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Udržovat po ádek ve m stech má ješt jiný než estetický efekt – po ádek p sobí jako prevence
proti nepo ádku a zlo innosti. Alespo tak to tvrdí teorie rozbitého okna, která je v následujícím
lánku otestována v sérii experiment .

ÚVOD
V roce 2008 vyšel v prestižním asopise Science lánek nizozemských autor . Na tom by ješt
nebylo nic moc zvláštního, kdyby se nejednalo o lánek z oblasti sociální psychologie – takové
lánky (a lánky z jiných, tzv. m kkých v d) mají cestu do podobných periodik trnitou. ím asi
lánek s názvem The Spreading of Disorder americký týdenník zaujal? Dává návod, jak zlepšit sv t.
Alespo o trošku.

NA PO ÁTKU BYLO ROZBITÉ OKNO
P edstavte si léto a open-air hudební festival. Je horko, tak si dáte pivo. Za chvíli držíte v ruce
prázdný kelímek a nastává staré dobré nerudovské: „kam s ním?“ Slušné vychování by vám asi
za normálních okolností nedalo a ud lal/a byste pár krok k odpadkovému koši. Je ale docela dob e
možné, že si na n jaké slušné chování ani nevzpomenete a kelímek kon í v tráv . ím to? M že
za takovéto chování vypitý alkohol, hlasitá hudba, nebo snad únava? Možná od všeho trošku,
ale možná tím hlavním je n co úpln jiného. Je totiž docela dob e možné, že na rozhodnutí nenést
kelímek do koše m la vliv skute nost, že všude kolem nás jsou v bahn zašlapané stovky jiných
kelímk a odpadk , možná jste dokonce nep ehlédli produkt toho, jak jiný návšt vník trochu p ebral.
V takovém prost edí nám pak odhozený kelímek t žkou hlavu jist ned lá.
Takováto a jiná pozorování shrnuli v roce 1982 Wilson a Kelling do tzv. Teorie rozbitého okna.
Ta íká, že známky nepo ádku, jako jsou rozbitá okna, odpadky a grafity zp sobují další nepo ádek
a dokonce i drobné zlo iny. Tuto teorii aplikovala v boji proti nepo ádku a kriminalit nejr zn jší
m sta po celém sv t , v decké d kazy pro ni však doposud chyb ly. Ne že by se o to nikdo
nepokusil, ale není to tak snadné, jak se zdá.

VZH RU DO ULIC!
Aby výzkumníci s jistotou v d li, co je p í ina a co je následek, museli použít experiment – tedy
porovnat dv situace, které byly tém identické a lišily se pouze v tom, jak moc špinavému
a zane ád nému prost edí byli lidé vystaveni. Ale je tu ješt jedna potíž: je totiž rozdíl, pokud d láte
experiment v laborato i, nebo ve „skute ném“ život . Zjišt ní z laborato e totiž nemusí platit
ve m st – a opa n . A protože výzkumníky zajímalo, jak budou lidé ovlivn ni nepo ádkem
v reálném život , nezbývalo než se vydat experimentovat do ulic!
A aby zjistili co nejvíce informací, p ipravili si psychologové šest experiment – šest zkoušek nic
netušících obyvatel nizozemského Groningenu.

NEPO ÁDEK NA ŠEST ZP SOB
První experiment se odehrál s typickými nizozemskými kulisami - s jízdními koly. V jedné uli ce
výzkumníci p ipevnili na zaparkovaná kola reklamy. Nejd íve sledovali, jak s nimi lidé naloží.
A 33% lidí reklamu hodilo na zem nebo ji p endalo na jiné kolo – d lali nepo ádek.
Potom výzkumníci situaci trochu pozm nili. St nu p ilehlého domu pokryli nehezkými grafity
– a to navzdory ceduli zakazující grafity. Jak ovlivnila tato zm na chování lidí? Tentokrát celých
web: www.psychologon.cz
tel.: +420 549 497 794
e-mail: info@psychologon.cz
ISSN: 1805-7160

Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
eská republika

7/3

69% jedinc d lalo nepo ádek. Pouhé pozorování toho, že n kte í lidé porušili zákaz sprayovat
grafity, vedlo k tomu, že o 36% více lidí shledalo zbyte né jít s reklamou do koše.
Výzkumníky dále zajímalo, hraje-li n jakou roli to, kdo je „autorem“ normy, tedy kdo íká, co se smí
a co ne. V p edchozím experimentu to byl stát a zákon, v dalším to bude policie a policejní p íkaz.
Výzkumníci se po cyklistech rozhodli zkomplikovat život i idi m. Hlavní vchod na parkovišt
p ehradili kovovými zátarasy. Mezi zátarasy však nechali pr chod a p id lali na n dv cedule.
Jedna zakazovala pr chod a navigovala na náhradní vchod vzdálený 200 m, druhá potom
zakazovala p ipev ovat k plotu kola. Pokud k plotu žádná kola p ipevn na nebyla (a tedy nikdo
neporušoval policejní p íkaz), pouze 27% lidí porušilo p íkaz a prošlo mezerou. S p ipevn nými koly
již lidé policejní p íkaz p íliš nerespektovali a 82% jich prošlo.
Jaké výsledky dostaneme, pokud autorem normy nebude ani stát, ani policie, ale soukromá
spole nost, která nemá p íliš možnost jedince sankciovat? To se výzkumníci rozhodli ov it v garáži
supermarketu. Do garáže viditeln umístili cedulku „vracejte prosím nákupní košíky.“ A jak jinak,
pozd ji po celé garáži roztahali nezaparkované košíky. P íležitost d lat nepo ádek dostali idi i op t
v podob reklamních leták , tentokrát p id laných na klikách automobil . Pokud byla garáž bez
nezaparkovaných vozík , 30% idi hodilo leták na zem. Oproti tomu p i nezaparkovaných vozících
58% lidí neváhalo p isp t svou troškou k nepo ádku a odhodili leták na zem.
A co se stane, pokud porušování norem nebudou lidé vnímat zrakem, ale ekn me t eba sluchem?
Op t se na adu dostala kola a reklamní letáky – tentokrát však výzkumníci vyzkoušeli lidskou
odolnost pomocí výbušnin. Ne snad, že by jim usilovali o život! Využili pouze toho, že v Nizozemsku
je v ur itém období obecn známý zákaz odpalovat zábavní pyrotechniku. A tak ji v tomto období
odpalovali – tak, aby to slyšeli (ale nevid li) lidé, kte í si šli pro kolo. Pokud lidé nic neslyšeli,
52% jich d lalo nepo ádek. Ti, co slyšeli exploze, již na nic ne ekali a 80% jich leták odhodilo.

KDO LŽE, TEN KRADE
P edchozí experimenty demonstrovaly, jak vnímané porušení jedné normy vede k snadn jšímu
porušování jiné normy. Tyto dv normy byly na (relativn ) podobné úrovni (grafity, odpadky,
nezaparkované vozíky…). M že však vnímané porušení jedné normy vést k porušení jiné,
ekn me závažn jší? Pokud bychom si vypomohli eským p íslovím, platí, že kdo lže
(v tomto p ípad „vidí nepo ádek“), ten taky krade?
Poctivost Nizozemc se výzkumníci rozhodli prov it vcelku jednoduše: Do poštovní schránky
umístili obálku s bankovkou tak, jak je znázorn no na fotografii. Takovéto p íležitosti k obohacení
neodolalo 13% kolemjdoucích a obálku si vzalo. Pokud je psychologové pobídli tím, že okolí
schránky zane ádili odpadky, 25% lidí této nabídky využilo. Pokud schránku pokryli grafity, dalo si
íct dokonce 27%. Nepo ádek ud lal z (o n co více) lidí zlod je!

ZAMETAT, ZAMETAT, ZAMETAT!
Tato studie tedy p inesla vcelku evidentní d kazy o tom, že prost edí, kde jsou porušovány normy,
p sobí na lidi – a samoz ejm tím „špatným“ sm rem. Ti potom více porušují i jiné normy a pravidla,
dokonce i více kradou.
Jak tato zjišt ní použít? Možností je mnoho! Nap íklad pokud jste starosta, ud lejte všechno pro to,
aby zmizel nepo ádek – ten se totiž ší í a stup uje. Pokud vedete firmu, dohlídn te i na mali kosti –
pokud si i p es zákaz každý bere kancelá ské pot eby, možná pak zam stnanci nebudou mít takový
problém porušovat i jiná pravidla. Provozujete hotel? Ujist te se, že klient najde vše isté
a v po ádku – v opa ném p ípad jeho chování nemusí být tak ohleduplné, jak byste si p áli.
A jak se s t mito záv ry vypo ádala radnice m sta, ve kterém se výzkum uskute nil? Udržuje m sto
bez odpadk a grafit tak, aby snížila ší ení nepo ádku? Pokud se podíváme na aktuální fotografii
(2012) zachycující grafity v uli ce, ve které se uskute nil první experiment, vidíme, že i 4 roky
po experimentu je stále na em pracovat!
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