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Zhrnutie
Cieľom nášho experimentu je zníženie počtu cigaretových ohorkov odhodených
na zem na verejných priestranstvách pomocou využitia behaviorálnych intervencií.
Na základe predchádzajúcich výskumov a analýzy problému pomocou modelu COMB sme sa rozhodli využiť špeciálny hlasovací kôš, ktorý využíva efekt nápadnosti, prvky
herného dizajnu a princíp sociálneho schválenia. Pomocou pre-testu a post-testu sme
zistili, že po inštalácii hlasovacieho koša sa signifikantne znížil počet cigaretových
ohorkov na zemi o 79,03 - 80,6 %. Potvrdili sme tak výsledky predchádzajúcich
výskumov. Limitom výskumu môže byť krátkodobosť merania efektu. Experiment má
implikácie pre nakladanie s inými druhmi odpadu na verejných priestranstvách.

1. Úvod
Starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev bola označená za jeden z problémov,
ktorému mesto Prievidza čelí, a na ktorý občania upozorňujú najmä prostredníctvom
internetového portálu odkazprestarostu.sk. Nie je to však problém, ktorý by bol
špecifický len pre Prievidzu. Ako je možné vidieť na zmienenom portáli, s neporiadkom
na verejných priestranstvách sa stretávajú aj iné slovenské samosprávy.
Vzhľadom na to, že oblasť znečistenia je pomerne široká a zahŕňa viacero spôsobov
znečistenia, museli sme ju najskôr zúžiť na jeden konkrétny prejav, ktorý bude možné
adresovať pomocou behaviorálnych intervencií. Preto sme použili tzv. behaviorálnu
redukciu (Hansen, 2017).
Behaviorálna redukcia spočíva v rozbití hlavnej kategórie (v tomto prípade znečistenie
verejných priestranstiev) na menšie podkategórie (v našom prípade napr. na čierne
skládky, odpadky v okolí rekreačných odpadkových košov, cigaretové ohorky mimo
rekreačných odpadkových košov, vandalizmus na majetku mesta a iné). Tieto
podkategórie je nutné ďalej rozpracovať a presnejšie definovať, aké konkrétne druhy
správania spôsobujú daný problém. V prípade mesta Prievidza sme spoločne so
zástupcami Mestského úradu vybrali dva konkrétne druhy správania, o ktorých zmenu
by bolo možné sa pokúsiť s využitím behaviorálnych intervencií: zníženie
počtu žuvačiek odhodených na zem a zníženie počtu cigaretových ohorkov
odhodených na zem. Odhadzovanie cigaretových ohorkov na verejných
priestranstvách je ošetrené Zákonom o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov č. 377/2004 Z. z. a je možné za odhodenie ohorku uvaliť pokutu
až do výšky 33 €. Občania však napriek tomu často porušujú toto nariadenie. Práve
preto sme sa rozhodli na riešenie tohto problému vyskúšať odlišný prístup,
ktorý ponúkajú behaviorálne intervencie. Spoločne so zástupcami Mestského úradu
v Prievidzi sme identifikovali miesto, ktoré je pravidelne silno znečistené cigaretovými
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ohorkami a mohlo by najviac benefitovať z našej intervencie. Išlo o miesto na Námestí
slobody pred obchodným domom Prior, kde návštevníci obchodného domu často
hasia cigaretu pred vstupom do budovy. Jedno z možných riešení tohto problému
ponúka behaviorálna ekonómia.

1.1. Behaviorálna ekonómia
Pred behaviorálnou ekonómiou existovalo viacero klasických ekonomických teórií,
ktoré sa zaoberali ľudským rozhodovaním a správaním, ako napríklad model
subjektívne očakávanej užitočnosti (po anglicky model of subjective expected
utility), ktorý predstavil Leonard J. Savage (1954), americký matematik a štatistik.
Tieto teórie sa na človeka pozerali ako na racionálne sa rozhodujúcu bytosť,
ktorá objektívne a logicky zvažuje všetky možnosti. Väčšina z nich bola založená
na predpoklade, že ľudia sa pri rozhodovaní snažia maximalizovať svoje zisky
a užitočnosť daného rozhodnutia a minimalizovať straty. Ako však ukazujú
behaviorálno – ekonomické výskumy, tento obraz „čisto racionálneho“ človeka je už
neudržateľný.
Behaviorálna ekonómia sa od klasických ekonomických teórií líši najmä v dvoch
smeroch. V prvom rade nepredpokladá, že sú ľudia dobrí v posudzovaní užitočnosti
a maximalizovaní ziskov. Hlavnou príčinou je to, že majú len obmedzené kognitívne
zdroje (ako je napr. pozornosť alebo pamäť) a často podliehajú tzv. kognitívnym
skresleniam (po anglicky cognitive biases), ktoré ich rozhodnutia môžu ovplyvniť.
Druhý smer, v ktorom sa líši od klasických teórií, tkvie v tom, že je vystavaná
na empirických poznatkoch, ako sa ľudia naozaj rozhodujú v každodennom živote.
Klasické teórie predstavovali najmä teoretické modely, ktoré sa až následne
výskumníci snažili v každodennom živote dokázať (Miller, Amit & Posten, 2016).

