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Další připomínky k bakalářské práci: 
Bakalářská práce se věnuje možná netypickému tématu pro půdu Fakulty dopravní. Tato 
disonance je však pouze zdánlivá. Role námořní dopravy pro emigraci z Evropy do Spojených 
států v 19. století a začátkem 20. století byla přirozeně naprosto zásadní. A to nejen po 
technické a provozní stránce, avšak také ve společenském kontextu doby, kdy společně s 
americkými železničními dopravci prostřednictvím svých zástupců motivovala budoucí 
emigranty k tomu, aby se odhodlali učinit své zásadní rozhodnutí. Této problematice se 
věnovala disertační práce Ing. Martina Bočka: „Soupeření lodních společností o zákazníky z  
Předlitavska na přelomu 19. a 20. století“, jež vyšla i knižně. Právě na základě této publikace 
jsem toto dle mého názoru velmi zajímavé téma nabídl i studentovi ke zpracování a doplnění. 
Student se tématu zhostil se ctí a předložil podle mě poctivě zpracovanou analyticko-
badatelskou práci s rozsáhlým citačním aparátem. Domnívám se, že i práce tohoto zaměření 
patří pod hlavičku Fakulty dopravní deklarující ambici holistického přístupu k dopravě v 
souvislostech. 
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Bakalářskou práci  doporučuji   k obhajobě. 
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