275 a na trénovacích 0,7291.

4.1.4 k-nejbližších sousedů
Model kNN využívaný v této práci lze nalézt v balíčku scikit-learn jako neighbors.KNeighborsRegressor. V tomto modelu byly testovány tři hyperparametry:
n_neighbors – počet sousedů;
p – parametr mocniny pro Minkowského metriku;
weights – váhová funkce.
Nejlepších výsledků dosahoval model pro n_neighbors=15, p=1 (odpovídá
Manhattonské vzdálenosti) a weights=’distance’, která dává váhu bodům
úměrnou inverzi jejich vzdálenosti. V takovém případě budou mít bližší sousedé dotazovacího bodu větší vliv než sousedé, kteří jsou dále.
Přesto se metoda k-nejbližších sousedů ukázala jako nejméně přesným modelem ze všech. RMSE na trénovacích datech byla 0,9356 a na testovacích
dokonce 1,1003.

4.1.5 Náhodný les
Další model, který je v práci použit, patří do skupiny ensemble metod. Tyto
metody kombinují více jednoduchých modelů do jednoho výsledného robustního modelu. Pomocí metody bootstrap (náhodného výběru s opakováním)
vytváří náhodný les rozhodovací stromy a o výsledku predikce rozhoduje hlasování jednotlivých stromů.
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Implementace byla opět zvolena z knihovny scikit-learn. Hyperparametry
modelu ensemble.RandomForestRegressor byly zvoleny následující:
n_estimators – počet stromů v náhodném lese;
max_depth – maximální hloubka stromu.
Nejlepší výsledky vykazoval náhodný les při nastavených hyperparametrech n_estimators=46 a max_depth=19. RMSE na trénovacích datech byla
0,6454, na testovacích 0,7854. Došlo zde k lepším výsledkům než v předchozích
modelech.

4.1.6 AdaBoost
Stejně jako náhodný les i AdaBoost patří do skupiny ensemble metod. Opět
je konstruováno více modelů a finální rozhodnutí je váženou kompozicí rozhodnutí jednotlivých modelů. Na rozdíl od náhodného lesa nejsou tyto modely
nezávislé, ale jsou seřazené a každý další je ovlivněn těmi předchozími. Scikitlearn obsahuje zde využívaný model pod názvem ensemble.AdaBoostRegressor.
V modelu byly testovány tyto hyperparametry:
n_estimators – počet stromů;
learning_rate – míra učení snižující příspěvek každého stromu;
loss – ztrátová funkce používaná při aktualizaci vah stromů.
AdaBoost predikuje logaritmus přestupové částky s přibližně stejnou přesností jako náhodný les. Trénovací chyba byla nejnižší (0,6845) při zvolených
hyperparametrech learning_rate=1,5, loss=’square’ a n_estimators=91.
Testovací chyba za těchto podmínek byla 0,7866.
Model
LinearRegression
Lasso
Ridge
KNeighborsRegressor
RandomForestRegressor
AdaBoostRegressor

Trénovací RMSE
0,7511
0,7133
0,7291
0,9356
0,6454
0,6845

Testovací RMSE
0,8451
0,8447
0,8275
1,1003
0,7854
0,7866

Doba běhu
581 ms
4,31 s
2,59 s
3 min 4 s
7 min 26 s
11 min 10 s

Tabulka 4.1: Modely aplikované na dataset s původními příznaky

Tabulka 4.1 shrnuje výsledky modelů aplikovaných na původní dataset
prediction_table.csv. Ensemble metody se ukázaly jako nejvhodnější modely
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pro predikci přestupových částek. Jejich nevýhodou je ovšem delší doba běhu
pro nalezení nejlepších hyperparametrů.

