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Analyze the Decision-

making Context

Drivers

of Behavior

Choice

Architecture

Perception of Price

and Product
Test 

and Iterate

Porozumieť rozhodovaciemu
kontextu zákazníkov je prvý a
kľúčový krok pri dizajne
efektívnej komunikácie.

Vedecky overené behaviorálne 
nástroje, ktorými dokážete 
meniť vnímanie, správanie a 
rozhodnutia zákazníkov.

Spôsob, akým je postavený 
rozhodovací proces, 
prezentovaný výber a kedy 
upútate pozornosť sú kľúčové. 

Jednoduché nástroje, ktorými 
dokážete pracovať s vnímaním 
ceny, kvality produktu alebo 
férovosti ponuky.

Len testovanie vám pomôže s 
istotou určiť, ktorý spôsob 
komunikácie je 
najefektívnejší. Testujte často 
a všetko. 

Neistota

Vnímaná náročnosť 

Reciprocita 

Sociálne schválenie

Autorita

Vzácnosť

Averzia k strate

Efekt vlastníctva

IKEA efekt

Emócie

Konkrétne a špecifické

Záväzok a konzistencia 

Obľúbenosť a jednota

Objektívna náročnosť

Zavalenie výberom

Predvolená možnosť 

Nápadnosť 

Framing

Ukotvenie 

Návnada

Stredná voľba

Mentálne účtovníctvo

Bolesť z platenia

Sila zadarmo



BEHAVIORÁLNY AUDIT



Predtým, ako sa rozhodneme zaviesť behaviorálnu intervenciu vo vašom
meste, je potrebné zvážiť, či a v ktorej konkrétnej oblasti činnosti miestnej
samosprávy je to vhodné. 

Miestne samosprávy zabezpečujú viaceré typy verejných služieb a 
vykonávajú ďalšie typy aktivít. Na úvod je preto potrebné spraviť audit 
typov aktivít, ktoré samospráva zabezpečuje a poskytuje.
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Audit typov aktivít



K dispozícií máte niekoľko kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov. 

Pri kvantitatívnych je možné napr. definovať benchmarky kvality
jednotlivých služieb. Pre ich stanovenie v konkrétnej miestnej samospráve sú
potrebné dáta a je vhodné ich porovnávanie nielen v čase, ale aj s inými
mestami podobnej veľkosti. 

Neopomenuteľnou kvalitatívnou metódou zisťovania je vykonanie
rozhovorov s úradníkmi a úradníčkami, ale aj so skúsenosťou užívateľov s 
využívaním danej služby. 
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Kvalita služieb a aktivít
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Prehľad metód
§ Pozorovanie

§ Rozhovory

§ Fokusové skupiny

§ Dotazníky

§ Mystery shopping

§ Mapovanie cesty zákazníka



Behaviorálne riešenia nie sú všeliekom. Ich poslaním je pomáhať riešiť
problémy súvisiace s ľudským rozhodovaním. Ak ste presvedčení o tom, že
by problém zmizol, ak by sa konkrétna skupina ľudí či inštitúcií správala
inak, pravdepodobne ste identifikovali behaviorálny problém.
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Zdroje nespokojnosti



Ak máme identifikovanú konkrétnu oblasť resp. problém a sme presvedčení, 
že ide o behaviorálny problém, nasledujúcim a rovnako kľúčovým krokom je 
definovanie konkrétneho cieľa alebo zamýšľaného výsledku intervencie - čo
chceme dosiahnuť. 

Môže ísť napríklad o zvýšenie výberu nedoplatkov o 5 %, alebo napríklad
zlepšenie výsledkov žiakov o 10 %. Základným pravidlom je, aby takto
definované ciele boli SMART
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Definícia cieľa
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Aké je východiskové správanie?
Aké je želané správanie?
Čo chcem dosiahnuť?

Aký problém riešime a aký nie?
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Aké sú vaše ciele? 



