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Abstrakt 

Cieľom intervencie bolo skúmanie vplyvu informačného letáku navrhnutého podľa 
modelu COM-B a oficiálneho listu od primátorky mesta s využitím princípu autority na 
informovanosť občanov mesta Prievidza o separovaní, ich postoje voči separovaniu 
a deklarované správanie. Občania Prievidze boli rozdelení do 3 skupín: prvá skupina 
obdržala leták s listom, druhá skupina len informačný leták a tretia skupina slúžila ako 
kontrolná. Následne boli náhodne vybraní občania zaradení do telefonického 
prieskumu pomocou štruktúrovaného dotazníka. Keďže sa ukázalo, že intervencia 
z pohľadu letákovej kampane má významné obmedzenia, pokiaľ ide o možnosti 
merania jej účinnosti v budúcnosti odporúčame realizovať ďalšie behaviorálne 
intervencie podporujúce separovanie, ktoré však vyžadujú meranie konkrétneho 
správania občanov 
	

1. Úvod 
 
Slovensko podľa štatistík Eurostatu z roku 2018 recykluje len 36,3 % 
z vyprodukovaného odpadu a až 66 % odpadu skončí na skládkach. Je 
nepopierateľné, že Slovensko sa postupne v nakladaní s odpadom zlepšuje (napr. 
oproti štatistikám z roku 2006, keď sa na Slovensku recyklovalo len 4,1 % odpadu). 
Európska únia však v roku 2018 vyhlásila nové ciele, ktoré by krajiny mali dosiahnuť:  
§ Do roku 2025 by malo byť recyklovaných 55 % vyprodukovaného odpadu.  
§ Do roku 2035 by malo byť recyklovaného až 65 % vyprodukovaného odpadu.  
 
Aby sa Slovensku podarilo týchto cieľov dosiahnuť, musíme zvýšiť množstvo 
recyklovaného odpadu na jedného občana. Práve samosprávy majú na množstvo 
recyklovaného odpadu a motivovanie občanov k separovaniu podstatný vplyv, pretože 
uzatvárajú zmluvy so spoločnosťami, ktoré ďalej s odpadom nakladajú a zároveň 
udržiavajú pravidelnú komunikáciu s občanmi.       
 
Mestský úrad v Prievidzi podobne ako iné mestá zahrnul tento problém aj vo svojej 
stratégii v roku 2011 – 2015. Mesto už tak začalo podnikať kroky, ktorými sa snaží 
občanov k separovaniu motivovať (napr. zmenšili objem nádob na komunálny odpad 
a predĺžili vývozný cyklus). Práve preto sme sa spoločne so zástupcami mesta rozhodli 
pomôcť dosiahnuť vytýčených cieľov pomocou poznatkov behaviorálnej ekonómie.  

1.1. Behaviorálna ekonómia  
Pred behaviorálnou ekonómiou existovalo viacero klasických ekonomických teórií, 
ktoré sa zaoberali ľudským rozhodovaním a správaním, ako bol napríklad model 
subjektívne očakávanej užitočnosti (po anglicky model of subjective expected 
utility), ktorý predstavil Leonard J. Savage (1954), americký matematik a štatistik.  
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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 zvýšenie množstva 
separovaného odpadu v domácnostiach. Primárne sa zameriame na separovanie 
papieru, plastov a skla, pretože nádoby na separovanie práve týchto 3 zložiek sú 
najčastejšie občanom k dispozícii v mieste bydliska. Naopak neželaným správaním je 
odhadzovanie plastového, papierového a skleneného odpadu do nádob na komunálny 
odpad. Po diskusii so zástupcami mesta Prievidza sme ako neželané správanie 
identifikovali tiež nesprávne separovanie týchto zložiek odpadu, čo komplikuje 
nasledovné spracovanie separovaného odpadu.  

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.  
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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 
odpad do koša na separovanie, ak je takýto kôš prítomný (výnimku tvoria osoby fyzicky 
postihnuté), otázne však je, či majú dostatok informácií o tom, aký odpad patrí do 
konkrétnych zberných nádob. Práve neschopnosť rozlíšiť odpadky, ktoré je možné 
separovať a správne ich zaradiť môže spôsobiť neistotu, ktorá im bráni vôbec začať 
separovať. So separovaním odpadu je tiež spojených viacero mýtov, na ktoré sme 
narazili v priebehu nášho krátkeho prieskumu. Išlo napr. o to, že občania sa 
domnievajú, že keď chcú vyhodiť niektoré druhy nádob, je potrebné ich vymyť, čo nie 
je vždy možné. Ďalší problém predstavovali zložky odpadu, ktoré sa v rôznych 
mestách separujú odlišne (konkrétne napr. kartóny od mlieka) a občania si tak nie sú 
istí, kam tento odpad zatriediť práve v Prievidzi.  
 
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. V kontexte 
separovania odpadu môže byť náročné túto podmienku splniť, nakoľko nemáme 
prístup k fyzickému prostrediu u občanov doma, kde sa rozhodujú, či budú odpadky 
separovať. Príležitosť poskytujú tiež nádoby na odpad, ktoré sú pridelené k miestu 
bydliska. Výmena alebo úprava týchto nádob by si však vyžadovala nemalé finančné 
prostriedky a zároveň sú tieto nádoby v réžii súkromnej spoločnosti T+T. Môžeme sa 
tak zamerať len na pomoc občanom separovať odpad u nich doma.  
 
Motivácia je posledným faktorom modelu COM-B a predstavuje všetky procesy, ktoré 
povzbudzujú a smerujú správanie. V súčasnosti sú občania motivovaní len pomocou 
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nálepiek na vonkajších nádobách na separovanie. V minulých rokoch tiež mesto 
posielalo listy propagujúce separovanie priamo do schránok občanov. Nebolo však 
odsledované, aký efekt táto komunikácia na občanov mala. Vzhľadom k tomu, že listy 
sú kanál, ktorý mesto v komunikácii s občanmi bežne používa, rozhodli sme sa ju 
využiť aj pri našej intervencii a pokúsiť sa tak zvýšiť jej efektivitu bez zvyšovania 
nákladov mesta. (Pozn. V prípade tejto intervencie boli listy uhradené zo zdrojov Civita 
Center, pretože mesto Prievidza už alokovalo zdroje na inú komunikáciu pri začatí 
projektu.) 
	

1.3. Informovanosť a zavalenie informáciami 
Nech stojíme pred akýmkoľvek problémom, nevieme ho vyriešiť, pokiaľ nemáme 
o probléme dostatočne veľa informácií (Stanovich, 2018). Keď vychádzame z vyššie 
opísaného modelu COM-B, je najprv potrebné dať človeku všetky informácie potrebné 
na to, aby vedel správanie vykonať. Tým u občanov zvýšime schopnosti dané 
správanie vykonávať. Preto aj v tomto výskume navrhujeme zvýšiť informovanosť 
občanov. Dôležitá je však aj forma, v ktorej sa informácie komunikujú. 
 
Keď totiž stojíme pred akýmkoľvek rozhodnutím, máme k dispozícii niekoľko 
mentálnych mechanizmov, ktoré môžeme do riešenia zapojiť. Tieto mechanizmy sa 
však líšia vo svojej kapacite a v množstve energie, ktorú spotrebujú. Niektoré 
mechanizmy vedia vyriešiť veľké množstvo komplikovaných problémov a prijímať 
komplexné informácie.  Sú však pomalšie, energeticky náročné a vyžadujú si viac 
pozornosti, čo môže byť pre ľudí nepríjemné a radšej sa tomu vyhnú. V odbornej 
literatúre sú označované ako Systém 2 (Kahneman & Tversky, 1973; Kurzban et al., 
2013; Westbrook & Braver, 2015). Preto sa ľudia radšej spoliehajú na mechanizmy, 
ktoré si vyžadujú omnoho menej energie – takzvaný Systém 1 (Kahneman, 2011; 
Kahneman & Klein, 2009; Stanovich, 2018).  
 