4.2 Predikce s vytvořenými příznaky
Dataset prediction_table.csv neobsahuje kompletní statistiky hráče, ani klubu,
proto byly experimentálně přidány další příznaky. Ty byly rozděleny na dva
typy – na příznaky hráče a příznaky kupujícího klubu.
Do příznaků hráčů bylo celkem přidáno 14 sloupců. Celkem 6 sloupců se
týká procentuálního rozdělení gólů v sezóně podle typu (z penalty, hlavou,
pravou nohou. . .). Dále byly přidány sloupce obdržených karet za celou kariéru napříč všemi soutěžemi nebo počet červených karet v sezóně. Byl také
zaveden binární sloupec play_for_nation, který uvádí, zda hráč za svou kariéru nastoupil za národní tým.
Ačkoliv se pozice hráče nedá chápat jako ordinální rozdělení, graf týkající
se pozice hráče v 3.5 ukazuje, že ofenzivní hráči jsou na přestupovém trhu
hodnotnější než hráči defenzivní. Proto byl zaveden nový sloupec position,
který rozděluje hráče do 4 pozic. Útočníkům bylo přiděleno číslo nejvyšší,
brankářům naopak nejnižší.
Na základě sloupců týkajících se střídání a počtu odehraných zápasů v sezóně byly vytvořeny dva sloupce. První, full_matches_played, uvádí, kolik
dohrál hráč zápasů v sezóně, ve kterých nastoupil v základní sestavě, bez střídání. Druhý sloupec, minutes_in_season, odhaduje počet minut strávených
v sezóně na hřišti. U tohoto sloupce bylo předpokládáno, že střídání probíhají
v 60. minutě zápasu.
Hráči mají různou pozici v týmu. Čím vyšší počet odehraných zápasů v sezoně, tím je hráč pro klub nepostradatelnější. Ve sloupci role_in_team bylo
těmto hráčům přiděleno vyšší číslo, fotbalistům s nižším počtem odehraných
zápasů číslo nižší.
Ve sloupci BMI lze nalézt BMI23 daného hráče spočítaného na základě
jeho tělesné váhy a výšky.
Nově byly přidány do datasetu také 3 příznaky kupujícího klubu. Sloupec
team_size_to rozděluje kluby podle hodnoty klubu do 5 kategorií. Kluby jsou
rozděleny do kvartilů. Výjimku tvoří kvartil nejbohatších klubů, který je navíc
rozdělen na 5 % nejhodnotnějších klubů a ostatní. Těmto kategoriím jsou
přiděleny čísla 1-5, přičemž platí, že hodnotnější kluby mají vyšší číslo.
Další dva příznaky klubu vychází z aktivity daného klubu na přestupovém trhu v minulé sezóně. Sloupec sum_team_transfer_values_last_season
udává celkovou částku, kterou klub utratil v sezóně před přestupem, a sloupec count_team_transfers_last_season počet přestupů v předchozí sezóně.
Pro přestupy v sezóně 2015/16, pro kterou neexistuje záznam o předchozím
počínání klubu, byl těmto sloupcům přidělen průměr hodnot daného týmu.
23

Body Mass Index
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Oproti původnímu datasetu byly odstraněny sloupce throw_in (jestli hráč
vhazuje, či nikoliv) a binární sloupce určující pozici hráče. Tyto sloupce byly
nahrazeny zmíněným sloupcem position.
Dataset obsahující přidané příznaky lze nalézt v souboru se jménem prediction_table_extra.csv. Tento soubor je o 10 % menší než původní soubor
prediction_table.csv. Bylo z něj odebráno 5 % přestupů hráčů s nejnižší přestupovou částkou a 5 % přestupů hráčů s nejvyšší částkou, jelikož krajní případy
přestupových částek (např. přestup Neymara Jr.) mohou negativně ovlivňovat
regresní modely. Výsledný soubor tak obsahuje 1004 záznamů se 108 sloupci.
S ohledem na to, že bylo odstraněno celkem 10 % záznamů, změnily se
trénovací a testovací množiny. Záznamy z těchto množin nebyly smíchány,
stále patřily do stejné skupiny jako doposud. Došlo ovšem ke změně poměru
mezi nimi. Nově byl stanoven poměr mezi trénovací a testovací množinou na
75,68 % ku 24,32 % ve prospěch trénovací.
Na výsledný dataset byly opět puštěny všechny výše zmíněné modely predikcí a jejich nejlepší hyperparametry byly hledány ve stejných množinách
jako v podkapitole 4.1. Znovu byla využita křížová validace a měření chyby
predikce pomocí RMSE.

