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Abstrakt: 

Tématem bakalářské práce je vzájemný pohled Turecka a vybraných arabských zemí - Egypta, 

Sýrie, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů - od července 2016 do dubna 2017. 

Zvolené období rámují dvě významné události v Turecku - pokus o převrat v červenci 2016 a 

referendum o změně ústavy v dubnu 2017. Práce bude vycházet ze stručného přehledu 

zahraniční politiky Turecka (ve vztahu k vnitropolitickému vývoji po nástupu AKP) a 

jednotlivých arabských zemí, zvláště po tzv. Arabském jaru. Cílem práce je sledovat rozdíly 

mezi postojem jednotlivých arabských zemí k Turecku a zkoumat, zda a jak se turecký pohled 

na jednotlivé arabské země liší. Téma bude zpracováno na základě tureckých a arabských novin 

vydávaných v angličtině (Al-Ahram, SANA, The National, Arab News, Daily Sabah) za použití 

metody mediální analýzy. 
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Abstract: 

Theme of this bachelor thesis is mutual perspective of Turkey and selected Arab countries – 

Egypt, Syria, Saudi Arabia and United Arab Emirates. Selected time period is designated by 

two major events in Turkey – attempted military coup in July 2016 and referendum on 

constitution changes in April 2017. Thesis is based on brief overview of Turkey’s foreign 

policy  (in relation to domestic political development after APK’s rise to power ) and 

individual selected Arabic counties, especially after events of so called Arab Spring. The goal 

of the thesis is to observe disparities in policy stance of individual Arab states to Turkey and 

investigate if and how Turkey’s attitude to mentioned Arab states differs. Thesis is based on 

media analysis of selected English written Turkish and Arabic press (Al-Ahram, SANA, The 

National, Arab News, Daily Sabah). 
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1 Úvod 
 

   Turecko-arabské vztahy mají dlouhou historii a od založení Turecké republiky do současnosti 

prodělaly řadu změn. Turecko v rámci kemalistického nacionalismu oslavovalo předosmanskou 

historii a kulturu Turků a zcela se odtrhlo od regionu Blízkého východu. Velkou změnu vztahy 

prodělaly v 80. letech 20. století po nástupu premiéra Turguta Özala k moci v roce 1983 po 

volebním vítězství jeho Strany vlasti (Anavatan Partisi). Özal zcela změnil přístup k Blízkému 

východu a pod vedením jeho politického subjektu Strany vlasti Turecko znovuobjevilo své 

orientální kořeny a muslimskou identitu.  Zásadním milníkem pro směřování turecké zahraniční 

politiky a pro její vztah k Blízkému východu byl nástup politické Strany spravedlnosti a rozvoje 

(AKP) pod vedením Recepa Tayyipa Erdoğana, Turecko i arabské země se navzájem začaly 

vnímat pozitivně. Nová koncepce zahraniční turecké politiky definuje ambici Turecka zajistit 

stabilitu a bezpečnost v regionu. Turecko má za cíl působit jako prostředník mezi znesvářenými 

stranami a řešit problémy blízkovýchodního regionu. K lepšímu vnímání Turecka arabskými 

zeměmi přispěly i dvě události. První bylo odmítnutí spolupráce tureckého parlamentu v březnu 

2003 s USA ve válce proti Iráku, druhou zastání se Palestinců Tureckem v třídenní ofenzivě 

Izraele v pásmu Gazy na přelomu let 2008 a 2009.  

   Po vypuknutí arabského jara začalo Turecko podporovat protirežimní povstání a demonstrace 

v Sýrii, Egyptě a Libyi. Turecko totiž chápalo arabské revoluce jako velkou příležitost pro 

posílení své pozice regionální mocnosti. Nastal však pravý opak a z arabských zemí přišly 

negativní reakce od většiny vůdců v těchto zemích. Turecko v současnosti prakticky ztratilo 

většinu svých regionálních partnerů.  

   S ohledem na důležitost Turecka v regionu Blízkého východu je důležité se zaměřit na to, jak 

se Turecko a arabské země navzájem vnímají. Hlavním cílem mé práce je tudíž popsat vnímání 

Turecka a vybraných arabských zemí - Egypta, Sýrie, Saúdské Arábie a Spojených arabských 

emirátů - od července 2016 do dubna 2017. Zvolené období rámují dvě významné události v 

Turecku - pokus o převrat v červenci 2016 a referendum o změně ústavy v dubnu 2017. Na 

základě analýzy novin se budu snažit ukázat vnímání Turecka vybranými provládními 

egyptskými, syrskými, saúdskými a emirátskými deníky, a rovněž vnímaní těchto arabských 

zemí provládním tureckým deníkem Daily Sabah. Jelikož tyto provládní deníky mají značný 

vliv na veřejné mínění, jejich analýza nám tak ukáže vzájemné pohledy i současné vztahy mezi 

těmito zeměmi. 
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   Období mezi pokusem o puč a referendem jsem si vybrala z důvodu turbulentního vývoje 

domácí turecké politiky, která se značně odrážela i ve vybraných arabských denících a v mnoha 

případech měla vliv na směřování vztahů mezi Tureckem a arabskými státy.  

   Práce je koncipována do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá historií arabského a 

tureckého tisku. Tu jsem zaměřila převážně na vývoj svobody arabského a tureckého tisku. Po 

této úvodní kapitole jsem zaměřila pozornost přehledu domácí a zahraniční politiky Turecka od 

nástupu vlády AKP. Jelikož jsem si pro analýzu vybrala období mezi pokusem o puč a ústavním 

referendem, soustředím se v rámci domácí turecké politiky právě na tyto dvě události. Ve třetí 

kapitole se soustředím na vývoj arabsko-tureckých vztahů a ve čtvrté se zabývám mediální 

analýzou vybraných deníků. Tuto analýzu rozděluji do čtyř podkapitol, každá se vztahuje vždy 

k jedné z vybraných zemí. 

   V první kapitole pro popis médií jsem využívala knihu Amiho Ayalona , která poskytuje 

ucelený přehled vývoje tisku v Osmanské říši a v arabských zemích. V rámci popisu míry 

svobody v současném tisku jsem využila internetové stránky freedomhouse.org. V dalších dvou 

kapitolách popisující tureckou politiku a politiku vybraných arabských zemí jsem vycházela z 

odborných sekundárních elektronických článků časopisů Foreign Affairs, Insight of Turkey, 

Al-Monitor, Open Democracy, Al-Jazeera, Hürriyet Daily News, ale i z oficiálních stránek 

tureckého Ministerstva zahraničních věcí či amerického think-thanku Washington Institute, 

zaměřujícího se na dění na Blízkém východě. Většina těchto odborných článků je od tureckých 

či arabských autorů. V části, v níž vysvětluji novou koncepci zahraniční politiky Ahmeta 

Davutoğla jsem primárně vycházela z jeho článku Turkey´s Foreign Policy Vision: An 

Assessment of 2007   uveřejněném v roce 2007 v časopise Insight Turkey, ve kterém shrnuje 

jednotlivé body své koncepce zahraniční politiky. V kapitole popisující arabsko-turecké vztahy 

využívám rovněž sekundární elektronické články, nejvíce článek Turkey: Arab Perspectives  od 

Meliha Benliho Altinışıka , Arab Reactions to Turkey’s Regional Reengagement od Malika 

Muftiho  a pak jednotlivé průzkumy společnosti TESEV z let 2009, 2012 a 2013. Tyto 

průzkumy se zaměřují především na vnímaní Turecka v arabském světě. Pro to, jak Turci 

vnímají Araby jsem našla průzkum z roku 2010 s názvem Arab Image in Turkey provedeném 

think-tankem SETA. Bohužel novější průzkumy v rámci odborných průzkumů se mi v žádné 

elektronické databázi nepodařilo nalézt. Odborné články k tématu vzájemného pohledu Turků 

a arabských států mezi sebou k například posledním dvěma rokům jsem rovněž nenašla. 

Nejnovější články jsou především z let 2013 či 2014, k současné době lze najít odborné články 

pouze ve vztahu k určitému arabskému státu. V páté kapitole, která je věnována analýze 

tureckého tisku, využívám noviny ke zjištění vzájemného pohledu Turecka a vybraných 
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arabských států. V této analýze pracuji s internetovými verzemi čtyř deníků - jedná se o turecký 

Daily Sabah, emirátsky The National, saúdské Arab News, egyptský Al-Ahram. Pátým zdrojem 

je syrská SANA, čili Syrská arabská tisková agentura. V Sýrii jsem totiž nalezla deníky pouze 

v arabském jazyce, jediná SANA byla v anglickém, tudíž jsem využívala články právě z jejích 

webových stránek. I ostatní deníky, ze kterých čerpám, mají internetové verze v anglickém 

jazyce. Co se týče tureckého deníku Daily Sabah, vybrala jsem si ho z důvodu kvality a velkého 

výběru článků. Ostatní internetové verze tureckých deníků natolik kvalitní nebyly. 

   V první části práce, a především pak při popisu vývoje vztahů vybraných zemí s Tureckem, 

využívám progresivní historickou metodu, sledující vývoj po časové ose. V páté kapitole 

využívám mediální analýzu. Z důvodu sledování vzájemných pohledů Turecka a arabských 

zemí využívám kvalitativní metodu. Ta se snaží hlouběji zobrazit konkrétní problém. 

Kvantitativní metoda se zaměřuje především na frekvenci výskytu témat či počtu článků. 
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2 Média 

2.1 Arabská média 
   Nezávislý arabský tisk vznikl až v polovině 19. století a to v Egyptě, který v té době zažíval 

kulturní a intelektuální renesanci. V Sýrii a v Iráku vznikl o několik let později, ale byl často 

pod tlakem cenzury, což vedlo novináře z těchto zemí utíkat právě do Egypta. Takový byl 

případ i bratrů Salīma a Bishāraha Taqliových, kteří v roce 1875 založili v Alexandrii deník Al-

Ahram1. 

   Po druhé světové válce se tisk stal privilegovaným nástrojem v boji za národní nezávislost a 

nacionalističtí novináři byly pod velkým tlakem koloniálních institucí2. Řada novin byla 

pozastavena nebo zakázána. Tlak cenzury však v arabských zemích nezmizel ani po získání 

nezávislosti. V roce 1960 Gamál Násir znárodnil egyptský tisk včetně všech soukromých 

tiskových agentur. Násirův nástupce Anwar Sadát přijal otevřenější postoj k tisku, cenzuru do 

značné míry odstranil, ale stále ponechal nad médii značnou vládní kontrolu. Prezident Husní 

Mubarak však přistoupil k větší svobodě tisku a mnoho omezení zrušil3. 

   I v současné době jsou arabská média do značné míry komunikačními kanály jednotlivých 

vlád, jenž si uvědomují, jak důležitá jsou média při vytváření veřejného mínění4. 

   Jak jsem již uváděla, pro svoji analýzu jsem si vybrala vedle tureckého Daily Sabah i čtyři 

provládní arabské deníky, které nyní krátce představím. 

 

2.1.1 Arab News 

 
   Arab News jsou první noviny v Saúdské Arábii vydávané v anglickém jazyce. Byly založeny 

v roce 1975 Hishamem a Mohammedem Ali Hafizem5. Hlavními čtenáři deníku jsou 

podnikatelé, manažeři a diplomaté. Deník vlastní vydavatelství The Saudi Research and 

                                                             
1 AYALON, Ami. The press in the Arab Middle East: a history. New York: Oxford University Press, 1995.  
2 ESSOULAMI, Said. Arab media: historical background. Al-bab.com [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: 

http://al-bab.com/arab-media-historical-background 
3 ESSOULAMI, Said. Arab media: historical background. Al-bab.com [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: 

http://al-bab.com/arab-media-historical-background 
4 AMIN, Hussein. Freedom as a Value in Arab Media: Perceptions and Attitudes Among Journalists. Political 

Communication [online]. 2002 [cit. 2018-08-03]. 
5 Arab News [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: http://www.numumultimedia.com/portfolio/arab-news-

website/ 

http://www.numumultimedia.com/portfolio/arab-news-website/
http://www.numumultimedia.com/portfolio/arab-news-website/
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Marketing Group, v jejímž čele stojí především členové saúdské královské rodiny67. Arab News 

má i svou online verzi, ze které čerpám články v rámci své analýzy. 

2.1.2 The National 
 

   Emirátský deník The National byl založen v roce 20088. Je vydáván v angličtině a jeho 

cílovou skupinou čtenářů jsou podnikatelé, manažeři a vysocí úředníci. Deník se zaměřuje na 

domácí i zahraniční zprávy, ekonomii, umění, kulturu a sport. Původně byl vlastněn státním 

vydavatelstvím Abu Dhabi Media9, na konci roku 2016 však přešel pod soukromé vydavatelství 

International Media Investment10.   

