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Abstrakt  

 

Název práce: Využití floatingu v regeneraci 

 

Cíle práce: Zhodnotit, jaké aspekty mají vliv na výsledný prožitek procedury floating 

porovnáním výsledků anket dvou skupin klientů. Zjistit, jaký vliv má 

prostředí pracoviště, přístup obsluhy a způsob poskytování služeb na 

psychický stav klienta, na navození příjemné relaxační atmosféry a 

celkový prožitek z procedury. Vyhodnocením vyplněných anket objevit 

nedostatky, které následným eliminováním mohou pomoci vytvořit 

optimální prostředí k proceduře floating.  

 

Metoda: Tato diplomová práce má charakter kvalitativního empirického výzkumu. 

Pro výzkum byla použita explorativní metoda prostřednictvím techniky 

nestandardizovaných anket s uzavřenými a otevřenými otázkami. 

Sledovaným souborem je skupina dvaceti osob, 10 osob s první 

návštěvou a 10 pravidelně navštěvujících. 

 

Výsledky: Výzkumem byly zjištěny hlavní aspekty, které mají vliv na psychiku a 

prožitek osob. Bylo zjištěno, že na prožitek této procedury má velký vliv 

osobní a profesionální přístup obsluhy, způsob poskytování služeb a 

prostředí, ve kterém se procedura nalézá. Zjistili jsme, že je rozdíl mezi 

dlouhodobým navštěvováním a první návštěvou především ve vnímání 

procedury a navykání si tomuto prostředí, které má spojitost s fyzickým a 

psychickým uvolněním a následně pak s relaxovaným stavem osob. 

Objevili jsme klíčová místa, která svým zlepšením mohou vyřešit některé 

nedostatky a pomoci tak kvalitnějšímu prožitku této procedury. 

 

Klí čová slova: voda, balneologie, procedura, nádrž, relaxace, senzorická deprivace
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Abstract:  

 

Name of thesis: 

Usage of floating for regeneration 

 

Goals of thesis: 

Assess which aspects have influence on final enjoyment of the floating procedure by 

comparison of survey results of two client´s groups. Determine what impact has the 

facility environment, staff approach and the manner and form of providing the services 

on client´s mental condition, inducing pleasant relaxation atmosphere and the overall 

enjoyment from the procedure. Discover insufficiencies and try to eliminate them, to 

help to create optimal environmental conditions for the floating procedure. 

 

Method: 

This thesis has the character of qualitative empiric research. For the reseach has been 

used the exploring method with the technic of non-standardized questionnaires with 

closed as well as open qeustions. Examined population is a group of twenty people, 10 

persons as a first time visitors and 10 persons regularly visiting the facility. 

 

Results: 

The research has verfied various aspects which have the impact on mental condition and 

enjoyment of the people. It has been determined that on the enjoyment of this procedure 

have a great impact personnel and professional approach of the staff, manner and form 

of providing the services and the overall environment where is the procedure located. 

We have ascertained difference between long-term visitors and first-time visitors 

especially in procedure perception and getting into environmental conditions which is 

connected with physical and mental relieve followed by relaxed posture of the person. 

We have discovered the key points which followed by their improvements could 

eliminate some insufficiencies and support better quality of the procedure enjoyment. 

 

Key words: 
water, balneology, procedure, water tank, relaxation, senzoric deprivation 
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1 Úvod 

1.1 Úvod do problematiky 

 

Vědeckotechnická revoluce nás stále rychleji vzdaluje od způsobu života, na 

který byl člověk po tisíce let biologicky a emočně přizpůsoben. Genetická výbava 

člověka moderní doby, která reaguje emočně-vegetativními vzorci, je v tomto směru 

zastaralá. Následky reakcí na nynější prostředí mají pro člověka nezanedbatelný dopad. 

 Typické vzorce chování na stresové podněty v tomto prostředí jsou 

charakteristické tím, že představují přípravu pro svalovou akci. Zrychlení tepové 

frekvence, zrychlení dechu, zvýšené svalové napětí, zvýšené množství adrenalinu, 

glukózy a mastných kyselin v krvi, zapocení atd. – to vše je účelné, jde-li o těžký 

fyzický výkon, tedy pro útok nebo útěk. Prudká energetická mobilizace u běžné 

populace není jen neúčelná, ale tím, že musí být oddělena od přirozeného vyústění ve 

svalovou akci, je při častém opakování i zdraví škodlivá. Nedochází totiž k využití 

tohoto stavu k efektivní reakci, organismus je zatěžován zbytečně a díky tomu může 

docházet k hlubším, dlouhodobým nežádoucím následkům. 

 Není sporu o tom, že životní podmínky lidstva se drasticky mění ve stále 

vzrůstajícím tempu. Má současný člověk dostatek „přirozených“ adaptačních schopností 

nezbytných k tomu, aby bez negativních důsledků obstál v psychologickém klimatu, 

které vzniklo jako vedlejší produkt světové technické vynalézavosti, organizačních 

opatření a ovlivňování přírodních dějů? 

 Stále častěji jsou zveřejňovány světové zdravotnické statistiky posledního 

desetiletí  s údaji o spotřebě psychofarmak. Je však tato cesta tou správnou, pro člověka 

vhodnou cestou ke zlepšení jeho osobní pohody? Odolnost vůči psychické zátěži se 

snižuje po nadměrném pracovním vypětí, při nedostatku spánku, při zhoršeném 

zdravotním stavu, u osob s neurotickými vlastnostmi, při nadměrném kouření a pití 

alkoholu, a právě i v důsledku nesprávného užívání některých léků. 

 Tímto způsobem života je zasažena ohromná část lidské populace ve vyspělých 

zemích. Co může být následkem a jaké jsou hrozby do budoucna? Prvním varováním je 

únava, která bývá fyzická a psychická. Je to přirozená biologická ochrana organismu 

před přetížením. Pocit únavy lze rozptýlit spánkem a odpočinkem. Pokud je tělo příliš 

přetížené, tyto základní biologické programy regenerace běžně nestačí. Únava se 

kumuluje a může přinést člověku nepříjemné problémy. Ty se odráží na našem 

zdravotním stavu. 



 - 10 - 

 Únava je v podstatě emočně negativní tenze, která snižuje pracovní schopnost. 

Regenerace našeho organismu proto vyžaduje jiné další způsoby odbourávání únavy. 

Existují různé prostředky, jak tuto únavu odbourávat. 

 Jedním způsobem, jak odbourat únavu a zdokonalit regeneraci organismu, je 

využití fyzikálních procedur. Dalšími z možných způsobů jsou aktivní relaxační 

technika a mentální autoregulační a heteroregulační postupy (Jacobson, Míček, Polášek, 

Schultz, Vojáček). 

 

 V této práci se budu věnovat nepříliš probádané a málo známé proceduře 

floating. Jedná se o vodní proceduru, která je určena jak pro regeneraci organismu tak 

pro relaxaci. Tato procedura je charakteristická svým prostředím, které eliminuje 

senzorické podněty a tím dochází k rychlejšímu nástupu relaxovaného stavu. V naší 

republice je zatím pouze několik málo míst, kde se tato procedura provozuje a v mém 

zájmu je zjistit, do jaké míry lze prostředí a účinky floatingu zlepšit tak, aby se staly 

efektivní po všech stranách a tím se mohly více rozšířit a využívat - poskytovat tak 

pomoc lidem, kteří ji potřebují. 

 Ke své práci využiji studijní a vědeckou literaturu, poznatky vlastní, poznatky 

z odpovědí dotazníku a z popisu prožitku dvou skupin klientů této procedury (skupiny 

s první návštěvou a skupiny s dlouhodobějším užíváním) a samozřejmě také využiji 

cenné poznatky provozovatelů této procedury. Dále zjistím, jakým způsobem 

provozovatelé poskytují služby, jak jsou odborně informovány a jakým způsobem 

oslovují a informují své klienty. 
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1.2 Cíle práce 

 

 Cílem mé práce je zmapovat prožitky dvou skupin klientů v jednom z vybraných 

pracovišť. Na základě srovnání vyplněných anket, které osoby vyplní po užití 

procedury, zhodnotit důležité aspekty, které mají vliv na prožitek a celkový dojem z této 

procedury. Objevit nedostatky v rozsahu a způsobu poskytovaných služeb a provozních 

podmínkách pro optimalizaci prostředí tak, aby byla procedura efektivnější a mohla se 

více rozšiřovat.  

 

 

 

1.3 Úkoly práce 

 

- Studium literatury zabývající se fyzikálními a regeneračními procedurami, 

psychickými stavy a jejich regulací. 

- Vyhledání provozovatelů procedury a zjištění rozsahu poskytovaných služeb. 

- Vyhledání a sestavení skupin klientů pro záznam informací z prožitku a popisu 

dojmů z prostředí této procedury. 

- Vytvoření anket pro dvě skupiny klientů a pro provozovatele procedury. 

- Zaznamenání informací z anket a porovnání obou skupin. 

- Zjistit a porovnat prožitky z procedury v obou skupinách. 

- Zjistit míru využívání této procedury, provozní podmínky, odborné znalosti 

provozovatelů a informovanost klientů. 

- Vyhodnotit výzkum. 

 

1.4 Výzkumné otázky 

 

1) Liší se vnímání procedury floating po první a po několikáté návštěvě? 

2) Má prostředí, ve kterém se procedura provozuje, vliv na prožitek floatingu? 
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2. Teoretická východiska práce 

 

2.1 Regenerace 

 

Pojem regenerace sil v sobě zahrnuje veškerou činnost, která je zaměřena 

k plnému a rychlému zotavení všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová 

rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého nerovnovážného 

stavu organismu. Tyto změny v organismu mohou být jak fyzické tak psychické. 

Regenerace je nezbytnou součástí naší existence. Jakákoliv činnost je spojena s cyklem: 

práce – únava – zotavování – práce. Z tohoto cyklu je tedy evidentní, že naším životem 

regenerační pochody prolínají. (Jirka, 1990) 

Pojem regenerace sil ve sportu zahrnuje veškeré činnosti, které mají za cíl rychlé 

a dokonalejší zotavení. Zvláště u sportovců vyšší výkonnosti, jejichž tréninkové a 

soutěžní zatížení dosahuje vysokých hodnot, nelze spoléhat pouze na přirozené zotavné 

pochody.  (Dovalil, 2005) 

Předpokladem pro zdravý životní rytmus je uspořádání denního rytmu podle 

individuálních potřeb pro pasivní i aktivní regeneraci. Správně prováděná regenerace 

má vliv na psychické vlastnosti, na kvalitu a použitelnost sil, na celkový zdravotní stav, 

na momentální psychickou situaci a v neposlední řadě i na úroveň motivace do života. 

(Jirka, 1990) 

Často se setkáváme se záměnou pojmů regenerace a rehabilitace. Pro ujasnění 

vztahů zde uvedeme základní popis:  

 

Rehabilitace 

 

Smyslem rehabilitace je urychlení a doplnění léčby nemocných, zkrácení doby 

rekonvalescence po onemocnění nebo úrazech a urychlení návratu do pracovního 

procesu s plnými silami.(Jirka, 1990) 

Rehabilitace je proces, při kterém kombinované a koordinované uplatnění 

léčebných, výchovných, sociálních a pracovních opatření umožní zdravotně 

postiženému úpravu porušených funkcí a plné zařazení do společnosti.  (www.who.cz) 
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Regenerace 

 

Regenerace se týká zdravého člověka a její podstatou je urychlení zotavovacích 

procesů a eliminace akutní i chronické únavy, která vznikla na podkladě jakékoliv 

zátěže. Je logické, že se regenerace a rehabilitace vzájemně prolínají. (Jirka, 1990) 

 

Podle Jirky (1990) je regenerace dělena takto: 

 

Pasivní regenerace 

 

 Rozumíme jí činnost organismu během zátěže a po zátěži, kdy se vychýlená 

rovnováha všech fyziologických funkcí vrací na výchozí úroveň. Jde o přirozenou 

vlastnost organismu, která probíhá bez našeho vnějšího zásahu. Byla-li aktivita příliš 

intenzivní nebo dlouhotrvající, navozuje centrální nervový systém ochranný útlum, aby 

zabránil poškození. Některé regenerační mechanismy již probíhají během zátěže, 

některé nastanou po zátěži. Patří sem neoddělitelně např. spánek. 

 

Aktivní regenerace 

 

 Zde jsou zahrnuty všechny vnější zásahy, metody a procedury, které používáme 

plánovitě a cíleně k urychlení pochodu pasivní regenerace, což je hlavním účelem. 

V žádném případě neplatí, že člověk potřebuje aktivní regeneraci až tehdy, kdy si její 

potřebu začíná uvědomovat. 

 

Jirka (1990) dělí regenerační prostředky takto: 

 

1) Pedagogické prostředky, 

2) Psychologické prostředky, 

3) Biologické prostředky, 

4) Farmakologické prostředky. 
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Do pedagogických prostředků zahrnujeme následující jednostlivosti: cíle, 

podmínky, prostředí, variabilitu, tréninkový plán, interpersonální vztahy, denní režim, 

stavba denního programu a formy odpočinku. Tyto prostředky pomáhá aplikovat osoba, 

která má vedení regenerace pod svým dohledem. 

 

Psychologické prostředky souvisejí neoddělitelně s pedagogickými. Patří sem 

péče o psychické a emoční napětí, účelné hospodaření s časem, využívání vlivu 

prostředí, snaha o redukci vnitřních konfliktů, využívání vlivu hudby, umění relaxovat 

s využitím autorelaxačních cvičení, vhodné využívání sugesce a autosugesce. 

 

Do biologických prostředků je zahrnut energetický příjem v odpovídající kvalitě. 

Znamená to, že bychom se měli na stravu dívat jak z pohledu kvality tak i z pohledu 

kvantity a příjem stravy efektivně rozdělit do několika denních dávek. S tímto souvisí  

i prostředí, v kterém se příjem potravy uskutečňuje. Do příjmu stravy patří příjem 

tekutin, čili pitný režim. Dále do biologických prostředků patří regenerace pohybem. 

Aktivní regenerací jsou např. i fyzikální a balneologické prostředky. 

 

 Farmakologické prostředky jsou mimo naši oblast zkoumání a proto se jimi 

v této práci hlouběji zaobírat nebudeme. 

 

 

2.1.1 Únava 

 

Z fyziologického a biochemického hlediska nedovedeme únavu přesně 

definovat, při různých typech činnosti je odlišná a každý jednotlivec na ni reaguje 

rozdílným způsobem. Různí jedinci jsou různě citliví na stejný stupeň únavy. Únava 

není jen záležitostí jednoho určitého orgánu, ale jde vždy o záležitost celkovou, kdy je 

postiženo mnoho funkcí najednou, hlavně funkce koordinační a řídící schopnosti. 

Únava má vždy odraz v duševní oblasti člověka. Známe celou řadu projevů únavy, které 

dovedeme měřit v oblasti biochemie a fyziologie, které jsou následkem fyzické zátěže, 

ale zároveň však vidíme jiné typy únavy, kde se tyto změny v biochemii a fyziologii 

neobjeví a přesto není možno běžným způsobem fungovat: jsou to např. situace po 

velkém duševním vypětí. „Velká tělesná únava snižuje duševní výkonnost a velká 

duševní únava snižuje tělesnou výkonnost.“ (Jirka, 1990, str. 26) 
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Důsledkem fyzické činnosti jsou určité biochemické produkty, jež se hromadí 

v organismu a způsobují únavu jakousi „intoxikací“ (vstříknuty do krve pokusných 

zvířat u nich vyvolávají symptomy únavy). K tvorbě energie pro svalovou činnost je 

potřeba glukóza a tuky (mastné kyseliny) a k uvolňování energie přispívá dodávka 

kyslíku pomocí krevního oběhu a dýchání. Při zátěži dochází ke spalování, látkové 

přeměně a s živinami vznikají tyto zplodiny, které musí organismus zpracovávat  

a vylučovat. Pokud se v těle nahromadí, způsobí to výše zmíněnou „intoxikaci". 

(Nakonečný, 1998a) 

Únava hraje roli bezpečnostní, chrání organismus před přetížením a vyčerpáním. 

V případě fyzické únavy zde tuto funkci zabezpečují nervosvalové ploténky. Ty jsou 

nejslabším místem z hlediska odolnosti nervosvalového aparátu vůči únavě. Projevem 

fyzické únavy, která je reakcí na opakované zatížení svalového aparátu, je tedy pokles 

výkonu. Únava duševní se vyskytuje běžně u tzv. neklidných profesí tj. u různých 

organizátorů, vedoucích pracovníků, u sedavého zaměstnání se zvýšenou psychickou 

zátěží, práce v rušném prostředí, pod časovou tísní, se zvýšenou odpovědností atd. 

Zvýšená únavnost často souvisí se zdravotním stavem, s infekčními chorobami, 

s cukrovkou, se špatným životním stylem, s nadměrným kouřením, s nedostatečným 

spánkem atd. „Subjektivně se pocit duševní únavy dá charakterizovat jako snížení 

pohotovosti k vynakládání energie a k vykonávání činnosti zejména činnosti duševní.“ 

(Hoskovec, 1988, str. 89) 

Duševní únava je charakteristická neschopností soustředit se na dané úkoly, 

projevuje se snížená vnímavost pro nové prvky, snižuje se rozlišování jednotlivých 

vjemů, vedení podnětů je zpomalené, odhad vzdálenosti je zkreslen a zorné pole bývá 

zúžené. Typická je neadekvátní reaktivita na nejrůznější vnější podněty a často bývá 

pokleslá nálada. (Hoskovec, 1988) 

Soutěžní i tréninková činnost vyvolává únavu. Ta se projevuje řadou dílčích 

příznaků, ale především snížením celkové výkonnosti. Rozlišujeme únavu tělesnou a 

duševní, celkovou a místní. Únava se posuzuje podle změn celkové reakce organismu, 

podle rychlosti zotavných procesů směřujících k obnově rovnovážného stavu. Průběh 

zotavení není lineární, lze sledovat zotavovací fázi rychlou a pomalou. Při rychlé 

registrujeme pokles hodnot (až o 80%) a její doba je kolem 5 minut. V pomalé mohou 

regenerační pochody trvat hodiny, ale i několik dní. (Dovalil, 2005) 
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2.1.2 Fyzikální terapie 

 

Fyzikální terapie, na základě empirických podložení, je působení různých druhů 

zevních energií na lidský organismus. Rozlišujeme několik druhů fyzikální terapie. Je 

v nich využívána celá škála nejrůznějších fyzikálních podnětů s různými účinky, které 

mají společné mechanismy působení. Základním rysem těchto fyzikálních podnětů je 

ovlivnění aferentního nervového systému. (Poděbradský, Vařeka 1998a,b)  

Fyzikální terapie je založena na dráždění tkáňových struktur, orgánů nebo celého 

těla, vyvolává krátké organické reakce, díky nim vznikají dlouhodobé regulační jevy  

a vyvolávají tak adaptační procesy, které vedou ke vzniku homeostázy na původní  

a vyšší úrovni. 