Pre zvýšenie prehľadnosti, zapamätateľnosti ako aj pre zjednodušenie
následnej analýzy sa v rámci snahy pochopiť podstatu identifikovaného
problému odporúča pomôcť si vizuálnymi pomôckami. Takou je napríklad
mapa zákazníckej skúsenosti (z angl. customer journey map).

Ide spravidla o 2D vizuálnu pomôcku, ktorá zobrazuje správanie 
občana/zákazníka v ohraničenom časovom intervale spolu s kontextom, v 
ktorom sa správanie vyskytuje. 
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Vizualizácia



Predaj auta

Inzerát Telefonát Stretnutie

Predaj



Inzerát – detail rozhodovacieho 
procesu

Všimnutie si inzerátu

Otvorenie inzerátu

Dočítanie inzerátu

Kontaktovanie

Zaujatie v prvých riadkoch
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Rozhodovací kontext
§ Problém

§ Cieľ

§ Kde sú kontaktné body?

§ Aký je rozhodovací proces/zákaznícka cesta?

§ Aké je želané správanie v každom bode rozhodovacieho procesu a prečo ho 

zákazníci/občania nerobia?





COM - B model COM-B model popisuje faktory, 
ktoré ovplyvňujú ľudské správanie.

Schopnosť

Príležitosť

Motivácia

Správanie

Som	motivovaný	to	urobiť?

Viem	ako	to	urobiť?

Mám	možnosť	to	urobiť?



Inzerát – detail rozhodovacieho 
procesu

Všimnutie si inzerátu

Otvorenie inzerátu

Dočítanie inzerátu

Kontaktovanie

Zaujatie v prvých riadkoch

Nemám pri inzeráte fotku – Príležitosť (neupúta 

moju pozornosť

Neuvádzam cenu – Schopnosť (nedostatok 

informácií)

Neuvádzam najazdené kilometre – Schopnosť 

(nedostatok informácií)

Nepridal som žiadne doplnkové informácie, aby 

som kupujúceho presvedčil – Motivácia

Chýba číslo - Príležitosť
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Ideation prompts
§ C – Schopnosti (capability)

§ Má zákazník/občan dostatok informácií? 

§ Aká inštrukcia alebo informácia mu môže chýbať?

§ Rozumie, čo má spraviť? 

§ Ako viem zlepšiť jeho informovanosť/porozumenie? 

§ Dokáže to spraviť?

§ Ako ho to viem naučiť?
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Ideation prompts
§ O – Príležitosť (opportunity)

§ Aké bariéry v prostredí to môžu zákazníkovi/občanovi komplikovať?

§ Ako viem prostredie upraviť tak, aby som mu správanie umožnil alebo uľahčil?

§ Čo môžem spraviť, aby to zákazníkovi/občanovi napadlo? 

§ Čo môžem spraviť aby si to zákazník/občan všimol? 

§ Ako upútať jeho pozornosť?
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Ideation prompts
§ M – Motivácia 

§ Čím viem zákazníka/občana motivovať? 

§ Ako ho presvedčiť?

§ Ako vyvolať emócie? Pozitívne alebo negatívne.

§ Akú odmenu alebo hodnotu navyše viem zákazníkovi/občanovi ponúknuť?
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Rozhodovací kontext
§ Problém

§ Cieľ

§ Kde sú kontaktné body?

§ Aký je rozhodovací proces/zákaznícka cesta?

§ Aké je želané správanie v každom bode rozhodovacieho procesu a prečo ho zákazníci/občania 
nerobia?

§ Kedy ich viem najlepšie zasiahnuť?



Vonku prší? Dajme si pizzu V New Yorku sa pri snehovej búrke 
zvýšili predaje pizze o 135 %. 
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Rozhodovací kontext
§ Problém

§ Cieľ

§ Kde sú kontaktné body?

§ Aký je rozhodovací proces/zákaznícka cesta?

