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Respondenti si fungování bez auta představit dovedou,
ale nechtějí. Přináší to problémy a nesvobodu
Respondenti stále potřebují auto
vlastnit. Nemít auto nebo zvažovat
jiné alternativy (např. carsharing) je
možné pouze u lidí, kteří tráví
většinu svého času ve městě.
Když respondenti tvrdí, že by si „život
bez auta“ představit dokázali, často
ho označují jako problematický,
neefektivní a nesvobodný.
Právě svoboda pohybu a
praktičnost jsou dva nejpodstatnější
důvody, které v diskuzi zazněly.
Jako zajímavost lze uvést, že
argumentují i cestováním – přestože
jde o aktivitu, ke které je auto
využívané jen minimum času.

> nela, Hyundai I30: Život bez (vlastního) auta si v Praze
dovedu výhledově představit, zvlášť když už dnes existují
různé carsharingové firmy atp., takže když člověk auto
potřebuje, může si ho na chvíli půjčit a nemusí nic řešit.
Opět se vrátím k malému dítěti a v tuto chvíli jsem ráda, že
máme vlastní auto, kdy si můžu jet kdy chci a kam chci a
nemusím řešit, jestli je nějaké auto blízko v okolí a jak do
něj dostat dětskou sedačku atd.
> caravan, Škoda Octavia: Bez auta si dovedu přestat být od
pondělí do pátka, v podstatě tomu tak částečně i je,
protože převázně v průběhu pracovního týdne jezdím
převážně MHD. Kdybych byl ve skutečnosti doopravdy bez
auta, cítil bych se spoutaně.
> madciapka, Ford Focus: Pre mňa je auto dopravný
prostriedok, ktorý mi dáva slobodu ísť kam chcem a kedy
chcem.A bez auta? Obmedzenie na aktivity v dosahu MHD,
ztráta času (60 vs 30m cesta do práce), viac chorôb a menej
pohodlia.
> pw_, Škoda Rapid Monte Carlo: člověk si na auto rychle

zvykne, na komfort a pohodlí, bez něj by to šlo také, ale
nebyla by to taková zábava.
> prena23, VW Golf variant: Auto je pro mne zábava, koníček,
radost, ne pouhý prostředek z bodu A do bodu B. Chyběla
by mi radost z jízdy, zvuk motoru.
> emilka, Škoda Rapid spaceback: Tak nějak to mám i já. Asi
bych se bez něho obešla, ale dává mi pocit volnosti a
nezávislosti v cestování :)
> miguel, VW Passat: Bez auta jsem ve velkém městě žil 7 let
a až takový problém to nebyl. Nicméně rádi cestujeme,
takže bylo potřeba pořídit dostatečně velký vůz, který
okrajově lze užít i pro kemping a v budoucnu pro rodinu.
> ahaus, VW CC: Být bez auta si nedovedu představit týden,
když neřídím 4 dny tak musím sednout do a jít se projet
aspoň 20 km :D

Když jde o péči o auto, starám
se o něj, ale nechci být jeho
otrokem. Auto má sloužit mně
Auta by neměla přinášet starosti. Podle respondentů mají
sloužit majitelům, ne majitelé autům. To ale neznamená, že
se o ně vůbec nestarají. Důležitější než puntičkářský
pořádek je pravidelná výměna oleje a servis.

> ahaus, VW CC: Auto je radost ale auto
slouží mně ne já autu!! Mám je kvůli
práci ale i pro radost jsem si jedno
koupil, v autě trávím někdy i 8 hodin
takže za týden tam mám neskutečný
bordel, ale po měsíci si ho zase krásně
vylestim a mam z toho radost, ale
technicky auto udrzuji v top stavu
nemůžu si dovolit ať mě někde nechá,
nechápu lidi co ani olej nevymeni
protoze šetří..
> dibla, VW Golf : Auto mám rád, pokud
slouží jak má. Moc se o něj nestarám,
ale co je potřeba nutné pro provoz
nebo bezpečnost se udělat musí. Mýt a

vykuxovat bych mohl častěji, ale raději
si hraju s dětmi, auto je tu od toho aby
sloužilo mě a né já jemu.
> stazicka, VW Touran: Své auto mám
ráda, protože věřím, že jak se o něj
budu starat, tak mi to vrátí. Tím nechci
říct, že ho budu mýt a uklízet
několikrát do týdne. Přednější je pro
mě dodržovat servisy, aby bylo co
nejdelší dobu spolehlivé.
> medrs, KIA Ceed: Auto je spíše starost,
ale péči v podobě pravidelných servisů
a myčky neopomíjím.Asi by řeklo že se
starám dobře ale nerozmazluji ho kde
jakou kravinou, stejně jako děti.

