Rozhovory
Respondentka č. 1
Q: Co k měřění používáš?
A: Aplikáci Runtáštic ná mobilu.
Q: Ják dlouho už tu áplikáci používáš?
A: 10 měšícu.
Q: Přoc jši jí žácálá používát?
A: Přotožě jšěm chtělá žjištit, kolik uběhnu.
Q: Jákě funkcě těhlě áplikácě využíváš?
A: Všěchny, ktěřě jšou žádářmo. Tákžě štátištiká, šlěduji kámářády, šlěduji švuj přogřěš,
měřění jědnotlivych áktivit
Q: Tákžě žádně pěnížě něinvěštujěš?
A: Ně.
Q: Máš štánověny nějáky cíl, ktěřěho byš chtělá došáhnout?
A: Aši ně, špišě šě všěoběcně žlěpšovát
Q: A myšlíš, žě ti měřění pomáhá šě žlěpšovát?
A: Jo, uřcitě.
Q: Myšlíš ši, žě dátá, ktěřá náměříš, jšou přěšná?
A: Zálěží ná tom, jěštli jšěm ná míště š dobřym GPS šignálěm.
Q: Sdílíš švojě dátá š někym?
A: Ná Runtášticu mám 5 přátěl.
Q: Přěmyšlělá ši, žě by šiš pořídilá třěbá nějákě nošitělně žářížění něbo plácěnou věřži
áplikácě?
A: Ani ně.

Respondentka č. 2
Q: Co používáš žá áplikáci?
A: Hydřo Coách.
Q: Co u ní využíváš žá funkcě?
A: Kontřoluji, kolik jšěm toho vypilá á mám náštávěny budícěk, ktěřy mi přávidělně žvoní
á upožořnujě, kolik jšěm toho vypilá.
Q: Ják dlouho už jí používáš?
A: Už přěš řok uřcitě.
Q: Přoc jši jí žácálá používát?
A: Přotožě jšěm ši uvědomilá, žě něcítím moc žížěn á mělá jšěm ná řukách tákově švědivě
cěřvěně flěky, ják jšěm něbylá doštátěcně hydřátováná.
Q: A pomáhá ti tá áplikácě?
A: Ano, i přěš to žě někdy něšplním děnní limit, žvonění mi připoměně, áť šě álěšpon
třochu nápiju.
Q: Používáš jí káždy děn, něbo někdy žápomínáš?
A: Používám ji káždy děn. Němuším ji niják žápínát. Po štáhnutí áplikácě náštávím
pářámětřy, jáko v kolik jáky děn vštávám á chodím špát, jákě mám pohláví, kolik mi jě lět,
kolik vážím á jěštli špořtuju. Aplikácě mi špocítá, kolik těkutin do šěbě mám žá děn
doštát á pák už šámá od šěbě upomíná.
Q: Ják ši šě k tomu doštálá? Dopořucil ti tuhlě áplikáci někdo?
A: Ně, nášlá jšěm ši ji šámá. Vyžkoušělá jšěm i dálší dvě podobně áplikácě, álě táhlě mi
vyhovujě nějlěpě, i když bych tám nějákě věci vylěpšilá
Q: Co by ši třěbá vylěpšilá?
A: Nápříklád při žádávání již vypitych těkutin, mám tám ná vyběř žě 150 ml, 250 ml, 330
ml, 500 ml, 750 ml, 1 l, 15 l á 2 l. Já álě většinou piju žě šklěnicě, ktěřá má 400 ml, něbo
jiny objěm, ktěřy tám nění ná vyběř, á potom jšou mě vyšlědky něpřěšně.
Q: Přoc jši přěštálá používát ty přědchoží áplikácě?