Systém 1 je kvôli svojej energetickej nenáročnosti predvolený a Systém 2 zapájame, 
len ak je to nevyhnutné. V prípadoch, že nemáme všetky informácie potrebné 
k vykonaniu správania, znamená to, že na ich zistenie by sme museli zapojiť 
energeticky náročný systém 2. V tomto prípade sa často radšej tomuto správaniu 
vyhneme. Z rovnakého dôvodu neradi čítame dlhé a komplikované texty – je to 
energeticky náročnejšie.  
 
Preto, ak chceme, aby ľudia niečo urobili, musia to vnímať ako jednoduché. Dôležité 
je tu práve slovo “vnímať,” pretože existujú hneď dva druhy úsilia:  
§ objektívne úsilie (napr. koľko je treba vyplniť otázok vo formulári),  
§ subjektívne úsilie (napr. aký majú ľudia pri vypĺňaní formulára pocit).  
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V knihe Effortless Experience autori Dixon, Toman a Delisi (2013) tvrdia, že pri 
posudzovaní jednoduchosti zakladáme naše rozhodnutie na objektívnom úsilí len asi 
z jednej tretiny. Zvyšok je tvorený subjektívnym úsilím. To, ako sa ľudia cítia, je teda 
dvakrát dôležitejšie ako naozajstná jednoduchosť úlohy.  
Pri posudzovaní vnímanej jednoduchosti hrá svoju úlohu aj tzv. kognitívna plynulosť 
(po anglicky cognitive fluency), ktorú opísal Jacoby et al. v roku 1989. Kognitívna 
plynulosť predstavuje jednoduchosť, s ktorou spracovávame informácie, aby sme 
im porozumeli, a stavia na poznatku, že čím ľahšie je pre nás spracovanie podnetu, 
tým pozitívnejšie ho vnímame. Ľudia prirodzene preferujú informácie v takej forme, 
ktorá sa ľahko spracuje. Snažia sa čo najviac šetriť cenné kognitívne zdroje.  
 
Medzi informácie, ktoré sa ľuďom spracovávajú ľahko patria tie, ktoré im pripadajú 
známe alebo majú pocit, že už sa s nimi niekde stretli. Funguje to ale aj naopak. Pokiaľ 
niečo spracujeme veľmi rýchlo, máme dojem, že už sme sa s tým niekde stretli. 
To však nemusí byť vždy pravda. V tomto momente môže dôjsť k tomu, že sa mentálna 
skratka, ktorá ľuďom zvyčajne pomáha šetriť kognitívne zdroje, obráti proti nim a dôjde 
k chybe. Z evolučného hľadiska ľudia totiž známe veci spájali s tým, že sú bezpečné. 
Ak už sa totiž raz stretli napríklad s nejakým zvieraťom a prežili to, vyhodnotili tak, že 
pre nich nepredstavuje hrozbu. Keď však ľudia mylne pokladajú za známe niečo, s čím 
sa nikdy nestretli, môže to pre nich stále predstavovať hrozbu.  
 
S kognitívnou plynulosťou si často spájame aj to, ako ľahké je niečo vysloviť. Song 
a Schwarz (2008) skúmali, ako budú ľudia vnímať rôzne vymyslené látky, o ktorých im 
povedali, že sa pridávajú do jedla a nápojov. Objavili zaujímavý vzťah medzi tým, ako 
zložitý bol názov látky s tým, ako nebezpečnú ju ľudia vnímali. Čím zložitejší názov, 
tým bola látka vnímaná ako nebezpečnejšia pre zdravie. Opäť sa tu uplatnil princíp, o 
ktorom sme hovorili vyššie. Jednoduchšie názvy vzbudzovali podvedome pocit 
známosti, ťažšie názvy pôsobili cudzo. A cudzích vecí sa prirodzene ľudia viac obávajú 
a pristupujú k nim s opatrnosťou.  
 
Song a Schwaz (2008) prišli aj na to, že niekedy dokonca nezáleží na tom, ako zložité 
je samotné slovo. Stačí, keď je napísané fontom, ktorý sa ťažko číta. Keď použili 
font, ktorý sa zle číta, na opis určitej aktivity, ľudia aj túto aktivitu subjektívne vnímali 
ako náročnejšiu, než naozaj je. V ďalšej štúdii Reber a Schwarz (1999) dokonca zistili, 
že na vnímanú jednoduchosť môže mať vplyv aj kontrast. Najlepšie sa ľuďom číta, keď 
má písmo a pozadie vysoký kontrast. Dokonca vtedy napísané informácie považujú za 
pravdivejšie.  
 
Dôležitá pre vnímanie jednoduchosti je aj štruktúra (Konikova, 2013). Ľudia 
prirodzene potrebujú organizovať informácie o svete okolo seba, aby sa v ňom vyznali 
a cítili sa preto bezpečne. Preto je mozog prirodzene nastavený tak, že vyhľadáva 
vzorce a kategorizuje všetky informácie. Keďže ľudia sú naučení preferovať poriadok 
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voči chaosu, ľahšie sa im spracovávajú informácie, ktoré sú dobre štruktúrované 
napr. použitím nadpisov, odstavcov alebo odrážok. Kintsch (1968) zistil, že pokiaľ sú 
informácie uvedené ako zoznam s odrážkami, ľahšie sa nám zapamätajú a následne 
si ich aj ľahšie a presnejšie vybavíme. Podobne aj Messner a Wänkeová (2011) prišli 
na to, že pokiaľ sa ľudia majú rozhodnúť medzi viacerými možnosťami a zredukujeme 
úsilie potrebné na to, aby bolo možné jednotlivé možnosti porovnať, rozhodnú sa 
rýchlejšie a zároveň sú so svojím rozhodnutím spokojnejší.  
 
Jednoduchosť je aj jedným z princípov, ktoré zaradil The Behavioral Insights Team zo 
Spojeného kráľovstva do svojho frameworku EAST (2014). Z viacerých výskumov a 
aplikácie princípu jednoduchosti do praxe vyvodili 5 hlavných odporúčaní pre jeho 
využívanie:  
1.  uistiť sa, že hlavná správa je prezentovaná na začiatku – ideálne v nadpise,  
2.  jazyk by mal byť čo najjednoduchší,  
3.  byť dostatočne špecifický ohľadom požadovanej akcie,  
4.  poskytnúť len jednu možnosť pre ďalší kontakt  
5.  odstrániť všetky informácie, ktoré nie sú absolútne potrebné pre vykonanie 

požadovanie akcie.  
 

Zároveň ich výskumy zistili, že ak je možné akciu rozbiť do viacerých jednoduchých 
krokov, je väčšia šanca, že ju ľudia naozaj vykonajú. The Behavioral Insights Team 
(2014) tiež chceli pomôcť daňovej a colnej agentúre HMRC so zvýšením počtu 
občanov, ktorí zaplatili dane. Vyskúšali v emaile, ktorí občania dostávali, vymeniť 
odkaz na webovú stránku, kde si potom môžu nájsť a vyplniť potrebný formulár, za 
odkaz, ktorý ich presmeruje priamo na formulár. Odstránili takto jeden nepotrebný 
krok, ktorí museli občania pri vypĺňaní formuláru urobiť. Táto malá zmena pomohla 
odstrániť nadbytočné trenie v procese a zvýšila počet odoslaných formulárov o 22 
%.  
 