 

 

2.1.3 Dělení fyzikální terapie 

 

(Poděbradský, Vařeka, 1998a) 

- Termoterapie 

- Mechanoterapie 

- Hydroterapie 

- Fototerapie 

- Elektroterapie 

- Kombinované terapie
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2.2 Balneologie 

 

Jandová (2009) uvádí hlavní definice takto: 

 

Balneologie je nauka o léčení přírodními, na určité místo vázanými, léčivými 

zdroji, o jejich účincích na lidský organismus a lázeňských léčebných procedurách.  

 

Balnea a balneace jsou původně výrazy z řečtiny pro vanu a koupání. Pod pojmem 

balneace – balneologie jsou pojaty všechny procedury v lázeňství používané. 

 

Balneoterapie je léčba přírodními léčivými zdroji (PLZ), tj. přírodními minerálními 

vodami, plyny, peloidy a klimatem. Je souhrnem konkrétních léčebných postupů 

užívaných pod lékařským vedením za účelem uzdravení funkcí organismu. Jde  

o aplikace přírodního fyzikálně-chemického podnětu na kůži a sliznice i s ovlivněním 

smyslových orgánů, autonomní nervové soustavy a se stimulací limbického systému. 

 

Cílem balneologie je optimalizace samoúzdravných fyziologických pochodů cestou 

adaptace na fyzikální podněty. 

 

 

 

2.2.1 První historické stopy balneologie 

 

Tato nauka má již tisíciletou tradici a historicky se řadí k nejstarším klinickým oborům 

medicíny. Nejstarší popisy forem hydroterapie pocházejí přibližně z roku 3700 př. Kr. 

a nacházejí se v čínské literatuře, a nejstarší dochovaná učebnice pochází též z Číny 

z roku 2837 př. Kr.. Indické védy přesně vymezují počet koupelí, dobu koupání  

a přesný popis prováděných procedur. Spojitost shledáváme s posvátnou řekou Gangou.  

Řecký lékař Hippokrates byl první, kdo popsal základní hygienická pravidla  

a zaznamenal poučky o vlivu teploty vody na organismus člověka. Sledoval frekvenci 

pulzu a dýchání v koupelích o různých teplotách. (Jandová, 2009) 
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2.2.2 Balneologie a fyzikální terapie 

 

 Fyziatrie (fyzikální teapie) je slovním základem řeckého původu a skládá se z 

výrazů physsis = přírodní síla, iatreia = léčba (terapeia = služba, péče, ošetření). 

Balnea, balneace jsou původní řecké výrazy pro vanu a koupání. Fyziatrie je klinický 

obor medicíny, který využívá k léčení fyzikálních energií. 

Původně samostatný obor fyziatrie splynul s léčebnou rehabilitací a je nyní 

integrální součástí atestace oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Balneologie  

a fyziatrie jsou nejstaršími formami nemedikamentózního léčeni, vychází z fyzikálně-

chemických podnětů přírodních léčivých zdrojů, které v těle přirozeně navozují 

biologické reakce. Fyziatrie je velmi blízká balneologii, ve světě dokonce mnohde 

pojem balneologie splývá se slovem fyziatrie jako synonymum. Indikace  

a kontraindikace jsou velmi obdobné. Balneologie se podle Jandové (2009) stejně jako 

fyziatrie vyznačuje tím, že: 

 

- používá fyzikálních podnětů, přírodních a mnohdy kombinovaných  

s chemickým účinkem, (fyziatrie používá převážně umělých zdrojů), 

- má všeobecný a nespecifický účinek, 

- má specifické účinky lokálně v místě aplikace, 

- příznivě ovlivňuje adaptační a regulační mechanismy organismu, stimuluje 

samoúzdravné pochody v těle, 

- efekt léčby se dostavuje po sumaci podnětů, nepodkročitelné minimum aplikací 

po určitou dobu je nutné, obdobně jako je tomu u podávání antibiotik, 

psychofarmak nebo chemoterapeutik. 

 

 

2.2.3 Vliv koupelí na úrovni buněk, tkání a orgánů 

 

 Vliv přírodních léčivých zdrojů na kůži, sliznici a smyslové orgány je přímý. 

Největším orgánem přístupným našemu zkoumání je kůže. Na jejím aktuálním stavu se 

promítají vlivy metabolické - humorální, endokrinní a nervové, její stav ovlivňují 

endogenní i exogenní příčiny. Kůže vzniká ontogeneticky z ektodermu, právě tak jako 

nervová tkáň a komunikace mezi nimi je dána bohatým nervovým zásobením receptory 

i volnými nervovými vlákny s velmi rychlým přenosem informací k řídícím strukturám 
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centrálního nervového systému (CNS). Balneologie svým působením vyvolává 

v nervovém systému řadu změn na různých úrovních CNS a v různých regulačních 

systémech. Reflexní změny v kůži postupují do dalších tkání a orgánů, produkují se 

další nervové a humorální odezvy z hlouběji uložených tkání a orgánů.  

Důležitý efekt zde plní izotermní nebo mírně hypertermní procedury, zvláště 

koupele. Při nich výrazně klesá počet aferentních impulzů do CNS, inhibuje se řada 

funkcí mozku, snižuje se tepová frekvence, tlak krve, frekvence dechu, klesá svalový 

tonus, snižuje se vnímání bolesti a dostavuje se psychické zklidnění. Vazodilatací 

kapilární pleteně se zrychluje průtok krve kůží l00 - 180krát. (Hupka, 1993) Díky 

malému vnitřnímu teplotnímu spádu mezi jádrem a kůží, popřípadě koupelí, je potřeba 

v krevní cirkulaci v kůži téměř jeden litr za minutu. (Capko, 1998) 

 Informace z nervových zakončení v kůži přecházejí do mozkového kmene, do 

středního mozku až se informace dostane do hypotalamu, mozkové kůry a do 

limbického systému. Fyzikální energie přímo ovlivňují kvalitu a chování tkání díky 

reakcím autonomního nervového systému. Díky tomuto přenosu je vliv přírodních 

léčivých zdrojů tak efektivní ve spouštění samoléčebných procesů. (Jandová, 2009) 

 

2.2.4 Obecné účinky celkové vodní koupele 

 

Při vstupu klienta do lázně se uplatňuje: 

•   vliv tepelný, 

•   vliv mechanický – tlak a vztlak vody, viskozita média, 

•   vliv chemický - penetrace vody a minerálních látek, vznik depozit sorbovaných látek 

a vymývání tzv. eluce látek produkovaných s potem (eluce součástí rohové vrstvy kůže, 

eluce látek tělu vlastních). 

Obecný účinek balneoterapie přírodními minerálními vodami se projevuje v odezvě 

řídících struktur zvýšením kvantity a kvality na vyšší úrovni regulací samoúzdravných 

dějů organismu. Díky novým způsobům sledování hladin hormonů, neurohormonů-

neurosteroidů hypotalamu a je to dokázáno na porovnání vstupních a výstupních 

výsledků (před a po tříměsíční léčebné péči). Různé testy opakovaně potvrzují pozitivní 

efekt balneologie vedoucí k pozitivním změnám vzájemné reaktivity sympatiku  

a parasympatiku. (Jandová, 2009) 
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2.2.5 Mechanické vlivy celkové vodní koupele 

 

 V běžném prostředí na nás působí atmosférický tlak asi 101 kPa. Změna 

vnějšího tlaku vyvolává v lidském organismu reflexní změny. Podle fyzikálních zákonů 

odpovídá hydrostatický tlak vody výšce hladiny nad organismem a měrné hmotnosti 

vody. Mechanickým tlakem kapaliny na dolních žebrech, břišní stěně a končetinách 

dojde ke zvýšení objemu krve v hrudním koši, rozšíří se velké cévy a pravá srdeční 

předsíň, zvýší se minutový objem srdce až o 25 - 30% a mechanicky a reflexně dojde  

k zvýšení tlaku krve. Vleže ve vanové celkové prosté koupeli se zmenší objem dolní 

končetiny o 8, výjimečně až o 38 cm3, v průměru o 3,1 %. Obvod břicha se zmenšuje 

průměrně o 2,5 - 6,5 cm a obvod hrudního koše se zmenšuje o 1 - 3,5 cm. Vzestup 

nitrobřišního tlaku změní postavení bránice, čímž klesá vitální kapacita plic. U asteniků 

se respirace může snížit až o 20 %, stoupá nitrohrudní tlak, což zdravý člověk dobře 

kompenzuje snížením rezervního vzduchu. Při malých exkurzích hrudníku stoupá tenze 

alveolárního oxidu uhličitého, proto kardiaci, astmatici, osoby s dalším onemocněním  

s minimálními rezervami mohou mít oprese, stenokardie, projevy selhání ischemické 

choroby srdeční a může u nich dojít k plicnímu edému. (Hupka,1993; Jandová, 2009) 

 U přírodních minerálních léčivých vod silně mineralizovaných (solanky) 

dosahuje vztlak vody takových hodnot, že brání ponoření těla a proto jsou tyto vody 

tolik efektivní při hydrokinezioterapii, zvláště u pooperačních stavů po protéze kyčle  

a kolenou, po spondylochirurgických výkonech, operacích ramenních kloubů aj. Jejich 

indikace je nejvýhodnější pro neuroortopedické stavy. Nadlehčení potřebných částí těla 

je tak jinou procedurou nenapodobitelné a nenahraditelné, přirozeně právě proto se pro 

neuroortopedické indikace profilovaly lázně se solankami (Darkov, Hodonín, Karviná, 

Klimkovice). (Jandová, 2009) 

Pohybová léčba - hydrokinezioterapie - v léčebně rehabilitačním bazénu  

v solankách vede ke změnám ventilace proti kinezioterapii „na suchu" v atmosféře 

(výzkumy Výzkumného Ústavu Balneologického): 

•   ventilace l/min - pokles o 36 %, 

•   příjem kyslíku l/min - pokles o 35 %, 

•   srdeční frekvence l/min - pokles o 28 %. 
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Odlehčení „hmotnosti" kosterních svalů vede k změně aferentních informací zvl. 

z vřetének do CNS a výsledkem je pokles svalového napětí, což je výhodné v klinické 

praxi jak u reflexních spazmů u verterbogenních algických syndromů, tak u spazmů jiné 

etiologie. Při měření spotřeby kyslíku v kosterních svalech v průběhu koupele se 

prokázalo, že spotřeba kyslíku klesá. Po hodinovém relativně klidovém pobytu 

v izotermní vodě se díky povolení svalového napětí antigravitačních svalů a osových 

nejkratších intervertebrálních svalů prodlužuje páteř až o 2 cm. (Jandová, 2009) 

U značně mineralizovaných solanek, v mořské vodě a v komerčně využívaných 

nápodob mořské vody lze dosáhnout takové specifické hmotnosti vody, že vztlak vody 

spolu s její viskozitou brání ponoření těla a subjektivně vzniká pocit stavu bez tíže. 

Informace ze svalů i kloubů se při klidném ležení ve vodě, resp. na vodě, na solance, 

minimalizují. V příjemně teplé vodě, v tichu a ve tmě nebo s minimálním osvětlením  

s dosažením vymizení optické, akustické, proprioceptivní, senzitivní a tepelné 

informace, mnohdy i nociceptivní, dojde k výraznému snížení funkcí logistiky  

s poklesem tonu sympatiku a vzestupem tonu parasympatiku. U floatingu není žádných 

provokačních vlivů na kardiorespirační aparát, naopak snižují se i nároky na bazální 

metabolismus. Pokud osoba netrpí klaustrofobií, pak subjektivní zážitek celotělové  

a psychické relaxace přesahuje dlouhodobě vlastní dobu trvání procedury (tj. 30 - 60 

minut) a přináší vzestup imunitních pochodů. (Jandová, 2009) 

 

 

2.2.6 Indiferentní (izotermní) celková vodní koupel 

 

Indiferentní neboli izotermický tepelný bod – je taková teplota látky, kterou lidský 

organismus necítí ani jako teplou ani jako chladnou. Tepelně indiferentní prostředí 

vyvolává minimum aferentních podnětů z tepelných a chladových receptorů. Závislost 

není pouze na její teplotě, ale též na její tepelné vodivosti. Pro člověka podle Gillerta 

(Poděbradský, 1998b) má například voda indiferentní teplotu 34 – 36°C (vzduch  

24 – 29°C) pro zdravé osoby, pro nemocné osoby jsou izotermní koupele o teplotě  

35 – 36°C. Člověk zde má pocit tepelné pohody. Indiferentní procedury působí celkově 

relaxačně, což souvisí s ovlivněním CNS a limbickým systémem. Izotermní vodní 

koupel neaktivuje termoregulační mechanismy, takže u floatingu nedochází k vzestupu 

tlaku krve, tepové frekvence a dechu, ani ke změnám minutového srdečního objemu 
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a také proto, že na hrudní koš nepůsobí žádný vodní sloupec, který by jej stlačoval. Ke 

konci procedury dochází spíše ke snížení tepové frekvence. 

Hydrostatický tlak po vstupu do koupele může krátce snížit diastolický  

a systolický tlak krve, hodnoty se však rychle normalizují. U procedury floating tlak na 

hrudní koš působí v minimální míře, zde dochází spíše ke zvýšení centrálního žilního 

tlaku hydrostatickým tlakem na končetiny, které je ale oproti standartním norným 

koupelím o něco menší. (Jandová, 2009) Po vyrovnání tepelného deficitu, který je 

ovšem minimální, působí koupel subjektivní pohodou, má relaxační vliv na kosterní 

svalstvo i na psychiku, působí celkově sedativně. 

 

 

 

2.2.7 Dělení koupelí podle osmotického tlaku 

 

Základní dělení koupelí (Jandová, 2009) podle osmotického tlaku jsou tyto: 

•   hypotonické s osmotickým tlakem menším než 710kPa(280mOsm), 

•   izotonické s osmotickým tlakem 710-760 kPa (280-300 mOsm), 

•   hypertonické s osmotickým tlakem nad 760 kPa (nad 300 mOsm). 

 

Podle Hupky (1993): 

•   hypotonické s osmotickým tlakem do 280mOsm), 

•   izotonické s osmotickým tlakem do 350 mOsm), 

•   hypertonické s osmotickým tlakem nad 350 mOsm). 

 

Dělení minerálních vod podle mineralizace (Hupka, 1993, 1988): 

•   jednoduché, celkový obsah rozpouštěných tuhých látek do 1g na 1 litr vody, 

•   slabě mineralizované, od 1g do 5g na 1 litr vody, 

•   středně mineralizované, od 5g do 15g na 1 litr vody, 

•   silně mineralizované, nad 15g na 1 litr vody. 
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2.3 Nervový systém a reakce na vodní koupel  

 

 Reakce na balneologický podnět může být ovlivněna přes sympatické axonální 

pleteně nebo přes reflexní pleteně s kombinací nervově-humorálně-hormonální 

odpovědí. Reflexní regulace se odehrávají v mozkovém kmeni, kde jsou životně 

důležitá centra autonomních funkcí a také přes okruh hypotalamus-kortex-limbický 

systém. Klíčovou roli hraje v balneologii hypotalamus. Je hlavní součástí limbického 

systému a v podstatě hlavním regulátorem autonomního nervového systému. Limbický 

systém řídí pomocí hapotalamu tonus sympatiku a parasympatiku, vztahy a reaktivitu 

mezi nimi, reguluje hladiny hormonů v těle. Reakce na podněty jsou jednak rychlé 

(sympatikus v cévním systému) a jednak pomalé (hormonální systém). (Jandová, 2009) 

 

  

 

2.3.1 Primární a sekundární účinky koupelí 

 

Primární účinky balneoterapie jsou lokální (hyperémie, stimulace volných  

nervových zakončení) a celkové. Sekundární účinky probíhají reflexně a přes 

humorálně-hormonální řízení. V průběhu a po lázeňské léčbě se restrukturalizují 

neuronální sítě v mozku a dosahuje se tak dlouhodobých či trvalých změn chování 

organismu jako celku. Balneologie je léčebnou rehabilitací autonomního nervového 

systému (dále jen ANS) a je de facto medicínou funkčních poruch. Celosvětově narůstá 

trend k použití přirozených prostředků k léčbě člověka právě těmito účinky. (Jandová, 

2009) 
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2.3.2 Nervový systém obecně 

 

Nervový systém jako celek má tři oblasti funkcí: 

•   příjem informace z periferie a zpracování informací, princip konvergence, 

•   přenos informací, přenos nervového řízení na efektory, princip divergence a princip 

zpětné vazby, 

•   uchovávání informací. 

 

Nervový systém anatomicky zvykle dělíme na část: 

•   centrální (CNS), 

•   periferní (periferní a hlavové nervy). 

 

Nervový systém neurofyziologicky a z pohledu medicíny poruch funkcí dělíme na tyto 

systémy: 

 

•   limbický systém, tj. nejvyšší velín, který je v úzké spolupráci s kůrou mozkovou, 

limbickým mozečkem, hypotalamem a dalšími strukturami středního mozku, 

•   systém somatický zahrnující smysly a senzomotoriku, řídící pohyb kosterních svalů, 

zpracovávající externí informace a reakce na ně a uplatňuje se při vědomém řízení, 

•   systém vegetativní neboli autonomní nervový systém (sympatikus a parasympatikus) 

s regulací hormonů a imunity. 

(Jandová, 2009; Novotný, Hruška, 1995) 

 

 

2.3.3 Regulační funkce autonomního nervového systému 

 

ANS zpracovává informace z vnitřního prostředí, reaguje na zevní stimuly, 

zabezpečuje humorální složku a funkce žláz, v součinnosti a zpětnovazebním 

propojením s diencefalem, hypotalamem a dalšími strukturami. ANS reguluje 

prostřednictvím hypotalamu oblasti imunitního a lymfatického systému. Vegetativní 

nervový systém je označován jako autonomní, je převážně nezávislý na vědomých 

funkcích CNS. Znamená to jistou samostatnost, zvláštní formu samosprávy, neznamená 

to však úplnou nezávislost na CNS. Limbický systém a kortex do určité míry chování 

ANS v oblasti sympatiku a parasympatiku modulují. Z určité části lze funkci ANS  
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vědomě ovlivnit a rozhodně je lze trénovat, ovlivnit např. otužováním, pohybovou 

zátěží, klimatoterapií, balneoterapií s tepelnými či chladovými podněty, jógou aj. 

(Jandová, 2009) 

 

ANS řídí: 

- tonus hladkých svalů 

- motorický systém (kosterní svalstvo, mění posturu, dýchání) 

- reguluje imunitní systém 

- reguluje hormonální systém 

- reguluje hormonální řízení 

- řídí termoregulaci 

- ovlivňuje kognici, paměť a další psychické funkce 

- ovlivňuje zvládání bolesti 

- modeluje a řídí diencefalon (biorytmy, reflexy) 

 

Sympatikus má katabolický vliv, uvolňuje energii, účastní se dějů při zvýšených 

nárocích na organismus – při fyzické námaze, při nedostatku kyslíku, při infekcích  

a jiných nemocích, stavech po operaci, při emočně náročných stavech. Způsobuje 

rozšíření zornic, zvýšení tlaku krve a tepové frekvence, spouští štěpení glykogenu 

v játrech a vyvolává hyperglykémii, tlumí trávení. Jeho činnost probíhá především 

v bdělém stavu. 

