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Východisko a cíle výzkumu

V rámci iniciativy Covid19cz je připravována aplikace eRouška, jejíž účelem
je pomoci hygieniků kontaktovat lidi, kteří přišli do styku s nakaženým
koronavirem. Tato aplikace zaznamenává pomocí bluetooth údaje o
dalších telefonech v blízkosti, které měly aktivovanou tuto aplikaci. Na
základě kontaktování pracovníkem hygieny může uživatel data sdílet
přímo s hygienou. Následně se hygiena může se všemi potenciálně
nakaženými spojit a domluvit se na dalším postupu.
Z prvních reakcí na sociálních sítích i v komentářích pod články, které se
týkaly myšlenky aplikace, ale nedotýkaly se příliš konkrétního technického
řešení a informací o práci s osobnímu údaji, je patrné, že je potřeba
vysvětlit, jak aplikace funguje.
Chceme zjistit, čeho se lidé mohou v souvislosti s aplikací eRouška obávat,
zda jsou obavy relevantní nebo vycházejí spíše z neznalosti a co je naopak
může přimět k instalaci aplikace a třeba i k doporučení členům rodiny,
známým nebo kolegům z práce. Chceme také ověřit srozumitelnost a
přijatelnost argumentů.
Získané informace budou využity v představení a propagaci aplikace, ať
už půjde o stránku aplikace, PR aktivity práci s influencery nebo reklamu v
tradičních médiích.

Shrnutí poznatků z výzkumu
Respondenti přijali aplikaci eRouška veskrze pozitivně. Její
fungování pochopili, když byli vyzvání k přečtení textů o
aplikaci. Jinak si už dopředu přinášeli (i mylné) představy o
fungování aplikace.

Klíčové pro komunikaci bude předcházet mylným představám o
tom, jak aplikace (technologicky) funguje. Tedy jasně zmínit, že
nejde o lokalizování (GPS), automatické odesílání dat hygieně
nebo o identifikaci osob v okolí.

Obavy o soukromí a zabezpečení telefonu mají především IT
laici. Bohužel tedy ti, které nepůjde přesvědčit otevřeností kódu
nebo ukázkou toho, co aplikace odesílá.

Je potřeba si uvědomit, že naprogramovat aplikaci není to
nejtěžší. Větší úkol bude přesvědčit lidi, aby si ji nainstalovalo
velké množství uživatelů. Proto je dobré do komunikace zapojit
apel na společné úsilí a vytvoření sítě nebo informování (i na
webu) o průběžných počtech stažení nebo vyřešených případů
na hygieně.

Skeptici dále zmiňovali to, že bluetooth není spolehlivá
technologie a že může vést k falešným poplachům, nebo to, že
aplikace nebude efektivní, pokud si ji nenaistaluje dostatek lidí.
Podporovatelé naopak mají chuť něco dělat pro společnost ale
i pro sebe v rámci vlastní ochrany (nebo alespoň
informovanosti).
Kromě vnímání samotné aplikace jsme zkoumali i komunikaci o
ní. Ve druhé části reportu je tak zpětná vazba k webu i ke
komunikačním konceptům.

Jak číst tento report?
Report z online focus group je výstupem z výzkumu, který je ve své
podstatě kvalitativní. Proto ho není možné vnímat jako kvantifikovaný
odraz stavu celé populaci, ale spíše jako inspirativní zdroj spektra toho,
jak k danému tématu mohou vaši zákazníci přistupovat.

Souhrn důležitých zjištění

Přehled všech možností

Vhled nebo zajímavé zjištění

Doporučení pro zlepšení

Jde o shrnutí hlavních zjištění
k danému okruhu zájmů
(definovaných v zadání
k výzkumu). Vycházíme většinou z
převažujícího názoru respondentů.
Souhrn vždy doplňujeme o ty
nejzajímavější citace respondentů.

Nejčastěji jde o výčet veškerých
postojů nebo odpovědí
respondentů na danou otázku,
který slouží pro uvědomění si šíře
možností. Přehled může mít
podobu tabulky nebo výčtu citací.

Vhled (insight) vnímáme jako
překvapivé, ale uvěřitelné zjištění,
které vychází z pochopení
zákazníka. U vhledů není
podstatné, zda jde o názor většiny.
Často ho vysloví třeba jeden
člověk, ostatní ho ale pochopí.

V doporučeních zmiňujeme, jak
využít poznatky získané během
výzkumu v každodenní praxi firmy.
Zaměřujeme se na široké spektrum
aktivit od marketingu, přes návrh
produktů a služeb až po inovace.
Poznatky se snažíme prioritizovat.

Více o vhledech si můžete přečíst na blogu Makevisionu:
https://makevision.cz/akceschopne-vhledy/

Přehled zjištění

Přehled výstupů

Vnímání aplikace eRouška
Souhrn

V souvislosti s existencí eRoušky se respondenti obávají „pouze“ zneužití třetí stranou nebo státním aparátem

Souhrn

Respondenti neprojevili zásadní obavy o prolomení soukromí, objevují se spíše drobné praktické obavy

Souhrn

Vnímání aplikace je ovlivněno technologickým řešením. “Odborníci“ si myslí, že nemůže dobře fungovat

Vhled

„Aplikace eRouška by měla být povinná pro všechny. Třeba by i uhlídala ty, kdo bez starostí porušují karanténu“

Souhrn

Snaha pomoci, ale i chuť dozvědět se, že jsem byl poblíž nemocného, patří mezi hlavní motivace k instalaci

Přehled

Návrhy pro vylepšení aplikace eRouška

Přehled výstupů

Zpětná vazba na prototypy
Přehled

Zpětná vazba k prototypu webu na erouska.betaversion.cz

Přehled

Koncept č. 1: paralela s rouškou

Přehled

Koncept č. 2: mobil jako nástroj

Přehled

Koncept č. 3: společná síť

Přehled

Nejčastější otázky

Přehled

Jak by eRoušku respondenti doporučili ostatním?