4.2.1 Lineární regrese
Lineární regrese na datech s přidanými příznaky přinesla zlepšení. Nastavení
hyperparametrů na normalize=False a fit_intercept=True se opět ukázalo
jako nejlepší. Na trénovacích datech byla RMSE 0,6697, na testovacích dokonce
lepší – 0,6586. Na testovacích datech proběhlo zlepšení oproti lineární regresi
na původních datech o téměř dvě desetiny.

4.2.2 Lasso
Jako nejlepší hyperparametry u lineární regrese s lasso regularizací se ukázaly
alpha=0,001, fit_intercept=True a normalize=False. Stejně jako u lineární regrese, tak i chyba tohoto modelu na testovacích datech přinesla zlepšení
o 0,2. RMSE testovacích dat byla 0,6329, trénovacích 0,6195.

4.2.3 Hřebenová regrese
Ani nejlepší hyperparametry hřebenové regrese odlišné od těch v 4.1.3. Konkrétně se jednalo o hyperparametry fit_intercept=True, normalize=False
a alpha=200. Chyba trénovacích dat byla stanovena modelem na 0,6408, data
testovací měla chybu 0,6308.

4.2.4 k-nejbližších sousedů
Metoda kNN se opět ukázala jako nejméně přesný model pro predikci přestupových částek. Nejmenší chyby na trénovacích datech (0,7931) dosahovala
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při nastavení hyperparametrů n_neighbors=48, p=2 (Euklidovská vzdálenost)
a weights=’uniform’. Na testovacích datech RMSE dosahovala čísla 0,8303.

4.2.5 Náhodný les
Náhodný les s hyperparametry max_depth=13 a n_estimators=96 přinesl
nejlepší výsledky na testovacích datech datasetu prediction_table_extra.csv.
Chyba tohoto modelu na trénovacích datech byla 0,6070, na testovacích 0,6002.

4.2.6 AdaBoost
Nejlepší výsledky na trénovacích datech tohoto datasetu měl model AdaBoost s hyperparametry learning_rate=2, loss=’linear’ a n_estimators=81.
RMSE trénovacích dat byla 0,6011, testovacích 0,6115.
Model
LinearRegression
Lasso
Ridge
KNeighborsRegressor
RandomForestRegressor
AdaBoostRegressor

Trénovací RMSE
0,6697
0,6195
0,6408
0,7931
0,6070
0,6011

Testovací RMSE
0,6586
0,6329
0,6309
0,8303
0,6002
0,6115

Doba běhu
640 ms
4,16 s
1,82 s
58 s
6 min 47 s
11 min 7 s

Tabulka 4.2: Modely aplikované na dataset s přidanými příznaky

Všechny modely predikcí vyzkoušené na dataset s přidanými příznaky přinesly zlepšení o přibližně dvě desetiny. Nejpřesnějšími metodami byly stejně
tak jako v předchozí fázi ensemble metody.