1.2. Analýza problému podľa COM-B modelu
Behaviorálna ekonómia pracuje s modelom COM-B, ktorý pomáha na začiatku
procesu jasne identifikovať, v čom spočíva problém – prečo aktuálne ľudia nerobia
želané správanie. V našom prípade je želaným správaním odhadzovanie cigaretových
ohorkov do rekreačných odpadkových košov a naopak neželaným správaním je ich
odhadzovanie na zem na verejných priestranstvách.
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1.2.1 Model COM-B
Model COM-B bol vytvorený na základe analýzy existujúcich modelov pre zmenu
správania a navrhovanie behaviorálnych intervencií (Michie, van Stralen, & West,
2011). Predstavuje integratívny model, ktorý pomáha určiť, aké behaviorálne
intervencie sú vhodné pre daný typ problému. Jednotlivé písmená predstavujú
akronym: C pre capability alebo po slovensky schopnosť, O pre opportunity alebo
príležitosť, M pre motivation alebo motiváciu a B pre behavior alebo správanie.
Schopnosť, príležitosť a motiváciu spolu interagujú a vplývajú na správanie. ako je
možné vidieť na obrázku č.1.

Obrázok č. 1 COM-B model
Schopnosť je definovaná ako „psychologická a fyzická kapacita jedinca vykonať danú
akciu“ (Michie, van Stralen, & West, 2011, str. 4). To znamená, že sa musíme zamerať
na to, či jedinec má znalosti a zručnosti potrebné na to, aby vôbec bol schopný
požadované správanie vykonať. V našom prípade zdraví občania dokážu odhodiť
ohorok do koša (výnimku tvoria osoby fyzicky postihnuté), takže fyzické limitácie
prekážku nepredstavujú. Väčšina občanov tiež pravdepodobne vie, že ohorky treba
odhodiť do koša. Z nášho pozorovania vyplynulo, že problém tkvie skôr v príležitosti.
Príležitosť v sebe zahŕňa všetky faktory, ktoré sa nachádzajú mimo jedinca t. j. v jeho
prostredí. Tieto faktory môžu želané správanie sťažiť alebo naopak uľahčiť. Pri analýze
prostredia pred obchodným domom Prior v Prievidzi sme zistili, že v blízkosti vchodu
do budovy sa síce nachádza rekreačný odpadkový kôš, kam by občania mohli
cigaretové ohorky odhodiť, ale pri krátkom pozorovaní prirodzeného správania
fajčiarov sme prišli na to, že občania nepoužívajú kôš správnym spôsobom. Predmetný
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kôš (viď Obrázok č. 2) nie je uspôsobený na hasenie a odhadzovanie cigaretových
ohorkov. Občania tak nesprávne predpokladali, že cigaretové ohorky je možné zahasiť
o hornú plochu koša. Po uhasení tu cigaretu často zanechali a následne ju vietor sfúkol
na zem. Niektorí občania teda mali snahu cigaretový ohorok odhodiť (nebol problém
so schopnosťou), ale spravili to nesprávnym spôsobom, a tým pádom znečisťovali
verejný priestor bez toho, aby to tušili.

Obrázok č. 2 Pôvodný rekreačný odpadkový kôš
Posledným faktorom modelu COM-B je motivácia. Motivácia predstavuje všetky
procesy, ktoré povzbudzujú a smerujú správanie. V prípade odhadzovania
cigaretových ohorkov občanov zatiaľ motivuje napr. túžba vyhnúť sa vyššie zmienenej
pokute. Niektorých občanov môže motivovať aj snaha o udržiavanie čistoty
na verejných priestranstvách, nech už z vlastného presvedčenia alebo ako spôsob
dodržiavania spoločenských noriem. Vzhľadom na to, že tento problém pretrváva aj
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v prítomnosti motivácie vo forme vyhnutia sa trestu alebo iných interných motivácií,
musíme rozmýšľať nad odlišnými druhmi motivácie.