U auta mě zajímá i barva, ale ta se
z profi fotek na webu často nedá
poznat. Radši si nechám poslat
obyčejnou fotku z mobilu
Pokud si člověk vybírá auto podle barvy, mohou fotky na
webech prodejců (zmiňovaný byl i Autodraft) barvu
zkreslovat. V tomto kontextu se také objevila obava, zda
jsou barvy upravené, aby lépe vypadaly.

> Při prohlížení jejich stránek se nám některá auta srovnatelná s výbavou a stavem s
jinými auty nelíbila hlavně kvůli barvě na fotce. Pak při osobní návštěvě ty auta,
které se nám nelíbily co se týče barvy, vůbec nevypadaly špatně. Fotky pod těmi
zářivkami často zkreslují skutečnou barvu. Je jasné, že barva je asi to poslední, co
člověk preferuje při výběru, ale první dojem je první dojem. Prodejci jsme to řekli, a
ten to potvrdil. Je třeba ty auta vidět osobně, nebo si nechat poslat obyčejnou
fotku z mobilu, jako my.

Autodraft je na první pohled seriózní prodejce. Těžko mu
něco vytknout
Z pohledu respondentů je Autoddraft
na první dojem seriózní prodejce, který
dobře vystihuje a řeší současné
problémy, které respondenti u pořízení
auta vidí.
Několikrát byl pozitivně zmíněný
přístup lidí z Autodraftu a také jeho
financování. V diskuzi se jen těžko
hledá něco, co by respondenti
Autodraftu vytkli.
U nabídky si respondenti uvědomují, že
je omezená na značky koncernu VW, ale
často chápou důvody a “specializaci“
vlastně vítají. To ale neznamená, že by
si všichni vybrali, ať už kvůli ceně nebo
chybějícím konkrétním konfiguracím
vozů.

> dibla, VW Golf : Koupil jsem auto u Autodraft a nemám vůbec žádnou
kritiku.Snad jen maličko jsem byl udivený z nevratné zálohy 10 000kč na
rezervaci vozu, trochu jsem se bál, Autodraft jsem neznal, hledal jsem
recenze, zda to nejsou nějací podvodníci, bál jsem se jen tak poslat peníze,
Teď už je znám, jejich jednání a nebál bych se platit i více.
> prena23, VW Golf variant: Od koupi jsem byl v Autodraft několikrát a
musím říct, že rozšíření týmu prospělo, je vidět, že kluci autům rozumí a
navíc je to baví, to je při prodeji znát. Druhé nové auto kupováno u dealera,
asi by bylo úplně jedno kde bych ho objednal, přístup OK.
> stazicka, VW Touran: První dojem byl velmi příjemný. Prodejce se zajímal o
to co hledáme a pak nás nechal vše prohlédnout dle libosti. Mohli jsme se
na vše zeptat. Spoustu věcí nám ukázal a doporučil výběr. Salon byl velmi
čistý, jednoduše vybaven, auta vyčištěná a navoněná. Často vypadaly
jako nové.
> roman75, Opel Insignia: Pro mě bohužel nabízí jen značky koncernu, ale
kdo kupuje koncern, pro toho je Autodraft určitě první dobrou volbou. Tím,
že se specializují jen na užší okruh značek je velký předpoklad, že se v
těchto značkách budou velmi dobře orientovat.
> caravan, Škoda Octavia: Co je pro mne důležitý, že i obsah ( nabízená
auta) se mi líbí. Prodejce se zaměřuje na dobře zajeté zánovní vozy se
slušnou výbavou. Na první dojem se jedná o solidního prodejce!
> nela, Hyundai I30: Celá filozofie společnosti/jejich stránek je pěkná, já bych
jen měla problem uverit, ze na trhu s ojetými auty existuje nekdo, kdo vás