 

Parasympatikus podporuje anabolické děje, zabezpečuje klid resp. relaxaci a zotavení, 

podporuje výživu. Vede k vyloučení trávicích šťáv v GIT, žaludku, játrech a pankreatu, 

urychluje vyprazdňovací funkce, zvyšuje sekreci inzulinu, zpomaluje činnost srdce, 

snižuje tlak krve, tepovou a dechovou frekvenci, zužuje zornice. Jeho činnost probíhá 

především ve spánku. 

(Dylevský, 2009; Drotárová, Drotárová, 2003) 
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2.3.4 Průběh reflexních reakcí autonomního nervového sytému 

 

 ANS je obtížně přístupný našemu zkoumání, protože jeho funkce zpravidla 

vyšetřujeme a zkoumáme jen podle reakci na námi aplikované podněty zvenčí. ANS je 

organizován na základě reflexního oblouku a procesy v ANS probíhají: 

•   rytmicky (srdce, dýchání, vazodilatace v chladném prostředí). 

•   v pulzech (stresová reakce, řízení porodu aj.) 

•   v oscilacích (zpětnovazební regulace, denní, měsíční, roční biorytmy aj.). 

 

Průběh reakcí se liší podle individuálních vlastností: 

•   pro různé věkové kategorie 

•   podle pohlaví 

•   podle aktuální kondice 

•   podle konstituce 

(Jandová, 2009) 

 

 

 

2.3.5 Rozdíl ANS od somatické NS 

 

 ANS se významně liší od somatických nervů anatomicky i funkčně, vlákna 

a ANS mají proti neuromuskulárnímu systému tyto rozdílné projevy a odpovědi: 

•   vegetativní regulace se děje bez uvědomování, 

•   cílem regulace je vnitřní orgán 

•   vlákna jsou méně myelinizovaná 

•   funguje automaticky 

•   delší reakční doba 

•   delší doba reakce 

•   funkce vzájemným poměrem mezi sympatikem a parasympatikem 

(Dylevský, 2009) 
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2.3.6 Úrovně regulačních dějů v organismu 

 

Regulační samoúzdravné děje v organismu probíhají podle Jandové (2009) a Hupky 

(1993) ve třech úrovních: 

 

• na úrovni jedné buňky, kdy jde o regulaci intracelulární a děje na membránách 

buněk, za průběžného ovlivnění jednotlivých buněk fyzikálními energiemi, hormony, 

chemickými látkami - mediátory (peptidy, interleukiny, cytokiny, acetylcholinem aj.). 

Každá jednotlivá buňka přijímá ze svého okolí, převážně z extracelulární tekutiny 

kyslík, vodu, živiny, fyzikální a biochemické podněty, energii a informace. Buňky do 

okolí vydávají novotvořené látky (např. prokolagen), odpadové produkty, energii  

a informace. Na úrovni každé jedné buňky odpovídá logistika (ANS) za zabezpečení 

optimálních podmínek humorálně-hormonálně-imunitní regulace; 

 

•  na úrovni tkání a orgánů. Na regulačních lokálních procesech se významně podílejí 

krevní a lymfatický cévní systém. Lokální regulace souvisí s vnitřním dýcháním, 

fyzikálně-chemickými pochody v extracelulární tekutině a pojivové síti, tj. s řízením 

daného orgánu humorálně-hormonálně-imunitním systémem a vegetativními nervy;  

 

•  regulace   na   úrovni   organismu   jako   celku. Stimuly z externí i interní sféry 

organismu řeší centrální nervový systém. Tyto pochody jsou integrálně spojeny s ději 

neurohormonálními, neurohumorálními a imunitními, s psychickými pochody a četnými 

regulačními ději autonomní nervové soustavy. Z pohledu vertikálních systémů řízení se 

uplatňují na úrovni organismu jako celku systémy sympatiku a parasympatiku.  
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2.3.7 Mozková kůra 

 

K ANS přináleží část frontální kůry, prefrontální oblasti, gyrus cinguli, insula a 

společně s limbickým systémem má mozková kůra význam při tvorbě podmíněných 

reflexů na externí podněty, včetně podnětů z oblasti verbálních  

a neverbálních podnětů. Příkladem je vznik kortikoviscerálního onemocnění manažerů 

vředovou chorobou žaludku. V současné době vzniká celá plejáda psychosomatických 

poruch, do popředí se dostávají únavové syndromy a vzestup autoimunitních chorob.  

Kortex CNS je pro řešení konkrétních akcí ANS vybaven specifickými funkcemi. 

Získané asociační systémy napojené na limbický systém a hypotalamus určují výběr 

programu a spuštění programů chování sympatiku nebo parasympatiku, rozhodují, zda 

se spustí děje katabolické - ergotropní čili chování energeticky náročné, nebo naopak 

anabolické - trofotropní pochody, děje stimulující nespecifickou imunitu. Zde můžeme 

velmi dobře zasahovat terapeutickými postupy v oboru balneoterapie. Po základním 

ovlivnění koupelemi, zábaly a klimatoterapií se snížením tonu sympatiku můžeme tuto 

oblast i vědomě ovlivnit parasympatikotonicky pomocí koncentračně-relaxačních cviků 

jógy, aplikovat Schultzův autogenní trénink, určitým způsobem využít Feldenkraisovu 

metodu, nácvik progresivní relaxace podle Jacobsona, nácvik odolnosti 

psychoterapeutickými postupy u psychosomatických onemocnění a dalšími postupy. 

(Valuch, 2009) 
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2.4 Kůže 

 

 Kůže je dvojvrstvý protektivní systém na povrchu těla, který je zároveň znakem 

individuality svého nositele. Je to největší orgán našeho těla. Každá vrstva kůže má své 

specifické postavení. Pokožka je primární, chemicky inertní bariéra, plnící především 

statické mechanické funkce. Škára zajišťuje převážně dynamické funkce – pružnost a 

tažnost kůže. Je hlavní metabolickou složkou kůže a tím i zdrojem její regenerační 

potence. Kůže má mnoho dalších funkcí jako: recepční, termoregulační, imunitní, 

metabolické a ochranné. Plošný rozsah kůže je asi 1,7 až 2 m2. Nejsilnější je kůže na 

zádech a nejslabší na horním víčku. Hmotnost samotné kůže je kolem 3 kg, ale 

s tukovou vrstvou to může být až 20 kg. (Dylevský, 2009) 

 V extracelulární tekutině kůže a podkoží se mohou shromažďovat metabolické 

produkty přeměn solí, bílkovin a tuků a kůže funguje za určitých okolností jednak jako 

depo, jednak současně jako „detoxikační" resp. vylučovací orgán těla. Vylučovací 

schopnost kůže je zřetelná při exkreci potu, kdy vedle vody organismus vylučuje soli 

především chloridové, kyselinu mléčnou a produkty dusíku. Ve skladbě potu je 

mnohem vyšší koncentrace solí a kyseliny močové než je v krvi nebo extracelulární 

tekutině, což svědčí pro schopnost ekrinních žláz aktivně vylučovat určité látky z těla 

ven, a kůže tak může do určité míry suplovat funkci ledvin. (Jandová, 2009) 

Na pronikání látek kůží je kromě kosmetického průmyslu založena terapie  

v dermatologii, iontoforéza ve fyzikální terapii a řada medicínských i nemedicínských 

aplikací - např. moderní pohodlná léčba hormony formou náplasti se vstřebatelným 

médiem a účinnou látkou (u žen v klimakteriu je obecně známá substituce estrogenů 

jako prevence osteoporózy; komerčním hitem je aplikace náplastí s malým množstvím 

nikotinu při odvykání kouření). Kromě prvků jódu, síry, bromu, arzenu, fosforu  

a dalších látek se kůží vstřebávají plyny a aromatické a organické látky. 

Je potřebné upozornit na velkou schopnost sorpce kůže a podkoží. Sorpce 

účinných látek do kůže se z přírodních léčivých zdrojů děje a vede k pozitivním 

klinickým odezvám, mnohé látky vytvářejí v podkoží svá depa (síra). Díky bohatému 

cévnímu a lymfatickému zásobení je kůže intimně spojena s kardiovaskulárním  

a imunitním systémem. Ovlivňuje přímo z kůže a podkoží nebo nepřímo přes aferenci 

řídící struktury CNS, odkud jsou spuštěny reakce s novým nastavením regulačních 

mechanismů. Právě zde je velice důležitý efekt izotermních nebo mírně hypertermních 
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procedur, zvláště koupelí. Vazodilatací bohaté kapilární pleteně se zrychluje průtok 

krve kůží l00-180krát, což podmiňuje celý proces sorpce.  

(Hupka, 1993, Jandová, 2009) 

 

 

2.5 Termoregulace 

 

 Účelem termoregulace je udržet teplotu těla (především jeho jádra) v určitém 

rozmezí, ve kterém optimálně probíhají biochemické děje a další procesy potřebné pro 

správnou funkci.  

 Lidské  tělo se z hlediska termoregulace skládá z tepelného jádra a tepelné 

slupky. V těsném přiléhajícím okolí tepelné slupky je obalová vrstva. 

 

Tepelné jádro – k němu náleží všechny orgány s vysokou látkovou přeměnou, tzn. 

vnitřní orgány hrudníku, břicha a lebky. Jádro je hlavním producentem tepla při 

bazálním metabolismu. Teplota jádra se pohybuje mezi 35 - 37,3°C.  

 

Tepelná slupka – někdy též tělesný obal, je rozličné šíře u astenika nebo obézního 

člověka. Tepelnou slupku tvoří kůže, podkoží, tuková vrstva v podkoží a končetiny. 

Tepelná slupka má nestálou a obvykle nižší teplotu proti jádru. Kůže má teplotu o 4°C 

nižší než jádro, tj. 33°C.  

Funguje jako tepelný nárazník, je to sídlo periferních termoreceptorů (pro chlad na 

250 tisíc receptorů, pro teplo asi 30 tisíc receptorů) a regulátor tělesné teploty. Slupka 

je orgánem regulace příjmu a výdeje tepla, výměny tepla s okolím. Její adaptační funkce 

jsou vazodilatace (rozšíření) a vazokonstrikce cév (zúžení).  

 

Obalová vrstva je vrstva prostředí (vzduch, voda) přiléhající přímo na povrch těla. Při 

nehybném prostředí vzhledem k povrchu těla se teplota této vrstvy přiblíží teplotě 

tělesného povrchu a je pak další vrstvou více či méně účinné izolace. 

 

Tepelná pohoda okolí tzn., že člověk pro minimum aferentních podnětů nerozlišuje 

teplotu okolí ani jako teplou, ani jako chladnou, neaktivuje se ani produkce, ani výdej 

tepelné energie, nejsou uvedeny do činnosti termoregulační mechanismy. Používá se 
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rovněž názvu izotermní bod tepla, tedy to, co v interakci s okolním médiem subjektivně 

pociťujeme příjemně.  

(Poděbradský, Vařeka, 1998a; Jandová, 2009)  

 

U vzduchu závisí tepelná pohoda na čtyřech faktorech: 

•   na teplotě vzduchu, 

•   na relativní vlhkosti vzduchu, tj. tlaku vodních par, 

•   na radiaci, 

•   na proudění, na rychlosti větru (viz dále), důležité zejména u klimatoterapie. 

 

Tepelná pohoda a dokonalý efekt indiference v obou prostředí nastává, pokud je 

teplota vody vyšší než teplota vzduchu ve výše uvedeném rozsahu, protože voda má 

mnohem vyšší tepelnou vodivost než vzduch. V klidu vleže v celkové vanové koupeli 

nastává tepelná pohoda zdravých osob při teplotě vody 34 - 36°C. Tepelná pohoda  

a efekt indiference na nahé tělo v prostředí vzduchu nastává při teplotě 28°C. 

V proceduře floating se lidské tělo nachází v kombinovaném prostředí, kde část 

receptorů ovlivňuje voda a část vzduch. Proto je důležité, aby teplota vzduchu 

v prostředí floatingu měla nejlépe 28°C, aby rozdíl teplot vody a vzduchu nebyla 

receptory rozpoznatelná a nedocházelo tak k rozpadnutí iluze o komplexním 

homogenním prostředí. Je potřeba zachovávat teploty obou prostředí vůči lidskému tělu 

v předepsaných rozmezích. 

(Poděbradský, Vařeka, 1998a)
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2.6 Vnímání 

 

 Vnímání je základní potřebou živého organismu. Orientace v jeho životním 

prostředí je velice důležitá. Účelné rozpoznávání vlastností tohoto prostředí, objektů, 

které jej tvoří, vztahy mezi těmito objekty i rozpoznání obrazu celé situace v níž se 

organismus nachází je důležité pro reakce na různé situace, které mohou nastat. 

V procesu vnímání je celá řada procesů, které není jednoduché vymezit. Obvykle je 

vnímání charakterizováno jako smyslovými orgány zprostředkovaný a v mozku se 

vytvářející obraz vnějšího a vnitřního prostředí organismu. 

 Vjemy jsou vždy obraz nějakého celku, nějakého celistvého objektu. V určitém 

okamžiku nevnímáme vše, co na nás z vnějšího světa působí, ale z působícího množství 

podnětů vnímáme jen některé. To znamená, že se tu děje výběr, který je funkcí 

pozornosti, resp. motivace. Vnímání má spojitost s pamětí, vjemy přiřazujeme podle 

předchozích skutečností a dokážeme je v případě nedokonalosti sami dotvářet. Z našich 

základních pěti smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť) a dalších tělesných receptorů 

(tepla, chladu, tlaku, pohybu, napětí, bolesti atd.) jsou vedeny impulzy dostředivými 

drahami do CNS. Vnímání pohybu, tvaru, velikosti, vzdálenosti nebo času jsou 

složitější formy vnímání, které už vyžadují logické struktury a paměť. 

 Při únavě se projevuje snížená ostrost a zpomalené vnímání. Je to dáno 

přetížením smyslů nebo organismu, který se tak brání přetížení. Vliv na člověka mají 

všechny podněty, které na naše smysly působí vyšší či jinak nepříjemnou intenzitou, ale 

škodlivé můžou být některé i ty, které normálně nevnímáme. Intenzita, barva a druh 

světla má na organismus obrovský vliv. Rušivým vlivem je i nadměrný hluk, který se 

rozlišuje intenzitou a frekvencí, různé druhy záření elektromagnetické či světelné. 

 Jednou z dalších věcí, která se týká přijímání informací je mozková aktivita. Ta 

je podstatným příznakem života organismu a v psychické rovině se projevuje určitou 

úrovní vzrušení. Aktivita má různé stupně, kde nejnižší je zánik vědomí a nehybnost  

a nejvyšší je zaplnění vědomí afektem, silným vzrušením (tenze). Fyziologickým 

základem je aktivita mozku, která je udržována aktivitou smyslových orgánů (strana 

vnější) a také stavem emocí a vzruchy z retikulární formace mozkového kmene (strana 

vnitřní). Snížením těchto činitelů dochází k útlumu mozkové aktivity (hladina vědomí). 

Hladiny jsou hodnoceny ve frekvenčních pásmech mozkových vln. Hladina vědomí 

Beta charakterizuje vědomé smyslové soustředění na naše okolí, připravenost reagovat. 
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V této úrovni jsme větší část dne. Pouze v hladině beta můžeme komplexně a aktivně 

pracovat se všemi smyslovými vjemy. 

(VALUCH, 1998; Nekonečný 1998b; Nešpor 1998) 

 Proces vnímání je závislý i na kvalitě pozornosti. V určitých případech dochází 

ke zkreslení vnímání například predikcí nebo jistým nastavením přesvědčení neboli 

sugescí ještě před vjemem nebo též vlivem zkušenosti předešlé. To zapříčiní ovlivnění 

vjemu a následkem působí na celkový prožitek jedince. Prožitkem, optimálním vjemem 

a vnímáním pro kvalitu života se zabýval Csikszentmihalyi (1996).  

 

2.6.1 Senzorická deprivace 

 

 Naše receptory produkují neustálý přenos informací, který zpracovává CNS. 

Tyto informace jsou filtrovány a tříděny tak, abychom neměli centrum zpracování 

informací přesycené a dokázali hodnotit situace objektivně. Naše pozornost se zaměřuje 

jen na ty informace, které pro nás mají v určité chvíli význam. Mezi těmito 

informačními kanály z různých center může pozornost přecházet. Signály s větší 

intenzitou jsou upřednostňovány, např. bolest, prudké světlo, silný zvuk. Díky procesům 

vybavování a vnímání celků lze reagovat také na varovná znamení racionálním 

uvážením. Díky vnímání se dokážeme v prostředí orientovat. Najdeme významné 

rozdíly mezi lidmi se všemi zdravými smysly a lidmi s nějakou receptorovou vadou. 

Jinak se orientuje a vnímá prostředí slepý člověk narozdíl od člověka neslyšícího. Jak 

asi vypadá život bez receptorů? Tyto stavy můžeme částečně simulovat v prostředí 

procedury floating. 

 Senzorická deprivace (senzorické strádání) je stavem organismu, který je 

vyvolán razantním omezením senzorických podnětů. Toho lze dosáhnout pouze 

v laboratorních podmínkách. Experimenty se senzorickou deprivací na dobrovolných 

pokusných osobách byly prováděny v letech 1951 – 1954 pod vedením kanadského 

psychologa D. O. Hebba. Experimenty probíhaly na lůžku ve zvukotěsné komoře, kde 

byla tma, pro redukci hmatových vjemů jim byly navlečeny zvláštní rukávníky. V této 

komoře byly zavřeni dva až tři dny. Ovšem absolutní senzorická deprivace není možná. 

Pokusné osoby uváděly, že postupně ztrácely koncentraci pozornosti, objevovalo se 

emoční rozladění a zmatek. Téměř u všech se začaly objevovat živé halucinace, které 

některé osoby začaly považovat za skutečné. Pokusy byly prováděny ještě poté v ohřáté 
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vodě, kde se osoby volně vznášely s maskou pro přívod vzduchu. Obrazy figur a scény 

se zobrazovaly v zorném poli už po několika hodinách senzorického strádání. 

(Nakonečný, 1998b) 

 

 

2.7 Relaxace 

 

 Podle Blumenfelda (1996), Drotárové (2003) a Hupky (1993) je relaxace 

z fyziologického hlediska uvolnění svalu, zrušení jeho napětí. Postupné prohloubení 

pocitu psychické relaxace, ale i relaxace svalové dochází po dlouhodobějším snížení 

dráždivosti motoneuronů. Je třeba zdůraznit, že relaxace není děj zcela pasivní. 

Z mozku totiž vychází útlum zprostředkovaný sestupnými míšními drahami. 

Dlouhodobá svalová aktivita vede k určitému stupni tělesné i duševní únavy. 

