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Připomínky a otázky k obhajobě:
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu v oblasti bankovnictví – bankovnímu sektoru a
měnové politice v USA. Práce se zabývá historickým vývojem bankovního sektoru v USA.
Zároveň se věnuje i komparaci měnových politik FEDu a Evropské centrální banky. Práce je
logicky členěna a po obsahové stránce jsou patrny výborné znalosti bakalanta s danou
problematikou.
Předložená bakalářská práce splňuje veškeré náležitosti kladené na bakalářskou práci jak po
obsahové tak formální stránce. Bakalant prokázal výborné dovednosti při zpracování
zahraničních pramenů.
Při obhajobě doporučuji položit následující otázku:
Jaký je názor bakalanta na realizaci nekonvenční měnové politiky FEDu, ECB a ČNB?
Práce je doporučena k obhajobě.
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