2.1.3 Al-Ahram 
 

   Al-Ahram založili v Alexandrii v roce 1875 dva libanonští křesťanští bratři, Salīm a Bishārah 

Taqliovi11. V 90. letech 20. století byla redakce Al-Ahramu přestěhována do Káhiry.  V roce 

1960 prezident Gamal Abdel Nasser znárodnil tisk a Al-Ahram se zcela dostal pod přímý vliv 

vlády12. Již v roce 1957  Nasser dosadil do Al-Ahramu svého přítele Muhammada Hassaneina 

Heikala jako editora. Jeho vliv na Al-Ahram byl veliký, deník se díky němu stal velmi 

prestižním a v arabském světě jedním z nejvýznamnějších. I v dnešní době vlastní egyptská 

vláda většinu akcií a redaktoři jsou tak dosazováni prezidentem13. Podle údajů z roku 2017 bylo 

denně vydáváno 1 mil. výtisků denně a je to tak největší deník v arabském světě14. Online 

                                                             
6 Prince Turki bin Salman resigns as SRMG chairman. Arab News [online]. 3. května 2014 [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: http://www.arabnews.com/news/551801 
7 Prince Badr SRMG chairman. Arab News [online]. 15. prosince 2015 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.arabnews.com/featured/news/850146  
8 About Us [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.thenational.ae/about-us 
9 Abu Dhabi Media Company P.J.S.C. Zawya [online]. 19. února 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.zawya.com/mena/en/company/Abu_Dhabi_Media_Company_PJSC-1000250/ 
10 International Media Investments acquires ownership of The National. The National [online]. 16. listopadu 

2016 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.thenational.ae/uae/international-media-investments-acquires-

ownership-of-the-national-1.197247 
11 Talaat I. Farag. Satirical Papyrus and Modern Cartoonists (Part II). The Ambassadors [online]. 24. listopadu 

2013 [cit. 2018-06-23]. Dostupné z: http://ambassadors.net/archives/issue15/features2.htm 
12 Pasha, Talaat. Islamists in the Headlines: Critical Discourse Analysis of the Representation of the Muslim 

Brotherhood in Egyptian Newspapers. (Doctoral dissertation). University of Utah: United States of America, 

2011.  
13 Egypt Press, Media. Pressreference [online]. 10. září 2012 [cit. 2018-06-23]. Dostupné z: 

http://www.pressreference.com/Co-Fa/Egypt.html 
14 Newspapers Ads 2017. Al Ahram [online]. 2017 [cit. 2018-06-23]. Dostupné z: 

http://advertising.ahram.org.eg/Media/NewsCategory/2017-4-636285584976449814.pdf 

http://www.arabnews.com/featured/news/850146
https://www.thenational.ae/about-us
https://www.zawya.com/mena/en/company/Abu_Dhabi_Media_Company_PJSC-1000250/
https://www.thenational.ae/uae/international-media-investments-acquires-ownership-of-the-national-1.197247
https://www.thenational.ae/uae/international-media-investments-acquires-ownership-of-the-national-1.197247
http://ambassadors.net/archives/issue15/features2.htm
http://www.pressreference.com/Co-Fa/Egypt.html
http://advertising.ahram.org.eg/Media/NewsCategory/2017-4-636285584976449814.pdf
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vydávání Al-Ahramu začalo v roce 201015. Z toho online vydávání budu čerpat články pro svoji 

analýzu. 

 

2.1.4 SANA(Syrian Arab National Agency) 
 

   Syrská arabská zpravodajská agentura (SANA) je národní oficiální zpravodajská agentura 

v Sýrii, která byla založena v roce 1965. Je spojena s ministerstvem informací a sídlí v 

Damašku16. SANA je jedním z hlavních zdrojů zpráv zahraničních agentur vysílajících v 

angličtině a francouzštině. Má 16 poboček v zahraničí (10 v arabských zemích) a 18 

zahraničních korespondentů. SANA má celkem 370 zaměstnanců, z toho 200 novinářů17.  

 

2.2 Turecká média 

 
   Turecký tisk byl z velké části kontrolován vládou již od založení Turecké republiky. Mustafa 

Kemal Atatürk začal kontrolovat tisk již od začátku jeho vlády. Po založení republiky sloužila 

média především k modernizaci a utváření tureckého národa a k šíření kemalistické ideologie. 

Tisk tudíž byl označován jako oficiální orgán navzdory svému formálně nezávislému postavení. 

V 80. letech se mnoho deníků dostalo do držení mnoha velkých konglomerátů. Největším z nich 

je Doğan Holding Grubu, jež vlastní až 70% všech tureckých médií, například deníky Hurriyet 

nebo Milliyet18. Svoboda tisku v Turecku byla zcela narušena po nezdařeném puči 15. července 

2016. Více než 150 médií - novin, televizních a rozhlasových kanálů, zpravodajských agentur, 

časopisů, vydavatelství a zpravodajských webových stránek, bylo v měsících následujících po 

puči uzavřeno. V prosinci Výbor pro ochranu novinářů (CPJ) potvrdil, že v Turecku bylo 

nejméně 81 novinářů za mřížemi. Jiné organizace však uvedly i vyšší čísla, například turecká 

Platforma pro nezávislý žurnalismus uvedla až 145 zadržených novinářů. Více než 2 700 

pracovníků médií bylo propuštěno nebo nuceno odstoupit19.  

                                                             
15 LYOMBE, Eko S. New Media, Old Regimes: Case Studies in Comparative Communication Law and Policy 

(Lexington Studies in Political Communication) [online]. Lexington Books, 2012 [cit. 2018-06-23]. 
16 About SANA. SANA [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?page_id=1633 
17 Syrian Arab Republic. Press Reference [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: 

http://www.pressreference.com/Sw-Ur/Syrian-Arab-Republic.html 
18 Turkey [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: http://www.pressreference.com/Sw-Ur/Turkey.html 
19 Turkey profile [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-

press/2017/turkey 

http://www.pressreference.com/Sw-Ur/Turkey.html
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   Pro svoji analýzu jsem si vybrala deník Daily Sabah. Ten patří skupině Kalyon Group, která 

je blízká vládnoucí straně AKP20. Deník byl založen v roce 1985 a profiluje se jako středo-

pravicový. Podle údajů z roku 2016, denní náklad přesahuje 300 000 výtisků21. Jeho anglicky i 

online psaná verze Daily Sabah se začala vydávat v roce 2014. Za vznikem nejspíše stojí 

potřeba vládních kruhů vyvážit vliv populárního Zamanu, který se odklonil od provládní 

rétoriky22. Z online verze Daily Sabah budu čerpat články pro svoji analýzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
20 Sabah [online]. [cit. 2018-06-23]. Dostupné z: https://www.eurotopics.net/en/148776/sabah 
21 Tamtéž 
22 TALBOT, Valeria (ed.). „The Uncertain Path of the ‘New Turkey’“. Milano, Istituto per gli studi di politica 

internazionale(ISPI), 2015. s. 14 
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3 Turecká politika 
 

3.1 Domácí politika 
 

   Již od roku 2002 je vládnoucí stranou v Turecku Strana spravedlnosti a rozvoje, jež zvítězila 

v roce 2002 v parlamentních volbách a premiérem se stal Recep Tayyip Erdoğan. Tato strana 

přijala politický rámec kemalistického zřízení a nedefinovala se jako náboženská, ale 

konzervativně demokratická s odkazem na křesťansko-demokratické strany v Evropě.     

   AKP znovu zvítězila v parlamentních volbách roce 2007 i v roce 2015 a je tudíž jedinou 

vládní stranou v politické historii Turecka, které se podařilo vyhrát tři parlamentní volby v řadě. 

Předsedou této strany byl do roku 2014 Recep Tayyip Erdoğan, jenž v tomto roce vyhrál 

prezidentské volby. Největšími milníky v průběhu vlády této strany jsou pokus o puč z 15. 

července 2016 a ústavní referendum, které se konalo 16. dubna 2017. 

  

3.1.1 Pokus o puč 
 

   15. července 2016 část turecké armády zahájila neúspěšný pokus o státní převrat, během 

kterého docházelo ke střetům především v Istanbulu a Ankaře, kde útok zasáhl i turecký 

parlament. Za strůjce vláda označila stoupence duchovního Fethullaha Gülena 

žijícího dlouhodobě v exilu v USA. Ten tvrzení odmítl a naopak poukázal na fakt, že za 

převratem stojí samotný prezident23. Vojenský pokus o převrat si vyžádal celkem 241 obětí a 

více než 2000 zraněných24. 

   O pět dní později byl v zemi vyhlášen výjimečný stav, během něhož docházelo k neúměrným 

represivním opatřením z vládní strany, jež zasáhla široké spektrum turecké společnosti 

zahrnující armádní a policejní složky, státní úředníky, novináře, akademiky, soudce i zástupce 

opozičních stran25. Opatření, jež byla po červencových událostech přijata bez předchozího 

řádného projednání v parlamentu, jsou často v silném rozporu se základními lidskými právy a 

tureckými závazky dle mezinárodního i vnitrostátního práva. Jedná se např. o propouštění z 

veřejné služby bez vyšetřování, konfiskaci majetku bez předchozího soudního přezkumu, 

policejní vazbu přesahující 30 dní i odepření nároku na advokáta po dobu prvních pěti dní v 

                                                             
23 Fethullah Gülen: Turkey coup may have been 'staged' by Erdoğan regime. The Guardian, červenec 2016. 

Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/16/fethullah-gulen-turkey-coup-erdogan 
24 Turkey: Events of 2016. Human Rights Watch, 2017. 
25 Tamtéž 
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případě zadržení. To zvyšuje riziko špatného zacházení a mučení ze strany bezpečnostních 

složek26. Dle zprávy organizace HRW za rok 2016, došlo v Turecku k propuštění více než 100 

000 státních úředníků, armádních činitelů, policistů, učitelů, právníků, novinářů či domnělých 

Gülenových příznivců, které turecká vláda označila za podporovatele teroristické organizace. 

Mnoho z nich je nyní drženo ve vazbě, včetně soudců a prokurátorů, navzdory chybějícím 

důkazům. Turecká vláda dala příkaz k uzavření nespočtu škol, redakcí včetně zatčení 

šéfredaktora opozičních novin Cumhuriyet, televizních pořadů a stanic27. Svoboda sdružování 

je v dnešní době značně omezena, spousta organizací občanské společnosti byla zrušena, 

aktivní jedinci v oblasti ochrany lidských práv se stávají terčem zastrašování a stíhání.  

 

3.1.2 Turecké referendum 
 

   Turecko je sekulární republika se zastupitelskou demokracií řízenou parlamentním systémem. 

Trvalým rysem turecké politiky je roztříštěná politická situace. V Turecku jsou strany od krajně 

levicových po krajně pravicové. Hlavní stranou od roku 2002 je AKP.  AKP má v současné 

době z celkových 550 parlamentních křesel 317, čímž vytváří většinovou vládu28. Hlavním 

opozicí AKP je Republikánská lidová strana (CHP), levicová politická strana, kterou v roce 

1923 vytvořil Mustafa Kemal Atatürk. CHP je nejstarší stranou v Turecku a v současné době 

tvoří hlavní opozici v tureckém parlamentu, ve kterém má 134 míst29. CHP zdůrazňuje své úzké 

vazby na éru prvního prezidenta Turecka Mustafa Kemala Atatürka a snaží se bránit základní  

kemalistické hodnoty - republikánství a sekularismus. 

Další stranou v parlamentu je levicová Lidová demokratická strana (HDP), která byla založena 

v roce 2012. Zatímco HDP tvrdí, že reprezentuje celé Turecko, je strana obviňována, že 

zastupuje především zájmy kurdské menšiny v jihovýchodním Turecku, kde strana získává 

nejvíce hlasů. HDP má v současné době v parlamentu 59 křesel30. HDP však nebyla schopna 

vytvořit koalici s CHP nebo AKP vzhledem k jejich rozdílným ideologiím. Posledním 

účastníkem je Strana nacionalistického hnutí (MHP), která je krajně pravicová. MHP 

nepodporuje možné členství Turecka v Evropské unii, je vehementně proti kurdským 

                                                             
26 Tamtéž 
27 Turkey shuts 15 media outlets and arrests opposition editor. The Guardian, říjen 2016. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/30/turkey-shuts-media-outlets-terrorist-links-civil-servants-press-

freedom 
28 Carnegie Europe. Turkey’s Political Parties. Carnegie Europe, 2015. Dostupné z: 

http://carnegieeurope.eu/2015/10/26/turkey-s-political-parties-pub-61743 
29 Tamtéž 
30 Tamtéž 
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požadavkům na autonomii a odmítá mírový proces mezi tureckou vládou a Kurdskou dělnickou 

stranou (PKK). V současné době má MHP v tureckém parlamentu 40 míst31. 

   V tureckém parlamentu jsou tudíž přítomny strany se značnými ideologickými rozdíly a chybí 

jakýkoliv konsensus při formulování společné politiky.  Kvůli tomu navrhl současný prezident 

Recep Tayyip Erdoğan zásadní změny, které byly v dubnu 2017 odhlasovány v ústavním 

referendu, a které změní politický systém z parlamentního na prezidentský po následujících 

plánovaných volbách v červnu 2018. Vytvoří se jednostranná vláda s cílem podpory "politické 

stability a vládnutí"32. Prezidentský systém zruší premiéra, který v současné době vede vládu, 

zatímco prezident má spíše více ceremoniální funkci a omezenou moc33. Prezident bude moci 

jmenovat a odvolávat vládu a bude mít několik viceprezidentů. Parlament už nebude 

kontrolovat práci ministrů a přijde o právo vyvolat hlasování o nedůvěře vlády. Počet poslanců 

má být zvýšen z 550 na 600 a turecký prezident získá větší kontrolu nad Nejvyšší radou soudců 

a státními zástupci. Nová ústava počítá i s některými prvky kontroly a rovnováhy moci. 

Parlament bude moci přehlasovat prezidentova rozhodnutí v některých oblastech. Může taky 

zahájit vyšetřování, a dokonce s dvoutřetinovou většinou stíhat prezidenta, pokud by se dopustil 

velezrady. Změny ústavy také prezidentovi zaručí možnost zůstat ve své politické straně. V 

současné době přitom musí být hlava státu nadstranická. V praxi však systém vytvoří jen málo 

kontrol a rovnováhy. Opozice tvrdí, že tento systém "představuje smrt demokracii" a vytvoří 

"všemocného prezidenta"34.  