Vnímání aplikace eRouška

V souvislosti s existencí eRoušky se respondenti obávají
„pouze“ zneužití třetí stranou nebo státním aparátem
Respondenti měli jen minimální
problém s narušením svého soukromí
aplikací eRouška, pokud to bude
fungovat a pomohou tím urychlit
zmírnění opatření proti koronaviru.
Pokud se objevovaly obavy, souvisely
buď se zneužitím aplikací třetí stranou
a možné úniky dat z jejich telefonu,
nebo se týkaly obav ze zneužití státním
aparátem.
U obou situací viděli jako řešení
posvěcení nestátní odbornou
autoritou v oblasti IT bezpečnosti.
Důvěru v lidech naopak vzbuzovala
ukázka dat, ač si jejich přesný význam
respondenti někdy neuvědomovali.

> papaja: A v takhle krizové situaci je asi na místě nechat si narušit
soukromí.
> cert: neodmítám, nainstalovala bych, věřím že data budou
opravdu použita pro tento účel. Zastávám heslo, že pokud chce
někdo něco zneužít, tak zlo si stejně cestu najde i jinak.
> radius: hodně lidí může mít problém se sdílením dat. Pro
zkoumavé by mělo být jasně vidět, jak přesně vypadají konkrétní
data, která se budou sdílet. Pouhé ujištění o anonymních údajích
nepovažuji za dostatečné.
> misai: Co se týče ochrany soukromí, asi jsme v dnešní době
sledovaní až dost viz. zmíněná data o platbách platebními
kartami, navíc, jak už mobilní operátoři nabídli, je možné trasovat
mobilní telefon již nyní. Aplikace by byla doufám efektivnější a
rychlejší pro jednání hygieniků.
> alis: pochopitelně strach ze zneužití info v telefonu, nejsem
specialista na IT, ale používám i služební tel a mám zkušenost co
všechno se dá vzdáleně ovládat... telefonem neplatím, ale pokud
bych platila , měla bych z toho velké obavy
> tharos: Zajímalo by mě, jak je to řešeno s možnými hackery protože máte na mobilu stále puštěné bluetooth a tím pádem

tedy stále přístupné zařízení.
> dana_1717: Pro boj s virem to vypadá dobře. Nemám ale úplně
nejlepší zkušenosti se státním aparátem, který má v ruce moc.
Což v době nouzového stavu hygiena má.
> patekm: obecne pro me jakakoliv statni instituce neni
duveryhodna bez opravdu nezavisleho dohledu odborniku.
[doplňuje] kdo za tim stoji ve spolupraci s MZCR... budu jistejsi.
Obecne jakakoliv sledovaci sluzba v moci statu me trochu desi,
chapu, ze je to tezke, ale apoliticka entita, jako dohled by byla fajn
:)
> hejkal_cz: Pokud souhlasíte s instalací aplikace, dáváte i souhlas
k přístupu do různých částí telefonu: fotoaparát, polohové služby,
fotky, kontakty, atd... rozhodně by důvěryhodně nepůsobil přístup
k částem, které aplikace nepotřebuje - transparentnost je základ
důvěry
> anuka: 1) jakou mám jistotu, že záznamy o mém pohybu budou
požity jen takto2) pokud by měl člověk sám odeslat info o tom, že
je pozitivní, tak si myslím, že to spousta lidí neudělá. To by měl
dělat nějaký orgán

Respondenti neprojevili zásadní obavy o prolomení
soukromí, objevují se spíše drobné praktické obavy
Neukázalo se, že by respondenti v
této OFG zásadním způsobem řešili
otázku prolomení soukromí. Někteří
by pouze uvítali neodesílat
kompletní údaje o trasování. Mezi
zmíněné obavy patří tyto následující.
Nicméně nejsou to nijak zásadní
překážky.
-

Zneužití údajů v telefonu
(banking, hesla apod).

-

Vybíjení baterky

-

Nevyužití ze strany hygieny

-

Jako nakažený prozradím, že
jsem např. porušil karanténu

-

Falešné poplachy a případy
kontaktů

> Alis: pochopitelně strach ze zneužití info v telefonu, nejsem
specialista na IT, ale používám i služební tel a mám zkušenost co
všechno se dá vzdáleně ovládat... telefonem neplatím, ale pokud
bych platila , měla bych z toho velké obavy.

státem (dlouhodobé karantény). Lidem zapojeným do jakékoliv
formy trasování by mělo být zaručeno rychlé otestování. To by i
motivovalo víc lidí některou z aplikací na trasování používat,
myslím ...

> Radius: Od instalace aplikace by mne mohlo odradit, nebo bych ji
následně odinstaloval, pokud by vyčerpávala baterii mobilu více
než je únosné.

