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   Student se na 86 stranách své bakalářské práce (vlastní text 73 stran) zaměřil na spolkový 
život v místě jeho bydliště  - Tišnově, který představil na příkladu studentského spolku Barák. 
   Při zpracování čerpal z fondů SOkA Brno – venkov. Informace doplnil ze zdrojů, jež mu 
poskytla relevantní literatura regionální i celostátní provenience, pracoval s encyklopediemi a 
slovníky, využil příspěvky publikované v regionálním periodiku, seznámil se i s diplomovými 
pracemi obhájenými  na MU v Brně i UP v Olomouci, se vztahem k Tišnovsku a též i k 
činnosti studentského spolku Barák, kde navázal zejména na jeho působení před vznikem 
Československé republiky. Neopomenul ani internetové zdroje.  
   Svou bakalářskou práci student rozčlenil do osmi kapitol, z nichž většina je dále vnitřně 
členěna.V úvodu uvedl motivaci, cíle, vyhodnotil heuristickou základnu, uvedl použité 
metody i strukturu práce. V závěru stručně vyhodnotil splnění cílů i přínos bakalářské práce a 
možnost dalšího badatelského úsilí, kde se však bude potřeba vyrovnat s absencí některých 
pramenů pro období druhé republiky i Protektorátu Čechy a Morava. 
    V osmi kapitolách  student podal informace o historii města Tišnova do roku 1918 se 
zaměřením zejména na společenský život. V období první republiky nastínil stručně též 
politickou i sociálně demografickou situaci, zmínil rozvoj města i školství a kulturu. Poté byl 
již v centru pozornosti autora feriální klub studentstva na Tišnovsku – Barák. Věnoval se 
historii spolku, jeho stanovám, členské základně, prostorám, kde působil ve sledovaném 
období, podle autorova časového rozčlenění. Rozebral i hospodaření spolku a finanční 
problémy, jež bylo třeba řešit.  Struktura je logická a přehledná, lze ji akceptovat. Připojené 
přílohy jsou funkční. 
  Bakalářská práce je čtivá, student se snažil vyhnout popisnosti, je ovšem občas poplatný 
jazyku pramenů. Rod trpný by měl  autor nahradit užitím činného rodu. Činnost spolku se 
student snažil uvést v kontextu společenského života ve městě v meziválečném období. 
Připomenul též významné osobnosti, jež se v životě města angažovaly a přinesly pro své 
město často i významné oběti.  
   Student Radek Vágner se na zpracování své bakalářské práce připravoval velmi 
zodpovědně, zájem o zvolené téma je patrný, cíle, jež sledoval byly splněny. Projevil 
schopnost tvůrčím způsobem pracovat s prameny i literaturou. Jeho bakalářskou práci proto 
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 
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