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Bakalářská práce Veroniky Hrůšové se věnuje zajímavé historii podniku Mlýny J. 
Voženílek, spol. s r.o. Předměřice nad Labem. Svou práci rozčlenila do celkem 8 
základních kapitol, ve kterých postupně přibližuje složité osudy rodiny zakladatele 
podniku a dále pak historii jednotlivých mlýnů, které vytvořily základ budoucí 
společnosti. 
Plynulý vývoj firmy byl přerušen obdobím socialismu, kdy podnik opouští svůj 
původní i současný název Mlýny J. Voženílek. První etapa končí rokem 1948 a 
navazuje obnovením tradice v 90. letech minulého století. 
Úvodní kapitolu věnuje obecné historii mlýnů a mlynářství a seznamuje čtenáře 
s druhy mlýnů a postavami spojenými s mlýnskou výrobou. V páté kapitole přibližuje 
vlastní výrobu od mlecího procesu až po současné ocenění kvality výrobků. Protože 
nezbytnou součástí fungování mlýnů jsou hydroelektrárny, využila autorka 
dochovaných archivních pramenů k seznámení se stavbou a následnou zkázou 
hydroelektrárny v Předměřicích nad Labem. Neopomněla ani na zaměstnance a 
využila informace o nemocech a úrazovosti spojené s mlynářskou prací, zmiňuje při 
této příležitosti existenci úrazové pojišťovny a roli Všeobecného penzijního ústavu. 
Práce obsahuje seznam zkratek, bohatý seznam použitých pramenů a literatury a 
řadu příloh (možná až příliš mnoho). 
Práce je napsána čtivým, srozumitelným jazykem a stylisticky vyváženým způsobem. 
Je členěna přehledně do kapitol. 
Autorka využila maximálně dochovaný archivní fond uložený v SOA v Zámrsku, který 
doplnila o další zdroje, čímž vytvořila kvalitní bakalářskou práci. Pravopisných chyb či 
překlepů je naprosté minimum, občas má problémy s interpunkcí, ale jedná se o 
zanedbatelné množství. 
Lze diskutovat o formulaci v úvodu, kde hovoří o roku 1948 a zestátnění podniku ve 
„prospěch pracujícího lidu“. Nicméně svou prací Veronika Hrůšová prokázala, že 
zvládla práci s archivními prameny a jejich kombinaci s literaturou a dalšími zdroji. 
Pečlivým studiem a zpracováním vytvořila práci, která je solidním výsledkem 
bakalářského studia. Studentka prokázala, že je schopná pracovat s prameny i 
literaturou a vytvořit samostatné dílo. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji s výše uvedenými drobnými výhradami 
ještě jako výbornou. 
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