> Anuka: pokud by měl člověk sám odeslat info o tom, že je
pozitivní, tak si myslím, že to spousta lidí neudělá. To by měl dělat
nějaký orgán

> Hanlen: Mohlo by se stát, že mi přijde upozornění, že jsem potkala
někoho pozitivního na koronavirus, ale v reálu jsme se nepotkali?
Vlastně by to byla "falešná zpráva"? Protože jsme byli od sebe
daleko, byl mezi námi živý plot (šla jsem okolo zahrady)... nevím, s
jakou vzdáleností pracuje bluetooth. Pokud správně googluju, tak
se to může lišit dle verze, starší mají menší dosah?
> Tharos: Zajímalo by mě, jak je to řešeno s možnými hackery protože máte na mobilu stále puštěné bluetooth a tím pádem
tedy stále přístupné zařízení. Jak funguje potom ono odeslání na
hygienu? Stačí jen kliknout na onu ikonu KONTAKTOVALI MĚ
HYGIENICI? A dále - jde o personální obsazení. Bude pro tuto
aplikaci potom zřízena i nějaká personální pomoc pro hygieniky,
nebo se to nechá pouze v jejich režii?
> Dana_1717: Ano, z úniku dat (pro reklamu, různé úřady ... ) a šikany

Vnímání aplikace je ovlivněno technologickým řešením.
“Odborníci“ si myslí, že nemůže dobře fungovat
Řešení, které je postavené na
technologii bluetooth, považovali
někteří respondenti za nedůvěryhodné
– šlo primárně o ty, kteří ve vstupním
dotazníku deklarovali, že se vyznají v
technologiích.
Z problémů, které zmiňovali, ale
nevyplývá nic vyloženě nového.
Zmiňovali výdrž baterie, vypínání
bluetooth, kontakt s člověkem za zdí,
setkání s projíždějícím autem, …
Tito respondenti překvapivě
považovali méně přesné způsoby za
vhodnější způsob lokalizace, konkrétně
GSM a „data od operátorů“. Zmínili také
GPS, i když si uvědomují, že ne každý
telefon GPS má.

> eloherd: Takze aplikace monitoruje ostatni telefony podle
bluetooth? Shledavam to neefektivnim. Spousta telefonu BT
nema (hlavne ty duchodcovske), ostatni ji maji dost cato
vypnutou, protoze to neni potreba a o zapinani/vypinani se stara
jakakoli aplikace na spravu prostredi, treba Local. Tato aplikace
by mela vyznam pouze pokud by ji meli vsichni a fungovala na
principu lokalizace GSM. Na principu BT je to onicem.
> petr_c: Mohu se jen doptat, jak bude BT nejpřesnější? Bude to
pouze na základě toho, že se telefoný dokáží navzájem
zkontaktovat? Tím pádem to ale přeci může být tím, že nakažený
člověk projde kolem mého bytu na ulici atd... Trochu se to na mě
jeví tak, že by to vykazovalo exponenciální růst potenciálně
nakažených...
> patekm: Nerozumím tomu, proč chce aplikace sledovat mou
polohu, ale zároveň pak uvádí, že ji nesleduje a nezaznamenává toto by chtělo lépe osvětlit. Trochu bych se bál, pokud je aplikace
spojena pouze s MZČR, bez nějakého nezávislého dohledu
důvěryhodné osoby či jiné instituce.
> petr_c: Nainstaluju si ji ve chvíli, kdy ji sám budu věřit. Dokud se
mi bude zdát taková, že funguje na 20%, tak bych asi hodně
váhal. Pokud tedy bude smysluplně monitorovat pohyb

nemocných lidí a následně jejich kontakty, kde se s kym potkali,
kdy to bude na principu kooperace GSM (nebo GPS, ale hodně
telefonu to nemá), a doplnkove BT, má to smysl a nainstaluju si ji.
> mkulistak: S aplikací jsem v pohodě, jen si budu muset dávat
pozor, abych měl zapnuté Bluetooth vždy, když vylezu ven. Nejspíš
budu mít tendence ho vypínat, když budu delší dobu doma nebo
třeba přes noc....

„Aplikace eRouška by měla být
povinná pro všechny. Třeba by
i uhlídala ty, kdo bez starostí
porušují karanténu“
Někteří z respondentů neměli problém s tím, že by aplikace
mohla být nástrojem vynucování vůle státu a neměla by
problém nařídit její využívání povinně. Pokud se tento
motiv objeví i ve veřejné diskuzi, může rozdělovat
společnost. Může to vést k situaci, kdy si lidi budou myslet,
že je možné, aby toto vláda nařídila (je úkolem týmu
posoudit, do jaké míry podobná rizika hrozí). Součástí
komunikace by tedy měla být i diskuze o rizicích aplikace a
související osvěta.

> alis: Dokážu si aplikaci představit a plně s
ní souhlasím, povinně bych jí aplikovala
všem nakaženým a rozšířila i o lidi v
karanténě, tzn. potenciální nakažení.
> misai: Jak už zaznělo výše, každá
iniciativa a snaha situaci nějak řešit je jen
ku prospěchu. Zamýšlím se spíše nad
proveditelností, aplikace bude fungovat
předpokládám na dobrovolnosti. Ochrání
nebo pomůže části obyvatelstva. Pak ale
nebudou dostupná data hlavně lidí, kteří
úmyslně porušují karanténu ap., ti si
takovou aplikaci asi těžko nainstalují...
> hanlen: Stoupající počet nakažených,
zemřelých. Nefunkční testování.
Prokázané případy porušování domácí

karantény, i když to by asi dotyčný
nepoužíval tuhle aplikaci... Jen
momentální nápad. Nechcete tu aplikaci
využít jako takové "domácí vězení", které
by hlásilo, že dotyčný opustil domácí
karanténu? Málokdo dnes chce někam
odejít bez mobilního telefonu :-)
> dav-ycz: Tady jediné, co by fungovalo, by
byla tvrdá represe. Karanténa=GPS
nohavice. Dojde Ti baterka, vzdálíš se o
víc jak 10m od daného bodu? Flastr
3mega., obecné ohrožení ve stavu nouze
za 8let...Pokud se nám tu vláda směje a
veřejně prohlašuje, že nikoho moc trestat
nechce.... není co řešit.