Bettinger et al. (2012) sa rozhodli využiť navodenie pocitu jednoduchosti pre budúcich 
študentov univerzity z rodín s nízkym príjmom pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc. 
Keď rodičia budúcich študentov alebo študenti samotní len dostali informácie o tom, 
ako žiadosť podať, nemalo to veľký vplyv na počet študentov, ktorí následne na 
univerzitu naozaj nastúpili. Keď však zautomatizovali niektoré kroky procesu podania 
žiadosti, až 42 % budúcich študentov v nasledujúcom roku na univerzitu 
nastúpilo. V kontrolnej skupine, ktorá žiadne informácie ani zautomatizovanie procesu 
nedostala, sa prihlásilo na univerzitu len 34 % z nich.  
 
Navodenie pocitu jednoduchosti pomocou štruktúry a pomocou zjednodušenia 
procesu sa ukázalo ako efektívne naprieč viacerými výskumami. Preto považujeme za 
dôležité využiť tento princíp aj pri navrhovaní intervencie na zvýšenie separovania. 
Pocit jednoduchosti navyše nemusí len zvýšiť pravdepodobnosť, že ľudia si informácie 
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prečítajú  a zvýšia tak svoje schopnosti separovať, ale ak sa odkomunikuje aj 
jednoduchosť samotného separovania, môžeme občanom ukázať príležitosť  ako 
separovať pohodlne a bez námahy.  

1.4. Zvýšenie motivácie separovať 
Aj keby mali občania schopnosti a príležitosti separovať, k želanému správaniu 
nemusí dôjsť, ak nie sú občania dostatočne motivovaní. Motivácia je mechanizmus, 
ktorý nás smeruje k cieľu, či už tento cieľ vyžaduje, aby sme sa zaň dostali odmenu, 
alebo aby sme sa vyhli trestu (Reckless et al., 2013). Na základe toho možno rozlíšiť 
dva typy motivácií: 
§ Pozitívna motivácia: motivuje nás vidina zisku. Ak vykonáme želané správanie, 

čaká nás zaň odmena. 
§ Negatívna motivácia: motivuje nás hrozba straty. Ak zlyháme, alebo nevykonáme 

želané správanie, čaká nás trest. Hlavným motivátorom je v tomto prípade strach. 
Vidina možnej straty je však spojená s ďalším konceptom – s averziou voči 
strate, ktorá je súčasťou prospektovej teórie (Kahneman & Tversky, 1979).  
Kahneman prospektovú teóriu dobre demonštruje na príklade. Predstavte si 
nasledujúcu situáciu:  
A. Môžete hneď dostať 900 €.  
B. Máte 90 % šancu získať 1000 €.  
Ktorú možnosť by ste si vybrali?  

Väčšina ľudí by si v tomto prípade vybrala možnosť A. Potom sa však situácia 
zmení.  

A. Určite prídete o 900 €.  
B. Máte 90 % šancu, že stratíte 1000 €.  
Ktorú možnosť by ste si vybrali v tomto prípade?  

Averzia voči strate hovorí o tom, že ľudí straty bolia až 2-krát viac, ako ich tešia 
zisky. V prvej situácii prikladá väčšina ľudí vyššiu subjektívnu hodnotu zisku 900 
€, ktorý je istý, pretože majú averziu voči riziku. V druhom prípade zvolia väčší risk, 
pretože subjektívne vnímajú, že strata je horšia. 

 
Handal (2013) sa rozhodol zistiť, či by averzia k strate mohla pomôcť ľuďom napr. 
ušetriť na energiách. Majiteľom rodinných domov ponúkli úplne zadarmo energetický 
audit pre ich dom. Na záver polovici z nich povedali: „Ak si zateplíte dom, každý deň 
tak ušetríte 50 centov.” Použil tak pozitívnu motiváciu. Ostatným povedali vlastne to 
isté, použil pri tom však negatívnu motiváciu: „Ak si nezateplíte dom, tak každý deň 
prichádzate o 50 centov.” Až o 150 % viac ľudí sa rozhodlo zatepliť svoj dom, keď 
bola veta formulovaná v zmysle potenciálnych strát než ako možnosť ušetriť. 
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1.4.1 Princíp autority 
Princíp autority skúmal po druhej svetovej vojne Stanley Milgram (1963, 1965, 1974), 
ktorý viedol viacero experimentov, ktoré skúmali, či sa ľudia podriadia autorite. 
Experimenty sa konali v nadväznosti na súdne procesy s nacistickými veliacimi 
dôstojníkmi, ktorí tvrdili, že len počúvali rozkazy. V pôvodnom experimente boli 
účastníci v roli učiteľa, ktorý druhému účastníkovi v úlohe žiaka sediaceho vo vedľajšej 
miestnosti dával elektrické šoky pri nesprávnej odpovedi. Žiaci však boli v skutočnosti 
herci, ktorí len predstierali zásahy elektrinou, pričom „učiteľ“ mohol reakcie na zásah 
elektrinou len počuť. S nesprávnymi odpoveďami sa zvyšoval počet voltov až k 450 
voltom, pri ktorých boli nakreslené tri X naznačujúce smrteľnosť elektrošoku s tak 
vysokým napätím Experimentátor, ktorý mal na sebe biely lekársky plášť a bol 
účastníkmi experimentu vnímaný ako autorita, po celý čas povzbudzoval učiteľa, aby 
pokračoval k vyšším šokom. Milgram bol prekvapený, že až 65 % účastníkov došlo 
až na najvyššiu úroveň, napriek tomu, že účastník v roli žiaka prestal reagovať na 
šoky, čo vyvolávalo dojem, že je v bezvedomí.  
 
Milgramove experimenty sa následne stretli s kritikou etickej komisie kvôli tomu, že 
účastníci utrpeli psychickú ujmu, keď videli, čoho sú schopní pod vplyvom autority. Aj 
tak sa ale v 50. rokoch konalo viacero experimentov, ktoré skúmali podriadenosť 
autorite alebo davu iným spôsobom. Zaujímavé bolo, že niektoré z nich sa neskôr 
nepodarilo zopakovať. David Reisman (2001) sa domnieval, že táto vyššia 
podriadenosť mohla byť aspoň čiastočne spôsobená dobou a udalosťami, ktoré ľudia 
vtedy zažili. Jerry Burger (2009) ale aj v súčasnosti došiel k podobným záverom, keď 
zistil, že bolo ochotných pokračovať na najvyšší stupeň šokov až 70 % 
účastníkov.  Ako môžeme vidieť, princíp autority môže byť naozaj mocným 
presvedčovacím nástrojom. Je však vždy potrebné pamätať na etiku jeho využitia.  
 
Zvýšiť autoritu komunikácie je však možné aj implicitne, nepriamo. V Ogilvy 
Consulting (2019) sa to rozhodli otestovať, keď sa snažili zvýšiť počet ľudí, ktorí 
prispejú na charitu. Dobrovoľníci každý rok obchádzali domy, rozdávali letáčiky 
a žiadali o príspevok. V Ogilvy navrhli viacero druhov týchto letáčikov. V jednom 
prípade sa rozhodli vyskúšať, či bude presvedčivejšie, ak uložia letáčik do obálky 
z tvrdšieho papiera, aby pôsobil dôležitejšie – autoritatívnejšie. Keď porovnali 
účinnosť tejto intervencie oproti kontrolnej skupine, ktorá dostala bežný leták, zistili, že 
príspevky sa zvýšili až o 14 %.  
 