 

3.2 Zahraniční politika 
 

   Strana zvítězila v roce 2002 v parlamentních volbách a premiérem se stal Recep Tayyip 

Erdoğan. Již během prvního funkčního období v letech 2002-2007 se nová vláda zaměřila 

převážně na harmonizaci vztahů s EU s cílem stát se jejím členem35. Vláda AKP se rozhodla 

přijmout úmluvy OSN o občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních 

právech. V roce 2005 tedy Evropská unie zahájila přístupová jednání s Tureckem. Optimismus 

                                                             
31 Tamtéž 

 
33 SANCHEZ, R. Turkey Referendum: Everything You Need to Know About President 

Erdogan's Bid for More Power. The Telegraph, březen 2017. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/31/turkey-referendum-everything-need-know-president-erdogans-

bid/ 
34 BBC Europe. Why Did Turkey Hold a Referendum? BBC News, 2017. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-38883556 
35 CORNELL, Svante. What drives Turkish Foreign Policy? Middle East Quarterly, 2012.Dostupné z: 
https://www.meforum.org/articles/2011/what-drives-turkish-foreign-policy 
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Turecka vedl k přijetí dalšího reformního balíčku, který byl schválen tureckým parlamentem v 

dubnu roku 2006. Již v prosinci roku 2006 byla však jednání mezi oběma zeměmi pozastavena  

z důvodu odmítnutí Turecka normalizovat své vztahy s Kyprem a rovněž z nedostatku 

provedených demokratických reforem36. Rostoucí nacionalistický odpor v Evropě ohledně 

vstupu Turecka do EU se shodoval s rostoucím rozčarováním z EU v samotném Turecku. 

Turecká podpora pro vstup do EU je sice dodnes stále významná, ale v posledních několika 

letech výrazně klesla. Turecký entuziasmus ohledně vstupu Turecka do EU se snížil v 

souvislosti s příliš neobjektivním a dle mnoha Turků nespravedlivým posuzováním Turecka ze 

strany EU při řešení kyperské otázky. Mnozí Turci si začali uvědomovat, že EU již nežádá, aby 

se Turecko stalo jejím členem. AKP tak postupně změnila svoji strategii a začala navazovat 

hlubší vztahy s arabskými zeměmi a se svými sousedy, s cílem stát se dominantní a stabilizační 

silou, která bude schopná fungovat jako čestný prostředník a zároveň rozšiřovat dále svůj 

hospodářský vliv v celém regionu i mimo něj. Tato změna začala v roce 2007, začátkem 

druhého funkčního období vlády AKP a tvůrcem tohoto nového směru zahraniční politiky 

Turecka byl profesor Ahmet Davutoğlu.  

   Ten svým dílem Strategická hloubka (Stratejik derinlik), které bylo vydáno v roce 2001, zcela 

zásadně ovlivnil směřování turecké zahraniční politiky. Strategická hloubka byla jako oficiální 

státní zahraničně-politická doktrína Turecka přijata vládnoucí stranou AKP v roce 2003, kdy 

byly posléze v praxi prosazovaná nejdůležitější teoretická východiska knihy. 

   Davutoğlu ve své práci hned na začátku zdůrazňuje, že Turecko díky své velmi výhodné 

poloze, a jako země s mnoha regionálními identitami, by nemělo být v pozadí. Musí tak změnit 

svoji dosavadní pasivní a obrannou politiku vnímání hrozeb na proaktivní politiku, angažující 

se v blízkých regionech Středního východu, Zakavkazska, Střední Asie a Balkánu. Davutoğlu 

tudíž chce změnit dosavadní jedno-dimenzionální vidění zahraniční politiky Turecka, jako 

pouhého mostu mezi Západem a muslimským světem, na aktivní působení Turecka jako 

„centrálního státu“, jenž přispívá k regionálnímu i celosvětovému míru pomocí řešením 

problémů ve svém okolí. V rámci toho by tak turecká vláda měla sladit vnitřní a vnější politiku 

státu, posílit a prohloubit demokratizační proces země a podpořit důvěru turecké společnosti ve 

státní instituce, a to za účelem vybudování obrazu Turecka jako státu se silnou vnitřní stabilitou. 

Důležitým bodem je také respekt ke kulturní, etnické nebo národností diverzitě, který by měl 

být uplatňován nejen uvnitř, ale i mimo turecké hranice. Turecko by také dle Davutoğlua mělo 

plnit roli řešitele regionálních konfliktů, být hnací silou v mezinárodních organizacích a 

                                                             
36 KUBICEK, P.The European union and political cleavages in Turkey. Insight Turkey, 2009.Dostupné z: 
https://www.insightturkey.com/book-reviews/the-european-union-and-political-cleavages-in-turkey 
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usilovat o zařazení do skupiny deseti největších ekonomik světa, přičemž předpokládá, že 

všechny tyto vnitropolitické i zahraničněpolitické snahy přispějí k vybudování image Turecka 

jako silného a mezinárodními aktéry respektovaného státu. 

   V rámci této doktríny strategické hloubky formuluje celkem 6 principů, které jsou 

nejvhodnější prostředky k posouzení účinnosti turecké zahraniční bezpečnostní politiky. 

První princip byl zaměřen na dosažení rovnováhy mezi bezpečností a demokracií. Turecko, 

nacházející se v nestálém regionu a ohrožováno vnitřním kurdským terorismem, by mělo svým 

občanům poskytnout bezpečnost, která však nebude na úkor svobody a lidských práv. Turecko 

však této rovnováhy nedosáhlo. Nyní je mnohem represivnější než v době, kdy se AKP dostala 

k moci v roce 2002 a bezpečnostní situace je v roce 2017 horší než kdykoliv od devadesátých 

let. Konflikt s PKK se značně zhoršil a od pokusu o převrat v červenci 2016 dochází 

k značnému útlaku médií a svobody projevu. Turecko se také muselo zapojit do boje proti 

Islámskému státu po několika teroristických útocích na tureckém území.  

   Druhým principem je ,,politika nulových problémů“(tzv. zero problems policy) se sousedními 

státy. Tento přístup cílí na aktivní snahu vyřešit všechny problémy s okolními státy skrze 

mírové prostředky a ke spokojenosti všech. Tato politika však v souvislosti s arabským jarem 

zcela selhala. Turecko má naopak se svými sousedy mnoho problémů a Turecko dodnes 

prakticky pozbylo většinu svých regionálních partnerů.  Vztahy Turecka s Izraelem se zhoršily 

po incidentu na lodi Mavi Marmara v roce 2010, ačkoli nyní se již znormalizovaly37. Vztah 

Turecka s Egyptem je špatný kvůli turecké podpoře Muslimského bratrstva38, se Sýrií má 

zpřetrhané vztahy pro změnu kvůli podpoře syrských povstalců39. S Irákem má spory ohledně 

spolupráce s iráckým Kurdistánem40. 

   Proaktivní a preemptivní mírová diplomacie je třetím principem majícím za cíl použití všech 

možných prostředků zamezujících eskalaci regionálních konfliktů, např. formou angažovanosti 

Turecka jako mediátora při řešení regionálních konfliktů. Je tak založen nejen na vyřešení všech 

problémů se sousedy, ale také na aktivním budování vztahů se zeměmi v blízkých regionech a 

nabízí globální perspektivu tvorby zahraniční politiky. Avšak i v tomto bodě Turecko selhalo. 

                                                             
37 “Mavi Marmara: Why did Israel stop the Gaza flotilla?” BBC News, červenec 2016. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/10203726 
38 CAGAPTAY, Soner a SIEVERS. Marc. Turkey and Egypt's Great Game in the Middle East. Foreign Affairs, 

2015, Dostupné z: https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-03-08/turkey-and-egypts-great-game-

middle-east 
39 PHILLIPS, Ch. Turkey´s Syria problem. Open Democracy. září 2012. Dostupné z: 

https://www.opendemocracy.net/christopher-phillips/turkey%E2%80%99s-syria-problem 
40 CAGAPTAY, Soner a EVANS, Tyler. Turkey´s changing relations with Iraq, říjen 2012. Dostupné z: 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkeys-changing-relations-with-iraq-kurdistan-up-

baghdad-down. 
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Selhání se projevuje hlavně ve vztahu Turecka k arabskému jaru. Turecko totiž chápalo arabské 

revoluce jako velkou příležitost pro posílení své pozice regionální mocnosti, a tak začalo 

podporovat protirežimní povstání a demonstrace. Turecko v těchto revolucích spatřovalo 

velkou šanci pro prosazení demokracie v oblasti Blízkého východu, kdy hlásalo, že lze sloučit 

islám se sekulární vládou41. V arabských revolucích a v následné podpoře lidí v jejich snaze 

svrhnout autoritářské vůdce jejich země vidělo Turecko základní strategii, jak posílit své 

mocenské postavení na Blízkém východě. Nastal však pravý opak a Turecko dodnes prakticky 

pozbylo většinu svých regionálních partnerů. 

   Čtvrtým principem je multidimenzionální zahraniční politika. Zde je kladen důraz již na 

komplementárnost vzájemných vztahů s globálními aktéry, jedná se zejména o Spojené státy 

americké a Evropskou unii. Vztahy s USA a EU však v současnosti poklesly zejména po pokusu 

o puč v červenci 2016. Vztahy se Spojenými státy se zhoršily kvůli Erdoğanovu opakovanému 

tvrzení, že Fethullah Gülen, který žije v Pensylvánii, a jeho přívrženci jsou zodpovědní za 

pokus o převrat. Erdoğan tudíž požaduje po USA jeho vydání, což USA odmítají42. Co se týče 

vztahů s EU, v reakci na personální čistky a požadavek znovuzavedení trestu smrti se vztahy 

Unie a Turecka staly napjatými kvůli obavám o stav demokracie v zemi43. Vlády některých 

zemí dokonce požadovaly vymazání Turecka ze seznamu kandidátských zemí44. Unie je rovněž 

skeptická k zavedení vízové liberalizace, kterou Turecku přislíbila za plnění březnové dohody 

o řešení migrační krize. Uvolnění vízového režimu stále podmiňuje splněním 72 podmínek 

potřebných pro jeho udělení45. Naopak Rusko po převratu vyzvalo k podpoře Erdoğanovy 

vlády46. 

   Pátým principem je princip rytmické diplomacie, který usiluje o aktivnější roli v 

mezinárodním prostředí. To obnáší zapojení se do co možná nejvíce mezinárodních organizací 

a zároveň navyšování diplomatického zastoupení v různých zemích. Turecko se snažilo v 

                                                             
41 SCHANZER, Jonathan, TAHIROGLU, Merve. Ankara's Failure: How Turkey Lost the Arab Spring. Foreign 
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mezinárodních organizacích, jako je UNHCR, hrát mnohem větší roli a využít svého postavení 

v migrační krizi k dosažení jednoduššího přístupu tureckých občanů do EU47. Turecko také 

díky jeho rostoucí rozvojové pomoci získalo lepší postavení na mezinárodních fórech. Po 

převratu 15. července 2016 však zůstávají vztahy s EU a OBSE na nízké úrovni a perspektiva 

vstupu Turecka do EU se značně vzdálila48. 
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4 Arabsko-turecké vztahy 
 

   Arabsko-turecké vztahy mají dlouhou historii a lze argumentovat, že vývoj, který se 

odehrával v době osmanské říše, která po více než 400 let řídila mnoho arabských zemí, hraje 

významnou roli při vytváření způsobů, jakými jsou Arabové vnímáni tureckou společností a 

naopak. Po pádu Osmanské říše se pohledy obou stran staly značně negativními. 

   Po jejím pádu arabští nacionalisté vykreslovali Osmany jako kolonizátory, kteří byli 

zodpovědní za zaostalost arabského světa. Turci zase vnímali Araby negativně kvůli 

zkreslenému zděděnému pocitu zrady z arabské vzpoury. Rovněž kvůli sekularismu a jeho 

snaze o vytlačení islámu z veřejné sféry a oslavování předosmanské historie a kultury Turků se 

Turecko odlišovalo od ostatních zemí arabského Blízkého východu, což se projevovalo v jeho 

nulové orientaci na tento region a naopak v tureckou orientaci na západní mocnosti a západní 

civilizaci 

   Po 2. světové válce a především po nástupu Demokratické strany v roce 1952 Turecko od své 

neutrality ustoupilo a následně bylo čím dál tím více zapojováno do politických, bezpečnostních 

a ekonomických struktur Západu.49 Pomyslným vrcholem tohoto procesu zapojování Turecka 

do západních struktur bylo jeho přijetí do NATO v roce 1952.  Turecko se však v tomto období 

začalo více otevírat i arabskému, potažmo islámskému světu. Hlavním důvodem byly 

bezpečnostní obavy Turecka. Vznikl nový mezinárodní systém a Turecko se pokoušelo určit 

jeho postavení v něm. Na Blízkém východě měla Demokratická strana tři hlavní cíle: zaručit 

bezpečnost a stabilitu, dosáhnout přijatelného řešení arabsko-izraelského konfliktu, zabránění 

vstupu komunismu do regionu. Tyto cíle vyžadovaly aktivní zahraniční politiku, která by byla 

možná pouze zanecháním neutrality.50 

   Symbolem této proměny ve směřování turecké zahraniční politiky bylo připojení Turecka k 