1.3. Architektúra voľby a „postrčenia“
Termín „architektúra voľby“ (po anglicky choice architecture) prvýkrát použili Richard
H. Thaler a Cass Sunstein (2008) v knihe Nudge. Ľudia sa nikdy nerozhodujú v úplne
neutrálnom kontexte. Ich voľba je vždy určitým spôsob ovplyvnená nielen ich
referenčným bodom (Kahneman & Tversky, 1979), ale aj tým, ako sú im prezentované
jednotlivé možnosti. Termín architektúra voľby tak predstavuje práve túto „organizáciu
kontextu, v ktorom ľudia robia rozhodnutia“ (Thaler et al., 2013, p. 428).
Architektúru voľby môžeme cielene upraviť viacerými spôsobmi, ktoré sú často
označované ako „postrčenia“ alebo po anglicky nudge (Thaler & Sunstein, 2008). Patrí
sem napríklad:
• Práca s množstvom prezentovaných možností (Schwartz, 2004)
Spočíva najmä v odstránení „zavalenie možnosťami“ (ang. choice overload),
pretože pokiaľ sú ľudia vystavení príliš vysokému množstvu alternatív, z ktorých si
môžu vyberať, často rozhodnutie radšej vôbec nespravia.
• Využitie prednastavených možností (Johnson & Goldstein, 2003)
Prednastavené možnosti (ang. defaults) uľahčujú rozhodnutie tým, že jedna
z možností bola automaticky predvolená a pre jej zmenu musí jedinec vykonať
nejakú akciu. Akcia navyše totiž spôsobuje psychologické trenie (musíme urobiť
niečo navyše) a znižuje tak pravdepodobnosť toho, že jedinec si vyberie možnosť,
ktorá nebola prednastavená.
• Efekt nápadnosti (Bordalo et al., 2012)
Tento efekt nám hovorí, že ľudia venujú viac pozornosti predmetom a informáciám,
ktoré prominentne vystupujú zo svojho okolia. Zvýšenie nápadnosti jednej
z možností tak zvyšuje pravdepodobnosť, že si ju jedinec vyberie.
Pri návrhu riešení problému s odhadzovaním cigaretových ohorkov mimo odpadkové
koše musíme pracovať s architektúrou voľby, aby sme zlepšili príležitosť občanov
spraviť želané správanie. V súčasnosti sú v okolí vchodu do obchodného domu Prior
v Prievidzi len dve možnosti odhodenia cigaretových ohorkov – rekreačný odpadkový
kôš, ktorý nie je uspôsobený na odhadzovanie ohorkov, alebo možnosť odhodiť ohorok
na zem. Problém tak nespočíva v „zahltení možnosťami.“ V danom kontexte tiež
nevieme použiť prednastavenie jednej z možností. Môžeme však účinne pracovať
s efektom nápadnosti tak, aby sme upriamili pozornosť občanov na vhodný spôsob
nakladania s cigaretovými ohorkami.
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1.3.1 Efekt nápadnosti
Ľudské oko vzhľadom na svoju anatómiu dokáže obsiahnuť celú scénu, ktorú vidí, len
vďaka viacerým krátkym a rýchlym očným pohybom, ktoré sa nazývajú sakády
(Cassin & Solomon, 1990). Z viacerých miest, na ktorých došlo ku krátkej fixácii,
nakoniec náš mozog dokáže vyskladať celú scénu v potrebnom detaile. Okrem tejto
činnosti mozog musí stále vyhodnocovať, či nejaký podnet na periférii videnia
nevyžaduje našu pozornosť.
Nápadnosť objektu zvyšuje pravdepodobnosť, že náš mozog ho vyhodnotí ako
dôležitý a bude mu venovať pozornosť (Foulsham, 2019). Foulsham a Underwood
(2007) skúmali pozornosť ľudí pomocou „eye trackingu“ – metódy, ktorá veľmi presne
zaznamenáva pohyby očí. Zistili, že pokiaľ sa na obrázku bežných scén
z každodenného života objavil nápadne sfarbený objekt, až polovica participantov
zamerala na tento objekt pozornosť významne dlhšie.
Veľmi dôležitý pre vyvolanie efektu nápadnosti je kontrast. Itti a Koch (2000) zistili,
že čím kontrastnejší je objekt oproti svojmu pozadiu, tým väčšia je pravdepodobnosť,
že na neho zameriame pozornosť. Kontrast je podľa nich určený farbou, smerovou
orientáciou a intenzitou jasu. Každý z týchto komponentov ovplyvňuje, ako kontrastný
bude objekt vnímaný oproti svojmu pozadiu. Objekty s výrazne odlišnou farebnosťou,
pohybujúce sa iným smerom ako ostatné objekty a jasné objekty na tmavom pozadí
alebo tmavé na svetlom pozadí, vyhodnocujeme ako kontrastnejšie a zároveň aj
nápadnejšie. Itti a Koch (2001) na tomto základe dokonca vytvorili počítačový
algoritmus, ktorý dokáže predikovať, kam ľudia zamerajú svoju pozornosť.