Všechny typy tenzí, které vznikly na základě nejrůznějších činností mají tendenci se 

kumulovat pokud nejsou včas relaxovány. Psychické a emoční tenze mají přímou vazbu 

na svalový systém a naopak. Nutnost uvolnění po právě zatěžujících tenzích pociťuje 

každý člověk. Díky souvislosti mezi psychikou a tělem je nejjednodušší použít zpětné 

vazby tohoto známého efektu: cestou relaxace kosterního svalstva je možno výrazně 

ovlivnit snížení psychické tenze. Na tomto principu pracují všechny druhy relaxačních 

cvičení. Jedním z důležitých předpokladů úspěšné relaxace je nerušený klid. Je nutné 

vědomě zrušit kladné i záporné vazby k okolnímu světu a zřeknout se pohotovosti 

reagovat na cokoliv zvenčí, vědomě zeslabit kontakty s vnějším prostředím již 

v přípravné fázi relaxace. (Machač, Machačová, 1984) 

Člověk, stejně jako zvířata, je pro krizové situace evolučně vybaven 

automatickou poplachovou reakcí. Psychickou tenzi (stres) lze aktuálně řešit podle 

biologických vzorců útok nebo útěk. Díky aktuálně neřešenému puzení k těmto 

aktivitám se v organismu kumuluje stresová energie, která není využita efektivně  

a proto může při dlouhodobých opakováních organismus poškozovat. Dlouhodobé 

zkušenosti ovšem ukázaly, že existuje výhodnější možnost využití našich schopností 

naučit se vědomému, aktivnímu a zklidňujícímu způsobu, který člověku usnadní 

vypořádat se se stresem jinou cestou. Bylo zjištěno na základě vědeckého zkoumání 

vědců (Cannon, Selye, Pavlov, Wallace, Benson), že má člověk možnost regulovat 

některé své přirozené fyziologické pochody. Má tedy možnost aktivně a vědomě 
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usměrnit své reakce na stresující podněty ve prospěch svého psychického a fyzického 

zdraví - využít autoregulace a relaxace. (Gregor, 1988; 1993, Joshi, 2007) 

Zklidněním dechu, uvolněním svalstva těla se aktivuje parasympatická část 

ANS, která svou regulací sníží tlak krve, tepovou frekvenci a mozek se dostane do 

nižšího pásma mozkových vln. Z původního pásma beta přejde do hladin alfa, kde se 

projeví sníženým psychickým napětím, kde mysl méně reaguje na podněty z vnějšího 

prostředí a nezabývá se ani soustředěným myšlením. Je to stav odpočinku duše i těla při 

plné bdělosti, který je doprovázen i podmíněn příjemnými až slastnými pocity 

v návaznosti na zvýšenou tvorbu a vylučování přirozených opiátů z endokrinního 

aparátu. Setrvání v hladině alfa posiluje a regeneruje všechny životní funkce a vylučuje 

souběžnou přítomnost i rozvoj jakéhokoliv onemocnění. (Valuch, 1998) 

 Dovalil (2005) uvádí v kapitole o regulaci aktuálních psychických stavů ve 

sportu rozdělení regulačních technik do čtyř základních skupin: 

- snížení aktivace (dechové cvičení, masáž, relaxace, spánek) 

- zvýšení aktivace (koncentrace, přesvědčování, zpěv, pokřiky, hudba) 

- snížení negativních prožitků neúspěchu (odvedení pozornosti, kompenzace, 

vyslechnutí, relaxace) 

- odstranění psychologických důsledků únavy (relaxace, spánek, fyzioterapeutické 

procedury) 

 

 

2.7.1 Relaxační metody 

 

 Relaxačních metod je několik, všechny ale více či méně navazují na jógové 

relaxační cviky. Vyjmenuji zde alespoň ty základní a nejpoužívanější: 

- Schultzův autogenní trénink 

- relaxačně aktivační metoda Machače 

- progresivní svalové relaxace Jacobsona 

- jóga 

- Kretschmerův aktivně hypnotický trénink 

Všechny tyto metody mají stejné některé základní prvky, především relaxaci a 

koncentraci a patří k nim neoddělitelně autoregulační dechové cviky. 

(Gregor, 1988; 1993, Machač, Machačová, Hoskovec, 1988) 
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2.7.2 Druhy mozkových vln 

 

Činnost mozku probíhá na elektrickém principu. Všechny mozkové buňky spolu 

komunikují pomocí neustálých elektrických výbojů. Mozek je tedy jakýmsi 

generátorem bioelektrického stejnosměrného proudu s velikostí 5 až 210 mV 

(mikrovoltů) a s mozkovou výkonovou frekvencí 0,5 až 40 Hertzů. Součet těchto 

signálů vytváří celkovou elektrickou aktivitu, která se dá zaznamenat pomocí 

elektroencefalografu. Frekvenční rozsah mozku se dělí pro zjednodušení do čtyř skupin, 

tzv. hladin vědomí. Jednotlivé hladiny vědomí mají tedy různou frekvenci a každá 

odpovídá jinému duševnímu i tělesnému stavu. (Vojáček 1988; Wilson 1995) 

 

Beta vlny (13 - 30 Hz) 

Tyto vlny převládají v normálním bdělém stavu vědomí. Při vyšších frekvencích 

nastávají stresové stavy nebo stavy napětí. Zde probíhá logicko-analytické myšlení, 

často se projevují neklidem, stresem, zlostí nebo strachem. Pozornost je vedena vně  

a směřuje k problémům spojeným s okolím. 

 

Alfa vlny (8 - 13 Hz) 

Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti 

nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají 

představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých 

ztrát vzniklých třením. 

 

Theta vlny (4 - 8 Hz) 

Tyto mozkové vlny charakterizují stav hlubokého uvolnění, meditace, určité fáze 

spánku. Při theta frekvencích lze nacházet v bdělém stavu vědomí neobvyklá řešení 

problémů, mohou nastat hluboké náhledy, rozvoj intuice a vize. 

 

Delta vlny (0 - 4 Hz) 

Delta frekvence se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého 

uvolnění. Tyto mozkové frekvence doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci. 
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2.8 Voda - základ procedury floating 

 

 Jako nejdůležitější prvek je v této proceduře považována voda. Její hustota  

a složení se nejvíce podobá vodě v Mrtvém moři. 

 

2.8.1 Mrtvé moře 

 

Mrtvé moře je unikátní slané bezodtokové jezero, které se nachází na hranicích 

Jordánska a Izraele. Vzniklo asi před 3 miliony lety na rozsedlině po velkém vrásnění 

zemské kůry. Mrtvé moře je nejníže položená vodní plocha na Zemi, leží 400 m pod 

úrovní hladiny moře. Rozloha Mrtvého moře je 1050 km2, jeho délka je 75 km, šířka se 

pohybuje mezi 3 až 18 km. Hloubka dosahuje až 365 metrů. Jeho delší břehy lemují 

vysoké pusté kopce a pohoří, které dosahují výšky i přes 400 metrů, a jsou tak zhruba 

na úrovni hladiny Středozemního moře. Do moře ústí řeka Jordán a několik říček 

pramenících na východ a na západ odtud. Voda z Mrtvého moře se uvolňuje pouze 

vypařováním. 

Mrtvé moře je nejslanějším mořem na světě. Jeho voda má tak vysokou hustotu, 

že nás udrží na hladině bez našeho vlastního úsilí. Vysoký obsah solí ve vodě tu 

vylučuje jakýkoliv život. Nežijí zde žádné vyšší organismy ani rostliny, ale jen 11 druhů 

vysoce specializovaných mikroorganismů. Mrtvé moře je nasyceno více než z 30% 

minerály, což je 10x více než jiná moře. Vysoká koncentrace minerálů má blahodárný 

účinek při léčbě kožních nemocí - lupenky, ekzémů, akné a při léčbě revmatických a 

respiračních problémů. Pouštní klima má za následek neustálé vypařování vody, za 

tisíciletí se Mrtvé moře stále zmenšuje a solí v něm přibývá. Složení soli z Mrtvého 

moře je charakteristické vysokým obsahem některých minerálů, především solí hořčíku 

- asi 30%, draslíku - asi 22%, vápníku, bromu a dalších. Koncentrace minerálů 

stimuluje metabolické funkce v buňkách a podporuje tak regeneraci - obnovu buněk. 

Voda Mrtvého moře obsahuje 21 minerálů a stopových prvků. Na rozdíl od 

jiných moří, 12 těchto prvků má v tomto moři svůj jedinečný výskyt a některé z nich 

jsou uznávané a vysoce ceněné pro přínos pocitů uvolnění, vyživování pleti, aktivaci 

oběhového systému a zmírnění revmatických potíží a metabolických poruch. Díky své 

nadmořské "nížce" je tu další vrstva atmosféry, která filtruje určitou část ultrafialových 

paprsků, takže slunce neozařuje pokožku s takovou intenzitou, jak by se podle polohy 

zdálo. Tato dodatečná vrstva také zajišťuje větší množství kyslíku. U Mrtvého moře je 
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ho o 10% více než ve velkých městech a o 5% více než v jiných mořských lázních. Toto 

místo je ideální pro astmatiky a alergiky. 

(Janča, 2000; www.deadsea.co.il, www.mrtvemore.com) 

 

2.8.2 Hlavní složení Mrtvého moře 

 

 Hořčík - je součástí kostí, zubů, účastní se přenosu nerovových vzruchů, 

svalových stahů. Navíc se podílí na správné činnosti metabolismu, zlepšuje imunitní 

funkce, zabraňuje vzniku ledvinových kamenů a srdečním nemocem. Pomáhá také čelit 

psychicky zátěžovým stavům a únavě nevysvětlitelného původu. Účastní se řízení 

činnosti více než 300 životně důležitých enzymů. Hořčík reguluje srdeční rytmus 

a svalové stahy, uvolňuje svalové napětí a navozuje relaxaci. Zlepšuje mentální procesy, 

u starších lidí zlepšuje paměť, úsudek a myšlení. Chrání rovněž proti infarktu. Je zcela 

nezbytný k udržení zubní skloviny a zvyšuje odolnost proti kazivosti zubů. Jeho 

nedostatek se projevuje poruchami hybnosti, křečemi, brněním, celkovou ochablostí, 

projevy výrazné nervozity a úzkosti, podrážděností. Výrazně zpomaluje procesy 

stárnutí, regeneruje celý organismus. Je antialergický a snižuje přecitlivělost kůže. 

Draslík - spolu se sodíkem udržuje rovnováhu tekutin v těle, pozitivně ovlivňuje krevní 

tlak a srdeční rytmus a je nezbytný pro přenos nervových vzruchů. Draslík je důležitý 

pro svalovou aktivitu. Zlepšuje buněčný metabolismus, udržuje optimální úroveň 

vlhkosti pokožky a omezuje praskání jemných cévek. Při nedostatku draslíku trpí 

postižený apatií, pomateností, extrémní žízní, srdečními a dýchacími problémy. 

Vápník - Vápník je důležitý pro tvorbu kostí a zubů. Má pro buňky pokožky a celého 

těla posilňující účinky a aktivuje enzymy. 

Brom - má dezinfekční účinky, pomáhá hojit kožní nemoci, např. lupenku, zklidňuje 

citlivá nervová zakončení v pokožce, dále je nezbytný pro správnou funkci štítné žlázy. 

Zinek - urychluje hojení ran, působí proti akné a podporuje obnovu buněk. 

Chlor  - má dezinfekční účinky a zlepšuje vyváženost minerálů v buňkách. 

Sodík - je důležitý pro udržení osmotického tlaku a iontové síly tělních tekutin. Při 

nedostatku člověk trpí pocitem únavy a křečemi svalů. Napomáhá látkové výměně mezi 

buňkami a umožňuje z nich vylučovat toxické látky. 

(Janča, 2000; www.deadsea.co.il, www.mrtvemore.com) 
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2.9 Floating 

 

 

2.9.1 Popis procedury floating 

 

Floating – známý též jako terapie mrtvého moře, znamená „vznášení se“ v silně 

mineralizované vodě. Patří zřejmě k jedněm z nejefektivnějších a nejúčinějších 

prostředků působících proti stresu, které jsou zde na trhu volně k dispozici. Nyní se 

floating využívá ve větším měřítku k léčbě širokého spektra onemocnění.  

Nové výzkumy floatingu pravidelně odhalovaly přínosy pravidelných aplikací. 

Účinky této metody jsou kumulativní, tedy čím pravidelněji tuto proceduru aplikujete, 

tím lépe pro sebe a své tělo můžete udělat. Díky efektu, který přináší je využívána pro 

regeneraci těla i duše. Tuto proceduru můžete v dnešní době nalézat častěji díky svým 

léčebným účinkům v léčebných lázních, fitness centrech, nemocnicích, sportovních 

klubech a jiných komerčních prostorách. 

V této nádrži mnoha různých tvarů je důležitou součástí procedury samotná 

kapalina. Je jí roztok MgSO4 (magnézium sulfát) s 30% podílem ve vodě. Svou 

hustotou vytvoří vztlakovou sílu, která udržuje člověka jednou třetinou těla nad 

hladinou. Říkáme tomu „Floating effect“. Tato kapalina je izotermní, tj. teplotně blízká 

lidskému tělesnému jádru. Stejně tak vzduch, který v nádrži je, je udržován na 

izotermním bodu řídící jednotkou, která řídí i ohřev a čištění vody. Čištění roztoku 

probíhá velice důkladně přes několik druhů filtrace a ultrafialovou lampu. Důležitým 

aspektem nádrže je její uzavíratelnost, která má dvě funkce. Těmi jsou vytvoření 

izolovaného prostoru, jak vytvoření svého soukromí, tak izolace od zvuku a světla 

a udržení indiferentního prostředí, které vytváří iluzi homogenity prostoru okolo 

člověka. 

Pokud bude v nádrži vypnuté osvětlení i hudba, bude mysl unášena do stavu 

hluboké relaxace. Díky senzorické deprivaci prochází přes retikulární formaci minimum 

vzruchů, mozková kůra nedostává informace ke zpracování a následně se zpomaluje 

frekvence mozku do pásma alfa. Takto dochází ke kvalitní relaxaci a regeneraci fyzické 

i duševní stránky člověka. Podle Lillyho a Shirleyho teorie má mozek, nemusí-li se 

zabývat vnějšími podněty, tendenci obrátit se do nitra. Osoba si poté lépe uvědomuje 

své vnitřní mentální a biologické pochody a měla by být schopna je vědomě ovládat. 



 - 40 - 

Terapeuti, kteří tuto proceduru aplikovali na svých pacientech potvrzují, že 

flotační lázeň může napomoci k uvolnění stresu nebo potíží se stresem spojených, jako 

je nespavost a úzkost. Soudí se, že úplná relaxace může přispět k utišení bolesti, může 

pomoci lidem, kteří chtějí přestat s kouřením a alkoholikům, kteří podstupují odvykací 

kůru. Terapeuti mají většinou kvalifikaci v jiném oboru, kterou provozují než ve spojení 

s flotační lázní. Některé nádrže mají zabudované podvodní reproduktory a tak může 

pacient během lázně podstupovat živé nebo reprodukované sezení hypnoterapie, 

psychoterapie nebo meditace. 

 

 

 

2.9.2 Historické kořeny 

 

Floating je relaxačně rehabilitační procedura, která vznikala v padesátých letech 

dvacátého století. Americký neurofyziolog profesor Dr. John C. Lilly vyvinul první 

flotační nádrž v roce 1950. Hlavní zdokonalování nádrže probíhalo do roku 1970. 

V Lillyho první nádrži byla flotující osoba ve svislé poloze kompletně ponořená a 

dýchání bylo umožněno podvodní maskou s přívodem vzduchu hadicí. Lilly navrhl 

nádrže jako jakýsi systém, který mu pomohl vyšetřovat vědomou aktivitu mozku. 

Během svého působení v Národním institutu duševního zdraví (NIMH) v Bethesda, 

Maryland se Dr Lilly a jeho kolega Jay Shirley začali zajímat o původ vědomé aktivity 

mozku. Chtěli vědět zda mozek potřebuje externí stimuly, aby udržel vědomé stavy 

aktivní. Začli tak vyvíjet systém, který by omezil stimulaci prostředí co nejvíce. 

Postupně se nádrž za ta léta výzkumu zdokonalovala a byla zjednodušena do současné 

podoby. Doktor Lilly zjistil, že by mohl osoby nechat klidně plovat na hladině, kdyby 

použil hustou kapalinu, která má vztlakovou sílu dostatečně velkou natolik, aby se tělo 

výzkumné osoby neponořilo. Tím by tak bylo umožněno volné dýchání bez masky. 

Po mnoho let byly floatační nádrže využívány pouze výzkumníky ve 

výzkumných ústavech a na univerzitách, ale od roku 1983 se stávaly v USA stále více 

populární. Výzkumy prokázaly spousty pozitivních účinků, které nyní můžou využívat 

lidé z běžné populace.  
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2.9.3 Prostředí procedury floating 

 

 Vnitřní prostředí procedury floating je funkčně nastaveno tak, aby dokázalo 

eliminovat podněty zrakové, zvukové, hmatové i gravitační. Tuto funkci plní nádrž, 

roztok a vzduch. Díky uzavíratelnému prostředí je uvnitř vany tma a ticho. Pro člověka 

je zde spousta prostoru a proto lze zaujmout téměř jakoukoliv polohu na hladině 

kapaliny. Toto prostředí s minimem podnětů pro receptory nervového systému pomáhá 

relaxačnímu procesu, který nastupuje velice rychle.  

 Doba běžného pobytu v nádrži je v časovém rozmezí mezi 30 minutami až 

dvěmi hodinami. Nejčastější doba relaxace ve floatigu je kolem 50 minut. 

Doporučovaná aplikace je od jedné aplikace týdně po jednu aplikaci měsíčně. Zpočátku 

je výhodnější aplikovat častěji, než-li si návštěvník a jeho organismus na proceduru 

navyknou.  

 

 

 

2.9.4 Technické parametry 

 

Floating se skládá z těchto základních částí: 

- speciální vana 

- pracovní jednotka 

- roztok 

- elektrické zařízení 

- ovládací pult 

 

Floating tank je plastová skořepina (PVC, polypropylen a nerezová ocel) ve tvaru 

vejce o délce 2,5 m, šířce 1,6 m a výšce 1, 2 m. Je složena ze spodní vany a horní 

poloviny – krytu vany. V horní části je umístěno víko, které umožňuje vstup dovnitř 

vany. Tepelnou izolaci tanku zajišťuje polyuretanová pěna vyplňující skořepinu. Náplň 

tvoří 550 l vody o teplotě  36,5°C (+/- 0,5°C), hustotě 1,26 – 1,3 kg / dm2 

a 350 kg magnézium sulfátu (MgSO4). Roztok se čistí v dokonalé filtrační jednotce 

opatřené UV zářičem s průtokovým ohřívačem vody. Do prostoru nad hladinou je 

vháněn vyhřívaný vzduch. Tank má pod hladinou osvětlení a v meziplášti jsou umístěny 
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reproduktory pro přenos relaxační hudby. Uvnitř jsou po stranách umístěna tlačítka na 

ovládání světla, trysek a reprodukce. (www.alico.cz) 

Technické parametry jsou uvedeny v příloze jakožto materiál vydaný výrobcem. 