Organizaci islámské konference51, jejímž hlavním cílem bylo sdružit muslimské státy. Turecko 

se tudíž postupně odchýlilo od původní kemalistické představy, která hlásala neutralitu a 

odmítala jakoukoliv účast Turecka v náboženských uskupeních.52 V tomto období tak proběhl 

první pokus o ukončení izolace Turecka vůči státům Blízkého východu, i když ještě v menším 

rozsahu. Blízkovýchodní země však odmítaly plně navázat styky s Tureckem, jelikož po 
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staletích osmanské vlády tyto země nedávno získaly nezávislost a nechtěly nahradit britskou a 

francouzskou vládu tureckým vlivem. Turecko totiž viděly nejen jako nástupce Osmanské říše, 

ale také jako zástupce západních zájmů.53 

   Turecké sbližování s Blízkým východem, které bylo pomalu nastartováno v 60. a 70. letech, 

se stalo ještě významnější o dekádu později. Turecko tomu vděčí nástupu premiéra Turguta 

Özala k moci v roce 1983 po volebním vítězství jeho Strany vlasti (Anavatan Partisi). Změna 

jeho přístupu k Blízkému východu je nazývána pojmem neo-osmanismus, což je výraz 

odkazující k návratu k politice Osmanské říše a k turecké orientaci na ostatní islámské státy v 

regionu, jako tomu bylo v době existence Osmanské říše. Pod vedením Özalovy politické strany 

Strany vlasti tak Turecko znovuobjevilo své orientální kořeny a muslimskou identitu. To se 

podařilo i pomocí liberalizace a následné globalizace turecké ekonomiky.54 Prezident Özal 

zemřel v roce 1993 a i jeho nástupci se rozhodli pokračovat v nastoleném směru turecké 

zahraniční politiky pro oblast Blízkého východu a snažili se o silnější regionální zapojení, o 

čemž vypovídaly určité prvky turecké regionální politiky, jako bylo například prohloubení 

vzájemných vztahů s Íránem a Sýrií, rostoucí spolupráce s Izraelem ve vojenské oblasti, či 

řešení problému mezi Tureckem, Sýrií a Irákem o tureckém využívání vody z řek Eufrat a 

Tigris, na které doplácely právě Sýrie a Irák.55 

   Zásadním milníkem pro směřování turecké zahraniční politiky a pro její vztah k Blízkému 

východu byl nástup politické Strany spravedlnosti a rozvoje. AKP se stejně jako Özalova vláda 

z 80. let zaměřila na muslimskou identitu a při setkávání s vrcholnými představiteli ostatních 

blízkovýchodních států kladla velký důraz na bratrství založené na společné muslimské 

identitě, kultuře a historii. AKP se proto tímto způsobem snažila přiblížit nejen svým sousedům 

v oblasti Blízkého východu. Zásadním způsobem k tomu přispěla i zmiňovaná Davutoğluova 

politika ,,nulových problémů se sousedy“. Několik událostí pak přispělo k tomu, aby arabské 

země začaly vnímat Turecko pozitivně.  

    První událostí bylo odmítnutí spolupráce tureckého parlamentu v březnu 2003 s USA ve 

válce proti Iráku, která byla v celém arabském světě ukázala vnímána značně negativně.  

Druhou událostí byl kritický pohled Turecka vůči třídenní ofenzivě Izraele v pásmu Gazy na 

přelomu let 2008 a 2009 a Erdoğanův výstup na ekonomickém summitu ve švýcarském 
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Davosu56. Zde pronesl důraznou kritiku na adresu izraelského prezidenta Šimona Perese. 

Celkovým výsledkem byla změna ve vnímání Turecka jak na veřejné, tak na státní úrovni.     

   Z této doby pochází i průzkum tureckého think-tanku SETA57. V něm bylo zjišťováno Arabů 

mezi Turky. Z výsledků průzkumu vyplývá, že jedna třetina Turků zastává pozitivní postoj vůči 

Arabům, ovšem větší část, 39,1%, má naopak negativní postoj. 20,7% má neutrální postoj, 

zatímco 7,0% je ve svém pohledu na Araby nerozhodnuto. Průzkum však dokazuje rozdíl ve 

vnímání Arabů u starší a mladší generace. Starší generace má jednoznačně negativnější postoj  

vůči Arabům než mladší.  

   Ačkoliv se zpočátku se zdálo, že arabské jaro je pro Turecko ideální příležitost, jak posílit své 

mocenské postavení na Blízkém východě, nastal pravý opak. Turecko totiž začalo arabské 

revoluce chápat jako velkou příležitost pro posílení své pozice regionální mocnosti, a tak začalo 

podporovat protirežimní povstání a demonstrace. Turecko v těchto revolucích spatřovalo 

velkou šanci pro prosazení demokracie v oblasti Blízkého východu, kdy hlásalo, že lze sloučit 

islám se sekulární vládou.58 V arabských revolucích a v následné podpoře lidí v jejich snaze 

svrhnout autoritářské vůdce jejich země vidělo Turecko základní strategii, jak posílit své 

mocenské postavení na Blízkém východě. Turecko očekávalo, že dopomůže k rychlému 

svrhnutí libyjského, egyptského a syrského politického režimu a nejen oblasti Blízkého 

východu dokáže, že je zemí, která aktivně prosazuje demokratické hodnoty. Na postoj Turecka 

v arabském jaru však přišly z arabských zemí negativní reakce.  

   Předseda irácké vlády Nouri al-Maliki obvinil v prosinci 2011 Turecko ze zaplétání se do 

jeho vnitřní politiky. Syrský prezident Asad v reakci na tureckou podpru syrské opozici 

prohlásil posměšně o Erdoğanovi v listopadu 2012, že "si myslí, že je novým osmanským 

sultánem a může řídit region jako kdyby byla nyní doba Osmanské říše. Myslí si, že je 

kalífem“59. 

   V průběhu arabského jara tudíž došlo k zpřetrhání vztahů mezi Sýrií a Irákem kvůli podpoře 

syrské opozice, v Egyptě byly vzájemné vztahy zpřetrhány po svržení prezidenta Mursího 

v srpnu 2013, jelikož Turecko bylo podporovatelem Muslimského bratrstva, v jehož čele Mursí 

                                                             
56 ALTUNIŞIK, Meliha Benli. Turkey: Arab Perspectives. Foreign Policy Analysis Series. 11 [online]. SETA, 

2010 [cit. 2018-08-03]. 
57 KÜÇÜKCAN, Talip. Arab Image In Turkey. Research Report [online]. 2010 [cit. 2018-08-02]. 
58 SCHANZER, Jonathan – TAHIROGLU, Merve. Ankara's Failure: How Turkey Lost the Arab Spring. Foreign 
Affairs. 2016. Dostupné z: https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2016-01-25/ankaras-failure 
59 MUFTI, Malik. Arab Reactions to Turkey’s Regional Reengagement. Insight Turkey [online]. Roč. 16, č.3,s. 

15-23 [cit. 2018-08-03]. 

 



24 
 

stál. Tím došlo i k zpřetrhání vztahů se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty, 

jelikož ti zastávaly negativní postoj vůči Muslimskému bratrstvu. 

   Pokud se však podíváme na průzkumy veřejného mínění Turků mezi Araby, provedené 

organizací Turkish Economic and Social Studies Foundation v roce 200960, 201261 a 201362,  

dojdeme k překvapivým výsledků. 

   Přestože se procento respondentů na Blízkém východě, kteří upřednostňují větší regionální 

úlohu Turecka snížil z 77% v roce 2009 na 66% v roce 2012 a na 60% v roce 2013, jde stále o 

většinu dotazovaných. Podstatná část celkového poklesu byla způsobena z velké části jen 

dvěma zeměmi: Sýrií (33% v roce 2013) a Egyptem (47% v roce 2013 oproti 74% v předcho-

zím roce). Totéž platí pro otázku, zda Turecko představuje politický model pro arabský svět. 

Zatímco pouze 21% Syřanů a 42% Egypťanů odpovídalo v roce 2013, že představuje, ve většině 

ostatních arabských zemích naopak více jak půlka obyvatel považovala Turecko za politický 

model pro arabský svět. V Tunisku to bylo 74%, v Iráku 62%, v Jordánsku 66%, v Jemenu  

70 %, v Saúdské Arábii 65%. 
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5 Mediální analýza 
 

5.1 Egypt 
 

5.1.1 Al-Ahram 
 

   Článků, které informovaly o Turecku, bylo ve sledovaném období v deníku Ahram Online 

oproti jiným deníkům mimořádné množství.  Pro svoji analýzu jsem si tak vybrala tři oblasti 

článků, a to články vztahující se k puči, soustředící se přímo na turecko-egyptské vztahy a 

články informující o referendu. 

   Článků vztahující se k puči je dohromady 40. Jedná se především o krátké zprávy 

s jednotlivým popisem událostí. Zprávy jsou přebírány ze zahraničních agentur Reuters, AFP a 

AP, čili jsou prakticky neutrální a není k nim uveden žádný autor. Zajímavý je však výběr zpráv 

s komentáři jednotlivých představitelů především zemí EU, Blízkého východu a představitelů 

EU. Ve většině výrocích představitelé jednotlivých zemí vyzývají prezidenta Erdoğana, aby 

jednali s pučisty spravedlivě a podle zákona. Nejčastěji se objevují slova jako demokracie, 

právní stát. Články s těmito komentáři a výroky tak mohou naznačovat značnou obavu, že 

demokratický systém v Turecku může být narušen či je již narušen.  Tento dojem prohlubuje i 

článek ,,EU pushes Turkey on rule of law after coup crackdown“63, v němž zaznívá výrok 

komisaře EU o pravděpodobnosti toho, že vláda měla připravený seznam lidí k zatčení již před 

pokusem o puč. Negativní je i komentář francouzského ministra zahraničích věcí Jean-Marc 

Ayraulta, jenž uvedl, že ´Francie odsoudila převrat, vojenská moc nemůže být akceptována. 

Současně musíme být opatrní, aby turecké orgány nezavedly systém, který by převrátil tureckou 

demokracii´. Účelem značného množství těchto varujících komentářů v Ahram Online může 

být snaha o vykreslení turecké vlády v negativním světle.  Je zajímavé, že zcela chybí jakékoliv 

komentáře či výroky egyptských politiků.  

   Článků týkajících se podrobněji turecko-egyptských vztahů je celkem 17–z toho 7 kritických, 

10 neutrálních. O žádném článku se nedá říct, že je pozitivní. V každém, i v neutrálním, totiž 

zaznívá i malá kritika Erdoğanovy vlády. Články nejsou nijak obsáhlé, obsahují hlavně 

komentáře jednotlivých egyptských politických představitelů, reagujících především na kritická 
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prohlášení tureckých politických představitelů. Nejčastěji se v článcích s výroky a prohlášeními 

objevují egyptský ministr zahraničních věcí Sameh Shoukry, jeho mluvčí Ahmet Abu Zeis, 

turecký ministr zahraničních věcí Mevlüt Çavuşoğlu a jeho mluvčí. Pouze v jednom článku je 

dán prostor komentářům dvěma egyptským poslancům Mohsenu Fawzimu a Emadu 

Mahrousimu. Ve třech článcích se objevují komentáře tureckého prezidenta Erdoğana, pouze 

ve dvou egyptského prezidenta as-Sísího. U článků není uvedeno ani jméno autora, kromě 

článku s názvem "Egypt's Conservatives Party urges government to consider asylum request 

from Gulen if presented“64 od autora Gamala Essama El-Dina. Článek je značně kritický vůči 

Erdoğanovi a později bude ještě analyzován. 

   Co se týče negativních článků, již jejich titulky znějí velmi kriticky, např. Egypt slams 

Erdogan's 'double standards'“65, ,,Egypt snaps back at Turkey after Erdogan's scathing 

criticism“66 nebo ,,Egypt's FM says Turkish counterpart putting 'unacceptable' conditions on 

rapprochement“67. V článcích jsou používány především ostré výroky a komentáře. Například 

hned v prvním negativním článku vydaném po puči s titulkem ,,Egypt snaps back at Turkey 

after Erdogan's scathing criticism“, je uveden ostrý výrok egyptského ministra zahraničních 

věcí, ve kterém uvádí, že ,,Turecký prezident ztrácí zdravý úsudek – což je výsledek těžkých 

časů, kterými nyní prochází´´68. Tento výrok je reakcí na rozhovor Erdoğana pro Al-Džazíru, 

ve kterém se ostře vyjádřil na adresu egyptského prezidenta as-Sísího, když říkal ,,…egyptský 

prezident nemá nic společného s demokracií. Zabil tisíce svých lidí´´.  V dalším negativním 

článku ,,Egypt's FM says Turkish counterpart putting 'unacceptable' conditions on 

rapprochement“69 je uveden komentář egyptského ministra zahraničních věcí Shoukryho, jenž 
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reaguje na výroky tureckého ministra zahraničních věcí Çavuşoğlua. Ten ve svém komentáři 

uvedl, že turecká vláda by chtěla rozvíjet a zlepšit vztahy s Egyptem. Dále dodává, že v době, 

kdy Egypt čelí bezpečnostním výzvám a jeho ekonomika prochází vážnou krizí, Turecko se 

může stát ochráncem egyptského lidu. Shoukry na to reaguje ostře tím, že podmínky dané 

Tureckem pro zlepšení vztahů jsou nepřijatelné a odmítá, aby nějaká jiná země komentovala 

politiku a ekonomiku Egypta a aby se pletla do vnitřních záležitostí země. Zajímavým 

Shoukryho komentářem v článku je, že ,,….ačkoli turečtí úředníci opakovaně učinili útočné 

poznámky o egyptském lidu, ´zodpovědné´ egyptské kruhy se zdržely jakýchkoli 

nezodpovědných jednání vůči této excentrické rétorice“.  Podle Shoukryho jsou tudíž egyptští 

úředníci a vláda ti rozumní, kteří prakticky nijak neútočí na turecký lid a vládu, jako je to 

v případě tureckých úředníků a vlády, kteří jen Egypt neustále kritizují. Tento postoj se objevuje 

ještě v jednom článku ,,Cairo declines to respond to Erdoğan saying thaw with Egypt would be 

'unethical'“70. V tomto článku je uvedeno prohlášení mluvčího egyptského ministerstva 

zahraničních věcí poté, co Erdoğan řekl v rozhovoru pro saúdskoarabskou televizi, že Mursího 

odstranění je nepřijatelný převrat. V prohlášení mluvčího bylo uvedeno, že se ,,odmítá vyjádřit 

k takovým výrokům, s nimiž turecký prezident nepřestane“. Egyptské ministerstvo zahraničních 

věcí tak opět naráží na to, že turecký prezident neustále útočí na Egypt svými kritickými 

komentáři, zato egyptské ministerstvo zahraničních věcí nechce zbytečně útočit. 