Pri návrhu našej intervencie tak môžeme autoritu využiť nielen explicitne, keďže 
odosielateľom je Mesto Prievidza, ale aj implicitne cez úpravy formy komunikácie 
podobne, ako v prípade  experimentu Ogilvy Consulting (2019).   
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1.5. Využitie spätnej väzby 
Jedným z hlavných problémov pri nedostatku motivácie separovať môže byť 
nedostatočná spätná väzba spojená s požadovaným správaním. Ako ukazujú 
výskumy, nedostatočná, alebo dokonca negatívna spätná väzba môže ovplyvniť to, či 
budeme želané správanie vykonávať.  
 
Ariely et al. (2008) vykonali experiment, v ktorom mali participanti skladať lego. Za 
každý postavený kus dostali odmenu $2. Výskumníci pritom rozdelili participantov do 
dvoch skupín. Keď participant z kontrolnej skupiny dokončil lego, výskumník ho 
postavil pred neho na stôl, participantovi podal novú krabicu s legom a participant 
mohol postaviť ďalšie. Keď však participant dokončil lego v experimentálnej skupine, 
výskumník ho pred jeho očami rozložil, vrátil mu všetky súčiastky a participant mohol 
lego postaviť znovu. Finančná odmena pri tom bola v oboch skupinách za každé 
postavené lego rovnaká.  
 
Výsledky ukázali, že participanti z experimentálnej skupiny postavili v priemere 
signifikantne menej kusov lega (7,2), ako participanti v kontrolnej skupine (10,6). Tento 
výskum tak ukazuje, že ľudia sú viac motivovaný konať, keď vidia zmysel svojho 
správania.  
 
Tieto výsledky podporujú aj neurologické štúdie zaoberajúce sa vylučovaním 
dopamínu pri správaní orientovanom na cieľ (napr. Grace et al., 2007; Cheer et al., 
2007). Naše správanie je do veľkej miery ovplyvnené vyplavovanými hormónmi a 
neurotransmitermi. Ak chceme dosiahnuť nejaký cieľ a podarí sa nám to, zvýši sa 
hladina dopamínu. Dopamín tak v našom mozgu slúži ako odmena a je zodpovedný 
na príjemné pocity, ktoré zažívame pri dosiahnutí cieľa. Ak je však cieľ príliš vzdialený 
a k jeho dosiahnutie ju potrebnej veľa práce a času, nedostatok vplaveného dopamínu 
môže spôsobiť stratu motivácie. Aby k tomu nedošlo, je účinné si cieľ rozdeliť na 
menšie časti – mikrociele. Po splnení každého mikrocieľa tak budeme mať pocit 
progresu. 
 
Na základe vyššie spomenutých zistení odporúčame v experimente pracovať aj so 
spätnou väzbou, pomocou ktorej by občania videli hmatateľný výsledok svojej snahy 
triediť odpad a aby tak túto snahu považovali za zmysluplnú. 

2. Návrh riešenia 
 
Na základe zistení predchádzajúcich výskumov sme pripravili leták a oficiálny list od 
primátorky mesta Prievidza. Leták aj list by mali podať občanom informácie o tom, ako 
správne separovať, motivovať ich k separovaniu a pomôcť im prekonať prekážky, 
ktoré im v separovaní teraz môžu brániť.  
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2.1. Návrh informačného letáku  
Zvolili sme formu letáku, pretože aj Mesto Prievidza pravidelne posielalo informácie 
o tom, ako správne separovať, touto formou. Išlo o leták, ktorý bolo možné rozložiť na 
3 časti.  
 
Hlavným cieľom titulnej strany letáku (viď Obrázok č. 2) bolo zaujať občanov natoľko, 
aby si letáčik otvorili a nezahodili ho bez prečítania. Ako bolo zmienené vyššie, 
môžeme občanov motivovať pozitívne alebo negatívne (Reckless et al., 2013). V tomto 
prípade sme sa rozhodli pre pozitívnu motiváciu, pretože negatívna motivácia 
strachom by v tomto prípade mohla viesť práve k zahodeniu letáčika. Zvolili sme preto 
rozkošného psa, ktorý drží v ústach stlačenú fľašu.  
 
Nadpis „Krátky sprievodca separovaním“ bol zvolený preto, aby v občanoch vyvolať 
pocit jednoduchosti (Dixon, Toman a Delisi, 2013). Pokiaľ totiž budú mať občania pocit, 
že letáčik je krátky, budú mať dojem, že je jednoduché si ho prečítať a zvyšujeme tak 
šancu, že tak naozaj urobia.  

 
Obrázok č. 2 Návrh titulnej strany informačného letáku 

 
Podľa modelu COM-B (Michie, van Stralen, & West, 2011) je dôležité ľuďom poskytnúť 
dostatočnú motiváciu, aby sme zvýšili pravdepodobnosť, že dosiahneme želané 
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správanie. Pri návrhu sme sa rozhodli využiť pozitívnu aj negatívnu motiváciu, aby sme 
v niektorých ľuďoch nevzbudili prílišný strach, ktorý môže pôsobiť paralyzujúco 
(Reckless et al., 2013). Ako pozitívnu motiváciu sme v súlade so štúdiou Arielyho et 
al. (2008) ukázali občanom veľmi konkrétne dôsledky separovania, ktoré môžu vidieť 
práve vo svojom meste – lavičky zo separovaného odpadu. Na základe prípadovej 
štúdie od MINDWORX (2018), sme predpokladali, že konkrétny hmatateľný dôsledok 
môže byť účinnejším apelom, ako bežné apely odkazujúce sa na životné prostredie 
celej planéty, ktoré sú od života bežného občana veľmi vzdialené. Návrh je možné 
vidieť na Obrázku č. 3.         
   	 	

	
Obrázok č. 3 Návrh informačného letáku – strana 2 

 
Aby, sme posilnili schopnosti občanov separovať odpad, pripravili sme krátky 
a štruktúrovaný prehľad s konkrétnymi príkladmi  odpadkov, ktoré je možné separovať. 
Zoznam bol doplnený o obrázky zmienených odpadkov, ktoré boli vybrané tak, aby išlo 
o predmety v znehodnotenom stave (napr. pokrčený papier, rozbité sklo, stlačená 
fľaša). Vybrali sme tieto obrázky najmä kvôli výskumu Trudela (2016), ktorý zistil, že 
pri separovaní sa vyskytuje tzv. skreslenie znehodnotením (po anglicky distortion 
bias). V jeho experimente sa totiž ukázalo, že pokiaľ sú odpadky akýmkoľvek 
spôsobom znehodnotené, je menšia šanca, že ich ľudia budú separovať. Pridali sme 
aj špeciálne sekcie, ktoré zodpovedajú niektoré z otázok týkajúce sa problematických 
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odpadkov a spôsobu, akým je vhodné ich separovať. Vychádzali sme z oficiálnych 
odporúčaní spoločnosti T+T, ktorá zabezpečuje vývoz a spracovanie odpadu 
v Prievidzi. Návrh celej informačnej časti je možné vidieť na obrázku č. 4.   
 