 

 

2.9.5 Indikace a kontraindikace 

 

(alico.cz; floating.wz.cz; Jandová 2009; Hutchison, 1884) 

Indikace procedury  

- bolestivý vertebrogenní syndrom krční páteře, hrudní páteře, bederní páteře na 

podkladě degenerativních změn páteře, na podkladě poúrazových stavů 

- stavy po operacích krční, bederní páteře 

- stavy po operacích výhřezu meziobratlových plotének 

- vrozené vady páteře – skoliosy a kyfosy v dětském věku 

- Scheuermannova nemoc 

- revmatologická onemocnění 

- degenerativní změny kloubů – artrózy 

- poúrazové stavy kloubů – stavy po zlomeninách 

- stavy po distorzích, stavy po zhmožděninách kloubů, stavy po operacích kloubů 

- stavy při náhradách kloubů 

- lehčí formy periferních obrn 

- kožní onemocnění – lupenka, atopický ekzém 

- deprese, stres 

- relaxační vliv – únavový syndrom 

 

Kontraindikace procedury: 

- akutní horečnaté onemocnění dýchacích cest 

- těžká anémie 

- sklon k záchvatům 

- velkoplošné bakteriální a virové kožní infekce 

- poruchy hojení ran 

- abusus alkoholu a drog 

- klaustrofobie 
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2.9.6 Možné účinky floatingu 
 

(Jandová, 2009; Hutchison, 1884; Lilly, 1977; 2001) 

Fyziologické účinky: 

- prokrvení kůže 

- hydratace kůže 

- aktivita parasympatiku 

- eliminuje stresové hormony 

- produkuje relaxační hormony 

- snížení tlaku krve, tepu a dechu 

- spouštění anabolických dějů 

- snižení produkce kortizolu, ACTH, kyseliny mléčné a adrenalinu 

- urychlení rehabilitace a regenerace 

- posiluje imunitní funkce 

- zvyšuje sportovní výkonnost 

 

Neurologické účinky 

- snížení nervosvalové excitace 

- snížení bolesti 

- snížení svalové tenze 

 

Psychologické účinky 

- navození relaxace 

- snížení mozkové frekvence 

- snížení úzkosti, stresu a pocitu únavy 

- zlepšení problému nespavosti 

- zlepšení nálady a lepší tělesné pocity 

- lepší paměťové schopnosti 

- snížení mozkové frekvence z beta do nižších frekvencí alfa, theta i delta 

- vytváří mentální jasnost, bdělost 

- zlepšuje hypnoterapii a auto-hypnózu 

- zvyšuje kreativitu, řešení problémů, vizualizaci 

- umožňuje osvobození od fobií zlozvyků a závislostí 
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2.9.7 Výzkumy floatingu v zahraničí 

 

 

Tato procedura upoutala pozornost mnoha výzkumníků, kteří chtěli zjistit, jaký 

vliv má na lidský organismus a jaký má dopad na lidské zdraví. 

Ve výzkumu (Jacobs, 1984) se vědci pokoušeli zjistit účinky krátkého pobytu 

v nádrži s instrukcemi a vedeným průběhem na relaxaci. Kontrolní skupina relaxovala 

ve standartním prostředí. Zjištěním bylo, že subjektivní pocit z relaxace byl 

intenzivnější, fyziologické znaky (elektromyogram, galvanické kožní reakce, periferní 

kožní teploty, systoliský a diastolický krevní tlak) byly významně nižší než u pre-test  

a post-testové skupiny. Výzkum ukázal na to, že se může tato procedura použít pro 

zdravé jedince jako účinný prostředek k výuce snižování systolického a diastolického 

tlaku a zvýšit jejich subjektivní vnímání relaxace. 

Výzkum (Turner, 1983) se zabýval účinky relaxace, které umožňuje prostředí 

bez stimulace (REST), na hormonový systém. Sledována byla hladina kortizolu 

v plazmě, adrenokortikotropního hormonu (ACTH) a luteinizačního hormonu. Jedna 

skupina v prostředí bez stimulace a kontrolní skupina ve standartním prostředí. V tomto 

výzkumu bylo zjištěno, že vlivem opakované relaxace v prostředí bez stimulace dochází 

ke snížení činnosti kůry nadledvin. 

Další studie (Turner, 1989) se zabývala výzkumem vlivu přítomného světla 

v prostředí snížené stimulace a jaký dopad to bude mít na hladinu kortizolu, srdeční tlak 

a subjektiví náladu. Výsledek výzkumu ukázal, že není příliš velký rozdíl mezi flotací 

se světlem nebo bez něj. 

Ve výzkumu se Lann (2010) zabývá aspekty úmrtí jedné osoby při flotaci. Úmrtí 

při této proceduře jsou velice ojedinělá a tento případ měl na vinu zřejmě podíl alkoholu 

v kombinaci s farmaky. Na důkladném lékařském a toxikologickém vyšetření této ženy, 

která měla floating ve svém domě, byla nalezena přítomnost etanolu (0,27%) a směs 

volně prodejných léků a uklidńující léky na předpis. Nesprávné užívání této procedury 

může způsobit zátěž pro organismus a proto je třeba brát zvláštní ohledy na bezpečnost 

užívání. 

Výzkumy, které se zabývají dopadem na lidské zdraví a lidské tělo, uvádějí ve 

velké většině pozitivní hodnocení této procedury. Co se týče zahraniční literatury, velmi 

často je evidentní pozitivní postoj v souvislosti práce s tělem a myslí. Existují způsoby, 

jak lze podpořit pozornost, paměť, vizualizaci, potlačit bolest, odvykat návykům a 
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zlozvykům a odbourávat úzkosti, strach a depresi. (Hutchison 1986, Hutchison 1984, 

Lilly 1977) 
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3 Metodika práce 

 

3.1 Vymezení pojmu 

 

Floating je regeneračně relaxační procedura, která je podle mého názoru v české 

republice využívaná v poměrně malé míře. Například v Anglii existuje asociace 

floatingu (The Floating Association, www.floatationtankassociation.net), která sdružuje 

cca. 19 relaxačních center provozujících tuto proceduru. Existuje také např. Německá 

asociace floatingu, kde je registrováno více než 50 provozoven (www.floating-

verband.de). U nás v České republice nic podobného neexistuje, přesto lze pomocí 

vyhledavače Google.cz nalézt přes 20 provozoven. Procedura umožňuje regeneraci 

fyzickou i psychickou a navozování relaxačních stavů; rychlou efektivní regeneraci. Pro 

své účinky má další uplatnění v lázeňství a rehabilitaci pacientů. Je efektivní při 

hydrokinezioterapii, zvláště u pooperačních stavů po protéze kyčle, kolenou, operacích 

ramenních kloubů aj. Jsou také známy účinky dermatologické, např. rychlejší hojení 

jizev, tlumení ekzémů atp. 

 

3.2 Úkoly práce 

 

- Studium literatury zabývající se fyzikálními a regeneračními procedurami, 

psychickými stavy a jejich regulací. 

- Vyhledání provozovatelů procedury a zjištění rozsahu poskytovaných služeb. 

- Vyhledání a sestavení skupin klientů pro záznam informací z prožitku a popisu 

dojmů z prostředí této procedury. 

- Vytvoření anket pro dvě skupiny klientů a pro provozovatele procedury. 

- Zaznamenání informací z anket a porovnání obou skupin. 

- Zjistit a porovnat prožitky z procedury v obou skupinách. 

- Zjistit míru využívání této procedury, provozní podmínky, odborné znalosti 

provozovatelů a informovanost klientů. 

- Vyhodnotit výzkum. 
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3.3 Metoda výzkumu 

 

Tato diplomová práce má charakter kvalitativního empirického výzkumu. Pro výzkum 

byla použita explorativní metoda prostřednictvím techniky nestandardizovaných anket 

s uzavřenými a otevřenými otázkami. Byly vytvořeny tři druhy anket. První pro klienty 

s první návštěvou procedury floating, druhá pro klienty s pravidelnou návštěvností, třetí 

pro provozovatele této procedury s cílem zjistit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. 

Sledovaným souborem je skupina dvaceti osob, 10 osob s první návštěvou procedury 

a 10 osob proceduru pravidelně navštěvujících.  (Hendl, 2004, Hendl, 2005) 

Pro výzkumné šetření byla využita provozovna v Bělehradské ulici v Praze. Na každou 

pokusnou osobu byla procedura aplikována po stejnou dobu 55 minut. Lišila se pouze 

denní doba užívání a to v čase v rozmezí od 10 do 16 hodin. Výzkum byl uskutečněn 

v měsíci březnu a dubnu v roce 2010. 

 

3.4 Charakteristika sledovaného souboru 

 

Sledovaným souborem pro anketní šetření je soubor dvaceti osob ve dvou skupinách. 

Skupina (1) je soubor 10 osob s první návštěvou procedury, věkové rozmezí 22 – 27 let.  

 

Tabulka č.1  Skupina osob pro anketu (1) 

Klient Pohlaví V ěk Povolání 
K1 Žena 24 Účetní asistentka 
K2 Žena 25 Studentka 
K3 Žena 26 Obchodní zástupce 
K4 Žena 22 Studentka 
K5 Žena 24 Studentka, Večerní asistentka 
K6 Žena 25 Studentka 
K7 Žena 26 Studentka 
K8 Muž 27 Obchodní zástupce 
K9 Žena 24 Studentka 
K10 Žena 24 Učitelka TV 
 

Skupina (2) je soubor 10 osob s pravidelnou návštěvností procedury  

(více než 5 návštěv) ve věku 21 – 55 let.  
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Tabulka č.2  Skupina osob pro anketu (2) 

Klient Pohlaví V ěk Povolání 
L1 Muž 34 Podnikatel 
L2 Muž 39 Manažer 
L3 Žena 29 Vedoucí prodejny 
L4 Muž 36 OSVČ 
L5 Muž 32 Manažer 
L6 Žena 34 Úřednice 
L7 Žena 41 OSVČ 
L8 Žena 21 Studentka 
L9 Žena 38 Umělec 
L10 Muž 55 Projektant 
 

Skupina (3) jsou 3 pracoviště s procedurou floating.  

 

Skupina provozoven (3): 

(1) Provozovna z Bělehradské ulice v Praze, (2) Provozovna v Lázních Olomouc, (3) 

Provozovna v Penzionu Kubíčkovi.
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3.5 Plán výzkumu 

 

- studium potřebné odborné literatury 

- výběr pracoviště procedury floating 

- sestavení anket 

- vytvoření souborů osob 

- vyplnění anket 

- rozeslání anket 

- zpracování anket 

- zhodnocení výsledků 

 

3.6 Popis ankety 

 

Všechny ankety jsou vytvořeny z otevřených a uzavřených otázek vlastní konstrukce. 

Odpovědi osob jsou zaznamenávány do anket (1) ručně a (2), (3) elektronicky. Anketa 

pro skupinu (2) má o několik otázek více než anketa pro skupinu (1). Důvodem je 

posouzení důvodů a souvislostí opakované návštěvnosti. Ankety se nalézají v příloze 

diplomové práce. ( Příloha I, II a III) 

 

3.7 Sběr dat 

 

Ankety souboru (1) byly vyplněny přibližně hodinu po proceduře s osobní 

asistencí s případným slovním upřesněním otázek. Doba strávená ve floatingu byla  

55 minut. Ankety souboru (2) byly odeslány pravidelným návštěvníkům procedury  

e-mailem a byly vyplněny elektronicky. Ankety souboru (3) byly odeslány e-mailem 

provozovatelům všech nalezených pracovišť a vyplněné byly zaslány zpět elektronicky. 

 

3.8 Analýza dat 

 

 Krátké odpovědi z anket jsou zpracovány do tabulek a dlouhé slovní odpovědi 

jsou sepsány do stručných vět. Pro tabulkové zpracování jsem použil program Microsoft 

Excel. Na výsledky obou anket jsem použil metodu srovnávání (pozorování výsledků 

a vyvozování závěrů). 
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4 Výsledky 

 

Anketa (1) pro klienty po první návštěvě procedury floating 

 

Tuto anketu vyplnili návštěvníci procedury zhruba hodinu po užití procedury. 

 

Otázka č. 1 

Jaký provozujete sport či jinou fyzickou aktivitu? 

 

Tabulka č. 3  Provozované sportovní aktivity osob. 

Klient Sport závodn ě (Z) / rekrea čně (R) 
K1 kolo, aerobic R 
K2 - - 
K3 plavání, snowboard R 
K4 lyžování, aerobic R 
K5 tanec R 
K6 badminton, fotbal Z 
K7 volejbal, spinning R 
K8 freeride R 
K9 jóga R 
K10 florbal Z 
 

90% (9 z 10) osob provozuje aktivně sportovní aktivitu. 

 

Otázka č. 2 

Jaké jiné procedury ještě navštěvujete? 

 

Tabulka č. 4  Navštěvované procedury osobami. 

Klient využívané procedury 
K1 masáž 
K2 - 
K3 masáže 
K4 masáž, sauna, wellness 
K5 masáž 
K6 - 
K7 - 
K8 - 
K9 masáž 
K10 vířivka 
 

60% osob využívá i jiné procedury, z toho největší podíl tvoří masáže (50%), vířivku 

v\užívá 10% osob a 40% osob nevyužívá žádné další procedury. 
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Otázka č. 3 

Konzultovali jste vhodnost návštěvy floatingu se svým lékařem? 

 

Tabulka č. 5  Předchozí konzultace s lékařem. 

Klient konzultace s léka řem 
K1 ne 
K2 ne 
K3 ne 
K4 ne 
K5 ne 
K6 ne 
K7 ne 
K8 ne 
K9 ano 
K10 ano 
 

80% osob nekonzultovalo vhodnost návštěvy této procedury se svým lékařem, 20% ano. 

(tato procedura zřejmě nepůsobí rizikovým dojmem) 

 

Otázka č. 4 

Domníváte se, že máte o floatingu dostatek informací? 

 

Tabulka č. 6  Dostatek informací o proceduře. 

Klient dostatek informací 
K1 ano 
K2 ne 
K3 ne 
K4 ne 
K5 ano 
K6 ne 
K7 asi ano 
K8 ano 
K9 ne 
K10 ne 
 

60% (6 z 10) osob se domnívá, že má nedostatečné informace o proceduře. 

- Detailní informace o proceduře nejsou snadno dostupné, dotazovaní ani nevěděli, kde 

podrobné informace najít. 
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Otázka č. 5 

Jaký byl důvod pro vyzkoušení této procedury? 

 

Tabulka č. 7  Uvedené důvody první návštěvy procedury. 

Klient D ůvody 
K1 uvolnění těla, uvolnění mysli, regenerace pokožky 
K2 nová zkušenost 
K3 nová zkušenost 
K4 nová zkušenost 
K5 doporučení známého 
K6 nová zkušenost 
K7 nová zkušenost 
K8 nová zkušenost 
K9 doporučení známého 
K10 regenerace svalstva 
 

60% osob vyzkoušelo proceduru z důvodu získání nové zkušenosti, 20% osob na 

základě pozitivní reference, 20% osob z důvodu regenerace a uvolnění 

- Díky zajímavé propagaci procedury měli osoby chuť vyzkoušet uváděné účinky. 

 

Otázka č. 6 

Jaké máte zdravotní problémy? 

 
Tabulka č. 8  Zdravotní problémy osob. 

Klient zdravotní problém 
K1 ne 
K2 ne 
K3 hypertenze 
K4 ne 
K5 nízká imunita 
K6 ne 
K7 hypertenze 
K8 ne 
K9 atopický ekzém 
K10 skon k epilepsii 
 

50% osob nemá žádné zdravotní problémy, 20% hypertenzi, 10% nízkou imunitu, 10% 

atopický ekzém, 10% má sklon k epilepsii 
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Otázka č. 7 

Jaké máte psychické problémy? 

 

Tabulka č. 9  Psychické problémy osob. 

Klient psychický problém 
K1 kolísavé změny nálad 
K2 ne 
K3 poruchy spánku 
K4 ne 
K5 ne 
K6 ne 
K7 ne 
K8 ne 
K9 ne 
K10 ne 
 

80% osob nemá žádný psychický problém, 10% kolísavé změny nálad, 10% poruchy 

spánku 

- Většina osob uvádí, že žádné problémy nemá, spoléhat však na výpovědi nemůžeme. 

 

Otázka č. 8  

Víte jaké zdravotní stavy neumožňují návštěvu procedury floating? 

 

Tabulka č. 10  Uvedené zdravotní stavy neumožňující návštěvu procedury. 

Klient znalost kontraindikací 
K1 klaustrofobie 
K2 nevím 
K3 problémy s tlakem 
K4 přenosné kožní choroby 
K5 klastrofobie 
K6 nevím 
K7 klastrofobie 
K8 nevím 
K9 nevím 
K10 ano 
 

40% osob neví jaké jsou kontraindikace této procedury, 30% uvedlo klaustrofobii, 10% 

přenosné kožní choroby, 10% problémy s tlakem, 10% nebylo konkrétních 

- Interpretace pojmu kontraindikace je pro některé osoby obtížná.
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Otázka č. 9 

Jaké pocity Vás při proceduře provázeli? 

 

Tabulka č. 11  Pocity v průběhu procedury. 

Klient pocity v pr ůběhu procedury 
K1 klid, uvolnění, relaxace 
K2 ztráta orientace, relaxace, požitek z uvolnění 
K3 uvolnění, relaxace, pocit euforie 
K4 relaxace 
K5 relaxace, uvolnění, euforie 
K6 stísněnost, relaxace 
K7 spánek, uvolnění, iluze 
K8 relaxace 
K9 úplné svalové uvolnění, polospánek 
K10 relaxace 
 

100% osob cítilo uvolnění nebo relaxovaný stav, 20% usnulo, 10% cítilo stísněnost 

- Při první návštěvě působí procedura relaxačně. Hladina uvolnění je však relativně 

nízká viz tabulky č. 13 a 14. 

 

Otázka č. 10 

Jak na Vás působí procedura po fyzické stránce? 

 

Tabulka č. 12  Působení procedury po fyzické stránce. 

Klient p ůsobení procedury po fyzické stránce 
K1 uvolněné svalstvo, hebkost pokožky, lepší stav vlasů, nehtů a pokožky dlaní 
K2 útlum všech bolestivých podnětů 
K3 uvolnění, prožitek slasti 
K4 pozitivní účinky 
K5 pozitivní účinky 
K6 svalové uvolnění 
K7 pozitivní účinky 
K8 svalové uvolnění, uvolnění páteře 
K9 pozitivní účinky 
K10 bolest hlavy, svalové uvolnění, zlepšení stavu pokožky 
 

50% osob uvedlo uvolnění svalstva, 40% osob uvedlo pozitivní účinky a dále 

nespecifikovalo, 20% uvedlo zlepšení pokožky. 