§ Aké je želané správanie v každom bode rozhodovacieho procesu a prečo ho 

zákazníci/občania nerobia?

§ Kedy ich viem najlepšie zasiahnuť?



PRINCÍPY BEHAVIORÁLNEJ EKONÓMIE
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Princípy, ktoré môžete využiť
§ Neistota 

§ Sociálne schválenie

§ Averzia k strate 

§ Konkrétne a špecifické 

§ Vnímaná a objektívna náročnosť 

§ Architektúra voľby 

§ Vnímaná hodnota



TEST AND ITERATE



Pomozte ludom s	
onkologickym
ochorenim a	zapojte sa
do	Dna narcisov.	Poslite
do	15.4.2017	prazdnu
SMS	v	hodnote 2	EUR	na
848.	Dakujeme!	Liga	
proti rakovine a	O2.

2,95%



Pridajte sa aj vy k	
tisicom zakaznikov
O2,	ktori tento rok
podporia Den	
narcisov.	Zaslite
prazdnu SMS	v	
hodnote 2	EUR	na
848.	Dakujeme!	Liga	
proti rakovine a	O2.

Tisice ludi sa aj
tento rok zapoja do	
Dna narcisov.	Stante
sa aj vy darcom a	
zaslite prazdnu SMS	
v	hodnote 2	EUR	na
848.	Dakujeme!	Liga	
proti rakovine a	O2.

Ak by	ste boli v	nudzi,	
pomohli by	sme aj
Vam.	Vy mozete
pomoct uz dnes
podporou Dna
narcisov zaslanim
prazdnej SMS	v	
hodnote 2	EUR	na
848.	Dakujeme!	Liga	
proti rakovine a	O2.

2,55% 2,14% 4,57%



ČO IDEME TESTOVAŤ?



Jedna zmena Pridanie sociálneho schválenia pod 
button (138 % nárast v konverzii).
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Jedna zmena

§ Výhoda: Viete presne, čo zafungovalo v danom kontexte

§ Nevýhoda: Efekt môže byť malý a nedostatočne signifikantný, aby sme vedeli robiť 

závery.



Viaceré zmeny naraz Zmenili sme hlavnú copy, v obrázku, 
aj call to action (zvýšenie o 54 %)
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Viaceré zmeny naraz

§ Výhoda: Vyššia šanca väčšieho efektu a štatisticky významných výsledkov.

§ Nevýhoda: Nedá sa presne identifikovať, ktorá intervencia mala najväčší efekt, ktorá 

žiadny, prípadne, či niektorá z nich nebola dokonca na škodu.



NA KOM IDEME 
TESTOVAŤ?
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Výber vzorky

§ Nechceme testovať na celej „populácii“ (alebo zákazníckej báze).

§ Vzorka by mala byť reprezentatívna.



Populácia

Skreslená vzorka Reprezentatívna vzorka

Muži 40 %
Ženy 60 %

Muži 50 %
Ženy 50 %

Muži 40 %
Ženy 60 %
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Výber vzorky

§ Nechceme testovať na celej „populácii“ (alebo zákazníckej báze).

§ Vzorka by mala byť reprezentatívna.

§ Vzorka by mala byť dostatočne veľká.
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Výber vzorky

§ Nechceme testovať na celej „populácii“ (alebo zákazníckej báze).

§ Vzorka by mala byť reprezentatívna.

§ Vzorka by mala byť dostatočne veľká.



AKO IDEME TESTOVAŤ?



Vieme občanov rozdeliť na 
experimentálnu skupinu a kontrolnú 

skupinu?
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A/B testovanie

§ Rozdelíme si vzorku, na ktorej testujeme, minimálne na 2 skupiny: experimentálnu a 

kontrolnú (experimentálnych môže byť aj viac) 

§ Do skupín rozdeľujeme náhodne. 