Snaha pomoci, ale i chuť dozvědět se, že jsem byl poblíž
nemocného, patří mezi hlavní motivace k instalaci
Respondenti chápou, že hlavní
motivací aplikace je usnadnit
trasování nakažené osoby. Díky
lepšímu trasování by mohlo být
možné rozvolnit plošná opatření.
Oceňují i to, že by se vůbec
dozvěděli, že byli v kontaktu s

> Papaja: Že čím efektivněji budou hygienici vyhledavat kontakty
tím uvolněnější by mohla být například karantenni opatření. Což
se hodí vzhledem k tomu, jak dlouho může hrozba nakazy trvat a
že se nwmoc může vracet v nekolika vlnách.
> Misai: Hlavním důvodem proč aplikaci vítám je asi odhalení
kontaktů u osob, které se neznají. Např. při dojíždění, sama
dojíždím vlakem cca 50 minut, což už je dlouhá doba na případný
přenos v uzavřeném prostředí. I pokud se jedná o známé a rodinu,
zpětně si člověk v řádu 10-14 dní nemusí vybavit všechna setkání,
opět přínos. Dále využití v zaměstnání kde je i přes opatření nutný
kontakt s klienty a klienti se setkávají navzájem.

nakaženým.

> Radius: nejvíce by mne k její instalaci přiměla možnost dozvědět
se, že jsem byl v blízkém kontaktu s nakaženou osobou.

Na druhou stranu mají chuť

> Tharos: Určitě dvě věci - nebudu muset tak dlouho přemýšlet, s
kým jsem se kde dostal do kontaktu. (ale záleží na množství lidí,
kteří si toto pořídí). A hlavně budu mít větší šanci, že mě hygiena
kontaktuje s podezřením, že jsem se dostal do styku s infikovanou
osobou.

pomáhat a dělat něco pro
společnost jako takovou.

> Cert: primárně snaha pomoci. pokud by to fungovalo tím stylem,
že hygiena by měla rychleji odkrytá data, tzn. že konkrétní člověk
pobýval v mé blízkosti, mohli by mě rychleji kontaktovat, že

konkrétní člověk mě mohl reálně nakazit, a pro mě by bylo
vhodnější držet úplnou karantény, abych nešířila dál.
> Duchy: Motivuje mě pomoc zvládnout situaci a co nejrychleji se
dobrat k normálnímu stavu. I jakákoliv drobnost co pomůže je
důležitá pro všechny..
> Lenka.g: Potřeba chránit sebe a své blízké před nákazou. A
samozřejmě snaha pomoci dostat epidemii pod kontrolu.

Návrhy pro vylepšení aplikace eRouška

Možnost vypnout si bluetooth
> radius: Ať už jakéhokoliv důvodu, měl by mít majitel telefonu možnost tvářit
se, že nikde nebyl. Ve převážně většině kontaktů taková potřeba nevznikne, ale
nejsou všichni svatí. A podle mého je lepší přimět i ty méně svaté ke sdílení dat,
než aby v obavách, co se odešle, neposílali raději nic.

nechci a pak ji budu vypínat ... pak si ji nemusím ani stahovat..
> lenka.g: @dav-ycz No jenže pak se může stát, že člověk, který by tu aplikaci
chtěl jednou za měsíc na hodinu vypnout, si ji radši nenainstaluje vůbec. Takže
není lepší tu volbu umožnit?
Ostatní

> hanlen: Ještě mě napadá, co upozornění, kdyz jsem si vypnula bluetooth, treba
na noc, ze si jej mam znovu zapnout? Planuje se? Slo by ohlidat? Automaticke
zapnutí bluetooth od urcite hodiny? Da se vynutit na telefonu?
> hejkal_cz: počty nakažených v okolí, počet online zapojených lidí, ..třeba by se
do toho dalo zapojit i cosi jako fitness data... počet kroků/vdálenost... :)
> lenka.g: Tak to možné je, jestliže aplikaci vypnu, ne? Určitě je třeba mít tu
možnost. Myslím, že to lidi nakonec nebudou příliš řešit (ani vypínat), ale mít tu
možnost je důležité. A je lepší na hodinu aplikaci vypnout, než kvůli hodině, kdy
se chci "ztratit z radaru" neposlat data za celý měsíc například.
> dav-ycz: Můj názor je ten, že by to možné být nemělo. Tato možnost popírá
funkcionalitu aplikace a její primární účel. Někdo tu argumentoval tím, že by
šel na oběd s konkurentem.. no a? K těm datům se přece můj zaměstnavatel
nedostane. Buď se chránit chci a apka poběží stále, asi vyjma spánku, nebo

> radius: bylo by fajn mít možnost místo ID vidět jména např. osob blízkých (+
možnost filtrovat výpis nebo v něm hledat), aby se majitel telefonu mohl ujistit,
že opravdu nesdílí data, která sdílet nechce. Pochopitelně by to mohlo určitým
způsobem zkreslit trasování, kdyby byla taková osoba zrovna nakažená.
> hanlen: Sehnat známé a oblíbené lidi, kteří ji budou propagovat. Kdyby bylo víc
času, tak do ní vložit "hru", ve které by vyhrával ten, kdo má nejmíň potkání s
jinými telefony. Večer by mi kreslený virus řekl, že jsem hodná, že jsem ho
netahala mezi lidi :D
> hejkal_cz: Přesvědčilo by mě mít přístup ke statistikám, mapě rizikových
oblastí, nahlásit místo možné kontaminace/problému

Doporučení ke kapitole Vnímání aplikace eRouška
1.