1.3.2 Využitie efektu nápadnosti pre zmenu správania
V kontexte znečisťovania verejného priestranstva bol efekt nápadnosti využitý vo
viacerých prípadoch. Organizácia Keep Scotland Beautiful, ktorá sa tejto problematike
venuje v Škótsku, otestovala v rámci kampane Neat Streets (2017) viacero
behaviorálnych intervencií. Medzi nimi aj efekt nápadne sfarbených smetných košov
na množstvo odpadkov na zemi v okolí trhoviska. Zvolili výrazné jasne modré a žlté
smetné koše, ktoré ostro kontrastovali s okolitým prostredím. Pomocou senzorov
nainštalovaných v smetných košoch a následného váženia zistili, že v priemere sa
váha odpadkov odhodených do košov zvýšila o 1,37 kg denne oproti bežnému
odpadkovému košu. V priemere išlo o 24 % nárast. Tento experiment potvrdil
odporúčanie, ktoré vypracoval Pelle G. Hansen z dánskej spoločnosti iNudgeyou
(2012) - analyzoval, prečo používanie tradičnej zelenej farby na odpadkové koše
nepodporuje zmenu správania občanov. Zelená farba je tradične spájaná s prírodou
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a ekológiou, a preto túto farbu pre smetné koše zvolilo viacero miest na Slovensku aj
v zahraničí. Táto farba však veľmi často splýva s prostredím (najmä v parkoch
a blízkosti zelených plôch). Hansen (2012) preto navrhoval výrazne odlišnú jasne
oranžovú farbu, ktorá je vysoko kontrastná a nápadná.
Spoločnosť iNudgeyou
(2010) tiež realizovala experiment, v ktorom sa snažili občanov nasmerovať
k odpadkovým košom na problémových miestach. Pre nasmerovanie zvolili stopy,
ktoré boli nasprejované na chodníku pomocou fosforeskujúcej zelenej farby.
Intervenciu sa rozhodli otestovať tak, že dobrovoľníci rozdávali v uliciach karamelové
cukríky zadarmo. Následne merali počet obalov od cukríkov, ktoré skončili na zemi
a ktoré občania odhodili do košov. Porovnávali tieto počty pred nasprejovaním stôp
a po ich nasprejovaní. Výsledky ukázali, že po použití nápadne sfarbených stôp
sa počet obalov od cukríkov na zemi znížil až o 46 %. Efekt nápadnosti na zmenu
správania sa skúmal aj v slovenskom kontexte. Spoločnosť MINDWORX v spolupráci
s Ústavom verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského (2016) sa venovala problému s fajčením v zónach, kde je fajčenie
zakázané pred Hlavnou stanicou v Bratislave. Rozhodli sa využiť podobné
fosforeskujúce zelené stopy nasprejované na chodníku, ktoré navigovali cestujúcich
z budovy stanice do vyhradených zón. Pozorovaním zistili, že po nasprejovaní stôp
sa počet fajčiarov, ktorí fajčili v zakázaných zónach, znížil až o 74 %.
Problémomom s odhadzovaním cigaretových ohorkov na zem s využitím efektu
nápadnosti sa zaoberalo viacero štúdií a občianskych iniciatív. Výskum Selagea,
Stancuovej a Simeanuovej (2016) sa rozhodol využiť špeciálny hlasovací smetný kôš,
ktorý bol prispôsobený na odhadzovanie cigaretových ohorkov. Použili kôš, ktorý
vyrobila spoločnosť BallotBin (www.ballotbin.com), ktorá je v súčasnosti jediným
oficiálnym výrobcom týchto košov. Aby bol kôš dostatočne kontrastný oproti
mestskému prostrediu, bola zvolená výrazná, jasná, žltá farba (viď Obrázok č. 3 ).
Výskumníci testovali kôš v prostredí Univerzity Luciana Blagu na mieste, kde študenti
zvyknú pravidelne fajčiť, a preto bolo často znečistené cigaretovými ohorkami. Po
inštalácii tohto koša sa počet cigaretových ohorkov na zemi znížil o 18,18 %.
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Obrázok č. 3 Špeciálny hlasovací kôš BallotBin