- Všichni uvedli příjemné a pozitivní působení na tělo. 
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Otázka č. 11 

Uveďte míru fyzického uvolnění: 

 

Tabulka č. 13  Uvedená míra fyzického uvolnění při proceduře. 

Klient fyzické uvoln ění 
míra uvoln ění úplné částečné žádné 
K1   X   
K2   X   
K3   X   
K4   X   
K5 X     
K6   X   
K7 X     
K8   X   
K9 X     
K10   X   
 

70% osob udává, že se uvolnilo částečně a 30% osob se uvolnilo úplně. 

- Míra fyzického uvolnění může být částečná například z důvodu zkoumání nového 

prostředí, obav z potopení hlavy, z nevědomého držení části těla v napětí atp. 

 

 Otázka č. 12 

Jak na Vás působí procedura po psychické stránce? 

 

K1 uvedla: „P říjemnější, hezčí a pozitivní myšlenky nežli při příchodu, zažívala jsem 

pocit štěstí.“  

K2 uvedla: „Uvolnila jsem se a všechny mé problémy šly stranou, prožila jsem klid a 

pohodu.“ 

K3 uvedla: „Prožila jsem stav klidu a pohody.“ 

K4 uvedla: „Procedura na mě působí velice pozitivně.“   

K5 uvedla: „Procedura na mě působí velice pozitivně.“   

K6 uvedla: „ Zpočátku nebylo jednoduché se uvolnit, později jsem už relaxovala.“  

K7 uvedla: „P říjemně jsem si odpočinula.“  

K8 uvedla: „Dokázal jsem vypnout od svého každodenního stresu.“  

K9 uvedla: „M ěla jsem vysoké očekávání, dokázala jsem se úplně uvolnit, ale čekala 

jsem od procedury více.“ 

K10 uvedla: „Odpoutala jsem se od svého okolí a vnímala jen své nitro.“  

- Všechny osoby se cítili při a po proceduře příjemně a uvolněně.
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Otázka č. 13 

Uveďte míru psychického uvolnění:  

 

Tabulka č. 14  Uvedená míra psychického uvolnění při proceduře. 

Klient psychické uvoln ění 
míra uvoln ění úplné částečné žádné 
K1 X     
K2 X     
K3   X   
K4   X   
K5 X     
K6   X   
K7 X     
K8   X   
K9   X   
K10   X   
 

60% osob udává, že se psychicky uvolnilo částečně a 40% se uvolnilo úplně 

- K psychickému uvolnění je často potřeba uvolnění fyzické. 

  

Otázka č. 14 

Máte zkušenost s nějakými relaxačními technikami? 

 

Tabulka č. 15  Zkušenosti s relaxačními technikami. 

Klient Zkušenost s relaxa ční technikou 
K1 ne 
K2 dechové cvičení 
K3 dechové cvičení 
K4 ne 
K5 meditace, masáže 
K6 základy relax. technik, dechová cvičení 
K7 základy Schultzovy a Jacobsnovy metody 
K8 ne 
K9 jóga, autogenní trénink 
K10 ne 
 
40% osob nemá žádné zkušenosti s relaxačními technikami, 30% zná dechová cvičení, 
30% zná Jacobsonovu nebo Schultzův autogenní trénink 
 
- Hlubšího uvolnění dosáhly i osoby bez zkušeností s relaxačními technikami a zároveň 

ne všechny osoby se zkušenostmi s relaxací dosáhly úplného uvolnění.
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Otázka č. 15 

Byli jste proškoleni obsluhou?  

 

Tabulka č. 16  Míra proškolení osob. 

Klient proškolen  jakou mírou 
míra proškolení   dostate čně obecn ě nedostate čně 
K1 ano   X   
K2 ano   X   
K3 ano X     
K4 ano     X 
K5 ano X     
K6 ano   X   
K7 ano X     
K8 ano X     
K9 ano X     
K10 ano X     
 

100% osob bylo proškoleno, 60% z nich dostatečně, 30% obecně, 10% nedostatečně 

- Míra hodnocení je individuální a roli zde hrál i osobní přístup obsluhy a její časová 

vytíženost. 

 

Otázka č. 16 

Jakou měrou by jste hodnotili odbornost obsluhy? 

 

Tabulka č. 17  Míra odbornosti obsluhy. 

Klient odbornost obsluhy 
míra odbornosti dostate čně obecn ě nedostate čně 
K1 X     
K2   X   
K3 X     
K4 X     
K5 X     
K6   X   
K7   X   
K8 X     
K9 X     
K10   X   
 

60% osob hodnotí obsluhu jako dostatečně odbornou, 40% jako obecně odbornou 
 
- Míra odbornosti je hodnocena individuálně systémem srovnávání s jinými 

zkušenostmi či vzděláním, souvisí též s předešlou otázkou.
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Otázka č. 17 

Jak by jste hodnotili osobní přístup obsluhy? 

 

Tabulka č. 18  Hodnocení osobního přístupu obsluhy. 

Klient osobní p řístup obsluhy 
míra p řístupu výborný ucházející nep říjemný 
K1 X     
K2 X     
K3   X   
K4     X 
K5 X    
K6     X 
K7 X    
K8     X 
K9 X     
K10 X     
 

60% osob hodnotí osobní přístup obsluhy výborně, 10% jako ucházející, 30% jako 

nepříjemný 

- Vliv na toto hodnocení může mít časová vytíženost obsluhy, míra sympatií, obsah 

sdělovaných informací a nálady obou stran. 

 

Otázka č. 18 

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

 

Tabulka č. 19  Vliv obsluhy na prožitek procedury. 

Klient vliv obsluhy na prožitek 
Míra vlivu velký malý Žádný 
K1 X     
K2 X     
K3 X     
K4 X     
K5 X     
K6 X     
K7 X     
K8   X   
K9   X   
K10 X     
 

80% osob uvádí, že má obsluha velký vliv na prožitek procedury, 20% uvádí vliv malý 

- Obsluha může ovlivnit průběh procedury svým vystupováním, vzhledem, sdělovanými 

informacemi a časovou vytížeností. 
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Otázka č. 19 

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

 

Tabulka č. 20  Vliv prostředí na prožitek procedury. 

Klient vliv prost ředí na prožitek 
míra vlivu velký malý Žádný 
K1 X     
K2   X   
K3 X     
K4 X     
K5 X     
K6 X     
K7 X     
K8 X     
K9 X     
K10 X     
 

90% osob uvádí, že prostředí má velký vliv na prožitek procedury, 10% uvádí vliv malý 

- Vliv na prožitek může mít celkový dojem i jednotlivé maličkosti (soukromí, 

nedostatek času, nedostatek věšáků, sladění barev, hluk, atmosféra atp.) 

 

Otázka č. 20  

Co byste po proceduře nejraději d ělali? 

Tabulka č. 21  Volba činnosti po proceduře. 

Klient aktivita po procedu ře 
K1 leh v klidu, promluvit si o zážitku z procedury, později sport,výlet do přírody, tanec, sex. 
K2 něco pro sebe 
K3 relaxovat 
K4 relaxovat 
K5 spát 
K6 užít si den pasivním způsobem, např. sledovat film 
K7 pasivní způsob trávení dne 
K8 cigareta, spánek 
K9 sledovat film, pít čaj, spánek 
K10 horká lázeň, studená sprcha, osvěžující nápoj 
 

100% osob volilo pasivní aktivity 

- Všechny osoby byly po proceduře naladěni na odpočinek, na pasivní způsob trávení 

času, jejich aktivita byla snížená. 
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Otázka č. 21 

Jakým způsobem by se dali vylepšit poskytované služby? 

 

K1: „Zpříjemnit prostředí teplejšími barvami a zmírnit intenzitu světel. Více potřebných 

informací přes telefon, např. co vše by si měla vzít s sebou a co by bylo výhodné, aby 

s sebou měla.“ 

K2: „Barevné osvětlení uvnitř procedury.“ 

K3: „Upravit osobní prostor pro soukromé záležitosti a místo na doznění relaxace.“ 

K4: „Zlepšení prostředí a přístup personálu.“ 

K5: „Více pozornosti obsluhy, nerozptylovat ji na více zákazníků najednou a trochu 

vylepšit interiér.“ 

K6: „Napravit přístup obsluhy a vylepšit interiér.“ 

K7: „Motivovat klienty před procedurou pouze pozitivními příklady a více variant 

hudebních kulis.“ 

K8. „Strukturovanější a jednodušší uvedení a instruktáž, zlepšit barvy a celkově zlepšit 

prostředí.“ 

K9: „Vylepšit prostředí, lépe informovat klienty po telefonu o ručníku a přezůvkách a 

v proceduře se mi nelíbila nesouměrnost zvukové intenzity.“ 

K10: „Více prostoru pro soukromí po proceduře, navodit atmosféru klientům více 

relaxačním prostředím.“ 

 

Otázka č. 22 

Proč přijdete / nepřijdete příště? 

 

K1: „P řišla by, aby prohloubila relaxaci, uvolnila se a udělala si pohodovou náladu.“ 

K2: „Chci vyzkoušet a naučit se hlubší uvolnění.“ 

K3: „Zkusit hlubší uvolnění a sebeuklidnění v uspěchané době.“ 

K4: „Nepřijdu díky nevyhovujícímu prostředí, ale vyzkouším floating někde jinde.“ 

K5: „Chci prohloubit svou psychickou relaxaci.“ 

K6: „Nepřijdu díky vysoké ceně a nepříjemnému zážitku vody v očích a puse (nebyla 

jsem informována o prevenci a řešení tohoto problému).“ 

K7: „Opakování stavu bez tíže a pocitu husté kapaliny na kůži.“ 

K8: „Až bude čas a náladu, znovu se objednám, ale zkusím jinou provozovnu.“ 
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K9: „Pomohla mi lázeň na pokožku, chtěla bych vyzkoušet trysky a dosáhnout hlubší 

psychické relaxace.“ 

K10: „Cena se mi zdá příliš vysoká, ale rozhodně bych ráda vyzkoušela hlubší 

relaxaci.“ 
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Anketa (2) pro klienty s více návštěvami nebo pravidelnými návštěvami procedury 

floating 

 

Tuto anketu vyplňovali návštěvníci procedury pouze elektronicky. 

 

Otázka č. 1 

Jaký provozujete sport či jinou fyzickou aktivitu? 

 

Tabulka č. 22  Provozované sportovní aktivity. 

Klient Sport Závodn ě (Z) / rekrea čně (R) 
L1 golf, hokej, kolo R 
L2 lyžování R 
L3 brusle R 
L4 -  - 
L5 kolo R 
L6 -  - 
L7 -  - 
L8 volejbal, florbal R 
L9 tanec R 
L10 turistika R 
 

70% (7 z 10) osob aktivně provozuje sportovní aktivitu 

 

Otázka č. 2 

Jaké jiné procedury ještě navštěvujete? 

 

Tabulka č. 23  Navštěvované procedury. 

Klient jiné procedury 
L1 masáž 
L2 sauna 
L3 masáže 
L4 sauna, pára 
L5 masáž 
L6 perlička, vířivka 
L7 masáž 
L8 - 
L9 masáž 
L10 masáž 
 

60% osob využívá masáže, 20% saunu, 10% perličku nebo vířivku, 10% neužívá 

žádnou proceduru 

- Většina uvedla, že navštěvuje i jinou proceduru, mají k relaxaci či regeneraci vztah



 - 63 - 

Otázka č. 3 

Konzultovali jste vhodnost návštěvy floatingu se svým lékařem? 

 

Tabulka č. 24  Předchozí konzultace s lékařem. 

Klient konzultace s léka řem 
L1 ne 
L2 ne 
L3 ne 
L4 ne 
L5 ne 
L6 ne 
L7 ne 
L8 ano 
L9 ne 
L10 ano 
 

80% osob nekonzultovalo vhodnost návštěvy této procedury se svým lékařem, 20% ano. 

- Tato procedura se zřejmě nejeví jako riziková. 

 

Otázka č. 4 

Myslíte si, že víte o floatingu dostatek informací? 

 

Tabulka č. 25  Dostatek informací o proceduře. 

Klient dostatek informací 
L1 ano 
L2 ano 
L3 ano 
L4 ano 
L5 ano 
L6 ano 
L7 ano 
L8 ne 
L9 ano 
L10 ano 
 

90% (9 z 10) osob se domnívá, že má dostatek informací o proceduře. 

- Klienti, kteří navštěvují tuto proceduru déle, mají zřejmě více informací nebo tento 

dojem můžou vytvářet zkušenosti či spokojenost s tím, co znají a poznali. 
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Otázka č. 5 

Jaký byl důvod pro první vyzkoušení této procedury? 

 

Tabulka č. 26  Uvedené důvody první návštěvy procedury. 

Klient D ůvody 
L1 na základě informace v knize 
L2 zvědavost 
L3 zvědavost 
L4 zvědavost 
L5 chuť zkusit stav bez tíže 
L6 zvědavost 
L7 zvědavost 
L8 zkusit účinky na pokožku 
L9 zkusit účinky na pokožku 
L10 chuť zkusit stav bez tíže 
 

50% osob navštívilo poprvé proceduru ze zvědavosti, 20% kvůli účinkům na pokožku, 

20% kvůli stavu bez tíže, 10% díky referenci v knize 

- Tato procedura zřejmě zapůsobila svou výjimečností a navodila tak chuť 

k vyzkoušení. 

 

Otázka č. 6 

Máte nějaké zdravotní problémy? 

 

Tabulka č. 27  Zdravotní problémy. 

Klient zdravotní problém 
L1 páteř 
L2 kolena 
L3 ne 
L4 kyčel 
L5 ne 
L6 hypertenze 
L7 ne 
L8 atopický ekzém 
L9  - 
L10 páteř 
 

30% osob nemá zdravotní problém, 20% má problém s klouby, 20% s páteří, 10% má 

atopický exém, 10% hypertenzi a 10% neudalo zdravotní problém 

- Někteří si tuto proceduru vyhledali záměrně, aby se léčili či rehabilitovali se svým 

zdravotním omezením. 
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Otázka č. 7 

Máte nějaké psychické problémy? 

 

Tabulka č. 28  Psychický problémy. 

Klient psychický problém 
L1 ne 
L2 ne 
L3 ne 
L4 ne 
L5 ne 
L6 ne 
L7 ne 
L8 ne 
L9 ne 
L10 ne 
  

100% osob nemá žádný psychický problém 

- Osoby zpravidla nechtějí uvádět tyto údaje, nebo sami neví, že lze některé jejich 

obtíže považovat za psychický problém. 

 

Otázka č. 8  

Jak dlouho již floating navštěvujete? 

 

Tabulka č. 29  Uvedená doba od první návštěvy procedury. 

Klient Jak dlouho 
L1 2 roky 
L2 5 roků 
L3 2 roky 
L4 7 roků 
L5 7 roků 
L6 2 roky 
L7 2 roky 
L8 půl roku 
L9 půl roku 
L10 rok 
 

30% osob navštěvuje proceduru 5 let a déle, 40% 2 roky, 30% jeden rok a méně 

- Tyto osoby využívají tuto proceduru již dlouhodobě, zřejmě jsou spokojeni 

s výsledky, které procedura přináší. 



 - 66 - 

Otázka č. 9 

Jaké pocity Vás při proceduře provázejí? 

 

Tabulka č. 30  Pocity v průběhu procedury. 

Klient Pocity p ři procedu ře 
L1 naprosté uvolnění 
L2 hluboké fyzické uvolnění, živé představy z minulosti 
L3 odpoutání se od problémů, uvolnění mysli 
L4 hluboká relaxace 
L5 žádné 
L6 naprosté uvolnění 
L7 naprosté uvolnění 
L8 naprosté uvolnění 
L9 stav bez tíže, fyzické uvolnění, uklidnění 
L10 naprosté uvolnění 
 

90% osob prožívá pocity uvolnění nebo relaxace, 10% neprožívá žádné pocity 

- Osoby se již naučili v tomto prostředí rychlému uklidnění a tím i uvolnění a relaxaci. 

 

Otázka č. 10 

Jak na Vás působí procedura po fyzické stránce? 

 

Tabulka č. 31  Působení procedury po fyzické stránce. 

Klient p ůsobení procedury po fyzické stránce 
L1 uvolnění páteře, uvolnění svalstva těla 
L2 uvolnění páteře, uvolnění svalstva těla 
L3 uvolnění svalstva těla 
L4 uvolnění svalstva těla, uvolnění kloubů 
L5 nabití energií 
L6 uvolnění krční páteře, uvolnění svalstva těla 
L7 nabití energií 
L8 zlepšení stavu pokožky 
L9 zlepšení stavu pokožky, zpevnění vlasů 
L10 uvolnění páteře, uvolnění svalstva těla 
.  

60% osob uvádí uvolnění svalstva těla, 40% uvolnění páteře, 20% lepší stav pokožky, 

20% nabití energií 

- Je patrné, že procedura působí nejen jako relaxační a regenerační na klouby, svalstvo 

a metabolismus, ale i na stav pokožky a vlasů a je i pro tyto účely využívána. 
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Otázka č. 11 

Uveďte míru fyzického uvolnění: 

 

Tabulka č. 32  Uvedená míra fyzického uvolnění při proceduře. 

Klient fyzické uvoln ění 
míra uvoln ění úplné částečné žádné 
L1 X    
L2 X    
L3 X    
L4 X    
L5 X    
L6 X    
L7 X    
L8 X    
L9 X    
L10 X    
 

Všechny (100%) osoby uvedly, že se při proceduře fyzicky úplně uvolní. 

 - Osoby jsou prostředí navyklí a dokážou se úplně fyzicky uvolnit. 

 

Otázka č. 12 

Jak na Vás působí procedura po psychické stránce? 

 

Tabulka č. 33  Působení procedury po psychické stránce. 

Klient p ůsobení procedury po psychické stránce 
L1 nabití energií 
L2 uklidnění mysli, relaxace 
L3 nabití energie, spánek 
L4 odpočinek 
L5 odpoutání od světa, relaxace 
L6 nabití energií, relaxace 
L7 stav útlumu, snění 
L8 relaxace 
L9 fantazijní představy, nabití energií 
L10 stav úplného útlumu, snění, odpočinek 
 

40% osob relaxuje, 40% je nabito energií, 30% sní nebo spí. 

- Stav prožívaný při úplném fyzickém uvolnění umožňuje lépe relaxovat psychickou 

stránku člověka a dochází zde k útlumu mozkové frekvence, relaxaci, snění atp. 
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Otázka č. 13 

Uveďte míru psychického uvolnění: 

 

Tabulka č. 34  Uvedená míra psychického uvolnění při proceduře. 

Klient psychické uvoln ění 
míra uvoln ění úplné částečné žádné 
L1 X    
L2 X    
L3 X    
L4 X    
L5 X    
L6 X    
L7 X    
L8  X   
L9 X    
L10 X    
 

90% osob uvedlo, že se úplně psychicky uvolní, 10% se uvolní částečně 

- Při proceduře lze dosahovat míry úplného psychického uvolnění tím lépe a dříve, čím 

více si člověk na prostředí navykne. 

 

Otázka č. 14 

Máte zkušenost s nějakými relaxačními technikami? 

