
Příloha I 

Anketa pro návštěvníka procedury (první vstup) 

 
Pohlaví, věk, povolání 

1) Jaký provozujete sport či jinou fyzickou aktivitu? 

2) Jaké jiné procedury ještě navštěvujete? 

3) Konzultovali jste vhodnost návštěvy floatingu se svým lékařem? Ano - ne 

4) Domníváte se, že máte o floatingu dostatek informací? 

5) Jaký byl důvod pro vyzkoušení této procedury?  

6) Jaké máte zdravotní problémy? 

7) Jaké máte psychické problémy? 

8) Víte jaké zdravotní stavy neumožňují návštěvu procedury floating? 

9) Jaké pocity Vás při proceduře provázeli? 

10) Jak na Vás působí procedura po fyzické stránce? 

11) Uveďte míru fyzického uvolnění: úplné – částečné - žádné 

12) Jak na Vás působí procedura po psychické stránce? 

13) Uveďte míru psychického uvolnění: úplné – částečné - žádné 

14) Máte zkušenost s nějakými relaxačními technikami? jakými 

15) Byli jste proškoleni obsluhou? Dostatečně – obecně - nedostatečně 

16) Jakou měrou by jste hodnotili odbornost obsluhy?  

Dostatečně – obecně - nedostatečně 

17) Jak by jste hodnotili osobní přístup obsluhy? Výborný – ucházející - nepříjemný 

18) Domníváte se, že má obsluha vliv na prožitek procedury floating?  

Velký – malý - žádný 

19) Domníváte se, že má prostředí vliv na prožitek procedury floating?  

Velký – malý - žádný 

20) Co byste po proceduře nejraději dělali? 

21) Jakým způsobem by se dali vylepšit poskytované služby? 

22) Proč přijdete / nepřijdete příště? 



Příloha II 

Anketa pro návštěvníka procedury (pravidelná návštěvnost) 

 
Pohlaví, věk, povolání 

1) Jaký provozujete sport či jinou fyzickou aktivitu? 

2) Jaké jiné procedury ještě navštěvujete? 

3) Konzultovali jste vhodnost návštěvy floatingu se svým lékařem? Ano - ne 

4) Domníváte se, že máte o floatingu dostatek informací? 

5) Jaký byl důvod pro vyzkoušení této procedury?  

6) Jaké máte zdravotní problémy? 

7) Jaké máte psychické problémy? 

8) Víte jaké zdravotní stavy neumožňují návštěvu procedury floating? 

9) Jaké pocity Vás při proceduře provázeli? 

10) Jak na Vás působí procedura po fyzické stránce? 

11) Uveďte míru fyzického uvolnění: úplné – částečné - žádné 

12) Jak na Vás působí procedura po psychické stránce? 

13) Uveďte míru psychického uvolnění: úplné – částečné - žádné 

14) Máte zkušenost s nějakými relaxačními technikami? jakými 

15) Byli jste proškoleni obsluhou? Dostatečně – obecně - nedostatečně 

16) Jakou měrou by jste hodnotili odbornost obsluhy?  

Dostatečně – obecně - nedostatečně 

17) Jak by jste hodnotili osobní přístup obsluhy? Výborný – ucházející - nepříjemný 

18) Domníváte se, že má obsluha vliv na prožitek procedury floating?  

Velký – malý - žádný 

19) Domníváte se, že má prostředí vliv na prožitek procedury floating?  

Velký – malý - žádný 

20) Co byste po proceduře nejraději dělali? 

21) Jakým způsobem by se dali vylepšit poskytované služby? 

22) Kde jste se o floatingu dozvěděli? 

23) Proč navštěvujete floating pravidelně? 

24) Komu už jste doporučil tuto proceduru? 

25) V jaké oblasti zdraví cítíte zlepšení? 

26) Byla by vhodná reprodukovaná hudba přes sluchátka? 

27) Co vás potkalo nejméně příjemného za dobu navštěvování floatingu? 



Příloha III 

Anketa pro provozovatele procedury 

 

1) Jak dlouho již floating provozujete? 

2) Jaké další procedury poskytujete? 

3) Kolik klientů využije proceduru floating za týden / měsíc? 

4) Jaké máte výhody pro stálé zákazníky? 

5) V čem myslíte, že jste lepší než konkurence? 

6) Jakým způsobem informujete klienta o postupu procedury, funkci, kontraindikacích a 

obsluze procedury? 

7) Musí klient podstoupit lékařskou prohlídku před vstupem do floatingu? 

8) Musí být obsluha floatingu speciálně vyškolená? 

9) Jakým způsobem zjišťujete následné pocity a stavy klientů a jaké převážně jsou? 

Využíváte tyto informace nějak dále? 

10) Kolikrát je třeba proceduru navštívit, aby se efektivně a dlouhodobě projevily její 

účinky? 

11) Z jakých konkrétních materiálů jste čerpali informace o floatingu? 

12) Jaká je možnost si u Vás po proceduře odpočinout? 

13) Jaké jsou možnosti cen vstupného? 

14) Kdo je dodavatelem Vašeho zařízení floatingu? 

15) Jakým způsobem dáváte o svých službách vědět svým potenciálním klientům? 

16) S jakými pocity opouští klienti tuto proceduru? 