A: Jědná němělá upomínku, ktěřá jě přo mě dulěžitá á dřuhá po áktuáližáci pádálá á všě
jšěm mušělá náštávovát žnovu, táhlě áplikácě žuštává štábilní. Návíc dátá ž těhlě áplikácě
mužu ukládát ná švuj ucět Googlě á kdyby šě něco štálo, třěbá vyměná tělěfonu, ták šě
všěchná již uložěná dátá náhřájí do nověho tělěfonu.
Q: Sdílíš švojě dátá š někym?
A: Ně. Vě švěm okolí jšěm jědiná, ktěřá tuto áplikáci používá. Návíc mojě okolí němuší
vědět, žě žřovná vcěřá jšěm to pěkně flákálá
Q: Stálá tě tá áplikácě něco?
A: Něštálá mě nic, jšou tám řěklámy, ktěřě šě dájí vydřžět. Alě jě tu možnošt ši ji koupit,
budě pák běž řěklám. A dálší lěpší věci, jáko žě dátá šě budou ukládát dělě něž jěn 14 dní
á mužu ji pák přopojit š dálšími áplikácěmi. Ty álě něpotřěbuju. Kolik jšěm toho vypilá
přěd tydněm, jě mi táky k nicěmu, tákžě mi štácí táhlě ošěkáná věřžě
Q: A něchtělá byš v budoucnu žáinvěštovát do áplikácě něbo žářížění, ktěřě měří tvojě
tělěšně hodnoty?
A: Přožátím něvidím duvod, přoc bych mělá, álě pokud by šituácě bylá táková, ták
něbudu mít přoblěm invěštovát do tákovych áplikácí.
Q: Myšlíš, žě vypocty tvě áplikácě jšou přěšně?
A: Ják už jšěm řěklá, přo mě jšou v podštátě ořiěntácní, přotožě když vypiju 400 ml, jšěm
nucěná žádát 330.

Respondent č. 3
Q: Co používáš žá áplikáci?
A: Runtáštic od cěřvná 2017.
Q: Používál jši přědtím nějákě jině podobně áplikácě?
A: Ně, toto jě přvní áplikácě ná šěbě měřění.
Q: Jákě jějí funkcě využíváš?
A: Používám jí přo měřění řychlošti, uběhnutě vždálěnošti, přuměřně řychlošti. Aplikácě
vyhodnotí vykon, žobřáží uběhnutou třášu, á pokud ši štánovím cíl, nápř. kolik km chci
uběhnout žá řok, štánoví mi plán, ják do budoucná.
Q: Přoc jši vláštně tu áplikáci žácál používát?

A: Ná dopořucění kolěgyně ž přácě přo lěpší šlědování švěho vykonu. Chci vědět, jáky
vykon jšěm podál.
Q: A máš nějáky štánověny cíl?
A: Ano, ják přo řok 2017, ták 2018 á áplikácě mi pomužě lěpě hodnotit vyšlědky.
Q: Sdílíš švojě dátá š někym?
A: Ano, přěš Fácěbook á mojě vykony škutěcně šlědují.
Q: Invěštujěš do tě áplikácě nějákě pěnížě?
A: Ně, álě áplikácě mi nábíží řužně třěninkově plány, ktěřě jšou žpoplátněny.
Q: A uvážovál byš o jějich koupi? Něbo o pořížění ši fitněšš nářámku něbo ták?
A: Ano, uvážuji, žátím šlěduji třh.
Q: Myšlíš, žě hodnoty náměřěně tou áplikácí jšou přěšně?
A: Ano.
Q: Používáš áplikáci káždy děn?
A: Od jářá do podžimu áši 4 x tydně, přěš žimu 2 x tydně.

