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Obsah práce:
V teoretické části práce se diplomant zabývá tématem floatingu, který zařazuje mezi 
aktivní regenerační procedury z oblasti balneologie s mnohostrannými účinky na 
lidský organismus.
V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření u dvou skupin 
klientů a tří provozovatelů floatingu. Cílem bylo zjistit míru využívání procedury, 
provozní podmínky, odborné znalosti provozovatelů a informovanost klientů.

Dotazy a připomínky:
1) Práce vykazuje řadu formálních nedostatků: 

- Prohlášení a Poděkování je vhodnější uvádět na samostatných stranách,
- chybí seznam zkratek (např. zkratka VÚB ze s. 19 tak není vysvětlena 

vůbec, ANS na s. 22 lze pouze vyvodit z dalšího textu aj.)
- na s. 10 postrádám hypotézy či vědecké otázky (nevyskytují se ani 

v praktické části – pouze mezi řádky v Diskuzi).
2) Vedoucí práce by měla být titulována plným titulem MUDr.
3) Slovo floating je v práci psáno někdy s malým, jindy s velkým písmenem.
4) S. 11 – Definice termínu rehabilitace („patří výhradně do kompetence státní 

zdravotní správy“) z roku 1990 je zastaralá. WHO již v roce 1969 definovala 
rehabilitaci jako kombinované a koordinované využití lékařských, sociálních, 
výchovných a pracovních prostředků pro výcvik nebo znovuzískání co možná 
nejvyššího stupně funkční schopnosti. Didakticky se pak tato ucelená 
rehabilitace člení na oblast léčebné rehabilitace (kam mimo jiné zařazujeme i 
fyzikální medicínu), oblast rehabilitace sociální, pedagogické a pracovní.
Rehabilitace nespadá tedy výhradně do kompetence ani státní ani zdravotní 
(viz např. Kolář: Rehabilitace v klinické praxi 2009)

5) S. 16 – Hippokrates se píše s měkkým i.
6) S. 17 -  Kapitola 2.2.2. je terminologicky nekoncepční. Ačkoli se nazývá 

„Vztah balneologie a fyzikální terapie“, vymezením vztahu se nezabývá. 
Autor navíc střídá pojmy fyzikální terapie (v názvu kapitoly) a fyziatrie (v 
kapitole samé), aniž by vysvětlil, zda se jedná o stejný či odlišný pojem. 
V termínu „fyziatrie“ nachází (kromě řeckých výrazů fysis a iatreia) i výraz 
terapeia. 

7) S. 19 – 20 – Zatímco v kapitole 2.2.5 se uvádí, že vodní koupel zvyšuje krevní 
tlak, v kapitole 2.2.6 uvádíte, že izotermní vodní koupel krevní tlak nezvyšuje. 
Jak je to tedy?

8) Na s. 23 píšete, že somatický systém řídí pohyb kosterních svalů, na s. 24, že 
autonomní nervový systém řídí motorický systém (kosterní svalstvo…). Jak je 
to tedy? 



9) S. 25 – Ve výrazu „systém ANS“, který se v práci pravidelně opakuje, je slovo 
systém nadbytečné.

10) S. 27 – Nikoli Feldenkreisova, ale Feldenkraisova metoda.
11) Schultzův autogenní trénink je v práci postupně označován jako: Schultzeho 

autogenní trénink (s. 27), schultzuv trening či Schultzovo relaxační technika 
(s. 64). 

12) S. 31 – Uvádíte, že při floatingu má být teplota vzduchu 28 stupňů a teplota 
vody 34 – 36.  Tuto informaci zakončujete větou: „Je třeba zachovávat 
indiferenci teplot obou prostředí.“ Indiference by měla být nerozdílnost, ne? 

13) S. 34 – Uvádíte, že všechny druhy relaxačních cvičení pracují na principu 
ovlivnění psychické tenze cestou uvolnění kosterního svalstva. Domníváte se, 
že není možný i opačný způsob, tedy ovlivnění tenze kosterního svalstva 
cestou psychického uvolnění?

14) S. 41 – chybné výrazy – arttrosy, distoirse
15) S. 43 – „Floating je regeneračně relaxační procedura, která je v české 

republice využívaná v daleko menší míře než jinde ve světě.“ (Česká republika 
by měla být s velkým Č.) V práci postrádám podklady pro tvrzení, v jaké míře 
se floating užívá u nás a „jinde ve světě“. Jsou taková data k dispozici? Míní 
se počet provozoven na množství obyvatel či jejich využívání v léčebném či 
regeneračním procesu?

16) S. 73 – Tři dotazované provozovatele charakterizujete jednou názvem, jednou 
městem, jednou ulicí bez udání sídla.

17) S. 83 – „znalostí odborných fyziatrických a fyzikálních směrů“ – jaký je v tom 
rozdíl?

Hodnocení:
Téma floatingu, které si diplomant zvolil, je zajímavé a dosud u nás málo 
publikované, což je třeba hodnotit jako klad práce.  
V práci je velké množství zásadních formálních nedostatků (viz výše).
V teoretické části autor zpracoval množství literatury, včetně několika zahraničních 
zdrojů. Bohužel postrádám jakékoli odborné články ze zahraničních periodik, které by 
se věnovaly efektivitě floatingu (ačkoli tyto práce jsou dostupné). Informace mohly 
být přehledněji uspořádány (např. kapitoly obsahující informace o účincích floatingu 
předcházejí kapitole, která vysvětluje, co to floating je). Vzhledem k tomu, že se 
v případě floatingu jedná o metodu málo známou, očekávala jsem více informací o 
rozšíření metody v ČR.
V praktické části jednoznačně chybí hned na počátku stanovení vědeckých otázek či 
hypotéz. Ačkoli jsou probandi dotazováni ohledně spokojenosti s procedurou a 
prostředím, chybí objektivní informace o tom, v jaké délce a charakteru procedura 
proběhla a v jakém prostředí se konala (tj. nevíme kdy, kde, jak dlouho), čímž je 
značně snížena hodnota získaných údajů. Přesto odpovědi na anketní otázky poskytly 
zajímavý materiál, který diplomant přehledně zpracoval.
Práce vykazuje zásadní formální i obsahové nedostatky, a proto ji nedoporučuji 
k obhajobě.

V Praze, 22. 4. 2011                                                PhDr. Jitka Vařeková, PhD.