nebude chtit už na první pohled obrat a skrývat informace
> medrs, KIA Ceed: [O Autodraftu] Působí na mě že nechce na zákazníka
zbytečně vytvářet nátlak jako u jiných prodejců.Auta zřejmě vybírají do
prodeje zodpovědně, na mě je však malý výběr značek, osobně mě
nezaujalo jediné auto. :-)Nic ve zlém, jsou i v mé jiné cenové představě,
takže jsem rád že jsem auto řešil s přímím majitelem a ne u prodejce
ojetých aut.
> dibla, VW Golf : Auta jako nové, né žádný bazar venku, vše uvnitř
showroomu. Auta nádherně nafocená a naleštěná, osvětlená, lepší fotky
než u VW Auto Louda.Měl jsem pocit, jako když kupuji nové auto, prodejci
byli v obleku, jak nějaký manager od VW a né žádný umaštěný polonahý
bazarspecialista.
> ahaus, VW CC: Jo, možná je trochu škoda že nemají více značek, ale já se
jim nedivím v ČR se koncern prostě nejlíp prodává
> miguel, VW Passat: Pořídil bych si vw passat s nájezdem kolem 150tis. A
výbavě comfortline. Pořídili jsme u konkurence za sstejných podmínek, ale
lepší cenou.
> madciapka, Ford Focus: Preferujem benzínové autá a tých je tam dosť
málo, takže by som mal problém vybrať. Pre rodinu s privretím očí na
palivo by to ale problém nebol.

Pro někoho nuda. Pro nás nutnost pro správné pochopení výsledků
jakéhokoliv výzkumu
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Parametry výzkumu

> Typ výzkumu: kvalitativní on-line výzkum

Harmonogram
Začátek rekrutace

21. 11. 2019

> Počet respondentů: 15

Konec rekrutace

26. 11. 2019

Začátek diskuze

27. 11. 2019

Konec diskuze

10. 12. 2019

Zaslání vyhodnocení výzkumu

18. 12. 2019

> Délka diskuze: 13 dní
> Počet témat k diskuzi: 16
> Role v online prostředí: administrátor, moderátor,
respondent, pozorovatel (pouze nahlíží).
> Odměny:
> Hotovost 1 000 Kč, resp. 1 400 Kč pro 5
nejaktivnějších.

Termín

O METODĚ
ONLINE FOCUS GROUP
Pomůžeme vám dostat se do hlav vašich zákazníků, k jádru problémů a pochopit, proč se lidé
chovají tak, jak se chovají. Ať už potřebujete nastavit značku, vymyslet lepší kampaně, nebo
vylepšit vaše služby, internetová diskuze se zákazníky může být řešením.

https://makevision.cz/online-focus-group/

Online focus group (OFG)
>

Jde o kvalitativní výzkum formou moderované diskuze, který chce do
hloubky poznat vztah lidí ke konkrétnímu tématu (např. k přírodní
kosmetice, nakupování módního oblečení nebo k úklidu v domácnosti).

>

Respondenti nemusí nikam docházet. Snadno tak získáme rozmanitou
skupinu účastníků třeba z celé republiky.

>

Výpovědi nejsou zkresleny ostatními. Dokud se respondent k tématu
nevyjádří, nevidí odpovědi ostatních.

>

Diskuze je anonymní, a tak jsou její respondenti upřímnější a dokáží mluvit i
o věcech, o kterých by se mohli stydět mluvit.

>

Klient má do výzkumu po celou dobu přístup a může skrze moderátora
ovlivňovat témata.

>

Slouží jako zdroj informací pro tvorbu značky, tvorbu kampaní, obsahový
marketing, ale i pro rozvoj a testování produktů a služeb (inovace).

>

Online focus group není univerzální výzkumnou metodou, a pokud nebude
pro váš účel vhodná, řekneme vám to.

