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CZĘŚĆ 3: OPIS DANYCH
Dane dotyczą piłkarzy z 5 najlepszych lig Europy: angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej i
francuskiej. Dane odnośnie wagi i wzrostu nie są bardzo łatwo dostępne. Pobrane zostały ze strony
FBref.com. Dane odnośnie zawodników zostały skonfrontowane z innym źródłem tj. Transfermarkt.pl
i wielu zawodników na tym etapie wypadło z uwagi na transfery poza ligi top 5, występowanie
jeszcze w drużynach juniorskich czy też wyraźne błędy w danych. Proces pozyskania danych odbył się
w dniach 28 i 29 stycznia 2021 r. Tak, tak, cały projekt chwilę trwał ale doczekał się prezentacji
podczas Euro, a więc w najlepszym możliwym terminie.
Wracając jednak do danych, udało się zebrać informacje odnośnie 2280 profesjonalnych piłkarzy.
Niestety dane o wzroście i wadze tych zawodników, a także ich wycenie, dostępne były dla 1660
graczy, co stanowi 72,8%.
Na tym etapie postawione zostało pytanie, czy jest to próbka reprezentatywna wobec wszystkich
piłkarzy. Skąd te braki danych?
Pierwsze, co przychodzi do głowy to intuicyjne wyjaśnienie, że w futbolu jest wielu młodych
zdolnych, ale mniej popularnych jeszcze i dane o nich są po prostu mniej dostępne. I faktycznie tak
jest, co potwierdza poniższy wykres rozkładu zawodników względem wieku w 2 grupach (danych
dostępnych i braków danych), jak również odpowiednie testy statystyczne równości średnich w 2
grupach: test t dla obserwacji niezależnych o różnej wariancji, a także test nieparametryczny U
Manna-Whitneya – oba dające ekstremalnie niskie p-value.

Czy zatem idąc dalej braki danych odpowiadają zawodnikom o znacznie niższej wartości, co poniekąd
usprawiedliwiałoby stwierdzenie, że nie warto się nimi aż tak przejmować?
Poniższy wykres pokazuje, że nie jest to już tak wyraźne jak w przypadku wieku. Jednakże testy
statystyczne pokazują, że jest to różnica statystycznie istotna. Testy statystyczne równości średnich w
2 grupach: test t dla obserwacji niezależnych o różnej wariancji wykazał p-value = 0,0000001568, a
test nieparametryczny U Manna-Whitneya p-value = 0,0008201.

Pozostały 2 kwestie do sprawdzenia. Czy braki danych są różne w ligach i czy braki danych zależą od
pozycji? Może faktycznie któreś ligi, czy np. napastnicy wykazują się większym zainteresowaniem ze
strony FBref.com.
W obu przypadkach możecie zobaczyć liczbę zawodników (słupki) oraz procent braków danych (linia).
W przypadku lig wyraźna jest różnica pomiędzy brakami danych dla lig. Test statystyczny chi-kwadrat
dał p-value = 0,0000003023. Najmniej braków danych 17,5% było w gronie zawodników z Serie A. W
przypadku pozycji test statystyczny chi-kwadrat nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że występują
statystycznie istotne różnice w procencie braków danych z p-value = 0,70.

CZĘŚĆ 4: SZCZEGÓŁY STATYSTYCZNE
Jeśli myślicie, że regresja liniowa to rzecz prosta, to macie rację. Jeśli chce się jej użyć do predykcji.
Ale żeby zrozumieć zależności, trzeba wejść w głąb. W tej części przedstawię Wam proces
powstawania modelu, jego testowania, poprawiania, interpretacji i szereg innych wykorzystanych
metod do analizy danych, które zostały wykorzystane w trakcie pracy.
Zacząłem od prostego modelu regresji tj. z jedną zmienną (wzrostem) objaśniającą wagę. Kluczowe
pytanie brzmiało, czy relacja między wagą i wzrostem jest liniowa. Przedstawiłem to na poniższym
wykresie, gdzie niebieska linia to model liniowy, a przerywana czerwona linia to możliwie nieliniowa
regresja oszacowana modelem LOESS (po polsku to chyba jest regresja lokalnie wielomianowa).
Nawet w przypadku bardzo lokalnego LOESSu widać, że linie przebiegają bardzo podobnie, a
odchylenia są głównie na końcach. To dało zielone światło budowie modelu liniowego.