 
Obrázok č. 4 Návrh informačného letáku – strana 3 a 4  

   
V súlade s modelom COM-B (Michie, van Stralen, & West, 2011)  sme sa rozhodli 
pripraviť aj časť s tipmi, ako môžu občania začať separovať doma bez toho, aby museli 
investovať prostriedky do nových odpadkových košov na separovaný odpad. Týmto 
spôsobom sme sa snažili uľahčiť im separovanie a zvýšiť tak ich príležitosť vykonať 
želané správanie. Okrem toho sme občanov priamo vyzvali, aby umiestnili leták napr. 
na chladničku (alebo iné viditeľné miesto), kde môže slúžiť ako pripomienka a zároveň 
ako zdroj prehľadných informácií tam, kde to potrebujú – u nich doma. Často sa totiž 
občania stretávajú s infografikami, ako správne separovať až na spoločných smetných 
košoch, keď už nemajú často možnosť odpad vyseparovať zo spoločného vreca na 
odpad. Týmto spôsobom sme sa snažili podporiť ich rozhodnutie v správnom čase 
v súlade s frameworkom EAST (The Behavioral Insights Team, 2014). Na záver sme 
pridali aj pár typov na celkové zníženie množstva odpadu produkovaného 
domácnosťami. Toto však nebol primárny cieľ nášho výskumu. Návrh posledných 
dvoch strán je možné vidieť na obrázku č. 5.  
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Obrázok č. 5 Návrh informačného letáku – strana 5 a 6  

2.2. Návrh oficiálneho listu  
V spolupráci s kanceláriou primátorky mesta Prievidza sme navrhli v súlade 
s princípom autority (Cialdini, 2007) oficiálny list písaný v mene pani primátorky. List 
sa sústreďuje najmä na konkrétne dôsledky neseparovania odpadu v Prievidzi a 
zároveň na to, ako separovanie Prievidzi pomohlo, v súlade s výskumom Arielyho et 
al. (2008). Okrem toho list opäť využíva princíp jednoduchosti a poskytuje občanom 
jednoduché rady, ako môžu začať so separovaním už dnes. Okrem týchto princípov 
bolo v liste využité aj sociálne schválenie (Cialdini, 2007), ktoré nám hovorí, že ľudia 
majú tendenciu nasledovať správanie iných. Týmto spôsobom sme chceli občanov 
viac motivovať k separovaniu. Celý návrh listu je možné vidieť na obrázku č. 6.  
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Obrázok č. 6 Návrh oficiálneho listu  

3. Metodológia 
	

3.1. Problém a cieľ intervencie 

Z vyššie uvedeného môžeme postulovať výskumný problém, ktorým je skúmanie 
vplyvu informačného letáku navrhnutého podľa modelu COM-B a oficiálneho listu od 
primátorky mesta na informovanosť občanov mesta Prievidza o separovaní, ich 
postoje voči separovaniu a deklarované správanie. Konkrétne ide o vplyv 
štruktúrovaných informácií, pozitívnej a negatívnej motivácie pomocou konkrétnych 
dôsledkov a motivácie pomocou princípu autority na separovanie občanov Prievidze. 
Z technických príčin nebolo možné merať správanie občanov pomocou reálneho 
množstva separovaného odpadu v domácnostiach. Správanie je tak merané len 
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deklaratívnou formou a  bolo doplnené o skúmanie informovanosti a postojov občanov 
pre presnejšie výsledky. Cieľom výskumu je pokúsiť sa objasniť vplyv týchto faktorov 
na správanie a nadviazať tak na predchádzajúce výskumy v oblasti.           

3.2. Otázky a hypotézy 

Hypotézy 
H1: Štatisticky významne vyšší počet občanov v experimentálnej skupine, ktorá 
obdržala informačný leták spolu s oficiálnym listom, bude: 

§ H1 A: informovanejší o tom, ako separovať oproti kontrolnej skupine 
a experimentálnej skupine, ktorá obdržala len informačný leták.  

§ H1 B: mať pozitívnejší postoj k separovaniu oproti kontrolnej skupine 
a experimentálnej skupine, ktorá obdržala len informačný leták.  

§ H1 C: deklarovať dôkladnejšie a/alebo frekventovanejšie 
separovanie oproti kontrolnej skupine a experimentálnej skupine, ktorá 
obdržala len informačný leták.  

H2: Štatisticky významne vyšší počet občanov v experimentálnej skupine, ktorá 
obdržala len informačný leták, bude: 

§ H2 A: informovanejší o tom, ako separovať oproti kontrolnej skupine. 
§ H2 B: mať pozitívnejší postoj k separovaniu oproti kontrolnej skupine. 
§ H2 C: deklarovať dôkladnejšie a/alebo frekventovanejšie 

separovanie oproti kontrolnej skupine.  

3.3. Výskumná vzorka 
Komunikáciu obdržalo 12 000 občanov Prievidze nad 18 rokov. Do telefonického 
prieskumu bolo náhodne vybraných 300 občanov v pomernom zastúpení zo všetkých 
častí mesta. Po overení, akú komunikáciu občania skutočne obdržali, sme zistili, že 
zastúpenie v jednotlivých skupinách sa zmenilo oproti očakávaniam. 48 občanov, ktorí 
mali obdržať komunikáciu, vypovedali, že ju nedostali do svojich schránok. Boli tak 
zaradení do kontrolnej skupiny. Upravené rozloženie jednotlivých skupín je možné 
vidieť v tabuľke č. 1.   
 
 Frekvencia Percentá Kumulatívne percentá 
Valid Kontrolná skupina  148 49,3 49,3 

Experimentálna sk. 1 - Leták 65 21,7 71,0 
Experimentálna sk. 2 - Leták + 
List 

87 29,0 100,0 

Total 300 100,0  

Tabuľka č. 1 – Rozdelenie do skupín po overení obdržanej komunikácie 
 
Až 53 % participantov v našej vzorke bolo vo vekovej skupine medzi 41 – 65 rokov. 
Najmenej zastúpená bola skupina od 18 do 25 rokov, ktorá predstavovala len 1,7 % 
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vzorky. Pre bližšie rozloženie v rámci vekových kategórií viď tabuľka č. 2. Našu vzorku 
tvorilo 43 % mužov (N = 129) a 57 % žien (N = 171).  
 

 Frekvencia Percentá 
18 - 25 rokov 5 1,7 
26 - 40 rokov 47 15,7 
41 - 65 rokov 159 53,0 

Viac ako 65 rokov 89 29,7 
Celkom 300 100,0 

Tabuľka č. 2 -Vekové kategórie 
 
Overovali sme aj, či občania bývajú v rodinnom dome alebo byte, nakoľko tento fakt 
môže ovplyvniť ich prístup ku košom na separovanie a náročnosť separovania medzi 
skupinami sa tak mohla líšiť. Tento faktor zohľadníme v nasledujúcej analýze 
výsledkov. Rozloženie občanov podľa bydliska v rámci jednotlivých skupín je možné 
vidieť v tabuľke č. 3.  
 

Zaradenie do skupiny Frekvencia Percentá 
Kumulatívne 

percentá 
Kontrolná skupina - 
žiadna komunikácia 

Valid Byt 130 87,8 87,8 
Rodinný dom 18 12,2 100,0 
Total 148 100,0  

Experimentálna sk. 1 - 
Leták 

Valid Byt 45 69,2 69,2 
Rodinný dom 20 30,8 100,0 
Total 65 100,0  

Experimentálna sk. 2 - 
Leták + List 

Valid Byt 55 63,2 63,2 
Rodinný dom 32 36,8 100,0 
Total 87 100,0  

Tabuľka č. 3 – Bydlisko občanov v jednotlivých skupinách 
 

Ďalej sme overovali, či majú vôbec občania možnosť odpad separovať. Pýtali sme sa, 
či majú v blízkosti bydliska kontajnery na separovanie. Tieto údaje taktiež zohľadníme 
v nasledujúcej analýze výsledkov najmä pri odpovediach na dôkladnosť a frekvenciu 
separovania, ktorá môže byť v prípade týchto občanov nižšia.  Rozloženie občanov 
podľa toho, či majú v blízkosti bydliska kontajnery na separovaný odpad v rámci 
jednotlivých skupín je možné vidieť v tabuľke č. 4. Je možné si všimnúť, že najmä 
v experimentálnej skupine 2, ktorá obdržala leták aj list o separovaní prekročil počet 
občanov bez možnosti separovať 10 % a je možné, že tento fakt skreslí dosiahnuté 
výsledky v tejto skupine.  
 

