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Tento neoficiálny manuál slúži na lepšie porozumenie, ako správne používať aplikáciu Woorti. 

 

Inštalácia 

Používateľ si môže stiahnuť dve verzie aplikácie a to buď pre smartfóny s operačným systémom Android alebo IOS.  

Samotné verzie by mali byť Android 4+ a pre iOS min. 12. 

Odkazy nájdete na stránke www.woorti.com. 

 

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=inesc_id.pt.motivandroid&gl=SK 

App store: https://itunes.apple.com/pt/app/woorti/id1368416990 

Samotnú aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódov: 

 

 

 

Po stiahnutí aplikácie si ju môžete nainštalovať. Pri inštalácii sa vás aplikácia opýta, či chcete povoliť prístup k GPS. 
Odporúčame povoliť všetko, najmä v prípade iOS je nutné povoliť plný prístup k GPS, nie podmienený, tak aby sa 
zabezpečilo správne používaniu aplikácie. 

 

http://www.woorti.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=inesc_id.pt.motivandroid&gl=SK
https://itunes.apple.com/pt/app/woorti/id1368416990
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Na úvodnej obrazovke zvoľte tlačidlo „Začať teraz“. 

 

 

Keď naň kliknete, zobrazia sa vám informácie o prieskume a o tom, čo je cieľom projektu a že sa v ňom zameriavame 
na hodnotu cestovného času. Aby ste cestovný čas využili naplno, je nutné nastaviť si, aký význam má pre vás 
produktivita, zábava a relax, a zdravie. 
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Nastavíte, ako dôležité sú pre vás faktory s ohľadom na strávený cestovný čas. Škála je od 0 % až po 100 % pre 
nasledovné faktory: 

• Produktivita; 

• Zábava a relax; 

• Zdravie. 

Následne vyplníte, ktoré druhy dopravy využívate najčastejšie, môžete zadať aj viac druhov, napr. chôdza, auto, 
MHD a pod. 
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Následne si nastavíte, ako ste produktívny, ak využívate vami vybraté druhy dopravy, ako si užívate cestovanie 
týmito druhmi dopravy a ako daný druh dopravy prispieva k vášmu zdraviu. 

 

 

 

     

Prihlásenie a používanie 

Po nastavení sa následne môžete prihlásiť do aplikácie buď: 

• Zadaním emailu pričom si vytvoríte heslo alebo 

• Prostredníctvom Google účtu. 

 



www. 
motivproject. 
eu 

 
6 

 

Následne môžete aplikáciu používať. Základne menu aplikácie vyzerá nasledovne. 

 

 

 

Nastavenia a profil 

V časti „Nastavenia a profil“ vyplňte údaje o sebe (vek, pohlavie, geografia a pod.).  Taktiež tu môžete nahlasovať 
chyby aplikácie, ale taktiež máte možnosť sa z aplikácie odhlásiť. 
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Detekcia a potvrdzovanie ciest 

Aplikácia by mala automaticky rozoznávať váš pohyb a sledovať vašu cestu, rozoznať jej začiatok a koniec. 
V niektorých prípadoch však môže zaznamenať začiatok a koniec oneskorene. Pokiaľ ste začali cestu a aplikácia vás 
neupozornila do 2 minút , že cesta začala (Trip has started!), môžete kliknúť manuálne na tlačidlo Začať cestu 
a aplikácia začne sledovať cestu, resp. pri ukončení na Ukončiť cestu. Po skončení cesty aplikácia ukončí sledovanie 
(Trip has ended!). Toto zvyčajne nastáva oneskorene, keďže aplikácia zaznamenáva prípadný prestup, ktorý môže 
nastať do 30 minút od posledného prerušenia cesty. Ak cesta nepokračuje, aplikácia cestu ukončí. Môžete ju však 
ukončiť aj manuálne. 

Počas dňa aplikácia zaznamenáva všetky vaše cesty, čo môžeme taktiež nazvať vašim denníkom ciest. 

Dôležité je, aby ste minimálne raz za čas (napr. večer alebo aj hneď po skončení cesty) svoje cesty potvrdili. 
Nepotvrdené cesty sú označené červeným výkričníkom, ten sa po potvrdení zmení na oranžový symbol, ktorý 
indikuje, že cesta bola potvrdená.  

   

 

Po kliknutí na cestu pri jej potvrdzovaní sa vám ukáže trasa a druhy dopravy, ktoré aplikácia zaznamenala. 
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Pokiaľ je druh dopravy správny, kliknete Áno. Pokiaľ nie je, kliknite Nie a vyberte zo zoznamu správnu možnosť. 

 

V niektorých prípadoch aplikácia nesprávne rozdelí jednu cestu, napríklad vlakom na viaceré druhy. V tomto 
prípade môžete všetky cesty spojiť do jednej. Obdobne môžete cestu rozdeliť na viaceré cesty. Kliknite hore na 
ikonku „Ceruzky“ a zobrazia sa vám možnosti. Potom si vyberiete všetky druhy dopravy , ktoré chcete spojiť/rozdeliť 
a potvrdíte. 