   Celkově je v článcích Erdoğan zmiňován často a značně kriticky. Prakticky ve všech článcích 

je alespoň krátký kritický komentář vůči Erdoğanovi, a to i v relativně neutrálních článcích, 

např. informujících o odsouzení jednotlivých teroristických útoků v Turecku egyptskou 

vládou71, či v krátkém článku o setkání mezi egyptským ministrem zahraničí Samehem 

Shoukrym a tureckým ministrem zahraničí Mevlütem Çavuşoğluem na mítinku ve Venezuele 

uskutečněném v polovině září72. Ve všech článcích je zmiňováno, že Erdoğan opakovaně 

odsuzuje Mursího sesazení jako nepřijatelný převrat. To může být tudíž posuzováno tak, že 

Erdoğan považuje současnou vládu as-Sísího za nedemokratickou. Dále články zdůrazňují, že 

Káhira opakovaně obvinila Ankaru ze zasahování do svých domácích záležitostí a podpory 

                                                             
70 Cairo declines to respond to Erdogan saying thaw with Egypt would be 'unethical'. Ahram Online [online]. 3. 

října 2016 [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/245159/Egypt/Politics-
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islamistických militantů73. Dále je v článcích uváděno, že Ankara umožňuje fungování 

televizních stanic založených sympatizanty Muslimského bratrstva, kteří tak na těchto 

televizních stanicích kritizují prezidenta as-Sísího74. Erdoğan je těmito komentáři prakticky 

obviňován z toho, že podporuje teroristickou organizaci, za níž je Muslimské bratrstvo 

v Egyptě považováno, a umožňuje jim kritizovat egyptský režim. Erdoğanova podpora 

Muslimskému bratrstvu je opět zdůrazňována v článku ,,Egypt slams Erdogan's 'double 

standards'“75. V tomto článku jsou uváděny komentáře mluvčího egyptského ministerstva 

zahraničních věcí na rozhovor Erdoğana poskytnutý Al-Džazíře, ve kterém se vůči egyptské 

vládě vyjadřuje velmi kriticky. Mluvčí říká, že ,,rozhovor Erdoğana na Al-Džazíře není 

překvapující v době, kdy ten daný týden v pátek mají být pořádány demonstrace organizované 

Muslimským bratrstvem proti egyptské vládě“. Z tohoto výroku můžeme vyčíst, že tento 

rozhovor měl být podle mluvčího jakýmsi podněcováním k demonstraci a podpoře 

Muslimského bratrstva a tím i k podpoře ke svržení egyptské vlády. V tomto článku je přítomna 

i poslední kritika vztahující se přímo na Erdoğana, a to opět ve výroku mluvčího ministerstva 

zahraničních věcí. Ten v něm vyjadřuje své překvapení, že prezident se považuje za strážce 

demokracie a ochránce svobod, ale přitom v té samé době jsou v Turecku zatýkány stovky 

profesorů, novinářů, tisíce úředníku a soudců, kteří jsou jakýmkoliv způsobem podezřelí ze 

zapojení do příprav nezdařeného puče. Mluvčí tak chce svým kritickým komentářem jasně 

tureckého prezidenta zdiskreditovat, že on rozhodně žádným ochráncem svobod není. Dále je 

Erdoğan značně negativně vyobrazován i v komentářích egyptských poslanců. V článku 

,,Egypt's Conservatives Party urges government to consider asylum request from Gulen if 

presented“76 je Erdoğanova vláda v rámci výroku místopředsedy Egyptské konzervativní strany 

Mohsena Fawziho považována za diktaturu. 

   V mnoha článcích jsou i komentáře týkající se tureckého lidu. Turecký lid je obecně ve 

článcích zobrazován pozitivně, zdůrazňovány jsou historicky silné vazby mezi Egyptem a 
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Tureckem, jak je to patrné ve vyjádření poslance za Egyptskou konzervativní stranu Fawziho v 

článku ,,Egypt's Conservatives Party urges government to consider asylum request from Gulen 

if presented“77. Sám as-Sísí pak v článku ,,Egypt's Sisi tackles foreign policy issues in lengthy 

interview“78 potvrzuje, že mezi egyptským a tureckým lidem není žádné nepřátelství. Dodává, 

že egyptská vláda nebude reagovat na prohlášení tureckých úředníků a vládních činitelů kromě 

prohlášení, týkajících se egyptské civilizace, kultury a hodnot. As-Sísí tak naznačuje, že 

nepřátelské vztahy má egyptská vláda pouze s tureckou vládou a prohlášení, která se netýkají 

narážek na egyptskou vládu, komentovat nebudou.  

   Z 25 článků vztahujících se k referendu lze najít pouze jediný kritický.  Článek, jehož autor 

není jmenován, ,,Turks vote in historic referendum on expanding Erdogan's power“79, je převzat 

od zpravodajské agentury AFP a je v něm obsažena přímá autorova kritika  Erdoğana a jeho 

stranay AKP. Ti jsou v článku obviňováni z nepřiměřeného podílu na mediálním zpravodajství 

a ze zastiňování  hlavních opozičních stran CHP a HDP.  V ostatních článcích, pokud zaznívají 

negativní komentáře na vedení kampaně prezidenta Erdoğana či AKP, jsou uváděny vždy slovy 

,Opozice si stěžovala… nebo ,Kritici tvrdí…´80. Ostatní články od zahraničních agentur 

Reuters, AFP, AP jsou vyvážené a neutrální, podrobně informují o průběhu referenda a dávají 

prostor ke komentářům oběma stranám. 

   Z analýzy článků vyplývá jasná kritika turecké vlády deníkem Al-Ahram. Nekritičtěji 

zaznívají články zaměřující se čistě na turecko-egytské vztahy, ve kterých jsou uváděny 

komentáře jednotlivých politických činitelů na případné zlepšování turecko-egyptských vztahů. 

Z článků je však jasné, že ke zlepšování jen tak nedojde. Nejvíce kriticky je v deníku Al-Ahram 

z tureckých vládních představitelů vnímán prezident Erdoğan. Erdoğan je v článcích často 

vnímán jako sympatizant Muslimského bratrstva a tudíž jako podporovatel teroristické 

organizace. Pozitivní komentáře či argumenty se vztahovaly pouze k tureckému lidu, přičemž 

byly zdůrazňovány historicky silné vazby mezi Egyptem a Tureckem. 
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5.1.2 Daily Sabah 
 

      Článku informujících o Turecku jsem našla v Daily Sabah veliké množství. Já jsem si pro svoji 

analýzu vybrala 22 článků, díky kterým jsem mohla vyvodit jasné závěry o pohledu deníku Daily 

Sabah na Egypt. Z tohoto počtu 22 článků lze považovat 2 články za pozitivní, 3 neutrální a 17 

kritických. Za negativní články považuji takové, ve kterých je zahrnuta jakákoliv kritika 

egyptské vlády a egyptského prezidenta as-Sísího. Tyto články se týkají především kritiky 

egyptské vlády a prezidenta za podporu Fethullana Gülena a jeho údajné teroristické skupiny 

FETÖ81. K pozitivním článkům řadím ty, které se zabývají zlepšujícími se vztahy mezi Egyptem 

a Tureckem bez jakékoliv kritiky egyptské vlády a egyptského prezidenta as-Sísího. Neutrální 

články se zabývají popisem a analýzou zhoršujících se vztahů mezi Egyptem a Saúdskou Arábií. 

V rámci analýzy rozděluji články na 2 oblasti, a to na články zabývající se čistě turecko-

egyptskými vztahy a články zabývající se domácí a zahraniční politikou. Již hned v prvním 

článku týkající se turecko-egyptských vztahů ,,Egypt blocks UNSC condemnation of coup 

attempt in Turkey“82 se píše o odmítnutí návrhu prohlášení OSN ze strany Egypta, ve kterém 

by byl odmítnut puč a podpořena současná turecká vláda. V článku je uvedeno, že Egypt podle 

všeho odmítl větu v navrhovaném prohlášení vyzývající ´všechny strany v Turecku, aby 

respektovaly demokraticky zvolenou vládu Turecka´. Posléze se Turecko a několik členů Rady 

bezpečnosti OSN, včetně USA, obávali, že prohlášení by bylo příliš slabé bez znění, které 

výslovně podporuje tureckou vládu. Tudíž se rozhodly, že o žádném upraveném prohlášení se 

hlasovat vůbec nebude. 

   Následují další články, ve kterých Daily Sabah popisuje činy Egypta kvůli kterým podle turecké 

vlády prakticky podporuje FETÖ. K těmto článkům patří například zpráva ,,OIC introduces draft 

resolution to designate FETÖ as terrorist group“83. V této zprávě je popsáno odmítnutí návrhu 

rezoluce ze strany Egypta na schůzce Organizace islámské spolupráce(OIC) v Rijádu, který by 
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2018-06-22]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/07/16/egypt-blocks-unsc-condemnation-

of-coup-attempt-in-turkey 

 
83 OIC introduces draft resolution to designate FETÖ as terrorist group, Daily Sabah [online]. 27. července 2016 
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označil FETÖ za teroristickou skupinu. Egyptský zástupce vyjádřil výhrady k tomuto kroku s 

odkazem na ´právní důvody´. To, že ve článku jsou ´právní důvody´ dány do uvozovek může 

být vysvětleno, že Daily Sabah chce záměrně zdůraznit kritiku Egypta, který si neustále vymýšlí 

důvody, kterými chce tureckou vládu zdiskreditovat. Negativní je i článek, jehož titulek už 

zaznívá dost kriticky - ,,Putschist Gülen speaks on Egyptian TV, urges West to topple Erdoğan, 

AK Party government“84. V článku jsou z rozhovoru, který Fethullah Gülen po puči poskytl 

egyptské televizi Al Ghad, citována jeho velmi silná slova o zavlečení Turecka do občanské 

války a vyzvání, aby Západ svrhl vládnoucí stranu a zbavil se tureckého prezidenta Recepce 

Tayyipa Erdoğana.  Článek je delší než ostatní články a je v něm shrnuto i to, že Egypt by se 

zabýval žádostí Gülena o azyl, pokud by o něj egyptskou vládu požádal, a zmiňuje i odmítnutí 

návrhu rezoluce OSN ze strany Egypta o označení FETÖ za teroristickou skupinu. Zpráva se tak 

jednoznačně pokouší vyvolat vůči Egyptu negativní pohled a označit ho za podporovatele 

Fethullaha Gülena a jeho teroristické skupiny FETÖ. Mezi sérii těchto článků patří ještě článek 

s ostrým titulkem ,,Egypt’s Sisi administration defies treaty, refuses to extradite senior 

Gülenist to Turkey“85. V článku se píše o zadržení gülenisty Öndera Aytaça egyptskými úřady 

na mezinárodním letišti v Káhiře. Článek zdůrazňuje, že navzdory zadržení Öndera Aytaçe 

bezpečnostními silami, vláda Abdela Fattaha as-Sísího porušila smlouvu o vydávání mezi 

Tureckem a Egyptem a odmítla vydat Aytaçe do Turecka. Turecký prezident Erdoğan pak byl 

citován s kritickými komentáři prakticky jen v jednom článku z listopadu 2016 s ostřejším 

titulkem ,,President Erdoğan warns Arab world against FETÖ, criticizes el-Sissi“86. V článku jsou 

vyjádření prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana z rozhovoru pro televizi Al-Džázíra, ve kterých 

varoval arabský svět před hrozbou skupiny Gülenist Terror Group (FETÖ) a kritizoval egyptskou 

vládu a jejího vůdce Abdela Fattaha as-Sísího za jejich pokračující podporu skupině. Na otázku, 

kdo podporoval FETÖ zejména v arabském světě, odpověděl ´například Egypt´. Erdoğan však 
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dodal, že je jasná linie mezi egyptským lidem a vládnoucím režimem a zdůraznil, že jeho láska 

k Egypťanům je stejná jako k vlastnímu lidu.  

   Mezi pozitivní články týkající se turecko-egyptských vztahů lze řadit článek s titulkem ,,Egypt 

welcomes efforts to improve ties with Turkey“87. V článku je citován mluvčí egyptského 

ministerstva zahraničí Ahmed Abu Zeid, že úsilí zlepšit vztahy s Tureckem je "vítáno". Tato 

slova mají být reakcí na prohlášení tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoğlua, který 

několik dnů předtím prohlásil ,,Chceme posílit naše vztahy s Egyptem. Nikdy jsme nechtěli, aby 

se naše vztahy zhoršily, ale po pokusu o převrat byly nevyhnutelně zpřetrhány“. Posledním 

takovým článkem je ,,Turkish, Egyptian ministers meet in Venezuela“88. Článek informuje o 

setkání ministra zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoğlua se jeho egyptským protějškem 

Samehem Shoukrym na summitu ve Venezuele v září 2016. Setkání je v článku vykresleno 

pozitivně a je předzvěstí dalšímu zlepšování vztahů mezi Egyptem a Tureckem.  