 
Zaradenie do skupiny Frekvencia Percentá Kumulatívne percentá 

Valid Nie 10 6,8 6,8 
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Kontrolná skupina - 
žiadna komunikácia 

Áno 138 93,2 100,0 
Total 148 100,0  

Experimentálna sk. 1 - 
Leták 

Valid Nie 6 9,2 9,2 
Áno 59 90,8 100,0 
Total 65 100,0  

Experimentálna sk. 2 - 
Leták + List 

Valid Nie 12 13,8 13,8 
Áno 75 86,2 100,0 
Total 87 100,0  

Tabuľka č. 4 – Možnosť separovať v blízkosti bydliska podľa skupín 
 

3.4. Dizajn a procedúra 
 Výskumnú vzorku sme rozdelili do 3 skupín. Nešlo však o úplne náhodné rozdelenie, 
pretože pri distribúcii nebolo možné, aby bola každému občanovi doručená rozdielna 
forma komunikácie. Rozhodli sme sa preto náhodne do skupín rozdeliť jednotlivé časti 
mesta tak, aby nakoniec vznikli ekvivalentne veľké 3 skupiny so zastúpením priamo 
mestských častí aj prímestských oblastí. Mestské časti boli rozdelené nasledovne:  
• Skupina 1: mestské časti Staré mesto, Žabník, Necpaly, Kopaničky a Veľká 

Lehôtka  
§ Tejto skupine občanov bol doručený informačný spolu s oficiálnym listom 

v obálke, aby sme navodili pocit autority ako v štúdii Ogilvy Consulting (2019).  
• Skupina 2: mestské časti Nové mesto, Zapotôčky a Hradec  

§ Skupina obdržala len informačný leták bez oficiálneho listu a bez obálky. 
Naším cieľom bolo otestovať, či bude rozdiel medzi skupinou s oficiálnou 
komunikáciou vzbudzujúcu autoritu alebo nie.  

• Skupina 3: mestské časti Píly, Kopanice a Malá Lehôtka  
§ Táto skupina neobdržala žiadnu komunikáciu a slúžila ako kontrolná skupina. 

Oproti tejto skupine budeme porovnávať výsledky predchádzajúcich dvoch 
skupín.   

 
Navrhnuté letáky a listy boli doručené pomocou súkromnej distribučnej spoločnosti. Po 
doručení sa konali telefonické prieskumy s občanmi Prievidze, ktorí boli vybraní 
náhodne na základe kvót na mestské časti. Prieskum sa konal pomocou 
štruktúrovaného kvantitatívneho dotazníka, pričom administrátori nevedeli, aký je cieľ 
výskumu, aby sme sa vyhli skresleniu výsledkov.     
 
Štruktúrovaný dotazník sa skladal zo 4 častí. Prvá časť sa zaoberala demografickými 
charakteristikami občanov a overovala ich miesto bydliska kvôli správnemu zaradeniu 
do skupiny. Zároveň sme v prvej časti overovali, či obdržali príslušnú komunikáciu. 
  
Druhá časť dotazníka sa zameriavala na dôkladnosť separovania (napr. „Ako dôkladne 
separujete papier?“) a frekvenciu separovania (napr. „Ako často za mesiac vynášate 
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kôš s papierom?“). Odpovede bolo možné označiť na škále 1 – 5 v prípade dôkladnosti 
separovania (1 – „Občas, keď mi to napadne separujem.“ Až 5 – „Separujem úplne 
všetok odpad.“) a v prípade frekvencie bolo možné vybrať odpovede od „1-krát alebo 
menej za mesiac“ po „4-krát a viac za mesiac.“ 
 
Tretia časť dotazníka sa zameriavala na postoje občanov voči separovaniu. Na 5-
stupňovej Likertovej škále mali občania zaznačiť nakoľko súhlasia alebo nesúhlasia so 
6 výrokmi o separovaní a starostlivosti o životné prostredie (napr. „Nemyslím si, že je 
dôležité, aby sa jednotlivci starali o prírodu.“ alebo „Triedenie odpadu má významný 
vplyv na životné prostredie.“).  
 
Posledná časť dotazníka sa zameriavala na znalosti o separovaní, ktoré občania majú. 
Išlo o 5 otázok, ktoré sa týkali základných informácií obsiahnutých v letáku (nešlo 
o vyššie uvedené problematické položky). Pri každej z odpovedí mohli občania vybrať 
z 3 možností.  
 
Všetky získané dáta boli anonymné a občania súhlasili s využitím dát pre účely tohto 
výskumu.   

4. Výsledky 
	
Použili sme Shapiro-Wilkov test normality a zistili sme, že rozloženie našej vzorky 
nezodpovedá normálnemu rozloženiu vo všetkých premenných  okrem premennej 
znalosti o separovaní v experimentálne skupine 1 (všetky testy normality je možné 
nájsť v prílohe 1). Na vyhodnotenie výsledkov boli preto použité neparametrické testy. 
 
Pre testovanie hypotézy 1 A „Štatisticky významne väčší počet občanov v 
experimentálnej skupine, ktorá obdržala informačný leták spolu s oficiálnym listom, 
bude informovanejší o tom, ako separovať oproti kontrolnej skupine a experimentálnej 
skupine, ktorá obdržala len informačný leták.“ a 2 A „Štatisticky významne väčší počet 
občanov v experimentálnej skupine, ktorá obdržala len informačný leták, bude 
informovanejší o tom, ako separovať oproti kontrolnej skupine.“ sme využili Kruskal-
Wallisov test. Zistili sme, že neexistujú signifikantné rozdiely medzi kontrolnou a 
experimentálnymi skupinami v skóre znalostí (p = .057; X2 (2) = 5,176). Hypotézu 1 
A a 2 A sme tak nepotvrdili. Na grafe č. 1 je však možné si všimnúť, že aj keď stredné 
hodnoty sú podobné, skóre v experimentálnych skupinách sa nachádza skôr nad 
priemerom v danej skupine a nulové skóre predstavuje outlierov.  Tento trend tak 
môže naznačovať obmedzené pôsobenie našej intervencie v experimentálnych 
skupinách, ktoré však pri danom počte participantov nedosiahlo štatistickú 
signifikanciu. Aby sme zistili, či na tieto výsledky nemali vplyv iné premenné, vytvorili 
sme kovariáciu s premennými pohlavie, vek, dostupnosť kontajnerov na separovanie 
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a bývanie v rodinnom dome alebo byte. Žiadna z týchto premenných však nemala 
signifikantný vplyv na výsledky.  