§ Výhoda: A/B testovanie vylúči sezónne faktory, pretože meriame obe skupiny v tom 

istom čase

§ Nevýhoda: Pri nedostatočne veľkej alebo reprezentatívnej skupine môžu rozdiely 

medzi jednotlivcami ovplyvniť výsledky.



Kontrolná skupina

Experimentálna skupina



VS.
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Testovanie pred a po 

§ Pred intervenciou musíme definovať, čo chceme merať a aký je baseline (aktuálne 

hodnoty)?

§ Po intervencii meriame znova a porovnáme rozdiel.

§ Výhoda: Výsledky nie sú ovplyvnené rozdielmi medzi jednotlivcami (napr. 

osobnosťou). 

§ Nevýhoda: Sezónne faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledky a nedokážeme ich 

odsledovať.



Meranie poMeranie pred 
= baseline

Intervencia





ČO S VÝSLEDKAMI?



Korelácia ≠ kauzalita
Ukázalo sa, že je významná korelácia 
medzi utopeniami v bazéne a filmami 
Nicolasa Cagea.
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Korelácia vs. kauzalita

§ Korelácia popisuje vzťah medzi dvomi javmi.

§ Kauzalita popisuje zmenu jednej premennej na základe vplyvu druhej premennej.

§ Niektoré javy spolu súvisia (korelácia), ale jeden nezapríčiňuje druhý (kauzalita). 

Treba na to dávať veľký pozor pri interpretácii dát.
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Signifikancia

§ Predstavte si, že ste na 10 občanoch odmerali, že 50 % zaplatilo dane. Po intervencii 

zaplatilo až 70 % občanov. Nárast o 20 %!

§ Teraz si predstavte, že hádžete mincou. 5 z 10 vám padol znak. Kamarátovi padol 7 z 

10 znak. Podvádzal? Ako to dokázal? Asi je každému jasné, že náhodou.



Je nárast signifikantný? Čo keď zistíme, že sa experiment 
robil na 30 ľuďoch?

0
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4,5

5

Počet	ľudí,	ktorí	zaplatili	dane



Iterujte – to, že ste dosiahli zlepšenie, 
neznamená, že to nemôže byť ešte lepšie.



Ako by ste otestovali Vaše behaviorálne 
intervencie?



ZHRNUTIE



58

Analyze the Decision-

making Context

Drivers

of Behavior

Choice

Architecture

Perception of Price

and Product
Test 

and Iterate

Porozumieť rozhodovaciemu
kontextu zákazníkov je prvý a
kľúčový krok pri dizajne
efektívnej komunikácie.

Vedecky overené behaviorálne 
nástroje, ktorými dokážete 
meniť vnímanie, správanie a 
rozhodnutia zákazníkov.

Spôsob, akým je postavený 
rozhodovací proces, 
prezentovaný výber a kedy 
upútate pozornosť sú kľúčové. 

Jednoduché nástroje, ktorými 
dokážete pracovať s vnímaním 
ceny, kvality produktu alebo 
férovosti ponuky.

Len testovanie vám pomôže s 
istotou určiť, ktorý spôsob 
komunikácie je 
najefektívnejší. Testujte často 
a všetko. 

Neistota

Vnímaná náročnosť 

Reciprocita 

Sociálne schválenie

Autorita

Vzácnosť

Averzia k strate

Efekt vlastníctva

IKEA efekt

Emócie

Konkrétne a špecifické

Záväzok a konzistencia 

Obľúbenost a jednota

Objektívna náročnosť

Zavalenie výberom

Predvolená možnosť 

Nápadnosť 

Framing

Ukotvenie 

Návnada

Stredná voľba

Mentálne účtovníctvo

Bolesť z platenia

Sila zadarmo



Tento projekt je podporený z
Európskeho sociálneho fondu

Názov projektu
Behaviorálna politika pre mesto starajúce 
sa o svojich občanov

Prijímateľ
CIVITA CENTER


