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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 zjišťování prožitků klientů a 
subjektivní vnímání vlivu prostředí, přístupu personálu a informovanosti klientů.

Dotazy a připomínky:
1) Abstrakt: „spojitost s … psychickým uvolněním a … relaxovaným stavem“ – je 

v tom rozdíl?
2) S. 17 a 18 – opakuje se zde stejná věta: „Balena a balneace jsou původně 

výrazy z řečtiny pro vanu a koupání.“
3) S. 20 – „Pohybová léčba – hyrokinezioterapie- v léčebně rehabilitačním 

bazénu“, správný slovosled by byl: „Pohybová léčba v léčebně rehabilitačním 
bazénu – hyrokinezioterapie“ .

4) S. 21 – „souvisí s ovlivněním CNS a limbickým systémem“ – limbický systém 
nepatří do CNS?

5) Na s. 26 i na mnoha jiných místech je chybné formální použití odrážek. 
Předchází-li odrážkám začátek věty (např. „procesy probíhají:“), mají být 
jednotlivé odrážky zakončeny čárkou a poslední tečkou.

6) S. 34 – Uvádíte, že všechny druhy relaxačních cvičení pracují na principu 
ovlivnění psychické tenze cestou uvolnění kosterního svalstva. Domnívám se, 
že je možné i uvolnění kosterního svalstva cestou psychické relaxace. 
Souhlasíte?

7) S. 37 a 38 – Kapitoly o Mrtvém moři, jeho geografii a minerálním složení jsou 
velmi zajímavé, ale s prací nemají takřka žádnou souvislost. Při floatingu se 
používá roztok MgSO4 (tedy nikoli uváděné minerály Mrtvého moře). Mrtvé 
moře snad pouze mohlo být při vývoji procedury inspirací ohledně hustoty 
vody.

8) S. 40 – Odstavec o terapeutech má velmi spekulativní charakter (Terapeuti 
soudí, že relaxace může přispět k utišení bolesti, pomoci lidem, kteří chtějí 
přestat s kouřením a alkoholikům…). Věta „Terapeuti mají většinou kvalifikaci 
v jiném oboru, kterou provozují než ve spojení s flotační lázní.“ nedává smysl.

9) S. 44 – Autor se v práci odkazuje na několik zahraničních textů, ale jejich 
výběr není příliš reprezentativní, uspořádání je pouze nahodilé a překlad není 
kvalitní. Např. „Výzkum (Turner, 1983) se zabýval účinky relaxace, které 
umožňuje prostředí bez stimulace (REST), na hormonový systém… Jedna 
skupina v prostředí bez stimulace a kontrolní skupina ve standartním 
prostředí. “



 Systém je hormonální, prostředí standardní.
 Zkratka REST je nepřeložena.
 „Prostředí bez stimulace“ může znamenat cokoli. Je nutné vysvětlit, že se tím 

míní záměrné snížení podnětů z prostředí při floatingu (z angl. „restricted 
environmental stimulation using a flotation tank“ – REST).

10) S. 49 – závorky kolem čísel skupin nejsou vhodně používány
11) S. 72 – Zkoumané osoby L6 a L7 použily úplně stejné věty?
12) S. 77 – „spousty technik masáží“ – výraz ze v práci opakuje častěji a do 

diplomové práce jej  nepovažuji za příliš vhodný.

Hodnocení:
Autor Martin Mišinec po neúspěšné obhajobě na jaře tohoto roku svoji práci 
podstatně zlepšil a upravil podle většiny připomínek oponentského posudku. 
Práce se věnuje tématu floatingu, které je zajímavé a dosud poměrně málo 
publikované. 
V teoretické části autor zpracoval dostatečné množství literatury, včetně několika
zahraničních zdrojů. Články ze zahraničních periodik jsou bohužel v nedostatečném 
množství. Nejsou přehledně uspořádány a ani kvalitně přeloženy. V práci je množství 
drobných formálních chyb a nevhodných stylistických obratů. Teoretická část je 
zpracovaná do značné šířky (mnohdy na úkor hloubky).
V praktické části je výzkumné šetření zpracované řádně a odpovídá metodologickým 
požadavkům. Odpovědi na anketní otázky poskytly zajímavý materiál, který 
diplomant přehledně zpracoval.
Přes uvedené nedostatky se domnívám, že dílo splňuje požadavky kladené na 
vypracování diplomové práce a tímto je doporučuji k obhajobě.

V Praze, 9. 9. 2011                                                PhDr. Jitka Vařeková, PhD.