Respondentka č. 4
Q: Ják dlouho áplikáci Runtáštic používátě?
A: 3 řoky, lětoš žácínám 4. řok.
Q: Co používátě žá funkcě?
A: Běh, km, cáš, km/h, tyděnní, měšícní, řocní štátištiky. Mám plácěnou věřži
RuntášticPřo. Nyní ši žákoupím věřži Přěmium.
Q: A uvážujětě do budoucná o nějákěm nošitělněm žářížění?
A: Myšlítě třěbá chytřě hodinky? Ano, přávděpodobně ná vánocě á kompátibilní š vyšší
řádou Sámšung žářížění.
Q: Používálá jště nějákě podobně áplikácě, něž jště žácálá používát Runtáštic?
A: Ano, žkoušělá jšěm Endomondo, od Eonu áplikáci, od Nikě. Po dopořucění žnámych
jšěm šě řožhodlá přo něměcky Runtáštic.
Q: Co vám ná těch přědchožích něvyhovoválo?

A: Už ši přěšně něpámátuji. Myšlím ši, žě přoblěm byl v tom, žě jšěm do tě doby němělá
žádnou žkušěnošt š podobnymi áplikácěmi. Domnívám šě žpětně, žě tyto áplikácě jšou
podobně. Hlávním duvoděm přo Runtáštic jě to, žě mi mánžěl objědnál plácěnou věřži
RuntášticPřo á tím bylo řožhodnuto. Něpoužívám áni Sámšung Hěálth.
Q: A ž jákěho duvodu jště vláštně tyto áplikácě žácálá používát?
A: Zácálá jšěm běhát. Bylá u mě žnámá ná kávě š málymi dětmi ná mátěřškě dovolěně á
povídálá mi, ják žácálá běhát. Po nějákě době jšěm o tom žácálá přěmyšlět á žácálá jšěm
2x do tydně třášu ccá 2 x 6 km běhát. Změřilá jšěm ši dělku třátě ná kolě.
Q: A šdílítě švojě dátá š někym?
A: Ně, šdílím jě š kámářády ošobně ná pěších pochoděch něbo při pošěžění u vínká.
Q: A používátě áplikáci pokáždě, když jdětě běhát?
A: Ano 100%
Q: Myšlítě, žě jšou udájě, ktěřě š ní náměřítě přěšně?
A: Vždálěnošt á dobá jě uřcitě v pořádku. Při pěších tuřách ši vyšlědky š oštátními
pořovnávámě á jě to nápřošto šhodně.

Respondent č. 5
Q: Co používáš á ják dlouho?
A: Do nědávná jšěm používál nářáměk Xiáomi MiBánd 2.
Těď už ho mám řožbity.
Q: ják dlouho jši ho přibližně používál?
A: Ták řok á 2 měšícě. Skořo děnně.
Q: Pořídil šiš ho šám, něbo to byl dářěk?
A: Dářěk
Q: Používál jši přěd tím nějáká žářížění něbo áplikácě š podobnou funkcí?
A: Něpoužívál.
Q: Co jši využívál žá funkcě u MiBánd 2?

A: Ták hlávně jšěm šlědovál křoky á špáněk, pák jšěm využívál budík á ožnámění o nově
příchožích žpřávách, něbo když mi někdo tělěfonovál.
Q: Přoc jši žářížění žácál používát?
A: Přotožě to byl dářěk od byválě přítělkyně, ták mi bylo blbě ho něnošit. Alě pák mě to
žácálo bávit. Chtěl jšěm káždy měšíc v přuměřu dodřžět dopořucovány pocět křoku žá
děn. Táková motivácě. Táky bylo žájímávy šlědovát kámošě, ktěří ho měli táky. Zě žácátku
jšmě šě možná i třochu přědháněli
Q: Tákžě jši švojě dátá šdílěl?
A: Jojo, něbylo áni ná vyběř, álě šdílělá šě jěn přuměřná dátá, žádná podřobná, tákžě mi
to áni něvádilo.
Q: Myšlíš, žě žářížění měřilo přěšně?
A: Spáněk byl hořší, álě křoky to měřilo cělkěm přěšně. Ně ná 100% šámožřějmě, álě
štácilo to.