 

Tabulka č. 35  Zkušenosti s relaxačními technikami. 

Klient Zkušenost s relaxa ční technikou 
L1 Schultzův autogenní tréning 
L2 ano 
L3 ne 
L4 jóga 
L5 Schultz. aut. tréning, joga, dechové cvičení 
L6 dechové cvičení 
L7 relaxace 
L8 jóga, dechová cvičení 
L9 ne 
L10 ne 
 

30% nemá zkušenost s žádnou relaxační technikou, 30% zná dechová cvičení, 20% má 

zkušenost s Schultzův autogenní trénink. 

- Míra psychického uvolnění je zřejmě ovlivněna pouze částečně zkušeností s relaxační 

technikou. 
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Otázka č. 15 

Byli jste proškoleni obsluhou? 

 

Tabulka č. 36  Míra proškolení obsluhou. 

Klient proškolen  jakou mírou 
míra proškolení   dostate čně obecn ě nedostate čně 
L1 ano X   
L2 ano X   
L3 ano X   
L4 ano X   
L5 ano X   
L6 ano X   
L7 ano X     
L8 ano X     
L9 ano X     
L10 ano X     
 

100% osob bylo proškoleno dostatečně. 

- Klienti, kteří jsou stálými návštěvníky, jsou zpravidla spokojeni, tedy i s proškolením, 

což zřejmě ovlivňuje i toto hodnocení. 

 

Otázka č. 16 

Jakou měrou by jste hodnotili odbornost obsluhy?  

 

Tabulka č. 37  Míra odbornosti obsluhy. 

Klient odbornost obsluhy 
míra odbornosti dostate čně obecn ě nedostate čně 
L1 X     
L2 X    
L3 X     
L4 X     
L5 X     
L6 X    
L7 X    
L8 X     
L9 X     
L10 X    
 

100% osob hodnotí odbornost obsluhy dostatečně. 

- Osoby jsou zřejmě k provozovateli loajální a spokojení a proto hodnotí takto. 
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Otázka č. 17 

Jak by jste hodnotili osobní přístup obsluhy? 

 

Tabulka č. 38  Hodnocení míry přístupu obsluhy. 

Klient osobní p řístup obsluhy 
míra p řístupu výborný ucházející nep říjemný 
L1 X   
L2 X   
L3 X   
L4 X   
L5 X   
L6 X   
L7 X   
L8 X   
L9 X   
L10 X   
 

100% osob hodnotí přístup obsluhy jako výborný. 

- Osoby jsou zřejmě k provozovateli loajální a spokojení a proto hodnotí takto. 

 

Otázka č. 18 

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

 

Tabulka č. 39  Vliv obsluhy na prožitek procedury. 

Klient vliv obsluhy na prožitek 
míra vlivu velký malý žádný 
L1  X   
L2  X   
L3 X    
L4 X    
L5 X    
L6  X   
L7 X    
L8 X    
L9  X   
L10  X   
 

50% osob uvádí velký vliv obsluhy na prožitek procedury, 50% vliv malý. 

- Někdy je obtížné si uvědomit, do jaké míry je člověk ovlivňován svým okolím. 
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Otázka č. 19  

Myslíte si, že má prostředí vliv na prožitek procedury floating? 

 

Tabulka č. 40  Vliv prostředí na proceduru. 

Klient vliv prost ředí na prožitek 
míra vlivu velký malý žádný 
L1  X   
L2   X   
L3 X    
L4 X    
L5 X    
L6  X   
L7 X    
L8 X    
L9  X   
L10  X   
 

50% osob uvádí velký vliv prostředí na prožitek procedury, 50% vliv malý. 

- Někdy je obtížné si uvědomit, do jaké míry je člověk ovlivňován svým okolím. 

 

Otázka č. 20 

Co by jste po proceduře nejraději d ělali? 

 

Tabulka č. 41  Volba činnosti po proceduře. 

Klient Volba činnosti po procedu ře 
L1 masáž, leh 
L2 leh, přemýšlet o zážitcích 
L3 leh, pití čaje 
L4 masáž 
L5 relaxace 
L6 masáž, spánek 
L7 povídání, film 
L8 spánek 
L9 masáž, komunikace 
L10 masáž, relaxace 
 

100% osob volilo pasivní činnosti 

- Je patrné, že výpovědi směřují k pasivnímu způsobu trávení času. 
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Otázka č. 21 

Jakým způsobem by se dali vylepšit poskytované služby? 

 

L1: „Snížit cenu, zabezpečit dokonalejší ticho a tmu při proceduře.“ 

L2: „Zvýšit počet provozoven s touto procedurou a dovézt z USA jiný druh floatačního 

tanku.“ 

L3: „Více času a prostoru po proceduře.“ 

L4: „Nepotřebuji nic vylepšovat, jsem pokojený s kvalitou služeb.“ 

L5: „Více času a prostoru ve svém plánu na tuto proceduru, více času na rozhovor 

s obsluhou po proceduře.“  

L6: „Soukromý koutek pro klidné upravení svého vzhledu po proceduře.“ 

L7: „Soukromý koutek pro klidné upravení svého vzhledu po proceduře.“ 

L8: „Vylepšit prostředí, teplejší barvy do interiéru.“ 

L9: „Prostor a čas pro relaxaci po proceduře, čaj nebo kávu pro chvíli oddechu a čas 

na vrácení se do „normálního“ stavu.“ 

L10: „Zlepšit prostředí z nemocničního na relaxační, lepší posezení.“ 

 

Otázka č. 22 

Kde jste se o floatingu dozvěděli? 

 

Tabulka č. 42  První informace o proceduře. 

Klient První informace o procedu ře 
L1 kniha 
L2 internet 
L3 internet 
L4 doporučení od známého 
L5 internet 
L6 inzerce 
L7 inzerce 
L8 doporučení od známého 
L9 doporučení od známého 
L10 inzerce 
 

30% osob reagovalo na inzerci, 30% na informaci z internetu, 30% na reference 

a 10% na zmínku v knize.
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Otázka č. 23 

Proč navštěvujete floating pravidelně? 

 

Tabulka č. 43  Důvod k pravidelné návštěvě. 

Klient D ůvod pro pravidelnost 
L1 závislost 
L2 dobré zkušenosti 
L3 dobré zkušenosti 
L4 kvalitní relaxace 
L5 kvalitní relaxace 
L6 dobré zkušenosti 
L7 péče o tělo 
L8 péče o tělo a pokožku 
L9 dobré zkušenosti 
L10 péče o tělo 
 

40% osob uvedlo dobré zkušenosti, 30% péče o tělo, 20% kvalitní relaxace, 10% 

závislost 

- Důvodem k pravidelné návštěvnosti je zpravidla nějaký prospěch, ať zdravotní či 

mentální. 

 

Otázka č. 24 

Komu už jste doporučil tuto proceduru? 

 

Tabulka č. 44  Komu byla předána pozitivní reference. 

Klient Podané doporu čení 
L1 rodina, známí, kolegové 
L2 rodina, nemocní 
L3 rodina, známí, kolegové 
L4 rodina, známí, nemocní 
L5 každému 
L6 každému 
L7 rodina, známí, kolegové 
L8 rodina, nemocní 
L9 každému 
L10 rodina, známí, kolegové 
 

Všech 10 (100%) osob proceduru doporučilo rodině a známým, 30% z nich doporučilo 

proceduru nemocným. 

- Spokojenost bývá hlavním důvodem k doporučení. 
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Otázka č. 25 

V jaké oblasti zdraví cítíte zlepšení? 

 

Tabulka č. 45  Uvedená oblast zlepšení zdraví. 

Klient Oblast zlepšení 
L1 páteř, uvolnění svalstva těla 
L2 páteře, uvolnění svalstva těla 
L3 uvolnění svalstva těla, lepší spánek 
L4 uvolnění kloubů, životní energie 
L5 radost do života, zdravější pocit 
L6 krční páteř, kvalita života 
L7 nabití energií, kvalitnější spánek 
L8 zlepšení stavu pokožky, klidný život 
L9 zlepšení stavu pokožky, zpevnění vlasů, klidná mysl 
L10 uvolnění páteře, lepší spánek 
 

40% osob uvádí zlepšení stavu páteře, 30% lepší spánek, 20% zlepšení pokožky, 

20% zlepšení kvality života. 

- Relaxace i roztok napomáhají zlepšit stav psychický i fyzický. 

 

Otázka č. 26 

Byla by vhodná reprodukovaná hudba přes sluchátka? 

 

Tabulka č. 46  Vhodnost užití ušních sluchátek. 

Klient Možnost sluchátek 
L1 ne 
L2 ne 
L3 nevím 
L4 ne 
L5 ne 
L6 ano 
L7 ano 
L8 ano 
L9 nevím 
L10 ano 
 

40% osob je pro využití sluchátek, 20% neví a 40% sluchátka označila za nevhodná 

- Alternativu se sluchátky by bylo vhodné vyzkoušet, zatím nikdo neměl tuto možnost. 
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Otázka č. 27 

Co vás potkalo nejméně příjemného za dobu navštěvování floatingu? 

 

Tablka č. 47  Nejméně příjemný zážitek. 

Klient Nep říjemný zážitek 
L1 není 
L2 není 
L3 nemožnost uvolnění 
L4 hluk v jiném patře 
L5 není 
L6 není 
L7 není 
L8 nervozita 
L9 není 
L10 není 
 

70% osob uvádí, že neměli nepříjemný zážitek při proceduře, 10% rušil hluk, 

10% prožilo nervozitu a 10% nemožnost se uvolnit 

- Nepříjemné zážitky, které jsou minimální, se překonají snadno, díky závažným se 

klienti zpravidla už nevrátí. 
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V tabulce uvedené níže je možné porovnat, jaké jsou rozdíly v uvedené míře 

uvolnění během užití procedury oběma skupinami.  

 

Tabulka č. 48  Srovnání obou skupin, míry fyzického a psychického uvolnění. 

Klient (1) fyzické uvoln ění Klient (2) fyzické uvoln ění 
míra 
uvoln ění úplné částečné žádné 

míra 
uvoln ění úplné částečné žádné 

K1   X   L1 X     

K2   X   L2 X     

K3   X   L3 X     

K4   X   L4 X     

K5 X     L5 X     

K6   X   L6 X     

K7 X     L7 X     

K8   X   L8 X     

K9 X     L9 X     

K10   X   L10 X     

Klient (1) psychické uvoln ění Klient (2) psychické uvoln ění 
míra 
uvoln ění úplné částečné žádné 

míra 
uvoln ění úplné částečné žádné 

K1 X     L1 X     

K2 X     L2 X     

K3   X   L3 X     

K4   X   L4 X     

K5 X     L5 X     

K6   X   L6 X     

K7 X     L7 X     

K8   X   L8   X   

K9   X   L9 X     

K10   X   L10 X     
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Anketa (3) pro provozovatele procedury floating 

 

Provozovatelé, kteří vyplnili ankety jsou tito: 

Provozovna v Bělehradské ulici v Praze (1) 

Provozovna v Lázních Olomouc (2) 

Provozovna v Penzionu Kubíčkovi (3) 

 

Otázka č. 1 

Jak dlouho již floating provozujete? 

 

Z této položky je tedy zřejmé, že počátky procedury floating na území České republiky 

spadají do roku 2000. Je to floating v Bělehradské a v lázních Olomouc. V penzionu 

Kubíčkovi zahájili provoz v roce 2006.  

 

Otázka č. 2 

Jaké další procedury poskytujete? 

 

(1) poskytuje spousty technik masáží, zábaly a iontovou detoxikaci organismu. 

(2) poskytují celkovou komplexní nabídkou lázeňských služeb. 

(3) poskytují zábaly, spoustu technik masáží, solárium a infrasaunu. 

 

Otázka č. 3 

Kolik klient ů využije proceduru floating za týden / měsíc? 

 

(1) využívá průměrně kolem 4 lidí denně (maximální počet je 7 lidí za den) a až 80 lidí 

za měsíc. 

(2) navštíví proceduru průměrně 28 lidí za měsíc, tj. až dva lidi denně. 

(3) se k počtu klientů vyjádřili slovem „dost“. 

Celkově chodí tuto proceduru využívat běžní lidé (60 %) a lidé s kožními či kloubními 

problémy (40 %). 
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Otázka č. 4 

Jaké máte výhody pro stálé zákazníky? 

 

(1) mají pro stálé klienty věrnostní karty se slevou 5 – 15 %, dárkové poukazy a 

množstevní slevy permanentek. 

(2) mají především permanentky. 

(3) mají pro své klienty permanentky, wellness pobyty a balíčky a vystavují dárkové 

poukázky. 

 

Otázka č. 5 

V čem myslíte, že jste lepší než konkurence? 

 

(1) mají ke klientům osobní přístup, řídí se heslem „dej víc než očekávají“ a zakládají si 

na informovanosti svých klientů. 

(2) mají po klienty komplexní lázeňské služby a kombinace s dalšími procedurami. 

(3) spoléhají na hlavní faktory - osobní přístup a rodinné prostředí. Mají pružnější ceny 

díky nižším nákladům na provoz. Internetové stránky mají SEO optimalizaci. 

 

Otázka č. 6 

Jakým způsobem informujete klienta o postupu procedury, funkci, 

kontraindikacích a obsluze procedury? 

 

(1) používá letáky, internetové stránky a především důkladnou ústní formu částečně již 

při objednávce a hlavně před procedurou. 

(2) používá letáky, internetové stránky a především ústní instruktáž před procedurou. 

(3) mají veškeré informace na svých internetových stránkách, kam také své klienty 

odkazují před návštěvou procedury, doplňují poté ústní formou před procedurou. 

Nikdo z dotázaných nepoužívá odkaz na odbornou literaturu nebo jiné zdroje informací 

o této proceduře. 
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Otázka č. 7 

Musí klient podstoupit lékařskou prohlídku před vstupem do floatingu? 

 

V žádném z pracovišť není lékařská prohlídka podmínkou pro vstup do floatingu. 

(1) klient je předem upozorněn na kontraindikace obsluhou procedury, ty jsou již 

stanoveny výrobcem procedury. 

(2) a (3) pokud má klient nejistoty po prvním kontaktu s procedurou, doporučí mu 

konzultaci s lékařem. Floating je nabízen jako relaxační procedura zdravým klientům, 

není nabízen jako zdravotnická procedura. 

 

Otázka č. 8 

Musí být obsluha floatingu speciálně vyškolená? 

 

(1) obsluha je odborně vyškolena výrobcem procedury. 

(2) mají školení pracovníků obsluhy podle interních předpisů a předepsaného 

provozního řádu výrobcem. 

(3) zavolají specialistovi z výrobní firmy, který jim odborné školení na provoz a 

hygienu přijede udělat. 

Speciální školení např. zdravotnické není pro provoz této procedury vyžadováno. 

 

Otázka č. 9 

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

Využíváte tyto informace nějak dále? 

 

(1) obsluha se klienta na jeho pocity po proceduře vždy zeptá. Pokud jsou negativní, 

snaží se vyřešit jejich původ a odstranit je. Využívají je dále k řešení podobných stavů 

jiných klientů. 

(2) klientů se na pocity vyptávají, ze 75% jsou pozitivní, z 20% neutrální a 5% jsou 

negativní. Těchto informací dále nijak nevyužívají. 

(3) obsluha se vždy vyptává klienta na jeho pocity, bere to jako součást procedury. 

Z 99% se setkávají s pozitivními stavy. Informací využívají pro krátké články na svých 

internetových stránkách. 
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Otázka č. 10 

Kolikrát je t řeba proceduru navštívit, aby se efektivně a dlouhodobě projevily její 

účinky? 

 

(1) doporučují klientům 6 – 10 návštěv pro dlouhodobé projevení účinků procedury. 

Tvrdí zde, že je důležité o své tělo pečovat permanentně. 

(2) tvrdí, že je třeba minimálně dvakrát proceduru absolvovat, aby se člověk v lázni 

uvolnil, první návštěva je spíše explorativního charakteru. 

(3) tvrdí, že je individuální, kdy začne mít procedura vliv na účinek na organismus a 

projeví se dlouhodobější účinky. 

 

Otázka č. 11 

Z jakých konkrétních materiálů jste čerpali informace o floatingu? 

 

(1) čerpali od autora floatingu J. Lilliho, hlavní poznatky a možnosti floatingu. Co se 

týče obsluhy a technických věcí, čerpali z materiálů výrobce. Další informace získávali 

od jiných provozovatelů a lékařů. 

(2) nevyplnili do políčka nic, takže nevím, zda někde nějaké informace získávali nebo 

neměli k dispozici vůbec nic. 

(3) získávali informace z internetu, z provozu floatingu v USA a Austrálii. 

 

Otázka č. 12 

Jaká je možnost si u Vás po proceduře odpočinout? 

 

(1) doporučují se objednat na masáž, kterou využijí hned po proceduře. 

(2) mají k dispozici lůžko nebo zde nabízejí možnost zábalu či masáže. 

(3) mají k dispozici posezení u recepce svého penzionu, uvádí, že nejlépe se mají 

klienti, kteří jsou zde ubytovaní, protože si mohou odejít na svůj pokoj, kde v klidu 

můžou odpočívat. 
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Otázka č. 13 

Jaké jsou možnosti cen vstupného? 

 

(1) mají aktuální ceník na internetových stránkách, pro stálé klienty slevy a občas mají 

slevové akce, výhodné balíčky. 

(2) mají ceník od 20 minut za 240,- do 60 minut na 470,- Kč. 

(3) mají aktuálně platný ceník též přístupný na internetu, slevové možnosti díky 

permanentkám či využívání více druhů služeb dohromady v balíčku. 

 

Otázka č. 14 

Kdo je dodavatelem Vašeho zařízení floatingu? 

 

(1) i (2) mají dodavatele shodného, je to firma Alico s.r.o. Kolín. 

(3) vyplnili vzkaz, že nechtějí svému dodavateli dělat reklamu. 

V České republice podle mě není jiný výrobce této procedury, což mu uděluje atribut 

monopolu v tomto druhu výroby. 

 

Otázka č. 15 

Jakým způsobem dáváte o svých službách vědět svým potenciálním klientům? 

 

(1) spoléhá na osobní reference svých stálých klientů s vlastní zkušeností a 

spokojeností, využívá dárkové poukazy a inzeruje své služby na internetu, výstavách a 

svou reklamní cedulí před pracovištěm v Bělehradské ulici. 

(2) inzerují svou reklamu celkově na své lázeňské služby přes internet, tiskoviny apod. 

(3) mají reklamní plachty, pohledy, stojánky do restaurací a spoléhají na své internetové 

stránky. 

 

Otázka č. 16 

S jakými pocity opouští klienti tuto proceduru? 

 

(1) uvádí, že jsou klienti rozzářeni nadšením nad dobrým pocitem, návštěvu zopakují a 

koupí si permanentní vstupenku, doporučí známým. 

