
Záznamy dat o pohybové aktivitě  
– studenti předmětů Tv a sport se 

zdravotním postižením 
Návod a postupy 

 Primárně pro: KTV/4132 



Obsah činnosti 

• Šetření pedometrem. 

• Záznam kroků podle činnosti do záznamového 
archu – doporučuji začít klasický týden              
s označením dnů, na druhé straně aktivity       
a inaktivity. 

• Vyplnění dotazníku IPAQ-long – vyplnit po 
skončení záznamu hodnot z pdm. do archu. 

• Registrace a vyplnění dat v INDARESU 

 



Termíny a náležitosti 

• Dokončit sledování do 24. listopadu 

• Následně podle pokynů odevzdat pedometry, 
vyplněné archy a dotazníky pověřeným 
studentům – obdržíte mailem (termíny budou 
stanoveny). 

• Správná registrace v INDARESU a odevzdání 
podkladů jsou podmínkou k vykonání zkoušky. 

 



Šetření pedometrem 

• Naměřit délku průměrného vlastního kroku 
(např. udělat 10 kroků, změřit a vydělit 10). 

• Stanovit vlastní hmotnost. 

• Své údaje vložit do pedometru. 

• Hodnoty z pedometru zaznamenávat do archu 
a stejně do INDARESU.  



Co je váš první úkol? 

Abyste mohli zasvěceně vést výzkumné šetření, musíte se 
s technikou sami seznámit. Proto budete nosit 
pedometr a zapisovat si vaši PA 1 týden.  

Co je zásadní? 
Pedometr noste celý den, ale na noc jej odkládejte. 
Pedometr není vodotěsný, při plavání (i umývání a 

koupání) jej odkládejte (ale plavání zapište na 2. stranu 
záznamního archu – po zpracování v PC software se 
nám připočítají hodnoty, které pedometr nezaznamená 
– plavání, ale i kolo, posilovna). 

Pedometr noste na boku. 
Zapisujte si vše do záznamního archu!! (tedy ne jenom 

časy nošení krokoměru, ale i pohybové aktivity a 
inaktivity na 2. straně záznamního archu!!!). 



Vyplnění dotazníku IPAQ-long 

• Tato data vyplňte hned v den po skončení 
záznamu hodnot z pedometru do archu. Ta 
data se totiž musí vztahovat k období, kdy jste 
sami sebe sledovali... 

• Zopakujte i v demografických údajích stejné 
jako v archu. 
 



Registrace a vyplnění dat v INDARESU 

• Registrace 

• Vyplnění dat svého účtu 

• Vstup do správné skupiny 

• Vyplňování údajů 

 



Co je váš druhý úkol? 

Založte si účet v prostředí internetového systému 
INDAREES (www.indares.com) hned po skončení 
tohoto semináře!!! Zpětně zapisovat 
nemůžete!!! 

Zapamatujte si postup, jak se zapsat, budete ho 
potom vysvětlovat respondentům! 

Postup pro registraci v systému INDARES si 
ukážeme na obrázcích, poznamenejte si stěžejní 
body a hlavně skupinu, do které se musíte 
zaregistrovat. 

Zapisujte si vše do záznamního archu!! (tedy ne 
jenom časy nošení pedometru, ale i pohybové 
aktivity a inaktivity na 2. straně záznamního 
archu!!!). Všechno přepisujte do systému 
INDARES 

http://www.indnares.com/


Registrace v systému INDARES 



Vyplňte si své osobní údaje, toto 
je jenom příklad!!! 



 



EXP studenti Rul p2019p   

pro prezenční formu studia  



A začínáme  vyplňovat data… 
 

Hodně úspěchů!!! 

Vyzkoušejte i další možnost 
INDARESU 


