
Vyhodnotenie dotazníkov z M-SR vo vykladacom scrabble 2016 

 

Pred majstrovstvami Slovenska vo vykladacom scrabble v Liptovskom Hrádku 

bol jeho účastníkom rozdaný dotazník mapujúci rôzne zvyklosti a obyčaje 

hráčov a hráčok scrabble na Slovensku. Rozdaných bolo presne 40 dotazníkov. 

Jeden sa bohužiaľ vrátil vyplnený tak, že boli zakrúžkované všetky možnosti, 

takže do výsledkov nebol započítaný. Našťastie Evka pri ich rozdávaní zabudla 

na seba a svoje odpovede poslala dodatočne e-mailom, takže sympatický počet 

40 zostal zachovaný. Dozvedeli sme sa, že bežný, z radu nevybočujúci 

slovenský scrabblista: 

 kladie svoj prvý ťah vždy alebo takmer vždy vodorovne; 

  písmenká si v zásobníku ukladá tak, aby hneď vytvoril dáke slovo; 

  mieša písmenká v zásobníku ako divý; 

  poverčivý nie je ani náhodou (jedine že by to o sebe sám nevedel); 

 na herni odohrá okolo stovky partií mesačne, hoci si myslí, že ich je 

nanajvýš päťdesiat; 

  jeho rodinní príslušníci majú pozitívny až veľmi pozitívny vzťah 

k scrabble, prípadne ho aj sami hrajú; 

 Na turnaji nemá takmer žiadne výrazné preferencie, ktorú stoličku pri 

začínajúcej partii má uprednostniť, uspokojí sa s tým, že dobre vidí na 

scrabblovnicu. 

 

Toľko stručné zhrnutie, predpokladám však, že zaujímavé budú aj detailnejšie 

informácie. Tie ponúkam na nasledujúcich riadkoch. 

 

Začnem tým, že zo 40 respondentov 16 nabralo odvahu sa k týmto svojim 

názorom aj prihlásiť svojím podpisom. Jeden podpis sa mi však ani pri najlepšej 

vôli a grafologickej analýze nepodarilo rozlúštiť, takže tento som zaradil do 

osobitnej kategórie (viď graf nižšie). Prečo je to vôbec hodné zmienky, uvidíme 

neskôr. 



 

Anonymita respondentov  

 

Čo sa týka spôsobu ukladania prvého ťahu, dopadlo to viac-menej podľa 

očakávania, resp. mojich doterajších pozorovaní. Prekvapilo ma len to, že 

priaznivcov zvislého ukladania možno zrátať na prstoch jednej ruky, a ešte aj tá 

by mohla byť pracovníka lisovne alebo píly, čakal som predsa len o niečo viac. 

 

Ukladanie prvého ťahu  

  

Oveľa rovnomernejšie rozdelenie sa vyskytlo pri vyhodnotení preferencií 

spôsobu ukladania písmen do zásobníka. Najviac bolo tých, čo okamžite 

z písmen poskladajú nejaké slovo, ale prekvapilo ma, že rovná štvrtina 

respondentov písmenká „nahádže bez ladu a skladu“, zatiaľ čo priaznivcov 

pevného „zasadacieho poriadku“ bolo najmenej. 
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Ukladanie písmen do zásobníka  

 

Čo sa týka „miešania“ písmen v zásobníka počas hry, tak viac ako polovica 

respondentov to robí vo väčšine ťahov, a z nich viac ako polovica v každom 

alebo takmer každom ťahu. Ak k nim pridáme ešte tých, čo miešajú zhruba 

v polovici ťahov, tak je jasné, že typická turnajová zvuková kulisa štrkotania 

písmenok v zásobníku nie je vôbec náhodná. 

 

Miešanie písmen v zásobníku  

 

Pri sebahodnotení poverčivosti scrabblistov si veru nie som istý objektivitou 

tohto posúdenia, pretože najviac bodovalo vyjadrenie, že poverčivý nie som, ale 

nie som si tým istý (14x). Ak k nim prirátame tých, ktorí aspoň podvedomú 
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poverčivosť pripúšťajú (8x), tak je to viac ako polovica. Na druhej strane rovná 

štvrtina rozhodne odmieta, že by niečoho takého mohla byť schopná. 