   Titulek článku ,,El-Sissi: No reason to continue unfriendly relations with Turkey“89  vyznívá 

rovněž pozitivně, avšak ke konci článku lze vyčíst kritiku vůči Egyptu. Článek lze zdůraznit i díky 

tomu, že jako v jediném článku týkající se Egypta, který jsem v daném období v Daily Sabah 

našla, je citován egyptský prezident as-Sísí. As-Sísí potvrzuje snahu Egypta o zlepšení vztahů a 

není tudíž podle něj důvod pokračovat v nepřátelských vztazích mezi Tureckem a Egyptem.  

V článku je dán prostor pro komentování zlepšujících se vztahů mezi Egyptem a Tureckem i 

poslanci strany AKP a předsedovi turecké delegace pro Parlamentní shromáždění Rady 

Evropy(PACE) Talipu Küçükcanovi a odborníkovi na Blízký východ z nezávislého 

tureckého thin-tanku SETA Canu Acunovi.  Jejich komentáře zaznívají však již značně kritičtěji. 

Podle Talipa Küçükcana ,,Obě země hrají zásadní roli na Blízkém východě a pozitivní vztahy 

mezi Tureckem a Egyptem jsou rozhodující nejen pro ně, nýbrž pro celý region. Turecko však 

nebylo tou stranou, která omezila vztahy; podporujeme stejné demokratické principy v Egyptě 

jako v každé jiné zemi“. Küçükcan dále řekl, že Turecko je jedinou zemí, která trvá na 

prosazování demokratických principů, oproti některým zemím EU, které okamžitě přijaly vládu 

                                                             
87 Egypt welcomes efforts to improve ties with Turkey, Daily Sabah [online]. 15. srpna 2016 [cit. 2018-06-20]. 

Dostupné z: https://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/08/16/egypt-welcomes-efforts-to-improve-ties-with-

turkey 
88 Turkish, Egyptian ministers meet in Venezuela, Daily Sabah [online]. 19. září 2016 [cit. 2018-06-20]. 

Dostupné z: https://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/09/20/turkish-egyptian-ministers-meet-in-venezuela 
89 El-Sissi: No reason to continue unfriendly relations with Turkey, Daily Sabah [online]. 22. srpna 2016 [cit. 

2018-06-20]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/08/22/el-sissi-no-reason-to-continue-

unfriendly-relations-with-turkey 
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as-Sísího. Küçükcan tak jasně přisuzuje vinu za zhoršení turecko-egyptských vztahů právě 

Egyptu. Rovněž Turecko dává za příklad vůči jinými evropskými státům, které v rámci svých 

zájmů dokáží uhnout od svých demokratických ideálů, na rozdíl od Turecka. Podle analytika 

Cana Acuna je příliš brzy očekávat úplně oživení vztahů.  

   Stejně jako titulek předchozího článku nezní negativně, i titulek článku ,,Ankara aims to 

improve commercial relations with Egypt“90 vyznívá pozitivně. Ovšem i u něj lze na konci vyčíst 

kritiku egyptské vlády a egyptského prezidenta as-Sísího. V tomto kratším článku je citován 

ministr obchodu, který považuje za první krok ve zlepšení obchodních vztahů s Egyptem 

zrušení vzájemných sankcí, především v oblasti dopravy. Ke konci článku je zmíněno, že 

turecko-egyptské vztahy se zhoršily po sesazení demokraticky zvoleného prezidenta Morsího. 

Následně je zdůrazňováno, že režim as-Sísího potlačuje novináře, akademiky a podporovatele 

demokracie, kteří jsou drženi ve vojenských zařízeních a mnozí z nich kvůli špatnému 

zacházení ve vazbě zemřeli. Článek se tak touto kritikou snaží o zcela negativní vykreslení 

prezidenta as-Sísího. Tyto kritické odstavce se vyskytují i ve většině předchozích negativních 

článcích. Rovněž je v těchto článcích zdůrazňována podpora Muslimského bratrstva tureckým 

prezidentem Erdoğanem. Tato podpora je jednoznačná z článku ,,Victims of Egypt's bloody 

coup, Muslim Brotherhood praises Turks for defending democracy“91, vydaném těsně po 

pokusu o převrat v Turecku. V tomto článku je citován Abdullah El Haddad, který je synem 

vězněného významného člena Muslimského bratrstva Essama El Haddada. Mezi vybrané 

výroky Abdullaha El Haddada v článku patří ,,Turečtí občané vytvořili historický den a dali 

naději miliónům Egypťanů“, ,,Prezidentovi a zvoleným vládním úředníkům se podařilo čelit 

pokusu o převrat tím, že provedli inteligentní rozhodnutí a zmobilizovali lidi“. V článku je 

rovněž citována gratulace Muslimského bratrstva Turecku – lidu, prezidentovi a vládě – 

k potlačení vojenského pokusu o převrat. Díky těmto výrokům jsou tak turecká vláda a 

prezident Erdoğan vykresleni jako zachránci demokracie. Zároveň tento článek slouží jako 

kritika as-Sísího a jeho vlády, kteří členy Muslimského bratrstva zatýkají. 

                                                             
90 Ankara aims to improve commercial relations with Egypt, Daily Sabah [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné 

z: https://www.dailysabah.com/business/2016/08/17/ankara-aims-to-improve-commercial-relations-with-egypt 
91 Victims of Egypt's bloody coup, Muslim Brotherhood praises Turks for defending democracy, Daily Sabah 

[online]. 21. července 2016 [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

https://www.dailysabah.com/politics/2016/07/21/victims-of-egypts-bloody-coup-muslim-brotherhood-praises-

turks-for-defending-democracy 
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   Jak je patrné, u kritických článků jsou ve většině případů negativní i titulky, například v článku 

,,President Erdoğan warns Arab world against FETÖ, criticizes el-Sissi“ se nešetří kritikou as-

Sísího, v titulku ,,Putschist Gülen speaks on Egyptian TV, urges West to topple Erdoğan, AK 

Party government“ se zdůrazňuje kritika Gülena již v samotném titulku slovním spojením 

pučista Gülen. V článcích zabývající se turecko-egyptskými vztahy je dáván prostor z velké části 

vládním činitelům na obou stranách. V článcích lze nalézt komentáře například tureckého 

ministra zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoğlua, mluvčího egyptského ministra zahraničních 

věcí Ahmeta Abu Zeida, tureckého ministra obchodu Bülenta Tükenciho či poslanec AKP Talipa 

Küçükcana. Pouze v jednom článku je komentář nezávislého analytika komentujícího zlepšující 

se turecko-egyptské vztahy v článku ,,El-Sissi: No reason to continue unfriendly relations with 

Turkey“. Překvapivě komentáře egyptského a tureckého prezidenta lze najít pouze ve dvou 

článcích, komentář tureckého prezidenta v článku ,,President Erdoğan warns Arab world 

against FETÖ, criticizes el-Sissi“ a egyptského v článku ,,El-Sissi: No reason to continue 

unfriendly relations with Turkey“.  

   Články zabývající se turecko-egyptskými vztahy od prosince 2016 prakticky mizí, důvod 

z analýzy článků v Daily Sabah nebyl jasný. Nechybí však články zabývající se domácí a 

zahraniční politikou Egypta. V nich je dáván mnohem větší prostor komentářům analytiků. Po 

bližším analyzování je možné říci, že výběr článků odráží kritický postoj Turecka vůči Egyptu. 

To je patrné již v prvním článku zabývající se čistě domácí politikou Egypta s titulkem ,,Egypt 

tells 8 anchorwomen to 'lose weight or lose their jobs“92.  V tomto článku se píše, že egyptská 

státní televizní stanice odvolala z vysílání osm moderátorek na určitou dobu, dokud 

nezhubnou. To samozřejmě vyvolalo řadu odporu mezi ženskými hnutími a moderátorkami. 

V článku jasně zaznívá, že egyptská státní televize chce tímto příkazem bojovat proti 

soukromým televizím. Zajímavý je kritický již titulek, ve kterém se nepíše egyptská státní 

televize, která je čistě provládní, ale pouze Egypt, čímž chce snad autor článku vyvolat u 

čtenáře velmi špatné vnímání Egypta.  

                                                             
92 Egypt tells 8 anchorwomen to 'lose weight or lose their jobs', Daily Sabah [online]. 19. srpna 2016 [cit. 2018-

06-20]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/mideast/2016/08/19/egypt-tells-8-anchorwomen-to-lose-

weight-or-lose-their-jobs 
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   Článek s titulkem ,,Popularity of Egypt's el-Sissi on decline, poll suggests“93 píše o poklesu 

míry popularity egyptského prezidenta, která v roce 2014 činila 54 procent, klesla na 32 

procent v roce 2015 a v závěru loňského roku 2016 byla na 27 procentech. V článku jsou 

připomenuty i počty mrtvých při protestech proti puči v roce 2013, či odsouzených k odnětí 

svobody či smrti po tomto puči, kdy se k moci dostal právě as-Sísí. Další článek ,,Protests across 

Egypt over fears that government will cut food subsidies“94 píše o protestech na změnu 

způsobů přídělu chleba. Po změnách na mnoho lidí příděl chleba nevyšel a lidé tak začali 

protestovat proti celkovému zdražování potravin. V článku jsou kritické komentáře obyvatel 

Egypta, kteří kritizují prezidenta as-Sísího, jenž slíbil prosperitu a stabilitu a ochraňovat chudé, 

ovšem vše je zcela naopak. V článku z října 2016 ,,UN slams Egypt for restrictions on civil 

society“95 je Egypt kritizován odborníkem OSN pro lidská práva za tvrdé kroky egyptských 

orgánů vůči občanské společnosti, když uvedl, že zvyšuje omezení nestátních organizací.  Dále 

je v článku citován i zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu pokojného shromažďování a sdružení 

Maina Kiai, který vyzval Egypt, aby splnil své mezinárodní právní závazky poté, co země zavedla 

omezující nový zákon o nevládních organizacích a zmrazila majetek významných aktivistů za 

lidská práva. 

   Je nutné zdůraznit, že většina článků nemá uvedeného autora a je převzata z turecké tiskové 

agentury Anadolu Agency či ze zahraničních tiskových agentur, například francouzské AFP, 

americké Associated Press či britské Reuters. Mezi takové patří článek ,,Egyptians losing 

patience with el-Sissi as economy deteriorates“96, který podrobně analyzuje důvody inflace a 

špatné ekonomické situace v Egyptě. V článku jsou citováni běžní lidé, podle kterých je 

ekonomická situace takřka horší než za Mubaraka. Velký prostor je dán komentářům 

představitelů zahraničních ekonomických společností v Egyptě ohledně cenové inflace či 

nedostatku zahraniční měny. V článku ,,Gulf growing uncomfortable with Egypt's Syria policy: 

                                                             
93 Popularity of Egypt's el-Sissi on decline, poll suggests, Daily Sabah [online]. 5. ledna 2017 [cit. 2018-06-20]. 

Dostupné z: https://www.dailysabah.com/mideast/2017/01/06/popularity-of-egypts-el-sissi-on-decline-poll-

suggests 
94 Protests across Egypt over fears that government will cut food subsidies, Daily Sabah [online]. 7. března 2017 

[cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/mideast/2017/03/07/protests-across-egypt-over-

fears-that-government-will-cut-food-subsidies 
95 UN slams Egypt for restrictions on civil society, Daily Sabah [online]. 11. října 2016 [cit. 2018-06-20]. 

Dostupné z: https://www.dailysabah.com/mideast/2016/10/11/un-slams-egypt-for-restrictions-on-civil-society 
96 Egyptians losing patience with el-Sissi as economy deteriorates, Daily Sabah [online]. 24. října 2016 [cit. 

2018-06-20]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/economy/2016/10/25/egyptians-losing-patience-with-el-

sissi-as-economy-deteriorates 
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Analysts“97 je složen z komentářů pouze zahraničních analytiků a odborníků ohledně 

napjatých vztahů mezi Egyptem a Saúdskou Arábií kvůli rozdílným názorům na situaci v Sýrii a 

příklonu Egypta k Rusku. V článku jsou patrné komentáře s rozdílnými úhly pohledu.  Například 

Nasser al-Fadalah, politický analytik z Bahrajnu a bývalý zákonodárce, věří, že špatné vztahy 

mezi Egyptem a Saúdskou Arábií představují nebezpečí pro bezpečnost zálivu a celého 

regionu. Abdel-Khaliq Abdullah, profesor politologie na univerzitě Spojených arabských 

emirátů, však rozsah rozdílů mezi Egyptem a Perským zálivem bagatelizoval, jelikož obě země 

nadále spolu koordinují většinu regionálních problémů. 

   Z analýzy vyplývá, že Daily Sabah hodnotí Egypt rovněž kriticky. Daily Sabah hodnotí značně 

negativně nespolupráci Egypta s Tureckem záhy po puči v rámci vydávání přívrženců 

Fethullaha Gülena do Turecka či nepodporu návrhu rezoluce ze strany Egypta na schůzce 

Organizace islámské spolupráce(OIC) označující FETÖ za teroristickou skupinu. Ve většině 

analyzovaných článků je zdůrazňované sesazení demokratického prezidenta Morsího a 

následné potlačování novinářů, akademiků a podporovatelů demokracie režimem as-Sísího. 

Negativní pohled vůči Egyptu lze vysledovat i v nepolitických článcích, a to především 

s vykreslováním špatné ekonomické situace v Egyptě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 Gulf growing uncomfortable with Egypt's Syria policy: Analysts, Daily Sabah [online]. 23. října 2016 [cit. 