(2) uvedli: „doufáme, že s kladnými“ 

(3) se odkázali na své stránky, kde popis stavů jednotlivých klientů nebyl k nalezení. 
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5 Závěrečná část práce 

 

5.1 Diskuze 

 

 Hlavním úkolem této diplomové práce bylo zhodnotit aspekty vlivu prostředí na 

prožitek při proceduře floating, zjistit od respondentů jejich dojmy z prostředí 

provozovny a z poskytovaných služeb a nalézt odpovědi na dvě výzkumné otázky. 

Z některých hlavních bodů podle vyplněných anket shrnout nedostatky, které by při 

odstranění mohli pomoci vytvořit optimální prostředí této procedury a tím tak přispět 

lepšímu prožitku a hlubší relaxaci.  

 

Prvním krokem v mém výzkumu bylo nalézt pracoviště s touto procedurou, ve 

které by klienti proceduru vyzkoušeli a po vyzkoušení vyplnili anketu. Zároveň 

pracoviště, ve kterém bych sehnal osoby s pravidelnou návštěvností a s nimi též vyplnil 

anketu. Podmínkou bylo, aby se pracoviště nalézalo v Praze. 

 Sestavení anket jsem provedl na základě vlastní zkušenosti s touto procedurou, 

na základě stanovených úkolů a na základě porovnání s jinými diplomovými pracemi. 

Otázky v anketách (1) a (2) jsem volil tak, abych získal nejen přehled o prožitku 

z procedury jako takové, ale i o různých dojmech klientů z doby od příchodu do 

provozovny po opuštění provozovny. Jaký vliv na prožitek má personál a jeho úvodní 

představení, vzbuzení důvěry a instruktáž k proceduře a samoobsluze procedury či 

dojem ze vzhledu prostředí, ve kterém je procedura provozována, pocity uvnitř 

floatovací vany na počátku, v průběhu a na konci procedury, co se líbilo a co naopak 

nelíbilo, nedostatky a návrhy na zlepšení. 

 

 V anketě byla položena otázka o vykonávaném sportu, kde bylo cílem zjistit, zda 

jsou ve skupině nějací sportovci, kteří by mohli proceduru ohodnotit z hlediska 

povýkonostní regenerace. Setkal jsem se pouze s rekreačními aktivitami a nebylo tedy 

možno tuto skutečnost zjistit. 

 

Otázka k dalším navštěvovaným procedurám mě zajímala s cílem zjistit, zda 

osoby používají k regeneraci pouze floating nebo vyhledávají další regenerační 

procedury. Většina stálých klientů využívá i jiné procedury. Nejčastější byla masáž. 

Většina osob do anket uvedla, že neprovedli před užitím procedury konzultaci 
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s lékařem. Znamená to zřejmě, že si jsou jisti svým dobrým zdravotním stavem, nebo že 

se procedura nejeví jako riziková a nevyvolává potřebu této konzultace. 

 

V otázce č. 4 osoby ankety skupiny (2) uvedly, že mají o proceduře dostatek 

informací. Naopak tomu bylo u druhé skupiny osob, s čímž se dalo počítat. Abychom 

zjistili, jak do hloubky jejich informovanost sahá, museli bychom sestavit další anketu. 

Výpovědí v anketě jsem se takto pouze informoval, jaká je subjektivní spokojenost se 

získanými informacemi. Dostatečné množství informací je pro pochopení této 

procedury důležité právě pro motivaci k pravidelným návštěvám a pro získání 

povědomí, jak procedura ovlivňuje organismus a zdraví celkově. Toto by měla obsluha 

nějakým způsobem zařídit. Podle výpovědí osob skupiny (1) tomu ve většiny případů 

nebylo. 

 

Osoby obou skupin uvádějí, že navštívili proceduru pro získání nových 

zkušeností. Proto je tedy vhodné, aby procedura zanechala pozitivní dojmy a aby 

umožnila relaxační zážitek. Některé zdravotní problémy, které osoby uvedly, také 

mohou být důvodem k návštěvám této procedury. V otázce č. 25 skupiny (2) je 

znatelné, že se jim zřejmě díky proceduře zdravotní problémy zlepšují. Některé osoby 

navštěvují tuto proceduru už několik let (otázka č. 8), což zřejmě svědčí o spokojenosti 

s výsledky řešení jejich problémů. Uvedené důvody k pravidelné návštěvnosti 

procedury byly různé. Zpravidla to byly dobré zkušenosti s procedurou a známka toho, 

že pomáhá jejich zdraví. Někteří uvedli, že se tak starají o své tělo vlastnostmi roztoku, 

ostatní pečují o své psychické zdraví kvalitní relaxací. 

 

Otázka č. 7 o psychických problémech je odpovězena všemi osobami skupiny 

(2) negativně. Můžeme se domnívat, že opravdu žádné nemají nebo že je nechtějí do 

anket uvádět. Touto otázkou jsem chtěl zjistit, zda jsou osoby, které navštěvují 

proceduru pro kompenzaci takových problémů jako např. poruchy spánku, poruchy 

soustředění, poruchy paměti atp. Zřejmě bude lepší v budoucnu uvádět tyto příklady 

přímo k pokládané otázce v anketě. 

 

Na otázku č. 9 o prožívání a pocitech odpověděly všechny osoby skupiny (2), že 

prožívají naprosté uvolnění fyzické i psychické, odpoutání se od problémů, relaxace. 

Osoby skupiny (1) uvedly, že prožívají uklidnění a svalové uvolnění, relaxaci, slabý 
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spánek apod. Míra osob skupiny (2) v porovnání s osobami skupiny (1) je znatelně vyšší 

právě díky zkušenostem, které již s procedurou získali. Dalo by se říci, že počet návštěv 

ovlivňuje pocity a míru dosahovaného fyzického i psychického uvolnění. 

 

Působení procedury na fyzickou stránku (otázka č. 10) je u osob skupiny (1) 

dosti podobné jako u osob skupiny (2). V rozhovoru s osobami skupiny (1) jsem zjistil, 

že si někteří respondenti stěžovali na bolest krčního svalstva. To může být následek 

neúplného uvolnění zřejmě ze strachu z ponoření hlavy. Při první návštěvě se 

dotazované osoby skupiny (1) s procedurou seznamují a nevědí jaké vlastnosti roztok 

má a díky tomu mohou být v těle nepatrná a neuvědomovaná svalová napětí. Tato 

napětí postupně vymizí díky zkušenostem a sebejistotou v tomto prostředí. Nejčastěji se 

to týká krčního a břišního svalstva. 

 

Působení procedury na psychickou stránku (otázka č. 12) je evidentně kvalitnější 

v případu dlouhodobé návštěvnosti procedury. Je však pozitivní, že už některé osoby 

skupiny (1) uvedly úplné psychické uvolnění (otázka č. 13). Díky dobrému fyzickému 

uvolnění dochází lépe k uvolnění psychickému, proto je tedy třeba postarat se o to, aby 

se návštěvníci procedury seznámili s efektivním postupem fyzického uvolňování. 

Navyknutí tomuto prostředí je samozřejmě také důležité pro dosažení úplného 

psychického uvolnění. Toto uvolnění má různé míry, kterými se dá vyjádřit kvalita 

prožitku této procedury. K tomu, aby došlo ke kvalitní relaxaci je potřeba maximálního 

uvolnění a odpoutání pozornosti od rušivých vlivů. Poté dochází k útlumu mozkové 

frekvence. Co se týče psychologického rámce, tento stav by měl být cílem této 

procedury. Předpokládal jsem, že lidé se zkušenostmi s relaxačními metodami mají díky 

tomu rychlejší nástup psychického uvolnění. Toto tvrzení se mi nepotvrdilo pouze touto 

otázkou, ale může to být výzva k hlubšímu prozkoumání v budoucnu. 

 

Míra proškolení obsluhou se v otázce č. 15 u obou skupin liší. Všechny osoby 

skupiny (2) uvedly dostatečné proškolení a některé osoby skupiny (1) měli 

s proškolením zajímavé zkušenosti. Obsluha je na pracovišti sama, což několikrát 

zapříčinilo nedostatek času k péči o klienta a poskytnutí dostatečného množství 

informací. Díky tomu se stalo, že osoba byla při vzniklé situaci (vniknutí roztoku do 

oka) značně překvapená a nevěděla jak problém vyřešit. Na každého klienta by podle 

výpovědi osob skupiny (1) měla mít obsluha vymezený čas pro vysvětlení a popis 
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procedury. Proškolení je velice důležitá součást této procedury. Takovéto nedostatky 

mohou zapříčinit to, že první návštěva procedury je zároveň návštěvou poslední. 

 

V otázce č. 16 hodnotili osoby odbornost obsluhy. Osoby skupiny (2) jsou 

spokojeni a odbornost hodnotí všichni dostatečně. Některé osoby skupiny (1) měli 

hodnocení snížené. Podle výpovědi v rozhovoru to zapříčinilo vystupování obsluhy 

a sdílení různých informací, které s procedurou nemají příliš společného. Bylo by dobré, 

kdyby obsluha měla jakýsi standardní postup, kterým dostane každá osoba stejné 

a kompetentní informace. Jakákoliv informace, která může zpochybnit vnímání 

procedury ještě před jejím užitím je zbytečná a svým rušivým vlivem ovlivňuje prožitek 

floatingu. Míra spokojenosti s osobním přístupem obsluhy má mnoho společného 

s dvěma předešlými otázkami. Některé osoby skupiny (1) hodnotili tento přístup jako 

nepříjemný a to by též mohlo narušit prožitek z procedury. Velmi důležité pro první 

setkání s procedurou jsou právě tyto zdánlivé drobnosti. Klient proto, aby měl optimální 

prožitek, musí cítit kvalitní vztah s obsluhou a získat tak důvěru v proceduru. Pokud 

toto není splněno, je mnohem obtížnější dosáhnout spokojenosti z prožitku procedury. 

To se také potvrdilo v otázce č. 18. Názory obou skupin osob se zde shodují. 80% osob 

skupiny (1) a 50% osob skupiny (2) tvrdí, že má obsluha velký vliv na prožitek 

procedury. 

 

V otázce č. 19 jsem se chtěl dozvědět, zda má prostředí, v kterém je procedura 

provozována, možnost ovlivnit osobní prožitek. Na tuto otázku odpovědělo 90% osob 

skupiny (1) tak, že má prostředí vliv velký. Ve skupině osob (2) to bylo u 50% 

dotazovaných. Vztah prožitku a prostředí je dosti podobný jako u vlivu obsluhy. Pokud 

prostředí vyvolá například pochybnosti a naruší tak důvěru, prožitek ztrácí hodnotu. 

Zvláště pak u první návštěvy. Pokud se jedná o dlouhodobého klienta, ten je zřejmě více 

zaměřen na vnitřní prostředí procedury. 

 

Po proceduře by nejraději všechny osoby relaxovali a trávili čas pasivním 

způsobem. K tomuto účelu by bylo zajímavé připojit prostor pro uspokojení těchto 

potřeb klientů například klidovou místností s odpočívadly (viz otázka č. 21). 

Na pracovišti v Bělehradské bohužel žádnou takovou místnost nemají. V této otázce 

jsem hledal osobní názor na zlepšení konkrétních slabých míst, která klient vnímá jako 
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nedostatečná. Návrhy měli některé společné prvky. Nejvíce návrhů bylo k osobnímu 

soukromí a místu pro relaxaci po proceduře.  

 

Otázka č. 22 je v anketě skupiny (1) poslední a je rozdílná od ankety skupiny 

(2). Otázka zněla, z jakého důvodu byste přišli příště. Nejvíce osob uvedlo na otázku 

č. 22 „Z jakého důvodu byste přišli příště?“ tak, že by chtěli prožít hlubší relaxaci. 

Někteří by rádi opakovali pozitivní zážitek z neobvyklé procedury, některé osoby 

nepřijdou z důvodu nepříjemné obsluhy a vysoké ceny a někteří vyzkouší floating v jiné 

provozovně. Každá osoba již tuto proceduru někomu doporučila, někteří ji doporučují 

neustále. 

 

Pro zjištění, zda by bylo vhodné proceduru spojit s muzikoterapií užitím 

sluchátek, odpověděly osoby skupiny (2) k vhodnosti použití sluchátek zhruba z 50% 

pozitivně. 

 

Stanovil jsem si dvě výzkumné otázky, na které jsem v anketách hledal 

odpovědi. První otázkou „Liší se vnímání procedury floating po první a po několikáté 

návštěvě?“  bych rád nalezl odpověď na to, jaký je rozdíl ve vnímání a prožitku této 

procedury. Druhou otázkou „Má prostředí, ve kterém se procedura provozuje, vliv na 

prožitek floatingu?“ bych se rád dozvěděl, jaké dopady na prožitek může mít prostředí, 

ve kterém se procedura nalézá. 

 

K otázce první se vztahují hlavně tyto poznatky: 

 

Pravidelná návštěvnost procedury způsobuje návyk na proceduru a tím urychluje 

nástup fyzického a psychického uvolnění, osoba méně vnímá prostředí, ve kterém je 

procedura umístěna, méně vnímá přístup obsluhy a způsobuje pozorovatelné zlepšení 

zdravotních a psychických stavů. Při první návštěvě lze pozorovat hlavně zvýšenou 

citlivost vůči rušivým vlivům, které podporuje explorace a navykání na nové neznámé 

prostředí. Osoba při první návštěvě je na rozdíl od pravidelného klienta velice citlivá na 

vnější prostředí a vystupování obsluhy procedury – silně to ovlivňuje její prožitek. 
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K otázce druhé se vztahují hlavně tyto poznatky: 

 

 Prostředí hraje velkou roli pro prožitek procedury floating. Nejen prostředí, ale 

přístup obsluhy nebo způsob poskytování služeb má též velký vliv. Větší podíl tohoto 

vlivu dokazuje dotazník skupiny osob s první návštěvou procedury. Projevuje se 

různými způsoby a má negativní dopad pro motivaci k dalším návštěvám, resp. 

pravidelné návštěvnosti. 

 

 

Dále uvádím stručné shrnutí ankety pro provozovatele (3). 

 

Procedura floating je z dotazovaných center nejdříve provozována od roku 2000. 

Výrobce však obdržel certifikát k výrobě procedury na konci roku 1997, takže v ČR 

mohla být procedura v provozu i dříve. Návštěvnost je různá podle lokality, ročního 

období, míře inzerce a jiným vlivům a stálým klientům poskytují provozovny 

množstevní slevy či jiné benefity. 

Svým klientům poskytují informace, které mají z omezeného množství 

literatury, z internetu či přímo od výrobce pomocí letákové formy, internetových 

stránek a následně pak ústní formou před prvním užitím procedury.  

 

Provozovatelé uváděli, že mají o proceduře informace z dostupných materiálů od 

výrobce, z internetu nebo z knih. Co se týče odborných znalostí z fyziatrických 

a technicko-fyziologických směrů, mají informace pouze povrchní a proto bych 

doporučoval se s těmito informacemi více seznámit například odborným školením. 

Nevím do jaké míry je školení od výrobce adekvátní odborná znalost této procedury. 

Bylo vhodné tyto odbornější informace sdělit též návštěvníkům procedury, kteří mají 

zájem se 

o proceduře dozvědět více do hloubky. 
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5.2 Závěr 

 

Závěrem mé práce bych chtěl stručně shrnout dosažené výsledky, ve kterých by 

mělo být zřejmé, zda byly dosaženy hlavní cíle diplomové práce. Dále zde uvedu 

doporučení pro zlepšení a vytvoření efektivnějších podmínek procedury, které 

z výzkumu vyplývají. V posledním bodě se zde zmíním o úspěchu či nezdaru při 

postupech v práci. 

 

Díky tomu, že o tomto tématu toho prozatím bylo v české literatuře sepsáno jen 

velmi málo, měl jsem dosti práce s kompletováním relevantních informací. Literatura 

zahraniční je též velice omezená a špatně dostupná. Přesto všechno si myslím, že se mi 

podařilo vytvořit komplexní popis této procedury ve všech stanovených rámcích. 

 

Zhodnocení důležitých aspektů, které mají vliv na prožitek této procedury jsem 

vyvodil z anket a rozhovorů a myslím, že se mi podařilo stanovených cílů splnit.  

 

K tomuto výzkumu jsem měl k dispozici pouze dvě skupiny, referenční skupinu 

(1) „první návštěva“ a referenční skupinu (2) „déle navštěvující“. Další skupinou 

s cennými informacemi by mohla být skupina, která už podruhé nepřišla „jednou 

a dost“, skupina, která nepřišla díky nespokojenosti „špatný zážitek“ či skupina, která 

raději vyzkouší tuto proceduru jinde „tady už nikdy více“. Díky tomu, že jsem měl 

k dispozici pouze první dvě skupiny osob, nemám kompletní informace o tom, proč ti, 

kteří přišli proceduru vyzkoušet již poté znovu nepřišli (částečně lze vycházet 

z výpovědí první skupiny). Tímto by se mohl zabývat další výzkum.  

  

Důležitými aspekty prožitku procedury pro skupinu (1) byl dojem z prostředí, 

vystupování obsluhy, způsob proškolení a informovanost obsluhou, pocity uvnitř 

procedury, dostatek osobního soukromí, možnost reflexe a následného odpočinku. 

Pro skupinu (2) jsou důležité aspekty rozdílnější, což může být způsobeno tím, že 

klienti jsou zde právě proto, že jim téměř vše vyhovuje nebo své vnímání přizpůsobili. 

Tato skupina též navrhla určitá zlepšení nabízených služeb, která by mohla přispět 

právě pro zvýšení efektivity této procedury a spokojenosti z prožitku. 
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Výsledkem zde máme body, které když se rozpracují a aplikují, je zde vysoká 

pravděpodobnost, že se efektivita a pozitivní prožitky z procedury můžou o dosti zvýšit 

a zajistit tak spokojenost nových i stávajících návštěvníků. Porovnáním anket jsem 

došel k závěru, že když vylepšíme prostředí provozovny, zaškolíme obsluhu, vytvoříme 

systém uvádění nových klientů, zařídíme více osobního a odpočinkového prostoru, 

poskytneme pouze informace užitečné pro tuto proceduru, pokud správně vysvětlíme 

klientovi záměr, průběh a smysl floatingu, pokud klientovi po první proceduře 

věnujeme dostatek času na reflexi a průběžně klienta vedeme k relaxačnímu cvičení, 

dostane se tato služba o úroveň výše a zajistí si tak dobré jméno díky pozitivním 

referencím a efektivnímu účinku. 

 

Objeveným úskalím v této práci byla komunikace s různými relaxačními centry 

a lázeňskými středisky přes e-mailovou korespondenci. Myslím, že by bylo vhodné 

oslovit je nejen písemně, ale spojit se i telefonicky. 

 

Doufám, že tato práce bude inspirací pro další výzkumné práce na téma 

procedury floating a že se procedura stane běžnější a vyhledávanou součástí regenerace. 

 

Práci samotnou hodnotím pozitivně, myslím, že přinesla zajímavé informace o 

této proceduře. Připravuji se na vyhledávání a studium dalších zahraničních zdrojů, 

které se procedurou zabývají do hloubky a rád bych se tomuto tématu nadále věnoval. 
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