4.3 Predikce s vybranými příznaky
Poslední částí experimentální fáze byl uplatněn opačný postup než v sekci 4.2.
Na dataset prediction_table_extra.csv, tedy na upravený dataset s přidanými
příznaky, byla aplikována metoda sklearn.feature_selection.SelectKBest. Tato
metoda vybere k-nejlepších sloupců podle bodovací funkce. Bodovací funkci
poskytl opět scikit-learn. Funkce s názvem f_regression je vhodná pro regresní
modely. Počítá korelace mezi sloupci matice X a vysvětlovanou proměnnou y.
Optimální počet vybraných sloupců byl zvolen 15.
Ukázalo se, že nejdůležitějšími příznaky pro predikci přestupových částek jsou ty, u kterých se dalo předpokládat, že budou určovat kvalitu. Z vybraných příznaků náleží 3 klubu, který daného hráče koupil. Konkrétně se
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jedná o team_value_in_Mill_Eur_to (hodnota klubu), team_size_to (velikost klubu) a sum_team_transfer_values_last_season (suma vynaložená klubem za přestupy hráčů předchozí sezónu).
Ostatní vybrané sloupce se týkají daného hráče. Je v nich zahrnut i sloupec
end_contract (počet let do vypršení smlouvy), který je pro přestupy klíčový.
Dalších 5 sloupců se týká statistik hráče v mezinárodních klubových soutěžích a 2 národního týmu. Aby hráč měl nenulová čísla v těchto sloupcích, musí
prokázat své kvality. Zbylé 4 příznaky se týkají počtu startů (sloupec appearances) a vstřelených gólů v domácí soutěži v sezóně. Přestože mezi těmito
sloupci není zahrnuta pozice hráče, ukazuje se, že je pro přestupovou částku
velmi důležitá. Ofenzivní hráči mají totiž výrazně vyšší počet vstřelených gólů
než hráči defenzivní.
Poněkud překvapivě chyběl mezi vybranými sloupec age, určující věk hráče.
Sloupec byl metodou SelectKBest zahrnut až mezi 33 nejlepších.
Tabulku se zredukovaným počtem sloupců lze nalézt pod názvem prediction_table_reduced.csv. Jelikož tento dataset obsahuje stejné záznamy jako
prediction_table_extra.csv, poměr mezi trénovací a testovací množinou zůstává zachován, tedy trénovací 75,68 % : 24,32 % testovací.
Tak jako v předchozích predikcích byly testovány stejné prediktivní modely se stejnými množinami hyperparametrů pomocí křížové validace a chyba
predikce byla měřena pomocí RMSE.

4.3.1 Lineární regrese
I pro lineární regresi testované na redukovaném datasetu se ukázalo nejvhodnější nastavení hyperparametrů fit_intercept=True a normalize=False.
Při tomto zvolení hyperparametrů byla RMSE testovacích dat 0,6632 a testovacích 0,6773.

4.3.2 Lasso
Tento model predikoval nejlepší výsledky s hyperparametry alpha=0,001,
fit_intercept=True a normalize=True. RMSE na trénovacích datech byla
0,6553, na testovacích 0,6759.

4.3.3 Hřebenová regrese
Hřebenová regrese pro redukovaný počet příznaků měla nejlepší výsledky s jinými hyperparametry než při předchozích predikcích. Trénovací RMSE s hodnotou 0,6615 a testovací RMSE s hodnotou 0,6761 dosáhla s hyperparametry
alpha=50, fit_intercept=True a normalize=False.
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4.3.4 k-nejbližších sousedů
Skóre 0,7911 na trénovacích datech a 0,8276 na testovacích datech byly sice
nejlepší, kterými dokázala metoda k-nejbližších sousedů do predikcí přispět,
přesto se opět jednalo o nejméně přesný model na stejných datech. Těchto hodnot bylo dosáhnuto s hyperparametry n_neighbors=49, p=1 a weights=’uniform’.

4.3.5 Náhodný les
Ačkoliv se čas pro nalezení nejlepších hyperparametrů tohoto modelu oproti
hledání nejlepších hyperparametrů pro předchozí datasety snížil o několik minut, přesnost predikce nikterak neutrpěla. RMSE na trénovacích datech byla
stanovena na 0,6185, na testovacích dokonce 0,5962. Bylo toho dosáhnuto s hyperparametry max_depth=17 a n_estimators=86. Tento model nad těmito
daty pravidelně dosahoval nejlepších testovacích výsledků v celé experimentální části.