 

Následne ohodnotíte, aké sú vaše celkové pocity z cesty od 1 hviezdičky (zlé) až po 5 hviezdičiek (skvelé). 
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Ďalej vyberiete účel/dôvod cesty. Môžete zvoliť viacero možností. 

 

Poznámka: Pri dôvodoch Práca a Domov sa vás aplikácia spýta, či chcete nastaviť túto lokalitu ako vašu Prácu 
a Domov. 

Ďalej zadáte, či ste museli prísť v stanovenom čase a či cestujte po tejto trase pravidelne/príležitostne/prvýkrát. 

 

 

Následne sa vám zobrazia vaše cesty a vy musíte vybrať jednu časť na ďalšie hodnotenie. Vyberte si takú, ktorú ste 
použili napr. na cestu do školy, práce a pod. 
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Aplikácia sa vás opýta, či bol vás čas premrhaný alebo využitý naplno. Opäť to ohodnotíte počtom hviezdičiek. 

 

 

 

Následne zadáte, akú hodnotu(žiadnu/čiastočnú/veľkú) má pre vás táto časť cesty z pohľadu: 

• Platenej práce; 

• Súkromných vecí; 

• Zábavy a relaxu; 

• Zdravia. 
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Následne odpoviete na to, čo prispelo k využitiu vášho cestovného času. Tu vyberáte činnosti, ktoré najviac 
charakterizujú aktivity počas cestovania (napr. šoférovanie, sprevádzanie niekoho, počúvanie hudby a pod.) Môžete 
vybrať viacero aktivít. 
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Následne vyberiete faktory, ktoré ovplyvnili využitie vášho cestovného času, zoradené v jednotlivých kategóriách, 
ktoré sa zobrazia v závislosti od použitého dopravného prostriedku, napr.: 

• Aktivity; 

• Infraštruktúra; 

• Okolie. 

Môžete vybrať jeden alebo viacero faktorov, prípadne do poznámky napísať vlastné hodnotenie. 

V poslednej otázke zadávate, na čo by ste využili svoj cestovný čas, ak by ste sa mohli rozhodnúť inak (vyberte jednu 
z možností „Produktivita“/ „Zábava a relax“/ „Zdravie“).  

 

Ak chcete napísať ešte niečo k cestovaniu, môžete to zadať do poslednej kolónky „Je ešte niečo, čo by ste chceli 
zdielať?“ 

Kliknite na Koniec a vaša cesta bude potvrdená. 

 

Ďalšie informácie 

Aplikáciu je potrebné používať minimálne 14 dní. Každá aktivita sa boduje a každý, kto bude používať aplikáciu 
aktívne minimálne počas 14 dní, a za každý deň potvrdí minimálne jednu cestu, bude automaticky zaradený do 
žrebovania o zaujímavé ceny. Samotné vyplnenie jednej cesty trvá cca. 1 minútu. 

Sme si vedomí toho, že aplikácia si vyžaduje toto manuálne zadávanie, ale veríme, že tým pomôžete výskumu 
v oblasti dopravy a hodnoty cestovného času. 

Na potvrdenie ciest si vyberajte najmä tie cesty, ktoré slúžia na dopravu do práce, školy, prípadne na zábavu. Krátke 
cesty nie je nutné potvrdzovať. 

Okrem toho v  časti DOMOV sa raz za môže objaviť Nový dotazník, kde môžete nájsť špecifické prieskumy, ktoré ak 
vyplníte (napr. 5-10 otázok), dostanete body navyše. 

 



www. 
motivproject. 
eu 

 
13 

 

Riešenie problémov 

 

Nechce mi nainštalovať aplikáciu. 

• Skontrolujte, či máte voľnú pamäť v mobile. 

• Skontrolujte, či nemáte nejaké obmedzenia pri inštalácii. 

• Skontrolujte si verziu operačného systému v telefóne. 

Nechce mi zaznamenávať cesty. 

• Skontrolujte prosím, či máte povolené GPS. 

• Skontrolujte nastavenia týkajúce sa optimalizovania/minimálnej spotreby energie. V prípade, že sú 

zapnuté, aplikácia nemusí zaznamenať vaše cesty. 

• Pravidelne aktualizujte aplikáciu. 

Zaznamenáva mi cestu aj keď necestujem a som na jednom mieste. 

• V niektorých prípadoch aplikácia zaznamenáva tzv. prázdne cesty, resp. cesty, ktoré sa neuskutočnili. Tieto 

cesty treba jednoducho vymazať. 

Šetrenie batérie. 

• Aplikácia je náročná na spotrebu batérie v závislosti od používaného softvéru a mobilného telefónu. 

• Neodporúčame nastaviť optimalizovanú energiu alebo minimálnu spotrebu, lebo aplikácia by nepracovala 

správne. 

• V prípade, že aplikáciu vypnete, nezabudnite si ju prosím pred uskutočnením cesty zapnúť. 

 

V prípade ďalších problémov, môžete aj priamo cez aplikáciu nahlásiť problém vývojárom, v Sekcii 
Domov/Nastavenia a profil/Spätná väzba. Toto je však možné len v anglickom jazyku. 

 

Ďakujeme za používanie aplikácie Woorti! 

 

 

 