 

Zvyklosti / rituály z poverčivosti  

Pri sebahodnotení svojej scrabble závislosti na herni som s istou absenciou 

objektivity počítal. Najpočetnejšie zastúpenie mal interval 51-100 partií (13x), 

a tie intervaly pred ním mali dohromady až 23 hlasov, čo sa mi veru zdá dosť 

podhodnotené. Na rozdiel od hodnotenia poverčivých rituálov som si však 

mohol pomôcť porovnaním s faktmi, ktoré nepustia, a to s počtom odohraných 

partií za posledných 6 mesiacov. Ukázalo sa, že z 15 „statočných“ len jeden hráč 

svoju aktivitu na herni precenil, šiesti sa ohodnotili úplne presne, a ostatní svoju 

aktivitu menej či viac podcenili.  Prehľad si môžete pozrieť nižšie, účastníkov 

som však trochu zašifroval  Pomôcka: prezývky z herne by boli zoradené 

v abecednom poradí. 

 

Odohraté hry na herni za 1 mesiac  
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Hráč Okt Nov Dec Jan Feb Mar Priemer Odhad 

macedónsky vojvodca 115 88 113 139 156 146 126 51-100 

zdrobnenina gréckeho písmena 258 249 209 225 220 293 242 101-150 

dopoludnia štyritisíc štyristo osemdesiat jeden 14 79 42 22 5 11 29 0-5 

brazílsky šampión 0 117 417 185 119 107 158 51-100 

cudzokrajný žívočích alebo rastlina 134 148 152 72 202 288 166 
151 a 
viac 

elektronický záhon 66 72 75 86 50 136 81 21-50 

sláčikové alter ego 57 108 19 22 21 20 41 6-20 

koniec partie 103 117 115 157 138 80 118 101-150 

ruský bohatier prekonavší rieku 13 24 36 17 20 2 19 6-20 

tá, ktorá to ovláda 26 22 25 78 57 33 40 6-20 

fajnšmeker z východu 99 109 124 46 14 139 89 101-150 

malý grizzly 18 17 21 26 20 4 18 6-20 

slávny športovec 353 227 222 217 104 187 218 21-50 

pol kapely 46 35 1 38 13 66 33 21-50 

vzácnosť nejedna 69 177 132 190 244 243 176 51-100 

tá, s ktorou nechcú doma hrať 83 52 61 80 57 5 56 51-100 

Priemer 
      

101 
  

 

 Vzťah našich rodinných príslušníkov ku scrabble je jednoznačne pozitívny, 

a pokiaľ im neukážete vyššie uvedenú tabuľku alebo inú štatistiku, koľko máte 

odohraných hier na herni, tak to hádam tak aj zostane naďalej  Vtipné bolo 

jediné vlastné hodnotenie situácie: „Nikto to so mnou nechce hrať.“  

 

Vzťah rodinných príslušníkov k scrabble  
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Najviac tvorivosti som očakával pri otvorenej otázke, čomu dávajú hráči 

prednosť pri vyberaní si miesta, keď začína turnajová partia. Priznám však, že 

veľa invenčných odpovedí sa neobjavilo. Pri vyhodnotení som si istý čas myslel, 

že najčastejšia odpoveď bude, že „nemám žiadne preferencie“. Nakoniec však 

najviac hlasov dostali dobré svetelné podmienky pri hre (11x). Pri tejto kategórii 

nie je súčet hlasov 40, pretože niektorí mali viacnásobné odpovede. Zopár 

originálnych preferencií sa však predsa len našlo. Najviac ma pobavila odpoveď 

jedného anonymného respondenta, ktorý chce pri partii sedieť „tvárou k juhu“. 

Tipujem, že to musí byť nejaký priaznivec geocachingu, neviem si totiž celkom 

dobre predstaviť, kto iný by bol schopný vnútri v budove spoľahlivo určiť 

svetové strany  

 

 

Preferencie sedenia pri partii  

  

Dúfam, že vás tieto výsledky a komentáre pobavili aspoň spolovice tak, ako 

mňa. Ak je to tak, tento článok splnil svoje poslanie. 

 

 

Patrik Pinter 

 

7 

11 

5 
6 

2 

14 Žiadne preferencie

Svetlo

Priestor

Tvárou k ľuďom

Aby mi nesvietilo slnko

Iné