2018-06-20]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/mideast/2016/10/23/gulf-growing-uncomfortable-with-

egypts-syria-policy-analysts 
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5.2 Sýrie 
 

5.2.1 SANA    
 

   Syrská arabská zpravodajská agentura (SANA) je oficiální národní zpravodajská agentura 

v Sýrii, která byla založena v roce 1965. Je spojena s Ministerstvem informací a sídlí v 

Damašku98. SANA je jedním z hlavních zdrojů zpráv zahraničních agentur vysílajících v 

angličtině a francouzštině. Má 16 poboček v zahraničí (10 v arabských zemích) a 18 

zahraničních korespondentů. SANA má celkem 370 zaměstnanců, z toho 200 novinářů99.  

   Článků, které jsem na webových stránkách SANA v přímém vztahu k Turecku našla a posléze 

zanalyzovala, je 49. Tyto články byly vesměs negativní; neutrálně laděné články se vztahovaly 

pouze ke konferencím, kterých se Turecko zúčastnilo v rámci mírových rozhovorů v Astaně. 

Všechny články jsem rozdělila do čtyř kategorií. První kategorií jsou rozhovory zahraničních 

novinářů s Bašárem Asadem, druhou zprávy týkající se operace Štít Eufratu100, třetí kategorií 

jsou informativní zprávy z OSN a z mírových konferencí v Astaně a čtvrtou pak zprávy z 

různých setkání a meetingů mezi Tureckem, Ruskem a Íránem.  Z článků zařezených v poslední 

kategorii vyplývá, že hlavním tématem setkávání výše uvedených zemí je boj proti 

teroristickým skupinám ISIS a Jabhat al-Nusra. Těchto článků je dohromady 10, jsou krátké, 

neutrální a prostor pro komentáře je zde věnován především ruskému ministrovi zahraničních 

věcí Sergeji Lavrovovi. Z tohoto důvodu bych se v analýze soustředila především na první tři 

zmiňované kategorie článků, jež nejlépe demonstrují pohled Sýrie na Turecko. 

    Jak bylo zmíněno výše, velkou část článků představují rozhovory Bašára Asada se 

zahraničními novináři. Prakticky v každém rozhovoru lze najít alespoň malou negativní zmínku 

o Turecku. Hned v prvním rozhovoru ve zkoumaném období, konkrétně v rozhovoru pro 

kubánskou státní zpravodajskou agenturu Prensa Latina z 21. července 2016 s titulkem 

„President al-Assad: The Turks, Qataris and Saudis lost most of their cards and are now left 

with Aleppo battle card“101, je Turecko Bašárem Asadem vykreslováno jako země, která 

                                                             
98 About SANA. SANA [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?page_id=1633 
99 Syrian Arab Republic. Press Reference [online]. [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: 

http://www.pressreference.com/Sw-Ur/Syrian-Arab-Republic.html 
100Operace Štít Eufratu byla operace turecké armády a syrské opoziční skupiny FSA(Free Syrian Army) v Sýrii, 

která vedla k obsazení oblastí v severní Sýrii o velikosti přibližně dvou tisíc kilometrů čtverečních. Operace byla 

zahájena 24. srpna 2016 a ukončena 29. března 2016. 
101 President al-Assad: The Turks, Qataris and Saudis lost most of their cards and are now left with Aleppo battle 

card. SANA [online]. 21. července 2016 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?p=83170 
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podporuje teroristy a přes jejíž hranice proudí tisícovky teroristů do Sýrie. Asad rovněž 

zdůrazňuje, že dokud Turecko spolu se Saúdskou Arábií, Katarem a některými dalšími 

západními zeměmi, jako USA, Velkou Británií nepřestanou podporovat teroristy, tak válka 

v Sýrii neskončí. Tato rétorika se opakuje v každém dalším rozhovoru. Ve zkoumaném období 

je v rozhovorech s Asadem a v souvislosti s Tureckem často zmiňováno i Aleppo, v němž právě 

v této době probíhaly závěrečné boje102. V již zmiňovaném rozhovoru pro kubánskou státní 

zpravodajskou agenturu Asad vysvětluje, proč je boj o Aleppo tak dlouhý. Podle Asada je to 

kvůli tomu, že Turecko a Saúdská Arábie poslaly do Aleppa více než pět tisíc teroristů, jelikož 

Aleppo je pro Turecko důležité jako odrazový můstek pro postup do dalších oblastí. Na 

přítomnost turecké armády na území Sýrie pohlíží jako na invazi, kterou se Turecko snaží skrýt 

podporu ISIS.  

   V rozhovorech je značně negativně vykreslen i samotný prezident Erdoğan. V jiném 

rozhovoru, pro italskou televizi RTP z 16. listopadu 2016103, vykreslil Asad Erdoğana jako 

nemocného, nestabilního člověka, který nemá kontakt s realitou. V již zmiňovaném rozhovoru 

pro ruský deník Pravda tvrdí, že Erdoğanova ideologie je směsicí ideologie Muslimského 

bratrstva, podle Asada násilné a extremistické, a neo-osmanismu. Erdoğana tak prakticky 

považuje za podporovatele extrémistických organizací. Zmínkou o neo-osmanismu Asad naráží 

na tureckou operaci Štít Eufratu, která je podle něj invazí a uzurpováním cizího území. 

   Co se týče článků informujících o operaci Štít Eufratu, u každé zprávy je uveden autor, u 

některých je uvedeno autorů i více. Pod články jsou uvedena většinou pouze příjmení autorů. 

Články informují především o útocích turecké armády na syrské území v rámci operace Štít 

Eufratu, načež většinou následují články s vyjádřením syrského Ministerstva zahraničních věcí. 

Již první článek z tohoto období s titulkem „Twenty civilians killed, 50 injured in Turkish 

shelling of Jarabulus“104 informuje u útoku turecké armády na dvě vesnice poblíž města 

Jarabulus ze srpna 2016. Následuje pak článek s reakcí syrského Ministerstva zahraničních věcí 

s titulkem „Foreign Ministry: Violations and massacres committed by Turkish regime are 

condemned aggressions“105, ve kterém ministerstvo prohlašuje, že „vláda Syrské arabské 

republiky odsuzuje opakované zločiny, přestupky, agrese a masakry páchané režimem v Ankaře 

                                                             
102 Boj o Aleppo mezi syrskou opozicí a vládou Bašára Asada trval od července 2012 do prosince 2016. 
103 President Bashar al-Assad interview given to RTP TV channel. SANA [online]. 16. listopadu 2016 [cit. 2018-

06-26]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?p=93484 
104 Twenty civilians killed, 50 injured in Turkish shelling of Jarabulus. SANA [online]. 28. srpna 2016 [cit. 2018-

06-24]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?p=86636 
105 Foreign Ministry: Violations and massacres committed by Turkish regime are condemned aggressions. SANA 

[online]. 29. července 2016 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?p=86741 
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proti syrskému lidu, suverenitě a územní celistvosti Syrské arabské republiky již více než pět 

let“. V tomto článku se promítá rovněž apel syrského Ministerstva zahraničních věcí na Radu 

bezpečnosti OSN, aby vyzvala Turecko k okamžitému odstoupení ze syrských území a k 

respektování svrchovanosti a územní celistvosti Sýrie. Na konci článku je zdůrazněno, že 

Turecko jednoznačně podporuje ISIS. Důkazem je podle článku to, že při vstupu do Jarabulusu 

turecká armáda ani jednou nevystřelila na bojovníky z ISIS. Obvinění Turecka z podpory ISIS 

je patrné prakticky v každém článku, včetně dalšího z října 2016 s titulkem „Turkish forces 

violate Syrian territory in northern Aleppo“106. Článek informuje o útoku na severní část 

provincie Aleppo a na vesnici v provincii Afrín. V článku je zdůrazňováno, že kromě ISIS 

poskytuje Turecko logistickou a vojenskou podporu i dalším teroristickým organizacím, načež 

ISIS na oplátku dodává Turecku ukradenu ropu, starožitnosti a průmyslová zařízení získaná 

na území Sýrie. SANA chce tímto pravděpodobně zdůraznit, že Turecko na Sýrii vydělává i 

materiálně.  

   Zajímavý je také článek „Updated-Boroujerdi: All forces that entered Syria without its 

government’s consent must leave immediately“107. Článek popisuje návštěvu předsedy Výboru 

pro zahraniční politiku a národní bezpečnost íránské rady Shura Alaeddina Boroujerdiho 

v Sýrii. V článku figurují především Boroujerdiho kritizující komentáře Turecka za jeho 

počínání směrem k Sýrii, především za proniknutí turecké armády na syrské území. Podle 

Boroujerdiho je vstup turecké armády na syrské území „činem agrese“, dále komentuje, že „se 

jedná o další epizodu ze série chyb, kterých se Turecko dopustilo ohledně situace v Sýrii“. 

Tímto článkem chce SANA zřejmě podpořit kritiku Turecka syrskými představiteli a ukázat 

tak, že Turecko je kritizováno i vládními představiteli z jiných zemí. 

   V článcích lze v souvislosti s operací Štít Eufratu najít i velmi ostré výrazy. O útocích se píše 

jako o „agresivních útocích“, často je zdůrazňováno, že se jedná o „hrubé porušení syrské 

suverenity“. V článku „Army Command: Any Turkish military presence inside Syria will be 

dealt with as an ‚occupation force‘”108 je turecká armáda syrským armádním velitelem 

považována za „okupační sílu“, objevují se i výrazy jako „vážná eskalace“.  

                                                             
106 SAID, H. Turkish forces violate Syrian territory in northern Aleppo. SANA [online]. 16. října 2016 [cit. 2018-

06-25]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?p=90694 
107 AL-FRIEH, M. a H. SAID. Updated-Boroujerdi: All forces that entered Syria without its government’s 

consent must leave immediately. SANA [online]. 5. ledna 2017 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: 

https://sana.sy/en/?p=97641 
108 SAID, H. Army Command: Any Turkish military presence inside Syria will be dealt with as an “occupation 

force”. SANA [online]. 22. října 2016 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: https://sana.sy/en/?p=91290 
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      Takřka v každém článku informujícím o operaci Štít Eufratu zaznívá rovněž jméno 

tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, u některých článků již v samotném titulku, 

například „Foreign Ministry: Syria will not allow the tyrant Erdogan to interfere in its affairs“109 

nebo „Russia: Most of UN aid delivered to militants including al-Nusra terrorists, Erodgan’s 

statements surprising and serious“110. Takřka v každém článku je jméno tureckého prezidenta 

spojováno s podporou teroristických organizací. V článku z 30. listopadu 2016 „Foreign 

Ministry: Syria will not allow the tyrant Erdogan to interfere in its affairs“111 je Erdoğan 

vykreslen jako „extremistický tyran, kvůli kterému je Turecko terčem terorismu, který 

podkopává bezpečnost a stabilitu v Sýrii a v Iráku a způsobuje utrpení nevinným“. SANA se 

tak snaží vykreslit Erdoğana jako toho, kdo může za agresi a okupaci syrských území.  

   Třetí kategorií článků jsou články z jednání OSN a z mírových rozhovorů v Astaně. Tyto 

články z OSN a z Astany spojuji do jedné části z toho důvodu, že jsou v nich uváděny 

především výroky stálého vyslance Sýrie v OSN, Bashara al-Jaafariho, jenž předsedal i na 

jednání v Astaně. Z jednání OSN je v SANA v daném období celkem 9 zpráv, z toho 8 

negativních a 1 neutrální, z jednání v Astaně celkem 6 článků, a to 5 negativních a 1 neutrální. 

Jak už bylo zmíněno, články z OSN vyjadřují komentáře Bashara al-Jaafariho. Pouze 3 články 

jsou založeny na komentářích jiných syrských vládních představitelů, a to stálého vyslance při 

OSN v Ženevě Hussama Eddina Alaiho112, syrského ministra zahraničních věcí Walida Al-

Moallema113 a íránského politika Aliho Akbara Velayatiho114. Ala i Al-Moallem v komentářích 

opakují, že Turecko podporuje teroristy. Články al-Jaafariho obsahují jeho komentáře 

z každého jeho projevu v OSN. Opakování komentářů o spolupráci Turecka s teroristickými 

organizacemi v Sýrii, a to takřka v každém článku, svědčí o tom, že Sýrie využívá ke 

zdiskreditování Turecka všech možných platforem, v tomto případě i půdu OSN. V rámci toho 

přímo apeluje i na členské státy Rady, aby pomohly Sýrii zabránit proudění teroristů přes 

                                                             
109 SABBAGH, Hazem. Foreign Ministry: Syria will not allow the tyrant Erdogan to interfere in its affairs. SANA 
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turecké území do Sýrie. To je patrné například v článku „Al-Jaafari: It is not possible to end 

Syrians’ suffering through political blackmail, but through combating terrorism“115. Al-Jaafari 

v tomto projevu apeluje na členské státy Rady, aby pomohly syrské vládě vyvinout tlak na 

tureckou vládu, a to za účelem uzavření tureckých hranic a zabránění příchodu teroristů do 

Aleppa. V článku „Updated – Al-Jaafari: UN report didn’t deal with main reason behind 

suffering of children in Syria“116 dochází ke kritice Turecka prostřednictvím kritizování poměrů 

v táboře pro uprchlíky v Gaziantepu (v Turecku). Al-Jafaari ve svých komentářích poukázal na 

texty otištěné v New York Times a tureckém BirGün mluvící o tom, že asi 30 syrských dětí 

bylo znásilněno, nuceno připojit se k teroristickým skupinám a nuceno pracovat po celý den v 

továrnách na výrobu textilu v Gaziantepu. Al-Jaffari také dodal, že „v Turecku žije asi jeden 

milion syrských dětí, z nichž tisíce pracují v továrnách a cukrárnách a nemohou číst ani psát“. 

