Téma měsíce: Variancia od UselessToo
Slovo, ktoré sa v mojich textoch, analýzach,
jednoducho v tipoch, objavuje pomerne často.
Už som varianciu polopatisticky vysvetľoval
niekoľkokrát, faktom je, že nikdy to nebolo
úplne, t.j. nikdy nebolo všetko na jednom
mieste v jeden čas a zároveň nikdy to nebolo
tvorené pre nejakú masu záujemcov, alias kto
sledoval tipy v určitom odvetví v určitú
konkrétnu dobu, mohol sa dostať aj k tomuto
vysvetleniu.
Lenže časopis čítajú aj ľudia noví a myslím, že by bolo vskutku nefér, aby aj oni
nedostali možnosť zoznámiť sa s varianciou ako takou.
Variancia je internacionalizmus. Slovenské synonymum pre varianciu je slovo rozptyl, odborne by sa to dalo
pomenovať aj ako stredná kvadratická odchýlka, kde už samotný názov urobí veľmi dobrú službu za mňa pri
prvotnom vtiahnutí čitateľa do problematiky.

Nie, nebudem do vás hustiť vzorce, poučky, ktoré by nikam neviedli, resp. viedli, lenže tým nechceným opačným
smerom, ktorý by vyústil len v nechuť čítať samotný článok ďalej, príp. aj po prečítaní sa venovať tejto zaujímavej
problematike aj osobne. Nadviažem na názov „stredná kvadratická odchýlka“. Slovo kvadratická rieši práve tú
matematickú stránku veci, t.j. samotný výpočet rozptylu, po našom variancie.
Dôležitejšie
určite
„stredná“
„odchýlka“.
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Stred alebo stredná
vyjadruje podstatu
toho, že nie všetky
premenné
sú
rovnaké a zároveň,
že existuje nejaká
fiktívna premenná,
ktorú považujeme
za
východiskovú,
najpravdepodobnej
šiu,
základnú.
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Odchýlka predstavuje práve ten rozdiel medzi bežnými radovými premennými a práve tou východiskovou.
Variancia sa nám teda snaží zdeliť, aké veľké výkyvy nastávajú v sledovanom súbore premenných. Zaujímajú nás
určite extrémne situácie, ale aj samotný priemer odchýliek jednotlivých premenných.
Dosť bolo neurčitých reči, hor sa na príklad.
Varianciu najviac vnímam pri golfe.
Zoberme si turnaj, kde sa pomerne dobre skóruje,
je to tradičné ihrisko s parom 72, priemer
skórovania je na 70,5. Potom sú tu určité sezónne
priemery skórovania jednotlivých hráčov, lepší sú
tesne pod 70, tí horší okolo 71. Variancia nám
hovorí, že všetko sa točí okolo priemeru a v
krátkom časovom úseku by priemer mal byť
prakticky nemenný s vysokou výpovednou
hodnotou.
Čert ber, či je hráč špecialista na prvé kolá alebo naopak sa vyžíva v tých záverečných, áno, aj tam je určitý súvis s
varianciou, ale aj s morálnymi a kvalitatívnymi schopnosťami jednotlivých hráčov. Josh Teater, kvalitný hráč, ktorý
žiaľ pre neho zatiaľ úplne neprerazil, aspoň nie do špičky, zahrá v spomínanom turnaji 1.kolo za 64 rán, alias 8 rán
pod Par. U Josha nič neobvyklé, je to jeden z hráčov, ktorý v podstate permanentne dobre rozbiehajú turnaje,
nech už je za tým čokoľvek – od faktu, že greeny sú prvý deň v ideálnom stave, od faktu, že navŕtania jednotlivých
jamiek nie sú zradné a príliš náročné, až po fakt, že v 1.kole je tlak výsledku najmenší – aj ten najväčší labil môže
hrať v pohode, pretože golf sa hrá väčšinou na 4 kolá a po prvom, nech je to kolo akokoľvek výborné, turnaj ešte
nikto nikdy nevyhral.
Aká je pravdepodobnosť, že Josh zahrá nadpriemerné druhé kolo? Ja tvrdím, že takmer nulová. Nevychádza to
len z toho, že Josh sa už tradične po 1. kole začína prepadať, ale súvisí to najmä s ultra podareným prvým kolom,
ktoré bolo značne mimo dlhodobý priemer Josha. A je jedno, či to berieme priemerne u jeho prvých kôl alebo ako
sumu všetkých 4 kôl, ak sa do všetkých Josh dostane, čo rozhodne nie je istota.
Aby som tú varianciu ešte viacej priblížil, tak sa zameriam fakt len na to najvariačnejšie v danom výkone, v prípade
golfistu sú to krízové situácie, pozitívne a negatívne odskoky loptičky, príhry do greenu, šťastné momenty a v
neposlednom rade celkové puttovanie daného hráča.

Varianciu môžeme preložiť aj ako šťastný a smolný deň, kde strednou hodnotou je deň neutrálny.
Každému sa v živote určite stalo, že mal deň s označením „blbec“. Aj športovci sú len ľudia, aj keď mnohí
psychicky nevyrovnaní tipéri by na to mali trochu iný názor. A ono deň blbec mnohokrát pôvodne nesúvisí so
samotnou kvalitou hry, deň blbec je o
tom, či budem mať v zlomový okamih
trochu šťastia alebo naopak kus smoly.
Začnem krízovými situáciami, ktoré
môžu veľmi súvisieť aj s pozitívnym, resp.
negatívnym odskokom. Hráč odpáli
nádherný
drive,
ktorý
smeruje
jednoznačne na fairway, lenže na
fairwayi napokon neskončí. Loptička sa
čudne odrazí a skončí v roughe. To ešte
nie je úplná tragédia, ale nikoho to
dvakrát nepoteší – za prvé to sťaží príhru
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