W kolejnym kroku oszacowany został pierwszy model. Niestety jego weryfikacja nie wyszła zbyt
korzystnie. Były problemy z uzyskaniem rozkładu normalnego reszt i heteroskedastycznością
składnika losowego. Okazało się, że główną tego przyczyną były obserwacje odstające, które w
nadmiernym stopniu wpływają na oszacowania modelu. Po usunięciu 24 zawodników, którzy mieli
nadmierny indywidualny wpływ na oszacowania całego modelu, wszelkie założenia modelu zostały
spełnione. Poniższy wykres przedstawia wagę i wzrost wszystkich zawodników, w tym tych
odrzuconych, zaznaczonych na czerwono. Obok jest tabelka z ich szczegółami. Oczywiście zrozumiem
wszelkie zarzuty, że nie powinno się dopasowywać zbioru danych, żeby spełniać założenia. Jest w tym

sporo racji. W tym przypadku jednak wydaje mi się istotniejsze, aby pozbyć się tych zawodników,
którzy sami wpływają w zbyt dużym stopniu na oszacowania modelu w ten sposób zaburzając je. A
jeśli ktoś ostatnio oglądał Szwajcarów, to wie jak wygląda taki Xherdan Shaqiri. Inni odrzuceni
piłkarze są być może zwykłymi błędami w danych, co przy wzroście i wadze jest bardzo
prawdopodobne.

Po takim przygotowaniu zbudowane zostały opisane wcześniej modele. Poniżej przedstawiam 3
dashboardy podsumowujące te modele wraz z weryfikacją założeń KMNK (klasycznej metody
najmniejszych kwadratów). Przedstawione na nich wykresy są inspirowane standardowymi
wykresami weryfikacji modelu liniowego w pakiecie R.
Odnośnie modelu przedstawione są:
•
•

współczynniki modelu wraz z błędami standardowymi, statystykami i p-value testu istotności
zmiennych
miara jakości modelu w postaci R-kwadrat i skorygowanego R-kwadrat

Przedstawione są również testy i wykresy (inspirowane standardowymi wykresami w R) pozwalające
zweryfikować założenia KMNK:
•
•
•
•
•

•
•
•

liniowości: test rainbow + wykres reszt modelu w zależności od predykcji
braku współliniowości w postaci VIF – współczynników inflacji wariancji
normalności rozkładu reszt w postaci wykresu kwantylowego i wykresu funkcji gęstości
między rozkładem teoretycznym a empirycznym
normalności rozkładu reszt w postaci testów Shapiro-Wilka i Kołmogorova-Smirnova
homoskedastyczności składnika losowego w postaci wykresu pierwiastka
wystandaryzowanych reszt względem predykcji, a także 3 testów: studentyzowanego
Breuscha-Pagana, Harrisona-McCabe’a oraz Goldfelda-Quandta
specyfikacji modelu w postaci testu RESET, w którym dla modelu alternatywnego
wykorzystano regresory lub estymatory
obserwacji wpływowych w postaci wykresu dystansu Cooka dla każdego zawodnika
obserwacji odstających w postaci wykresu wystandaryzowanych reszt względem czegoś
zwanego w R Leverage, a czego jakoś nie udało mi się sensownie przetłumaczyć

Testy wychodziły pozytywnie z wyjątkiem homoskedastyczności składnika losowego. Ponieważ
heteroskedastyczność składnika losowego nie wpływa na jego obciążenie, a jedynie na weryfikację
statystyczną modelu, postanowiłem po prostu skorzystać z odpornego na heteroskedastyczność
estymatora macierzy wariancji i kowariancji w postaci estymatora White’a, co jest zaznaczone na
wykresach, w których występuje heteroskedastyczność składnika losowego.

Ponadto wykonano szereg testów statystycznych:
•
•
•
•

równości średnich w 2 grupach: parametryczny – t-studenta i nieparametryczny U MannaWhitneya
równości średnich w kilku grupach: parametryczny – ANOVA i nieparametryczny KruskalaWallisa
niezależności 2 zmiennych nominalnych chi-kwadrat
test równości wariancji Levene’a

Całość obliczeń i wykresów została wykonana w pakiecie statystycznym R.
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