4.3.6 AdaBoost
Poslední metodou testující přesnost predikce přestupových částek byl opět
AdaBoost. U tohoto modelu došlo k mírnému zhoršení. Při nejlepších hyperparametrech (learning_rate=0,1, loss=’exponential’ a n_estimators=86)
dosáhl model chyby 0,6368 na trénovacích datech a na datech testovacích
téměř totožného čísla – 0,6312.
Model
LinearRegression
Lasso
Ridge
KNeighborsRegressor
RandomForestRegressor
AdaBoostRegressor

Trénovací RMSE
0,6632
0,6553
0,6615
0,7911
0,6185
0,6368

Testovací RMSE
0,6774
0,6759
0,6761
0,8276
0,5961
0,6312

Doba běhu
538 ms
588 ms
596 ms
13,3 s
1 min 55 s
3 min 56 s

Tabulka 4.3: Modely aplikované na dataset s 15 nejlepšími vybranými příznaky

V této části práce bylo využito podstatně méně příznaků než v předchozích částech, a proto doba nalezení nejlepších hyperparametrů se podstatně
zkrátila, u AdaBoostu až o 7 minut. Náhodný les se osvědčil jako nejpřesnější model. Celkově se přesnost predikce modelů oproti předchozí fázi lehce
zhoršila, což je dané především nižším počtem sloupců, se kterými modely
pracovaly.

45

4.4. Shrnutí

4.4 Shrnutí
Ensemble metody dosáhly ve všech částech experimentální části nejlepších
výsledků. Jelikož jsou založeny na náhodném výběru s opakováním, přesnost
jejich predikce se každým spuštěním lehce liší. Ve většině případů se jako kvalitnější osvědčil náhodný les, který dokázal predikovat logaritmus přestupové
částky nejpřesněji. Při RMSE 0,6, které dosáhl na datech s přidanými příznaky
i s redukovaným počtem sloupců, je reálná chyba nejlevnějších přestupových
částek (do 10 mil. €) přibližně 1 mil. €, u přestupů nejdražších (nad 50 mil. €)
se může jednat o chybu až 15 mil. €.
Nejméně vhodným prediktorem byl suverénně model kNN. Chyba predikce
přestupové částky byla výrazně vyšší než u ostatních modelů testovaných na
stejných datech.
Z pohledu dat byly celkově modely predikcí nejúspěšnější pro soubor prediction_table_extra.csv. Testovací chyba predikce se oproti chybě predikcí
souboru prediction_table.csv, zlepšila o 22-25 % v závislosti na modelu. Největší podíl na zlepšení mělo zmenšení souboru o 10 % a také přidání nových
příznaků klubu, kterých původní soubor obsahoval pouze malé množství.
To, že měly přidané příznaky klubu pozitivní vliv na predikce, dokazuje
i fakt, že do souboru prediction_table_reduced.csv, obsahující 15 nejlepších
sloupců pro predikci přestupové částky, byly metodou SelectKBest vybrány
hned 3 ze 4. Do budoucna je vhodné se na příznaky klubu ještě více zaměřit.
Samotný redukovaný dataset dosahoval celkově lehce horších výsledků než dataset s přidanými příznaky, ale vzhledem k tomu, že obsahoval přibližně 7×
méně příznaků, doba pro hledání nejlepších hyperparametrů byla podstatně
nižší než u ostatních dvou testování. V poměru kvalita-výkon vyšel tento dataset nejlépe ze všech. Navíc i přes několikanásobné spuštění celého skriptu,
pokaždé poskytl nejmenší RMSE na testovacích datech ze všech modelů aplikovaných na všechny datasety.
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Obrázek 4.1: Nejlepší výsledek: Predikce modelu sklearn.ensemble.RandomForestRegressor pro redukovaný počet příznaků (z 4.3.5)
Všechny prediktivní modely pravidelně nadhodnocovaly hráče, jejichž reálná přestupová částka patřila mezi nejlevnější v datasetu, naopak u nejdražších přestupů docházelo k podhodnocování. Je tomu tak pravděpodobně z důvodu, že v datasetu final_dataset_extended.csv, který byl pro všechny datasety užitých v predikcích výchozí, se vyskytovalo určité množství chybějících
hodnot, které bylo potřeba doplnit a tudíž zde docházelo k ovlivnění přesnosti.
Dalším faktorem ovlivňující nadhodnocování a podhodnocování hráčů je
absence příznaků, které nebyly volně dostupné. Nejedná se pouze o již zmiňovaný sociální zájem“ o hráče v podobě výsledků vyhledávačů nebo počtu
”
sledujících na Instagramu, ale také o statistiky hráče, které nejsou v tomto
datasetu dostupné (přesnost přihrávek, vytvořené šance, úspěšně vyhrané souboje. . .), a o další okolnosti, jakými jsou například nutnost nakupujícího klubu
přivést hráče na určitý post, které je třeba při přestupu také dobré zohlednit.
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Závěr
Cílem práce bylo sesbírat volně dostupná data týkající se přestupů fotbalových
hráčů a najít spolehlivý model pro predikci přestupových částek na základě
přidaných příznaků. Nejprve bylo nutné analyzovat další projekty, které se
potýkaly s podobným tématem, a pro výběr vhodných příznaků k experimentování bylo třeba data vizualizovat, aby bylo možné vybrat nejdůležitější
aspekty, které ovlivňují přestupovou částku.
V počátku práce byl pro upřesnění pojmů přiblížen fotbalový přestupový
trh a vysvětlen rozdíl mezi tržní hodnotou a přestupovou částkou hráče. Získání volně dostupných dat se ukázal jako největší problém celé práce. Protože
jsou komplexní databáze fotbalových hráčů nesmírně drahé, bylo nutné spojit
několik menších souborů do jediného. I nalezení menších souborů se ukázalo
jako problematické, mnoho z nich bylo zastaralých nebo pocházely z nedůvěryhodných zdrojů. Nakonec bylo nutné stáhnout část dat pomocí web scrapingu
ze stránky FootyRoom24 . Přesto však nebyly úspěšně získány všechny vhodné
statistiky. V mnoha případech by byly web scrapingem webových stránek porušeny podmínky užití, v případě web scrapingu internetových prohlížečů byl
program zastaven kontrolou CAPTCHA.
Kvůli absenci jednotných identifikátorů probíhalo spojení získaných souborů na základě jména. Ve výsledném datasetu se tak i přes jeho čištění nachází malé množství chybně spojených záznamů. Z tohoto hlediska jsou v práci
rezervy, ve kterých je určitý prostor ke zlepšení. Jedna z nejjednodušších (a zároveň nejdražších) možností, jak tento problém vyřešit, je zakoupit si kvalitní
data od specializovaných společností. Přesto se jedná o jeden z největších aktuálních volně dostupných datasetů, který v sobě kombinuje široké spektrum
příznaků.
Důležité pro nalezení vhodného prediktivního modelu bylo vyhodnocení
dosavadních výsledků podobného tématu, kterým se zabývali již zveřejněné
projekty. Většina z nich se týkala tržní hodnoty hráče, ovšem v průběhu práce
24

