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Jonáš Mrskoč si vybral metodologickou studii, která měla za cíl posoudit reliabilitu a validitu 

užívaného testu k hodnocení maximální síly flexorů prstů. Téma je vysoce aktuální, což je 

deklarováno článkovým výstupem ve Sports Technology. Jonáš Mrskoč přistoupil k řešení 

zodpovědně, samostatně a podílel se aktivně na realizace celé studie. 

Samostatné zpracování obsahuje několik formálních prohřešků: chyby v aj abstraktu, 

pravopisné překlepy (str. 12 standartně, str. 14 hodncení, str. 19 obecně lze…, str. 21 flexoru,  

str. 23. sily, str. 34 úchopy vykázaly, str. 38 čísla jsou udávány ..) a citace v textu (str. 11). 

Práci přes drobné nedostatky považuji za zdařilou, kde autor prokázal schopnost samostatně 

zpracovat odbornou studii.  
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