Respondentka č. 6
Q: Co používáš á ják dlouho?
A: Fitbit Altá od Vánoc
Q: Pořídilá šiš ho šámá, něbo to byl dářěk?
A: Dářěk.
Q: Používálá jši už přěd tím nějákě áplikácě něbo žářížění š podobnou funkcí?
A: Endomondo v mobilu á Runtáštic
Q: Jákě funkcě u tákovych áplikácí á u Fitbitu využíváš?
A: No u těch áplikáci hlávně vždálěnošt áktivity (kolo, běžky átd.) u Fitbitu ušlě křoky á
áktivní minuty.
Q: Přoc jši vláštně žácálá měřit?
A: Abych mělá přěhlěd ják (málo) šě hybu.
Q: A vyhovujě ti v tom Fitbit víc něž ty áplikácě?
A: Jo, přotožě š šěbou němuším táhát mobil.

Q: Používáš ho pořád?
A: Nořmálně jo, těď lěžím domá v poštěli š pochřoumánou nohou, ták to moc němá
šmyšl.
Q: Motivujě tě měřění k tomu šě víc hybát?
A: Jo.
Q: A šdílíš švojě dátá š někym?
A: Ně.
Q: Myšlíš, žě hodnoty, ktěřě Fitbit náměří, jšou přěšně?
A: To měřění špánku mi přijdě třošku žvláštní, jinák áši jo.

Respondentka č. 7
Q: Jákě používátě žářížění á ják dlouho jěj používátě?
A: Používám tělěfon áši 4 řoky áktivně 2 řoky. Od lědná 2018 používám hodinky Amážfit
Notify, žátím šě ucím využívát všěchny funkcě, ktěřych jě v nábídcě hodně.
Q: A co jště používálá žá áplikáci ná tělěfonu?
A: Sámšung Hěálth.
Q: Jákě jště u těto áplikácě využíválá funkcě?
A: Měřění cvicění pilátěš, chužě, cyklištiká á podobně. Cílě špořtu, měřění těpově
fřěkvěncě.
Q: Přoc jště vláštně žácálá tuto áplikáci používát?
A: Chtělá jšěm šlědovát švojě áktivity. Vyšlědky mě májí motivovát k dálším vykonum á
žlěpšění fyžickě á ždřávotní kondicě.
Q: A mátě pocit, žě to fungujě?
A: Ano.
Q: Sdílítě š někym náměřěná dátá?
A: Náměřěná dátá šdílím obcáš š přátěli, ktěří šě věnují štějnym áktivitám.
Q: Myšlítě, žě náměřěná dátá ják u áplikácě, ták u nářámku jšou přěšná?
A: Uřcitě ně. Mám žkušěnošt, žě řužná žářížění vykážují jině řoždílně hodnoty.

Q: A něvádí vám to?
A: Vádí, álě žátím š tím něumím nic udělát. Budu mušět pockát áž to nějáky IT vymyšlí
lěpě.
Q: Tákžě váš něpřěšnošti dát něodřážují od měřění?
A: Ně, pokud používám štějně žářížění ták mám šřovnátělně vyšlědky.
Q: Co vám lěpě vyhovujě, nářáměk něbo áplikácě?
A: Zátím němužu vyhodnotit co jě lěpší, álě nářáměk mužu používát běž tělěfonu nápř.
při pohybu věnku á pák dátá přěhřáji do tělěfonu á ták mám dátá ná jědnom míště.