https://footyroom.co/
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byl publikován článek zabývající se přestupovou částkou, který posloužil především k ověření postupu. Článek referuje o několikaleté práci celého týmu
a není možné ho svou velikostí a komplexností s touto prací srovnávat. Další
rešerše posloužily především k inspiraci pro získání konkrétních příznaků, analýze prediktivních modelů a poučení z jejich nedostatků.
Výsledný soubor byl vizualizován. Analýza byla zaměřena na vývoj přestupových částek z pohledu sezón a národnosti hráče. Navíc byly také vizualizovány nejdůležitější vlastnosti hráče. Výsledky, které jsou v kapitole 3
zpracovány, dopadly podle předpokladů. Posloužily k porozumění získaných
dat, ověření hypotéz a částečně pomohly k vytváření příznaků v závěrečné
části práce.
V závěrečné kapitole posloužil vytvořený dataset jako zdroj dat vhodných
pro tvorbu/redukci příznaků k predikci přestupové částky fotbalového hráče.
Predikce proběhly ve třech fázích. Nejdříve na samotném původním datasetu,
který sloužil jako odrazový můstek“ a podle kterého se dala srovnávat úspěš”
nost zlepšení dalších fází.
Ve druhé části byly vytvořeny nové příznaky, které přinesly prediktivním
modelům podstatné zlepšení.
Nejlépe se však osvědčila třetí fáze, která se zaměřila pouze na vybrané
příznaky, které nejvíce ovlivňují přestupovou částku. V této části některé prediktivní modely sice vykazovaly mírné zhoršení oproti části předchozí, ovšem
došlo k velkému zrychlení hledání nejlepších výsledků.
Celkově se ensemble metody (náhodný les, adaptive boosting) ukázaly jako
nejvhodnější modely pro predikci přestupových částek. Naopak model kNN
zůstal zcela za očekáváním a dosahoval nejhorších výsledků.
Výsledky predikcí byly průměrné. Docházelo k nadhodnocování nejlevnějších přestupů a podhodnocování nejdražších. V celkovém pohledu tedy chyběly
určité příznaky, které by dokázaly přestupy lépe zařadit, což opět odkazuje
na problém se získáním komplexních a volně dostupných dat.
Z pohledu cílů byla tato práce splněna. Nicméně pro budoucí výzkum je
vhodné zaměřit se především na získání kvalitnějších dat. Především na příznaky klubů a sociální příznaky hráčů, které hrají ve fotbalových přestupech
také svou roli. Dále je možné soubor rozšířit na více sezón a případně další ligy.
Pro rozsáhlejší dataset by bylo možné vyzkoušet i různé typy neuronových sítí,
které budou jistě vykazovat velmi dobré výsledky.
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Seznam použitých zkratek
API Application Programming Interface
BMI Body Mass Index
CIES Centre International d’Etude du Sport
FIFA Fédération Internationale de Football Association
FIFA MS 2018 Mistrovství světa ve fotbale 2018
HTML Hypertext Markup Language
kNN k-Nearest Neighbors
NBA National Basketball Association
NHL National Hockey League
NRMSE Normalized Root Mean Square Error
OLS Ordinary Least Squares
PCR Principal Component Regression
PSG Paris Saint-Germain Football Club
RMSE Root Mean Square Error
UEFA Union Européenne de Football Association
USA United States of America
WBA West Bromwich Albion Football Club
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Testované hyperparametry
regresních modelů
Obrázek B.1: Hyperparametry sklearn.linear_model.LinearRegression
{
'fit_intercept': [True, False],
'normalize'
: [True, False]
}