Často kladené otázky by měly být připraveny jak pro lidi, kteří se v technologiích nevyznají,
tak i pro odborníky (myšleno pro lidi, kteří se jako odborníci cítí, ne nutně musí být).
Informace by měly být propojené – každá položka v seznamu často kladených otázek může
mít technické informace na podstránce nebo jinak jasně označené jako „technické“.

2.

Pochopení technologického řešení, jeho výhod a nedostatků u může pomoct také ukázka
fungování (kdy se kontakt s dalším telefonem „započítává“ a kdy ne). Doporučujeme také
transparentně zmínit nevýhody a a snahu je eliminovat.

3.

Je nutné, aby společně s aplikací šla i informace o zabezpečení této aplikace proti zneužití.
Kromě auditu práce s osobními údaji by měla být posvěcena i nezávislou bezpečnostní
autoritou.

4.

Je potřeba vysvětlovat, že záměrem aplikace není hlídání lidí v karanténě a že to technicky
ani není možné.

5.

Bylo by vhodné vysvětlit, proč je potřeba další aplikace (vedle Mapy.cz) s jinou technologií.
Např. tedy že není tak invazivní, že nežere tolik baterku nebo že nemusí být neustále online a
že zneužití dat je minimální.

Zpětná vazba na prototypy

Zpětná vazba k prototypu webu na erouska.betaversion.cz

> Mkulistak: Stránky se mi líbí. Rychle a jednoduše se dozvím, co potřebuju. Nikde
nebloudím a nemusím číst tunu textu. OK. Ještě by se mi líbila informace o tom,
kolik lidí se už do projektu zapojilo, případně nějaké doporučení ministerstva
zdravotnictví, hygienou, atd. Podle mě je důležité u lidí vzbudit důvěru, že to má
smysl a bude fugovat, a zúčastní se toho opravdu hodně lidí.

> Radius: A ještě bych na webu rád viděl, kolik případů už pomohla eRouška
skutečně odhalit. To by mohlo hodně lákat další zájemce.

> Petr_c: Další věc, přidat počitadlo stažení. To rozhodně bude motivovat, protože
při vyšším počtu to dává smysl a lidi na to uslyší. Další věc, využil bych propagaci
jako forma soutěže... například "Náš kraj bude ten nejzodpovědnější" ... Asi podle
> Patekm: Hezke, ciste, jednoduche. … Doplnil bych jeste kdo presne se na ni podilel,
IP adresy bych lokalizoval stažení... případně by to mohla být nějaká volitelná
zaslouzi si to. A v pripade tech prikladu bych dopsal proc je to dulezite - tedy
otázka, dobrovolná odpověď, IP adresa bude zkreslená poskytovatelem internetu.
omezit pocet dalsich nekontrolovatelnych sireni.
Případně využít nějaké soutěžení mezi lidmi, co by je motivovalo.. žebříček
doporučení... to by zase motivovalo lidi aplikaci sdílet... Ideálně bych ještě nastavil
> Hanlen: Stránka působí dobře, texty jsou srozumitelné, jen tam chybí poslední
šifrování do telefonu, aby se kompletní sada informací dala pouze odeslat do
důležitý odstavec o GDPR. Příklad: Mám potvrzený koronavirus a chci dát vědět
hygienické stanice, nikoliv zobrazit na telefonu, jak bylo vidět v předchozím úkolu.
ostatním, které jsem potkal, ale neznám je. Případně je znám, ale bojím se o svou
Doplňovat to hvězdičkou, aby si nikdo nemohl někoho dohledávat. Velmi snadno
bezpečnost či jejich nadávek apod. Řešením je tato aplikace.
by se to dalo zneužít.
> Cert: Stránka působí jednoduše, srozumitelně. detail: příklad číšník z restaurace > Lenka.g: Je pravda, že první můj dojem byl, že je to nějaký web o miminkách:) Ale
není úplně trefný, když uzavřely jako první. Co dát poštovního doručovatele, řidiče na to jsem si za tři vteřiny už nevzpomněla, zůstal jen dojem, že vizuálně to působí
MHD ap.,?
čistě. Člověk není zahlcen přemírou informací.. nemám co vytknout. Určitě
souhlasím, že pomůže cokoli, co vzbudí v lidech dojem, že jsou součástí něčeho
> Radius: Výrazy jako "ID" či "lokálně" působí příliš technicky, mohou odradit méně
velkého a můžou pomáhat, tedy informace o tom, kolik lidí se zapojilo.
zkušené uživatele. Techničtější odpovědi by mohly být v jiné sekci nebo označené,
že jsou pro technicky zdatnější. Web se mi zdá jinak přehledný, jednoduchý a
srozumitelný. Příklady jsou jasné přesně ve stylu: moje rouška chrání tebe, tvoje
rouška chrání mne. Možná by se tam takové motto mohlo také objevit.