Rovnaký hlasovací kôš bol využitý aj v rámci kampane Neat Streets (2017) zmienenej
vyššie. Aj v tomto prípade došlo k signifikantnému zníženiu počtu cigaretových
ohorkov na zemi. Výnimkou však bolo obdobie miestneho festivalu, keď bolo možné
v nočných hodinách pozorovať, že koše nemajú želaný efekt. Autori intervencie
pripísali tento jav tomu, že vo večerných hodinách nie je efekt nápadnosti prítomný
a viditeľnosť koša môže byť nízka, pokiaľ nie je priamo osvetlený. Aj toto riešenie tak
má svoje limitácie.
Tento špeciálny hlasovací kôš však nevyužíval len princíp nápadnosti, ktorý zlepšil
príležitosť občanov zahodiť ohorok tým, že kôš sa stal výraznejším a bol správne
uspôsobený pre odhadzovanie ohorkov. Využíval aj herný dizajn, ktorý sa zvyčajne
označuje ako gamifikácia z anglického výrazu pre hru „game,“ a behaviorálny princíp
sociálneho schválenia.
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1.3.3 Využitie gamifikácie pre zmenu správania
Gamifikácia predstavuje „aplikáciu prvkov herného dizajnu a princípov hry
do neherných kontextov“ (Huotari & Hamari, 2012) a vplýva tak na motiváciu, ktorá sa
následne pozitívne pretavuje do psychologických aj behaviorálnych prejavov (Hamari
et al., 2014). Hamari et al. (2014) v meta-analýze štúdií využívajúcich rôzne prvky
gamifikácie zistili, že vo väčšine prípadov sa využitie týchto prvkov zdá byť účinné pre
zmenu správania alebo zlepšenie užívateľského zážitku. Niektoré štúdie však naznačili
určité limitácie, ktoré súviseli s kontextom, v ktorom boli využité. Išlo
napr. o pochybnosti ohľadne využitia gamifikácie pri čisto utilitariánskych druhoch
služieb. Tri z analyzovaných štúdií tiež mali len krátkodobý efekt na zmenu správania,
ktorý mohol byť zmeraný aj v dôsledku efektu novosti (po anglicky novelty effect).
Autori však diskutujú, že dlhodobý efekt by bolo možné dosiahnuť pravidelnou
obmenou použitých intervencií.
Špeciálny smetný kôš použitý v štúdii Selagea, Stancuovej a Simeanuovej (2016)
a kampani Neat Streets (2017) fungoval tak, že bolo možné vhodiť cigaretový ohorok
buď do jednej alebo do druhej nádoby odpadového koša. Nad obomi odpadovými
nádobami bol nápis „Pripravovali ste sa na skúšky?“ a nad jednou nádobou odpoveď
„Áno“ a nad druhou „Nie.“ Vhodením cigaretového ohorku bolo možné hlasovať
za jednu z odpovedí. Táto otázka bola vybraná tak, aby sa hodila do kontextu,
v ktorom bol kôš umiestený a tým motivovala študentov k zmene správania. Obe
nádoby na ohorky boli transparentné (t.j. bolo viditeľné, koľko je ohorkov v jednej
a druhej nádobe), takže študentov okrem odpovede na otázku motivovalo aj súťaženie
medzi tými, ktorí sa na skúšky pripravovali, a tými, ktorí nie.