Co říkají ti, kteří s námi OFG realizovali?
>

“S Queensem jsme na trhu více než dekádu a za tu dobu jsme si mockrát mysleli, že víme, jak
naši zákazníci přemýšlí. Jistí jsme si tím ale nikdy nebyli. Jsme rádi, že nám kluci
z Makevisionu pomohli se ve spoustě věcí utvrdit a řadu nových témat otevřít. Oceňuji
zejména rychlost, přesnost a technicky transparentní řešení, které nám umožňovalo nahlížet
pod pokličku po celou dobu výzkumu.”
Adam Šitavanc (Queens)

>

“Makevision pro nás zajišťoval výzkum Online focus group mezi velmi specifickou a nutno
podotknout i komplikovanou cílovou skupinou. A můžu jedině ocenit jejich přístup k této CS a
jejich osobní nasazení při řešení otázek s tím spojených. Velký dík!”
Kateřina Zachová (marketingová manažerka Annonce)

>

“Forma výzkumu mě příjemně překvapila, co musíme pracně dohledávat na internetových
diskusích, zde bylo přehledně na jednom místě, a s možností sledovat online postupné reakce
na otázky. Velmi také oceňujeme přehlednost a jednoduchost zpracování a interpretace
výsledků z výzkumu.”
Lenka Novotná, Plastia

OFG: průběh
1.

Celý projekt začíná výzkumným zadáním. Potřebujeme
pochopit vaší situaci a co přesně bychom měli v diskuzi
zjistit. Zajímá nás také, co by se mělo na základě zjištěných
informací změnit.

5.

Zhruba každý den pak zveřejňujeme nové téma a účastníci
jsou vyzvání k zapojení se do diskuze. Moderátor navíc
podle vývoje diskuze přidává doplňující otázky a doptává se
na detaily.

2.

Potom vymyslíme, jak bude diskuze vypadat: kdo je ideální
účastník a kde ho získáme, jaká by měla být témata i to, jaké
bude načasování a cena celého projektu. To si společně
odsouhlasíme.

6.

Po ukončení diskuze ji začneme vyhodnocovat. Respondenti
dostanou své odměny a my připravíme shrnutí všech
poznatků, které doplníme citáty z diskuze. Dostanete od nás
také soubor se všemi příspěvky.

3.

Pak začneme získávat a vybírat vhodné respondenty. Do
výzkumu má smysl zapojit 15 až 25 lidí. Snažíme se, aby byli
co nejvíce různorodí. Chceme rozmanité názory, lidi z různých
krajů, s různými zájmy nebo vztahy k produktu.

4.

Jakmile vybereme lidi, kteří se s námi chtějí na dané téma
bavit, pozveme je do naší diskuzní aplikace, kde už na ně
čeká první z přibližně deseti témat. Vám pošleme přístupy,
abyste mohli do diskuze nahlížet, mít svůj přímý kontakt se
zákazníky a mohli přinášet podněty.

OFG: výstupy
Nejčastějšími výstupy z OFG jsou:
>

Přehled vhledů (tzv. insightů) a dalších zjištění (v podobě
shrnujícího dokumentu). K tomu přidáme naše zhodnocení,
vybrané komentáře respondentů a doporučíme, jak s nimi
naložit.

>

Segmenty cílových skupin nebo persony (nad rámec předchozí
kalkulace).

>

Analýza a vizualizace textových dat.

>

Navíc vám zůstane přístup k diskuzi i po jejím ukončení. Data z
diskuze jsou vaše, a můžete si je dále zpracovávat.

Pokud to bude možné, zapojte se sami (nebo se svým týmem) do sledování
diskuze. Nakonec si odnesete nejen výzkumnou zprávu, ale také přímý
kontakt se zákazníky.

www.makevision.cz
ahoj@makevision.cz
facebook.com/makevisioncz
@makevisioncz
Makevision je výzkumná agentura pro firmy, které se zajímají o své zákazníky. Díky našim
výzkumům se mohou přiblížit svým zákazníkům, dostat se k jádru problémů a pochopit jejich
potřeby i obavy. Ze zkušeností víme, že poznání zákazníka je jedním z předpokladů úspěšného
byznysu. Proto si dáváme záležet, aby byly naše výstupy vždy srozumitelné a akceschopné. A
díky nim jste mohli i vy přiblížit vaši firmu k naplnění její vize.