Doporučení k webu
1.

Web lidé hodnotí jako velmi přehledný a srozumitelný. Nemají zásadní výtky.

2.

Zprovozněte počitadlo nainstalovaných aplikací. Může to vyburcovat lidi k šíření (při
nízkých počtech) nebo k přesvědčení, že je to samozřejmost (při vysokých počtech).
Případně vytvořit žebříčky, jak je na tom který kraj či město.

3.

Pro důkaz, že aplikace skutečně funguje a hygiena ji používá, by se hodilo i počítadlo, v
kolika případech nákazy byla aplikace použita.

4.

Zapojte příklady, které budou více odpovídat současné situaci (restaurace jsou
zavřeny). Takže například kurýr se zásilkou.

5.

Obecně by bylo vhodné dostat na web (nebo později na profily v sociálních médiích)
dostat prvky z komunikačního konceptu (viz dále). Tedy hlavně to, jak se lidé zapojují a
aplikaci používají.

Koncept č. 1: paralela s rouškou

> Radius: Motto "chaň sebe + chraň ostatní" je velmi podobné tomu dnes hojně viditelnému "moje
rouška chrání tebe...".
> Tony: Text 1, stručný výstižný a působivý. Bez zbytečného balastu.
> Dav-ycz: Je to více osobní formulace apelující na každého jedince. Velmi krátká a výstižná textace.
Kloním se nejvíc k 1. jsem založen na osobní bázi, více se mne to dotýká.
> Anuka: 1) toho je všude hodně, tak si myslím, že to nezaujme. … není vysvětlení, info o fungování mi
tam chybí.
> Hanlen: 1 Jednoduché, stručné, výstižné. Působí na mě asi nejlíp, ale nemám problém ani s ostatními
texty. Nabada k aktivitě i opatrnosti, coz je dobry. A tyka se me i ostatnich.
> Patekm: ad 1 - nesedí mi to, protože tam není náznak toho, jak to funguje.

U původního konceptu si respondenti všímají návaznosti na aktuální dění, hlavně díky využití hojně
rozšířeného motta. Otázkou je, zda vůbec může uživatel aplikace nějakým způsobem ochránit sebe
(nejspíš pouze včasnou diagnostikou). Některým se líbí krátkost textu, pro jiné ale tento koncept
nedostatečně vysvětluje fungování aplikace.

Koncept č. 2: mobil jako nástroj

> Cert: za mě 2. příspěvek. pro laiky asi nejjednodušeji vysvětlená podstata.
> Alis: druhý mě neoslovil heslem, ale text je ok.
> Radius: Variantu 2 bych nepoužil, je příliš technická díky zmínce bluetooth a podle nadpisu pomáhá
můj telefon, nikoliv já.
> Dav-ycz: 2. To je hrozná a zbytečná nic neříkající omáčka, je třeba vyslat jednoduché a stručné
sdělení.
> Anuka: 2) tam bych pod nadpisem čekala spíš nějaký výdělek. ale je to určitě lepší než 1
> Hanlen: 2 Líbí se mi nadpis i text. Mozna by bylo lepsi "Se svym telefonem muzete pomahat." Pokud
si pripadam v tehle situace neuzitecna, da mi to jisty pocit dulezitosti.
> Patekm: ad 2 - líbí se mi, že se píše jak to funguje a je tam konkrétní příklad, kdy to může být mě k
užitku. Přesvědčil by mě nápad č.2, protože je pro mne nejvíce srozumitelný.

Záměrem tohoto konceptu bylo celou věc odosobnit (hypotézou bylo, že když půjde o telefon, budou se
lidé méně bát narušení soukromí). Neukázalo se to ale jako vhodné. Použít je možné hlavně technické
vysvětlení fungování pro laiky.

Koncept č. 3: společná síť

> Alis: Váhala jsem mezi 1 a 3, ale , text více vysvětlující v 3, takzč za mě 3
> Dana_1717: Mně se nejvíc líbí heslo 3 - spojme síly, ať jsou opratření jen cílená na skutečná rizika, ne
na celou populaci. Myslím, že teď jsme ve fázi "spolu to zvládneme", proto 1 a 2 by mě nemotivovala.
> Radius: Nejvíc by se mi líbila kombinace nadpisu 1 a text z obrázku 3. Nadpis 1 díky tomu červenému
znaménku "+" na první pohled dělá dojem lékařské aplikace, text u něj však příliš nemotivuje. Nadpis
v obrázku 3 je příliš budovatelský, ovšem ten text je velmi motivační, protože popisuje, co instalací
aplikace získám já a jak jejím používám budu pomáhat ostatním.
> Petr_c: Text bych se snažil stylizovat spíš tak, abyste získali daného uživatele a dali mu roli, ne ho
strašili stylem chraň se... Přenést na něj to, že i on je členem týmu, který může čr pomoct ven s této
krize. Klidně tam zmínit zásluhy jiných, ve stylu ... Sice neumíš šít roušky nebo nejsi vystudovaný
epidemiolog, i ty ale můžeš pomoct a mít svůj podíl na úspěchu!
> Dav-ycz: U 3. je krásná formulace " a třeba Vás upozorní" z toho logicky plyne, že upozorněn být
nemusím :D ... takže to ihned popře smysl eRoušky.
> Anuka: 3) to by mne zaujalo číst dál. kromě nadpisů mi i texty 2 a 3 přijdou lepší. Vynechala bych
1.větu (už to je v nadpisu a je taková reklamní) a jinak mi to přijde stejně dobré jako 2 = vysvětluje to
stručně princip. jen bych grafiku upravila, ten obrázek mobilu mi na první pohled evokoval spíš
menstruační vložku než telefon.
> Hanlen: 3 Mam problém s nadpisem, spíš mě odrazuje. Spojme sily mi evokuje dobu minulou, kterou
jsem nezazila a praci prostredek. Nevim proc. Nedokazu racionalne zdůvodnit.
> patekm: ad 3 - na mne je to příliš budovatelské .)