1.3.4 Využitie princípu sociálneho schválenia pre zmenu správania
Princíp sociálneho schválenia hovorí o tendencii ľudí byť ovplyvnení tým, čo si myslia
a robia ostatní. Obzvlášť výrazná je táto tendencia v situáciách neistoty (Cialdini,
2007). Táto tendencia má evolučný základ, pretože v minulosti museli ľudské deti
zvládať zložité úlohy spojené s prežitím už v útlom veku (Cialdini & Goldstein, 2004).
Stratégia „kopírovania“ správania ostatných ľudí v ich okolí sa preto ukázala ako veľmi
efektívna a sociálne učenie (používa sa aj termín observačné učenie alebo učenie
pozorovaním) je stále jedným zo základných spôsobom učenia sa (Bandura, 1989).
V praxi ho môžeme vidieť v spôsobe, ktorým si deti osvojujú reč a syntaktické pravidlá
alebo sociálne a morálne štandardy (Janoušek, 1992).
Princíp sociálneho schválenia je možné efektívne využiť pre zmenu správania nielen
detí, ale aj dospelých. Dan Yates a Alex Laskey (in Allcott & Regers, 2013) ho využili
v kontexte šetrenia energiami v domácnostiach. Každej domácnosti poslali
vyúčtovanie, ktoré neuvádzalo len využívanie energií v danej domácnosti, ale aj ako
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energie využívajú v porovnaní s ich susedmi. Táto informácia viedla napokon k tomu,
že spotreba elektriny v domácnostiach skoro okamžite klesla o 1,5 % - 3,5 %. Všetci
obyvatelia mali totiž tendenciu nevyčnievať a nasledovať sociálnu normu nižšej
spotreby elektriny.
Sociálne schválenie môže byť motivujúce aj v prípade správneho nakladania
s cigaretovými ohorkami. Využil ho aj špeciálny kôš v štúdii Selagea, Stancuovej
a Simeanuovej (2016) a kampani Neat Streets (2017). Smetný kôš by nemusel
fungovať tak dobre, ak by nádoby na odhadzovanie ohorkov neboli transparentné. Pri
tomto dizajne občania prechádzajúci okolo smetného koša vidia, koľko ľudí už
vykonalo želané správanie (v tomto prípade koľko cigaretových ohorkov už bolo
vhodených do priesvitnej nádoby). Sociálne schválenie tak pomáha fajčiarom ukázať,
ako majú správne naložiť s ohorkom.

2. Návrh riešenia
Na základe zistení predchádzajúcich výskumov sme sa rozhodli využiť koncept
BallotBinu – špeciálneho hlasovacieho smetného koša. Aby bol tento kôš účinný, musí
občanov motivovať pomocou relevantnej otázky pre daný kontext, ktorá bude
vyvolávať pocit súťaživosti. Po konzultácii so zástupcami Mestského úradu v Prievidzi
sme sa rozhodli využiť pre vzbudenie pocitu súťaživosti už existujúcu rivalitu medzi
fanúšikmi prievidzského basketbalového tímu a tímu z blízkej obce Handlová. Otázka,
za ktorú občania mohli zahlasovať pomocou cigaretového ohorku, tak znela: „Ktorý
basketbalový tím je lepší?“ Fajčiari následne mohli zvoliť, či vhodia ohorok do nádoby
označenej ako „Prievidza“ alebo „Handlová.“
Tento kôš bol následne nainštalovaný pred obchodným domom Prior v blízkosti
pôvodného rekreačného smetného koša. BallotBin bol pripevnený na stĺp existujúceho
pouličného osvetlenia ako je možné vidieť na Obrázku č. 4.
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Obrázok č. 4 Hlasovací kôš využitý v Prievidzi

3. Metodológia
3.1 Výskumný problém a cieľ
Z vyššie uvedeného môžeme postulovať výskumný problém, ktorým je skúmanie
vplyvu špeciálneho hlasovacieho koša BallotBin využívajúceho efekt nápadnosti,
gamifikáciu a sociálne schválenie na zmenu správania fajčiarov v meste Prievidza.
Konkrétne ide o vplyv týchto princípov na to, či budú fajčiari v okolí obchodného domu
Prior odhadzovať cigaretové ohorky do koša alebo mimo neho. Snažíme sa tak
o overenie alebo vyvrátenie nasledujúcej hypotézy:
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Hypotéza: Po inštalácii hlasovacieho smetného koša bude počet cigaretových
ohorkov odhodených na zem v okolí smetného koša štatisticky významne nižší oproti
počtu pred jeho inštaláciou.

3.2 Výskumná vzorka
Výskumná vzorka bola vybraná náhodne a príležitostne a pozostávala z občanov
Prievidze, ktorí fajčili v blízkosti obchodného domu Prior. Keďže vzorka nemohla byť
vzhľadom na povahu experimentu vybraná reprezentatívne, nemôžeme výsledky
generalizovať na celú populáciu.