 
Graf č. 1 Dosiahnuté skóre znalostí v jednotlivých skupinách  

 
Hypotézu 1 B „Štatisticky významne väčší počet občanov v experimentálnej skupine, 
ktorá obdržala informačný leták spolu s oficiálnym listom, bude mať pozitívnejší postoj 
k separovaniu oproti kontrolnej skupine a experimentálnej skupine, ktorá obdržala len 
informačný leták.“ a 2 B „Štatisticky významne väčší počet občanov v experimentálnej 
skupine, ktorá obdržala len informačný leták, bude mať pozitívnejší postoj k 
separovaniu oproti kontrolnej skupine.“ sme tiež testovali pomocou Kruskal-
Wallisovho testu. Zistili sme, že neexistuje signifikantný rozdiel medzi kontrolnou 
a experimentálnymi skupinami (p = .750; X2 (2) = 0,575). Nepotvrdili sme tak hypotézu 
1 B a 2 B.  V tomto prípade nie je možné pozorovať trend, ktorý by naznačoval 
úspešnosť našej intervencie (viď Graf. 2).       
Aby sme zistili, či na tieto výsledky nemali vplyv iné premenné, vytvorili sme kovariáciu 
s premennými pohlavie, vek, dostupnosť kontajnerov na separovanie a bývanie 
v rodinnom dome alebo byte. Zistili sme, že len 2 z týchto premenných majú 
signifikantný vplyv na výsledky: pohlavie  (p = .007; F(1) = 7,256) a vek (p = .011; F(1) 
= 6,557). Konkrétne sme zistili, že ženy naprieč všetkými skupinami mali pozitívnejšie 



	
	
	
	
	

24 
	

postoje k separovaniu (M = 26,649) než muži (M = 25,426) a pozitívnejšie postoje sme 
zaznamenali aj v vo vekovej skupine od 26 do 40 rokov (M = 28,106) oproti ostatným 
vekovým skupinám (M < 25,5).  

 
Graf č. 2 Dosiahnuté skóre v postojovej škále v jednotlivých skupinách  

 
Pre testovanie hypotézy 1 C „Štatisticky významne väčší počet občanov v 
experimentálnej skupine, ktorá obdržala informačný leták spolu s oficiálnym listom, 
bude deklarovať dôkladnejšie a/alebo frekventovanejšie separovanie oproti kontrolnej 
skupine a experimentálnej skupine, ktorá obdržala len informačný leták.“ a 2 C 
„Štatisticky významne väčší počet občanov v experimentálnej skupine, ktorá obdržala 
len informačný leták, bude deklarovať dôkladnejšie a/alebo frekventovanejšie 
separovanie oproti kontrolnej skupine.“ sme využili Pearsonov chi-kvadrát. Zistili sme, 
že neexistujú signifikantné rozdiely medzi kontrolnou a experimentálnymi skupinami 
v tom, či separujú (p = .534; X2 (2) = 1,254). Až 99 % našich respondentov totiž uviedlo, 
že odpad separuje.  
 
Ďalej sme sa pozreli na to, či separujú jednotlivé zložky odpadu. Zistili sme, že 
neexistuje rozdiel medzi skupinami v tom, či separujú plasty (p = .837; X2 (2) = 
0,356).  Pomocou Kruskal-Wallisovho testu sme nenašli ani rozdiely v dôkladnosti 
separovania (p = .141; X2 (2) = 3,911) alebo vo frekvencii separovania (p = .071; X2 (2) 
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= 5,295). Neexistuje rozdiel medzi skupinami ani v prípade separácie papiera (p = 
.839; X2 (2) = 0,352).  Nelíšia sa ani v dôkladnosti (p = .158; X2 (2) = 3,689), ani vo 
frekvencii separovania papiera (p = .337; X2 (2) = 2,173). Rozdiel sme nenašli ani 
v prípade skla (p = .651; X2 (2) = 0,858). Neexistoval rozdiel v dôkladnosti separovania 
(p = .702; X2 (2) = 0,706), ale našli sme signifikantný rozdiel medzi skupina vo frekvencii 
separovania skla (p = .018; X2 (2) = 8,015). Ukázalo sa, že v kontrolnej skupine 
separovali občania sklo častejšie ako v experimentálnych skupinách (viď Tabuľka č. 
5).  Hypotézu 1 C a 2 C sme tak nepotvrdili.  
 

Ako často za mesiac vynášate kôš so sklom? 

Skupin y Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Kontrolná skupina - žiadna 
komunikácia 

Valid 1 40 27,0 31,0 31,0 
2 34 23,0 26,4 57,4 
3 15 10,1 11,6 69,0 
4 40 27,0 31,0 100,0 
Total 129 87,2 100,0  

Missing System 19 12,8   
Total 148 100,0   

Experimentálna sk. 1 - Leták Valid 1 31 47,7 51,7 51,7 
2 9 13,8 15,0 66,7 
3 7 10,8 11,7 78,3 
4 13 20,0 21,7 100,0 
Total 60 92,3 100,0  

Missing System 5 7,7   
Total 65 100,0   

Experimentálna sk. 2 - Leták 
+ List 

Valid 1 39 44,8 50,0 50,0 
2 16 18,4 20,5 70,5 
3 4 4,6 5,1 75,6 
4 19 21,8 24,4 100,0 
Total 78 89,7 100,0  

Missing System 9 10,3   
Total 87 100,0   

Tabuľka č. 5 – Frekvencia separovania skla v jednotlivých skupinách 
 

5. Diskusia 
	
Nepodarilo sa nám potvrdiť žiadnu z našich hypotéz. V prípade hypotéz týkajúcich sa 
postojov občanov k separovaniu sme však našli trend, ktorý naznačoval, že 
v experimentálnych skupinách mal väčšie percentuálne zastúpenie občanov 
pozitívnejšie postoje voči separovaniu. Tento trend je bol v súlade s našou hypotézou, 
že občania, ktorí obdržali komunikáciu týkajúcu sa separovania, budú mať 
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pozitívnejšie postoje. Na druhej strane v prípade informovanosti o separovaní sme 
žiadny podobný trend nepozorovali. V prípade deklarovanej dôkladnosti separovania 
a frekvencie separovania sa nám podarilo nájsť jeden významný vzťah medzi 
frekvenciou separovania skla a jednotlivými skupinami. V tomto prípade však išlo 
o výsledok, ktorý bol v rozpore s našou hypotézou – občania dokonca separovali sklo 
častejšie v kontrolnej skupine, ktorá žiadnu komunikáciu od mesta neobdržala.  
 
Zisťovali sme, či naše výsledky neovplyvnili iné premenné ako pohlavie, vek, možnosť 
separovať v blízkosti bydliska alebo bývanie v rodinnom dome, či byte. Len v prípade 
postojov voči separovaniu sa ukázalo, že pohlavie a vek má vplyv na naše výsledky. 
Ženy v Prievidzi mali pozitívnejšie postoje voči separovaniu ako muži a pozitívnejšie 
postoje mali aj občania vo veku 26 až 40 rokov.      
 
Celkovo tak nevieme jednoznačne potvrdiť efektívnosť informačného letáku 
a oficiálneho listu, ktoré boli navrhnuté s využitím princípov behaviorálnej ekonómie. 
Ukázalo sa, že limity intervencie mali významný vplyv na celkové výsledky, najmä 
pokiaľ ide nadhodnocovanie správanie obyvateľov a obmedzenia vo vzťahu k vzorke 
obyvateľov, ktorá bola oslovená v rámci dotazníkového prieskumu. Vzhľadom k tomu 
sme v rámci odporúčaní pre samosprávu navrhli ďalšie intervencie v oblasti 
separovania. 