Doporučení ke komunikaci
1.

Doporučujeme více apelovat na soudružnost a na to, že každý může něco málo udělat,
a tím pomoct. Bude to uživatele více nutit k tomu, aby aplikaci doporučovali dál.
Kolektivní zodpovědnost v současné době hodně rezonuje a funguje. Volili bychom
tedy třetí koncept s tím, že je potřeba z něho dostat "budovatelský nádech".

2.

Pro technicky vzdělanější lidi doporučujeme hned do úvodních textů zmínku o
bluetooth technologii (viz 2. koncept). Předejde to vytváření představ o tom, že
aplikace sbírá polohu telefonu.

Spojme síly proti koronaviru / Vytvořme síť proti koronaviru
Každý teď může udělat něco pro to, aby nakažených bylo míň. S aplikací eRouška se vám do
telefonu uloží anonymní identifikátory telefonů, se kterými se ten váš potkal. To ohromně
usnadní práci hygienikům a mnohem dříve upozorní třeba vás, že jste byli v kontaktu s
nakaženým.

Čím více nás bude, tím lépe to bude fungovat

Jak to funguje?
Díky bluetooth se telefony navzájem potkávají už dnes. Aplikace eRouška tak může
anonymně zaznamenávat, s jakými telefony se potkáváte. To pomůže hygienikům, když
budou dohledávat, s kým byl nakažený v kontaktu. A vy se to dozvíte, i když se neznáte a
stáli jste spolu třeba jen frontu v obchodě.

Nejčastější otázky
Otázka / pochyba

Dovysvětlení

Nevadí, když eRoušku nemá každý? Kolik musí být uživatelů, aby
fungovala efektivně?
Co všechno eRoušce sdílím ze svého telefonu a co všechno "sbírá"?

Především ti méně technicky zdatní se obávají, zda se skrze aplikaci nemůže někdo dostat třeba k
osobním/platebním údajům nebo do souborů a složek.

Spolupracuje eRouška s dalšími iniciativami a daty? (operátoři,
mapy.cz, aplikace Záchranka, apod.)
Jak je eRouška zabezpečená proti falešným hlášením? Nebude
docházet ke spárování přes zeď, spárování řidičů projíždějících aut?
Proč eRouška pozužívá bluetooth? Sleduje eRouška moji polohu?

Poměrně široká otázka, někteří moc nerozumí tomu, v čem je bluetooth přínosný, data z trackování za
pomoci GPS jsou pro ně lépe představitelná a působí efektivně.

Je eRouška neustále v provozu, nebo je možné ji vypnout?
Data se odesílají automaticky, nebo je odesílám já sám/a?

Někteří se obávají, že nakažený by mohl nechtít odeslat, nebo na tom být zdravotně tak špatně, že
data i na vyžádání neodešle.

Můžu ovlivnit, jaká data odesílám?

Někteří chtějí možnost eRoušku vypnout, nebo sami promazat databázi, vychází z toho, že třeba někdo
nebude chtít sdílet, že se s někým potkal (s milenkou, s konkurenčním zaměstnavatelem), anonymnost
databáze nebyla dostatečným argumentem.

Kdo zpracovává data z eRoušky? Kdo k nim má přístup?

Dva rozměry - kdo všechno uvidí, s kým jsem byl/a v kontaktu? A další - zpracovává se to automaticky
nebo pokud to dělá hygiena, jaká je záruka, že budou "stíhat"?

Jak se dozvím, že jsem byl/a v kontaktu s nakaženým?

SMS? Push notifikace? Telefonát z hygieny?

Za jak dlouho se dozvím, že jsem byl/a v kontaktu s nakaženým?
Upozorní mě eRouška, že jsem kolem nakaženého právě prošel/a?

Jaké je odhadované zpoždění aplikace mezi kontaktem s nakaženým a oznámením uživateli eRoušky?
Několikrát se navíc objevilo, že by ocenili, kdyby bylo možné upozornit "teď jste se potkal/a s
nakaženým", jelikož nakažený může porušovat karanténu...

Proč je potřeba povolit přístup k poloze telefonu?