3.3 Výskumný dizajn a procedúra
Našou závislou premennou (t.j. premennou, ktorej zmenu sme sledovali) bol počet
ohorkov odhodených na zemi pred obchodným domom Prior. Konkrétne išlo o plochu
cca 1,5 m x 1,5 m v okolí pôvodného rekreačného smetného koša, ku ktoré mu sme
následne nainštalovali nový hlasovací kôš. Počet ohorkov, ktoré boli odhodené
správne do pôvodného smetného koša nebolo možné odmerať vzhľadom
na frekventovanejšie vynášanie tohto koša, keď sa naplnil aj inými odpadkami.
Efekt hlasovacieho koša na cigaretové ohorky sme sa rozhodli otestovať pomocou pretestu a post-testu. Vybrané miesto bolo najskôr vyčistené a následne sme sledovali
počet cigaretových ohorkov, ktoré pribudli na zemi za jeden týždeň. Toto meranie bolo
kontrolné a umožnilo nám zistiť, aký je východiskový stav pred zavedením intervencie
(tzv. baseline). Po opätovnom vyčistení miesta bol nainštalovaný hlasovací kôš
na cigaretové ohorky. Meranie opäť prebiehalo jeden týždeň a následne sme
vyhodnotili počet ohorkov na zemi. Vzhľadom na to, že meranie prebiehalo v mesiaci
október, do niekoľkých dní v tomto meraní zasiahla neobvyklá udalosť – trhy pred
Sviatkom všetkých svätých. Keďže pri tejto udalosti sa v blízkosti miesta merania
pohybuje vyššia frekvencia občanov, namerané výsledky mohli byť skreslené.
Rozhodli sme sa preto pre druhé meranie trvajúce jeden týždeň v rámci post-testu,
keď do merania žiadna podobná udalosť nezasiahla. Pred týmto meraním bolo miesto
v okolí koša opäť vyčistené. Celý experiment tak prebiehal 3 týždne. Po ukončení
experimentu bol hlasovací kôš z miesta odinštalovaný.
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4. Výsledky
Pre testovanie hypotézy „Štatisticky významne nižší počet cigaretových ohorkov bude
odhodených v okolí smetného koša po inštalácii hlasovacieho smetného koša oproti
počtu pred jeho inštaláciou.“ sme využili t-test. Zistili sme, že existujú signifikantné
rozdiely v počte ohorkov, ktoré boli odhodené na zem medzi meraním pred inštaláciou
smetného koša a po jeho inštalácia a to v prípade prvého aj druhého post-testu (p <
.05). Hypotézu 1 sme tak potvrdili.
Konkrétne sme zistili, že v pre-test sa na zemi nachádzalo až 124 cigaretových
ohorkov (viď Graf č. 1). Po inštalácii hlasovacieho koša sme po prvom týždni merania
našli na zemi len 24 ohorkov. Znížili sme tak počet ohorkov na zemi o 80,6 %.
Po druhom týždni merania sme zistili, že na zemi sa nachádzalo 26 cigaretových
ohorkov, pričom išlo o 79,03 % zníženie. Trhy spojené so Sviatkom všetkých svätých
tak výrazne neovplyvnili naše meranie v prvom týždni po inštalácii nového koša.

Počet ohorkov na zemi v okolí koša
140
124
120

100

80

60

40
24

26

Post-test 1.týždeň po inštalácii koša

Post test 2.týždeň po inštalácii

20

0
Pre-test (Kontrolné meranie)

Graf č. 1 Počet cigaretových ohorkov odhodených na zem v okolí koša pred a po
inštalácii hlasovacieho koša BallotBin
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5. Diskusia
Podarilo sa nám potvrdiť našu hypotézu, ktorá predpokladala, že nainštalovanie
špeciálneho hlasovacieho koša BallotBit, ktorý využíva prvky gamifikácie a princíp
sociálneho schválenia, povedie k zmene správania fajčiarov. Po nainštalovaní
hlasovacieho koša na problematické miesto pred obchodným domov Prior sa nám
podarilo znížiť počet cigaretových ohorkov odhodených na zem až o 79,03 – 80,06 %.
Ukázalo sa tak, že zmena tzv. architektúry voľby pomocou „postrčenia“ vo forme tohto
hlasovacieho koša môže byť účinnejšia pre zmenu správania občanov než pokuty.
Pokutovanie občanov za fajčenie je tiež problematické, pretože príslušníci polície by
museli neustále hliadkovať na problematických miestach na to, aby bolo možné pokuty
udeliť a aby ich tak občania vnímali ako jasný dôsledok znečisťovania verejných
priestranstiev. Pri použití alternatívy vo forme behaviorálnych intervencií (ako je napr.
hlasovací kôš) dosiahneme požadované správanie občanov bez zvyšovania ich
externej kontroly príslušníkmi polície a bez použitia trestov.
Výsledky experimentu sú v súlade so štúdiou Selagea, Stancuovej a Simeanuovej
(2016) a výsledkami, ktoré dosiahla kampaň Neat Streets (2017). V oboch prípadoch
bol využitý rovnaký druh hlasovacieho koša a náš experiment tak prispieva k evidencii
o jeho efektívnosti v zmene správania fajčiarov. Zároveň môžeme povedať,
že hlasovací kôš je možné prispôsobiť rôznym kultúram a kontextom, pretože Selage,
Stancuová a Simeanuová (2016) ho využili v blízkosti univerzitného bývania
na rumunskej univerzite a kampaň Neat Streets (2017) ho využila na verejných
priestranstvách (podobne ako náš experiment) v Škótsku. Vždy je však potrebné
vybrať otázku, o ktorej budú občania hlasovať, s ohľadom na kontext, v ktorom bude
hlasovací kôš nainštalovaný.