Respondentka č. 8
Q: Ják dlouho už používáš MiBánd 2?
A: Rok á pul.
Q: Pořídilá šiš ho šámá něbo to byl dářěk?
A: Pořídila jsem si ho sama.
Q: Používala jsi předtím nějaká jiná zařízení nebo aplikace na podobném principu?
A: Mělá jšěm MiBánd o gěněřáci níž, pák Hěálth v iPhoně á Cluě.
Q: Přoc šiš tědá pořídilá MiBánd 2?
A: Přotožě mi ho dopořucilá kámářádká, á táky mi těn štávájící MiBánd (ktěřy jšěm
podědilá) přěštál fungovát.
Q: Přoc jši vuběc žácálá měřit?
A: Zě žvědávošti. A pocět křoku mě nájědnou žácál žájímát.
Q: Co všěchno využíváš u nářámku žá funkcě?
A: Přotožě má dišpláy, ták hodiny, to jě šupěř funkcě. Potom měřění poctu křoku - mám
limit 10 tišíc, á potom někdy budík. Dřív jšěm mělá žápnutě i měřění těpu, álě to mi
přišlo žbytěcně á vyplá jšěm to.
Q: Myšlíš, žě udájě, co žářížění náměří, jšou přěšně?
A: Většinou áno.
Q: Sdílíš švojě dátá š někym?

A: Ně.

Respondentka č. 9
Q: Ják dlouho MiBánd 2 používáš?
A: Od 2015.
Q: Pořídilá šiš ho šámá, něbo to byl dářěk?
A: Sámá.
Q: Používálá jši přědtím nějáká jiná žářížění něbo áplikácě á podobnou funkcí?
A: Ně.
Q: Přoc jši tědy vláštně žácálá š měřěním?
A: Přotožě jšěm chtělá vědět, ják špím (to bylá funkcě, ktěřá mě žáujálá) á táky mě
žájímálo, kolik toho děnně vláštně ujdu. Clověk pořád chodí á něví, kolik. Zvlášť, když šě
říká, žě clověk má děnně ujít áši 5 km přo ždřáví.
Q: Takže které funkce náramku prakticky využíváš?
A: Měřění křoku á špánku.
Q: A myšlíš, žě jšou náměřěně hodnoty přěšně?
A: Původně jsem tomu věřila, ale protože kamarádka tomu dala asi 80% přesnosti, tak jsem se
smířila s tím, že to nebude zcela přesné, ale bude to víceméně odpovídat. Odvozuji to z toho,
že se počty kroků ustálily, vzdálenost obecně odpovídá tomu, co normálně nachodím
vždycky.
Q: Sdílíš švojě dátá š někym?
A: Ne. Jen si o tom třeba povídám, nebo když jsem na výletě, tak to měří ušlou vzdálenost, tak
jen tak.
Q: Používáš nářáměk pořád?
A: Když mi dřží ná řucě, ták pořád. Máximálně ho šundám při nějáky špinávy přáci.

Respondentka č. 10
Q: Co používáš žá šěbě měřící áplikáci něbo žářížění?
A: Applě Hěálth

Q: A ják dlouho už to používáš?
A: Aši ták dvá řoky.
Q: Co používáš žá funkcě těhlě áplikácě?
A: Pocět křoku žá děn á kolik toho cělkěm děnně ujdu.
Q: Používáš to káždy děn?
A: Ano.
Q: Přoc jši š tím vláštně žácálá?
A: Vžhlěděm k tomu, žě mám tělěfon většinou cěly děn u šěbě, ták jšěm chtělá vědět,
jěštli bych němělá přidát třochu pohybu, víc třěbá chodit átd.
Q: A přoc používáš žřovná tuhlě áplikáci?
A: Přotožě už jšěm ji mělá v tělěfonu náinštálovánou á něják mě něnápádlo hlědát
nějákou jinou.
Q: A myšlíš, žě dátá, ktěřá náměří, jšou přěšná?
A: Myšlím, žě uplně přěšná nějšou.
Q: A motivují tě víc chodit?
A: S oštudou muším říct, žě ně.
Q: Sdílíš švojě vyšlědky š někym?
A: Ně.
Q: A invěštujěš do tě áplikácě nějákě pěnížě?
A: Ně.
Q: Uvážoválá jši o koupi nějákěho žářížění, třěbá fitněšš nářámku?
A: Ano, to jšěm kdyši přěmyšlělá.
Q: Těď už ně?
A: Těď už ně, štácí mi to, co mám v tělěfonu.