I když to je v aplikaci uvedené, stejně někteří nechápou, že se jedná o podmínku pro správně fungování
bluetooth u některých telefonů…

Jak by eRoušku respondenti doporučili ostatním?
„Je to stejné, jako když
všichni nosí roušku a tím
chrání ostatní. Tak proč
tomu nepomoct ještě
moderněji a digitální
cestou?“ Pavel, 27 let

„Jinak než informacemi a
rouškou se bránit
nemužeme.“ Pavlína, 41 let

„Těžko říct, jestli někdo před
pádem meteoritu varoval
dinosaury. Tebe před
koronavirem ale může
varovat eRouška.“ Martina,
19 let

„Pomoz odhalit nebezpečí
dřív, než se objeví první
příznaky nemoci.“ Hedvika,

„Zapojte se, pomožte, ale
hlavně lépe chraňte sebe i
svoje blízké.“ Jan, 51 let

19 let

„Nainstaluj si to, nestojí to
peníze ani námahu. Každý
jednotlivec hraje roli v tom,
jak hodně a jak rychle se to
šíří.“ Lucie, 46 let

„Všichni máme trochu
strach, přitom si ale říkáme,
že nám se to stát nemůže...
eRouška pomáhá chránit
moji rodinu a blízké.“
Daniel, 39 let

Hlavní motivací doporučit eRoušku by byla uvědomovaná zodpovědnost každého jednotlivce na zpomalení šíření
koronaviru. Respondenti by zdůraznili jednoduchost používání eRoušky. Pro motivaci ostatních je podle nich nutné i to,
aby bylo fungování aplikace jednoduše pochopitelné a bude jasné, že eRouška není zásahem do soukromí.

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

Metodologické informace

Metodologické informace
Parametry výzkumu
>

Typ výzkumu: kvalitativní výzkum metodou online focus group

Harmonogram

>

Délka diskuze: 2 dny

Rekrutace

22. 3. 2020

>

Počet témat k diskuzi: 8

Začátek diskuze

23. 3. 2020

Konec diskuze

24. 3. 2020

>

Role v online prostředí: moderátor, respondent, pozorovatel (pouze
nahlíží).

Zaslání vyhodnocení výzkumu

24. 3. 2020

>

Respondenti
>

Respondenti byli vybrání na základě vstupního dotazníku.
Dotazník byl distribuován skrze seeding a reklamu na
Facebooku a síť kontaktů.

>

Počet respondentů: 21 (6 respondentů se zapojilo minimálně)

>

Respondenti v diskuzi viděli odpovědi ostatních až poté, co
přidali svou vlastní odpověď.

>

Výzkum proběhl bez odměn pro respondenty.

Termín

Přehled témat zveřejněných v diskuzi

1. Co říkáte na aplikaci
eRouška?

2. Co by vás předsvědčilo
si aplikaci nainstalovat?

3. Máte nějaké obavy?

4. Je fungování eRoušky
srozumitelné?

5. Jak hodnotíte webové
stránky eRoušky?

6. Co ve vás vzbudí větší
důvěru?

7. Jak byste doporučili
eRoušku ostatním?

8. Co ještě dohnat, než se
rozloučíme?

Přehled respondentů
Přezdívka

Věk

Pohlaví

Povolání

Bydliště

Operační s.

IT znalost

Přístup k situaci

tony

70 let a více

Muž

Důchodce

Bukovina nad Labem

Android

Běžný uživatel

Přistupuje racionálně

petr_c

26 až 30 let

Muž

IT aplikační analytik

Praha

iOS

Vyzná se

Přistupuje racionálně

dav-ycz

36 až 40 let

Muž

Poradce

Brno

Android

Vyzná se

Bojí se

dana_1717

46 až 50 let

Žena

OSVČ, daňový poradce

Slaný

Android

Běžný uživatel

Přistupuje racionálně

eloherd

31 až 35 let

Muž

Administrativa ve zdravotnictvi

Brno

Android

Vyzná se

Přistupuje racionálně

emalife

46 až 50 let

Žena

Asistentka

Praha

Android

Běžný uživatel

Bagatelizuje

hanlen

26 až 30 let

Žena

Knihovnice, redaktorka

Česká Třebová

Android

Vyzná se

Bojí se

lukas

26 až 30 let

Muž

Programáor

Liberec

iOS

Vyzná se

Přistupuje racionálně

duchy

51 až 55 let

Muž

IT manager

Česká Třebová

Android

Vyzná se

Přistupuje racionálně

tharos

36 až 40 let

Muž

Učitel ZŠ

Výprachtice

Android

Běžný uživatel

Bojí se

hejkal_cz

46 až 50 let

Muž

R&D and SW manager

Praha

iOS

Vyzná se

Bojí se

Přehled respondentů
Přezdívka

Věk

Pohlaví

Povolání

Bydliště

Operační s.

IT znalost

Přístup k situaci

mkulistak

26 až 30 let

Muž

Voják z povolání

Praha

Android

Běžný uživatel

Přistupuje racionálně

lenka.g

36 až 40 let

Žena

Knihovnice

Moravská Třebová

iOS

Běžný uživatel

Přistupuje racionálně

anuka

46 až 50 let

Žena

OSVČ - realitní makléř

Načešice

Android

Běžný uživatel

Bojí se

mirka

36 až 40 let

Žena

Finanční účetní

Cheb

Android

Běžný uživatel

Přistupuje racionálně

patekm

31 až 35 let

Muž

OSVČ - služby

Praha

iOS

Vyzná se

Přistupuje racionálně

misai

31 až 35 let

Žena

Státní úřední

Opava

Android

Běžný uživatel

Přistupuje racionálně

papaja

20 let nebo méně

Žena

Student

Brno

Android

Vyzná se

Přistupuje racionálně

cert

31 až 35 let

Žena

RD, předtím analytik procesů

Nupaky

iOS

Vyzná se

Přistupuje racionálně

alis

41 až 45 let

Žena

Obchodní zástupce

Praha

Android

Běžný uživatel

Bojí se

radius

41 až 45 let

Muž

Programátor

Most

iOS

Vyzná se

Přistupuje racionálně

Statistiky diskuze

Zdroj: Google Data Studio

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.