Obrázek B.2: Hyperparametry sklearn.linear_model.Lasso
{
'alpha'

: [0.0001, 0.001, 0.01, 1, 5, 10, 20,
25, 40, 50, 100, 200, 500],
'fit_intercept': [True, False],
'normalize'
: [False, True]
}
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Obrázek B.3: Hyperparametry sklearn.linear_model.Ridge
{
'alpha'

: [0.0001, 0.001, 0.01, 1, 5, 10, 20,
25, 40, 50, 100, 200, 500],
'fit_intercept': [True, False],
'normalize'
: [False, True]
}

Obrázek B.4: Hyperparametry sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
{
'n_neighbors' : range(1,50),
'p'
: range(1,5),
'weights'
: ['uniform', 'distance']
}

Obrázek B.5: Hyperparametry sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
{
'n_estimators': range(1,101,5),
'max_depth'
: range(1,20,2)
}

Obrázek B.6: Hyperparametry sklearn.ensemble.AdaBoostRegressor
{
'n_estimators' : range(1,101,5),
'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5,
1, 1.2, 1.5, 1.7, 2],
'loss'
: ['linear', 'square', 'exponential']
}
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Obsah přiloženého CD

readme.txt .................................... stručný popis obsahu CD
BP_Garček_Jan_2020.pdf ........ text bakalářské práce ve formátu PDF
BP_Garček_Jan_Assignment.pdf ........ zadání bakalářské práce v PDF
BP_Garček_Jan.zip......soubor se zdrojovými LATEX soubory a obrázky
src
data
download.............................složka se staženými soubory
predictions.....složka se soubory užitými při predikcích (kap. 4)
final_dataset_extended.csv ......... výsledný rozšířený dataset
scripts......složka se zdrojovými kódy použitými v bakalářské práci
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