5.1

Limity intervencie

Medzi limity výskumu patrí predovšetkým krátkodobosť prebiehajúcej intervencie a jej
merania. Ako v prípade iných „postrčení,“ hrozí aj u hlasovacieho koša to, že po čase
sa stane bežnou súčasťou prostredia a stratí tak na svojej efektívnosti. Vzhľadom
na časový harmonogram projektu nebolo možné vykonať dlhodobé meranie
efektívnosti tejto intervencie, a budúce výskumy by sa tak mali zamerať práve na tento
aspekt. Predpokladáme, že znižovaniu efektívnosti v prípade hlasovacieho koša by
bolo možné zabrániť, ak by bola pravidelne obmieňaná otázka, za ktorú je možné
hlasovať cigaretovými ohorkami. Jeden z princípov, ktorý opisuje framework EAST
(The Behavioral Insights Team, 2014), by mohol pomôcť zachovať tento efekt. Ide
o princíp „timely“, ktorý je možné preložiť ako správne a relevantné načasovanie
intervencie. Pokiaľ by otázky v hlasovacom koši agilne reagovali na aktuálne udalosti,
ktoré sú dôležité a zaujímavé pre obyvateľov Prievidze, efekt intervencie by sa mohol
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zachovať dlhší čas. Zároveň táto intervencia poskytuje samospráve možnosť zistiť,
čo si občania myslia neformálnou a hravou formou.

5.2 Implikácie intervencie
Po diskusii zo zástupcami Mestského úradu v Prievidzi sme zistili, že cena špeciálnych
hlasovacích košov sa pohybuje v podobnom cenovom rozmedzí ako bežné rekreačné
koše (od 200 – 400 €). Preto ich osadenie na problematických miestach nemusí pre
mesto predstavovať vyššie náklady, ako na bežný kôš. Koše, kde je možné hlasovať
pomocou ohorkov, nenavrhujeme osadiť na všetkých miestach spoločne
s rekreačnými košmi. Mali by byť využité na miestach, kde sú v súčasnosti nevhodné
rekreačné koše, ktoré nie sú uspôsobené pre zahasenie a odhodenie ohorkov od
cigariet, a na miestach, kde sa aktuálne nachádza nadpriemerné množstvo
cigaretových ohorkov na zemi a je preto nutná dodatočná motivácia fajčiarov
k správnemu nakladaniu s ohorkami.
Podobný mechanizmus ako využíva hlasovací kôš na ohorky je možné využiť aj pre
nakladanie s inými druhmi odpadu na verejných priestranstvách, i keď zatiaľ podobná
intervencia bola testovaná len v prípade kampane Neat Streets (2017), kde boli však
použité koše, ktoré neboli transparentné. Aj tak sa intervencia ukázala ako efektívna,
avšak pre budúce využitie sa odporúča dizajn smetných košov, ktoré budú priesvitné,
aby princíp sociálneho schválenia viac motivoval občanov k správnemu nakladaniu
s odpadom.

Odporúčania pre samosprávy:
●
●
●

●

●

Zmeny v architektúre voľby - t. j. prostredí a kontexte, v ktorom občania robia
rozhodnutia - môžu "postrčiť" občanov k želanému správaniu.
Najjednoduchšie je urobiť želanú voľbu nápadnejšiu, výrazne kontrastnú oproti
svojmu okoliu pomocou farby, jasu alebo smerovaniu.
Prvky herného dizajnu (ako napr. vzbudiť rivalitu) alebo využitie sociálneho
schválenia môže občanov motivovať vykonať želané správanie efektívnejšie ako
používanie pokút a iných foriem trestov.
Využitie špeciálneho hlasovacieho koša BallotBin viedlo k zníženiu počtu
cigaretových ohorkov na zemi na problematickom mieste, kde nebol rekreačný
smetný kôš uspôsobený pre zahasenie a odhodenie cigaretových ohorkov. Tento
kôš môže byť užitočné umiestniť na podobných miestach a zamedziť tak
znečisťovaniu verejného priestranstva.
Podobný dizajn je možné transformovať a využiť aj pre iné druhy odpadov, ktoré
verejné priestranstvá znečisťujú.
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