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Další připomínky k bakalářské práci: 
Bakalářská práce ukazuje dopady změny geopolitické situace po anexi Krymu a napadení 
východní Ukrajiny Ruskou federací na přepravu zboží, konkrétně nebezpečných věcí (aerosolů) 
z Ukrajiny a EU do Střední Asie. Práce vychází z praxe společnosti Batata. Autorka analyzovala 
alternativní trasování z ukrajinské Bile Cerkvy do Kostanaje v Kazachstánu, z Košic (EU) 
s využitím námořní dopravy přes Černé moře a čistě pozemní trasu přes Turecko. U všech tras 
vyčíslila reálné náklady a provedla jejich klasifikaci do standardního kalkulačního vzorce. 
Autorka argumentuje ve prospěch tranzitu zboží z EU přes Ukrajinu. Přidaná hodnota práce 
dle mého názoru spočívá v propojení geopolitických souvislostí s reálnými dopady na dopravu 
a logistiku a z tohoto úhlu pohledu by práce měla být i posuzována. Formální a jazyková 
stránka práce má jisté rezervy a z tohoto důvodu ji hodnotím stupněm B - velmi dobře. 
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Bakalářskou práci  doporučuji   k obhajobě. 
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