5.1. Limity intervencie 
Rozhodli sme sa využiť tzv. layer on layer prístup k návrhom komunikácie. Tento 
prístup kombinuje viacero behaviorálnych princípov v rámci jednej intervencie. 
V našom prípade išlo o kombináciu dodania informácií, návodu ako vytvoriť príležitosť 
separovať priamo v bydlisku občanov a viaceré spôsoby motivácie občanov 
k separovaniu ako bolo napr. využitie konkrétneho dôsledku separovania alebo 
princípu autority. Tento prístup má tú výhodu, že umožňuje dosiahnuť pomocou 
vrstvenia intervencií väčší celkový efekt. Nevýhodou je na druhej strane nemožnosť 
oddeliť efekty jednotlivých behaviorálnych princípov. Nevieme tak presne určiť, ako 
efektívny by bol leták alebo list s využitím jediného behaviorálneho princípu.  
 
Ďalším limitom bol obmedzený počet občanov v Prievidzi, ktorí sa zúčastnili 
telefonického prieskumu. Pri vyššom počte participantov by mohlo byť možné namerať 
aspoň malý ale štatisticky významný efekt. Problémom tiež mohlo byť finálne 
rozdelenie občanov do jednotlivých skupín, pretože kontrolná skupina bola nepomerne 
väčšia ako obe experimentálne skupiny z dôvodu deklarovaného nedoručenia 
komunikácie občanom. Nevieme teraz presne určiť, prečo k tomuto problému 
s distribúciou došlo. Domnievame sa, že jednou z príčin môže byť doručenie 
komunikácie do domácností, kde ju videl len jeden člen domácnosti a nepodelil sa o ňu 
s ostatnými. Títo potom nemali možnosť komunikáciu vidieť, takže keď boli telefonicky 
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oslovení, vypovedali, že komunikáciu nedostali.      
      
Posledným limitom mohlo byť samotné deklaratívne meranie pomocou 
dotazníka. Občania sa mohli snažiť javiť v lepšom svetle, a preto 
nadhodnocovali svoje správanie. Problematické sa ukazuje najmä deklarovaná 
dôkladnosť a frekvencia separovania, nakoľko pre toto meranie sme museli 
vyvinúť vlastnú metódu. Do budúcnosti odporúčame merať množstvo, 
dôkladnosť a frekvenciu separovania pomocou dát o reálnom správaní občanov 
– t.j. ideálne vážiť a analyzovať obsah smetných košov. Toto bohužiaľ nebolo 
v prípade našej intervencie možné.  Pre realizáciu ďalších intervencií preto 
zároveň odporúčame využitie prístupu jednej intervencie, aby bolo možné lepšie 
určiť, prečo intervencia fungovala alebo naopak nefungovala podľa 
očakávaní. Pokiaľ to technické a finančné možnosti dovoľujú, je potrebné 
testovať na dostatočne veľkej vzorke, aby bolo možné zmerať aj menší efekt. Pri 
testovaní je potrebné merať konkrétne správanie (v tomto prípade, ako veľmi a 
ako dôkladne občania separujú). Deklarované odpovedi participantov môžu byť 
totiž skreslené.  
 

5.2. Odporúčanie pre ďalšie intervencie v oblasti separovania 
Keďže sa ukázalo, že intervencia z pohľadu letákovej kampane má významné 
obmedzenia, pokiaľ ide o možnosti merania jej účinnosti v budúcnosti odporúčame 
realizovať ďalšie behaviorálne intervencie podporujúce separovanie, ktoré však 
vyžadujú meranie konkrétneho správania občanov:  
 

§ McNabb et al. (2017) testovali rôzne dizajny nálepiek na smetných košoch, 
ktoré inštruovali ľudí, ako správne separovať. V tomto výskume sa ako 
najúčinnejšie ukázali nálepky pracujúce s konkrétnymi obrázkami vecí, ktoré je 
možné separovať. Tieto obrázky boli dostatočne veľké, aby boli vidno z diaľky 
a využívali aj efekt nápadnosti. Najefektívnejšie nálepky v tomto výskume tiež 
obsahovali len minimum textu, ktorý ľudia často nečítali. Autori sa domnievajú, 
že jednoduché obrázkové nálepky pomohli spraviť recyklovanie intuitívnejšie.  

 
§ Na univerzite v Indiane ( The Hunting Dynasty, 2012) sa rozhodli otestovať, či 

pomôže zmena otvorov košov k správnemu separovaniu. Domnievali sa totiž, 
že pokiaľ každý druh odpadu bude mať odlišný otvor, ľudia budú vytrhnutí z 
automatického správania (t. j. keď sú zvyknutí automaticky vhadzovať všetky 
odpadky do koša na komunálny odpad alebo odpad nesprávne roztriediť) a s 
vyššou pravdepodobnosťou budú odpad správne separovať. Zistili, že s 
odlišnými otvormi ľudia separovali až o 35 % správnejšie a až o 95 % sa znížila 
kontaminácia košov na separovanie zvyškami jedla.  
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§ V Nórsku sa Schultz (1999) rozhodol otestovať, aký vplyv budú mať na 
separovanie listy, ktoré každej domácnosti ukázali, ako separujú a koľko 
odpadkov vyprodukujú v porovnaní s ich susedmi. Zistili, že po tejto intervencii 
zvýšili domácnosti separovanie až o 3,4 % a znížili množstvo produkovaného 
odpadu o 1,6 %. Pokiaľ domácnosť spolu s listom obdržala aj odporúčania, ako 
separovať a znížiť množstvo odpadu, efekt pri separovaní sa zvýšili ešte o 2,7 
%. V rámci tejto štúdie sa za 7 mesiacov na 2996 domácnostiach poradilo znížiť 
množstvo komunálneho odpadu o 25,5 ton vďaka celkovému zníženiu 
produkcie odpadu a separovaniu.  

 
§ Vo Windsore a Maidenheade (Pickles, 2010) sa rozhodli vytvoriť odmeňovací 

systém, ktorý nielen motivoval občanov separovať, ale aj pomáhal miestnej 
ekonomike. Občania sa prihlásili do tohto systému a od tej chvíle boli ich koše 
pri odvoze odpadu vážené. Za váhu separovaného a recyklovaného odpadu 
získavali občania body podľa presne stanoveného systému. Tieto body 
následne mohli použiť na nákupy v miestnych obchodoch alebo mohli body 
darovať miestnym školám. Priemerne občania separovaním zarobili 135 libier 
ročne, separovanie sa zvýšilo o 35 % a mesto výrazne ušetrilo na daniach za 
odpad.  
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Príloha 1 – Testy normality 
 
 

Zaradenie do skupiny 

Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. 

Q4 - Separujete odpad? Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,198 26 ,000 

Q6 - Ako dôkladne separujete 

plasty? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,424 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,412 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,508 28 ,000 

Q6A - Ako často za mesiac 

vynášate kôš s plastom? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,706 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,737 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,750 28 ,000 

Q7 - Ako dôkladne separujete 

papier? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,562 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,474 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,612 28 ,000 

Q7A - Ako často za mesiac 

vynášate kôš s papierom? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,811 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,694 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,774 28 ,000 

Q8 - Ako dôkladne separujete 

sklo? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,321 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,452 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,366 28 ,000 

Q8A - Ako často za mesiac 

vynášate kôš so sklom? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,758 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,583 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,750 28 ,000 
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Q9 - Ako dôkladne separujete 

biozložku? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,773 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,558 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,648 28 ,000 

Q9A - Ako často za mesiac 

vynášate kôš s biozložkou? 

Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,731 26 ,000 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,560 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,478 28 ,000 

znalosti Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,874 26 ,004 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,923 22 ,086 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,843 28 ,001 

postoje Kontrolná skupina - žiadna 

komunikácia 
,863 26 ,003 

Experimentálna sk. 1 - Leták ,787 22 ,000 

Experimentálna sk. 2 - Leták + 

List 
,739 28 ,000 

 
 