Článek se tudíž opět snaží prezentovat Turecko ve zcela negativním světle, a to zdůrazňováním 

toho, že země syrské uprchlíky včetně dětí pouze využívá a nutí je pracovat v nepřijatelných 

podmínkách.  

   Články týkající se mírových rozhovorů v Astaně, které proběhly v lednu a v únoru 2017, 

popisují průběh jednání, ovšem z velké části komentáři Bashara Al-Jafaariho, jenž se těchto 

rozhovorů účastní jako vyslanec syrské delegace; komentáře opět útočí na Turecko a vykreslují 

ho jako nespolehlivého partnera neplnícího své závazky. To je například zřetelné v článku „Al-

Jaafari: Astana meeting succeed in consolidating cessation of hostilities for a specific period of 

time“117, který je vydaný po ukončení lednových jednání v Astaně. Jsou v něm uvedeny 

komentáře Al-Jaffariho pochybujícího o dodržování závěrečného prohlášení. Podle tohoto 

prohlášení budou státy, které se podle něj podepsaly, společně bojovat proti terorismu včetně 

ISIS a Jabhat al-Nusry. Turecko se pod toto prohlášení podepsalo také, což Al-Jaffari 

komentuje: „Předpokládáme, že by toto mělo být prakticky aplikováno Tureckem a ostatními 

zeměmi, protože toto prohlášení je závazné pro jeho signatáře a Turecko je jedním ze 

signatářů.“ Al-Jaffari tímto komentářem dokazuje pochybnosti vůči stoprocentnímu plnění 

prohlášení z turecké strany. V článku „Al-Jaafari: Astana 2 meeting paved the way for Geneva 
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talks, Syria is committed to ceasefire arrangements“118 vydaném těsně po ukončení únorových 

mírových rozhovorů v Astaně již al-Jafaari ve svých komentářích opět přímo kritizuje Turecko 

a tvrdí, že stále usnadňuje vstup do Sýrie desítkám teroristů ze všech koutů světa. Tím Turecko 

podle al-Jaffariho porušuje suverenitu Sýrie a nedodržuje smlouvu uzavřenou na konci 

mírových rozhovorů v Astaně v únoru 2017. 

   Z analýzy SANA vyplývá značně negativní postoj Sýrie vůči Turecku. Vztahy mezi těmito 

dvěma zeměmi jsou na nulové úrovni, především kvůli angažování se Turecka v syrské válce 

v rámci operace Štít Eufratu. Syrští představitelé se snaží zdiskreditovat Turecku jak 

v rozhovorech, jako je tomu v případě syrského prezidenta Asada, tak i na mezinárodních 

konferencích a mírových jednáních.  Turecko je vnímáno syrskou stranou jako agresor, 

podporující teroristické organizace a neplnící své závazky z mírových jednání. Nejčastěji je 

v článcích z tureckých vládních představitelů kritizován turecký prezident Erdoğan.  

 

5.2.2 Daily Sabah  

   Článků vztahujících se k Sýrii je v Daily Sabah obrovské množství. Většina článků se týká 

operace Štít Eufratu, kterou Turecko započalo 24. srpna 2016. Články informují o průběhu této 

operace, o osvobozování jednotlivých měst na severu Sýrie. Vedle těchto článků se objevují 

ještě články informující o účasti vládních představitelů na konferencích, například na zasedání 

Valného shromáždění OSN či summitu G20. Pro svoji analýzu jsem si vybrala celkem 81 

relevantních článků, jež demonstrují pohled Turecka na Sýrii. 

   U velké části článků jsou uvedeni jejich autoři, v opačném případě jsou články přebírány 

z agentur AFP, Reuters či Associated Press. Články jsou z velké části založeny na výrocích a 

komentářích tureckých vládních představitelů, nejčastěji tureckého prezidenta Recepa Tayyipa 

Erdoğana a ministra zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoğlua. Některé články obsahují i 

komentáře analytiků a novinářů orientujících se v problematice či komentáře obyčejných 

Syřanů. Tyto komentáře nikdy nejsou v rozporu s předchozími prohlášeními vládních 

představitelů. Jedná se například o články „Turkey to make sure fight against terror at center of 

G20 summit“119, kde se analytici ze dvou think-tanků vyjadřují k nadcházející schůzi mezi 
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Tureckem a Ruskem na summitu G20 na začátku září 2016, podle nich schůze. Dalším je článek 

„FSA takes control of Azez-Jarablus line, clears Turkish border of Daesh terrorists“120 (opět ze 

začátku září), ve které se Erem Şentürk, šéfredaktor tureckého deníku Diriliş Postası, vyjadřuje 

k plánovaným bojům FSA a turecké armády o Al-Bab. Podle něho budou boje o Al-Bab tvrdé. 

V článcích „Turkey offers lifeline to freed Syrian town of Jarablus as new aid trucks arrive“121 

či „Jarablus revived thanks to Turkish efforts as new houses built“122 informujících o 

humanitární pomoci v Jarabulusu zaznívají vedle komentářů organizátorů této humanitární 

pomoci i pozitivní komentáře lidí, kteří tuto pomoc využívají.  

   Takřka v každém článku týkající se operace Štít Eufratu je alespoň jeden odstavec obhajující 

tuto operaci. V prvním článku z 24. srpna 2016 „Turkish military launches Operation Euphrates 

Shield to clear Daesh from northern Syria“123 informujícím o zahájení operace Štít Eufratu je 

uvedeno vyjádření předsedy vlády Yildrima o tom, že „turecká armáda ve středu zahájila 

přeshraniční operaci s názvem Štít Eufratu v severním hraničním městě Jarablus v Sýrii, aby 

tuto oblast vyčistila od teroristické organizace Daesh“. V článku je zdůrazněno, že Turecko 

čelilo teroristickým útokům právě této organizace. Dále je uveden komentář prezidenta 

Erdoğana, v němž uvádí další důvody této operace, a to prevenci nového toku migrantů a 

poskytnutí pomoci civilnímu obyvatelstvu. V dalším článku „FM Çavuşoğlu: We will do 

whatever is necessary if YPG does not cross east of Euphrates“124 jsou však již zmíněny kurdské 

jednotky YPG125, proti kterým je operace rovněž vedena. Zmínky o syrsko-kurdské organizaci 

PYD a jejich ozbrojených jednotkách YPG jsou v dalších článcích intenzivnější. V názvu 

titulků je Daesh zmiňován častěji než YPG či PYD. Ovšem některé články, v jejichž titulcích 
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je zmíněn pouze Daesh, jako například článek s titulkem „Turkey-backed FSA continues to 

target DAESH in northern Syria“126, informují spíše o boji proti Kurdům. Zmínka o bojích proti 

Daesh je pouze na začátku a na konci článku. Takřka celý článek informuje o útocích a postupu 

FSA za podpory turecké armády s cílem omezit vliv jednotlivých kurdských skupin v oblasti.    

   V článcích je obecně velmi znát snaha legitimizovat počínání Turecka, které jako jediná země 

přebírá zodpovědnost a chce zbavit Sýrii teroristických organizací. To je například patrné již 

z titulku článku vydaného den po zahájení operace Štít Eufratu 25. srpna 2016 „Turkey-backed 

FSA clears DAESH from Jarablus, gives hope to Syria“127. V článku lze také nalézt tvrzení, že 

spolupráce turecké armády a FSA byla nadějí syrského lidu v boji proti Daesh. K podobné 

argumentaci dochází i v dalším článku s titulkem „Turkey-backed FSA continues to target 

DAESH in northern Syria“128, který tvrdí, že po tom, co Ankara naléhala na USA, aby zajistily 

větší podporu FSA, se Turecko rozhodlo vzít věci do svých rukou.    

   V článku „Turkish military launches Operation Euphrates Shield to clear Daesh from northern 

Syria“129 dochází k obhajobě operace argumentem, že pomáhá zachovat územní celistvost 

Sýrie. Toto tvrzení je podpořeno i projevem prezidenta Erdoğana v článku ze září 2016 „We 

cannot lose more time for a political solution in Syria, says Erdoğan at UN Assembly“130, 

v němž vyjadřuje respekt k územní celistvosti Sýrie a zdůrazňuje, že Sýrie patří syrskému lidu 

a Turecko nemá zájem na území Sýrie zůstat. 

   Snaha Daily Sabah o vyobrazení Turecka, jež se jako jediná země snaží v Sýrii zajistit mír, je 

patrné i ze dvou článků „Syrian opposition leader: Peace not possible in Syria without 
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Turkey“131 a „Int'l community now sees Turkey's key role in Syria: Syria Turkmen leader“132. 

První článek z konce srpna 2016 je založen na komentářích prezidenta Syrského turkménského 

shromáždění Abdurrahmana Mustafy, druhý ze začátku března 2017 obsahuje komentáře 

předsedy Poradního sboru Syrského turkménského shromáždění Emina Bozoğlana. Podle 

Abdurrahmana Mustafy má Turecko absolutní právo pohybovat se na území Sýrie jako země, 

která nyní hostí velké množství syrských uprchlíků a jež jako jediná může zajistit mír v Sýrii. 

Z jeho komentáře „Turecko a prezident Erdoğan jsou jedinou nadějí pro utlačované v Sýrii. 

Turecko je jediná země, která chce mír v Sýrii“ je patrné pasování Erdoğana do role ochránce 

syrského lidu. Podle Emina Bozoğlana, účastnícího se v té době mírových rozhovorů v Ženevě, 

si „Mezinárodní společenství začíná uvědomovat důležitou roli Ankary při přípravě k trvalému 

řešení války v Sýrii, a to díky pokračujícím operacím pod vedením Turecka“. Dále v článku 

zaznívá jeho komentář, že „moc Turecka na mezinárodní scéně je dnes zjevnější kvůli úspěchu 

operace Eufratský štít, což lze pozorovat i na jednáních v Ženevě“. Těmito dvěma články se tak 

může Daily Sabah snažit o prezentaci Turecka jako regionálního i světového lídra usilujícího o 

mír v Sýrii. 

   O toto vyobrazení Turecka se snaží i sám Erdoğan, což je patrné z článků informujících o 

konferencích, především o summitu G20 v Číně (4. – 5. 9. 2016) a o zasedání Valného 

shromáždění OSN v New Yorku (18. – 22. 9. 2016), na nichž Erdoğan Turecko zastupoval. 

V článcích informujících o těchto konferencích, například „No concrete steps taken towards 

Syria safe zone, President Erdoğan says, urges united stance against terror“133 nebo „We cannot 

lose more time for a political solution in Syria, says Erdoğan at UN Assembly“134, jsou uváděny 

kritické výroky Erdoğana, které na těchto konferencích vyřkl směrem k OSN a Evropské unii. 

Prezident Erdoğan kritizoval Západ ohledně uprchlické krize a zdůrazňoval, že „Turecko 

vynaložilo více než 25 miliard dolarů oproti Organizaci spojených národů, která vynaložila 

pouze 525 milionů dolarů. Evropská Unie a UNICEF poslaly pouhých 178 milionů dolarů“. 
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V již zmiňovaném článku „We cannot lose more time for a political solution in Syria, says 

Erdoğan at UN Assembly“135 dále dodává, že „turecký vpád do severní Sýrie počátkem září 

vedl k nastolení míru, rovnováhy a stability v regionu“. Erdoğan tak prakticky říká, že Turecko 

nese největší břímě uprchlické krize. Z toho můžeme usuzovat, že Erdogan zastává právo 

Turecka být regionálním lídrem, což podporuje i dalším tématem ve svých projevech na těchto 

konferencích, a to vytvořením bezpečnostní zóny. Jeho komentáře a výroky na toto téma jsou 

pak zahrnuty v článcích „No concrete steps taken towards Syria safe zone, President Erdoğan 

says, urges united stance against terror“136 či „Daesh terror could be finished off by combined 

Turkey-US efforts, President Erdoğan says“137. 

   V článcích je rovněž velmi často zmiňováno jméno syrského prezidenta Bašára Asada. Jeho 

jméno je zmíněno už v titulcích článků „Former general: PYD could use Assad's chemical 

weapons against civilians“138 a „Assad must not have a place in Syria's transitional government, 

Erdoğan says“139. Zajímavý je především první titulek, ve kterém se nepíše syrský režim (jako 

později v samotném článku), ale pouze Asadovo jméno; snad aby autor článku vyvolal ještě 

větší kritické vnímání Asada. V článcích jsou autory největšího množství kritických komentářů 

směrem k Asadovi právě turecký prezident Erdoğan a ministr zahraničních věcí Mevlüta 

Çavuşoğlua. Erdoğan v článku „No concrete steps taken towards Syria safe zone, President 

Erdoğan says, urges united stance against terror“140 obviňuje Asada ze smrti mnoha civilistů. 

V článku „We cannot lose more time for a political solution in Syria, says Erdoğan at UN 
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Assembly“141 mluví Erdoğan o Asadovi jako o tyranovi a teroristovi a v článku „Assad must 

not have a place in Syria's transitional government, Erdoğan says“142 ho dokonce nazývá 

vrahem a kritizuje státy, které Asada podporují. Erdoğanovy komentáře jsou v tomto článku 

podepřeny argumenty odborníků na Blízký východ, například z Centra strategických studií na 

Středním východě nebo z think-tanku Henry Jack Society, kteří se rovněž shodují, že Asad musí 

z čela země odejít, aby si sami Syřané mohli zvolit svého prezidenta. Mevlüt Çavuşoğlu rovněž 

podporuje argumenty pro odstranění Asada od moci a snaží se ho vykreslit v negativním světle. 

V článku „Operation Euphrates Shield must move further south in Syria, says FM 

Çavuşoğlu“143 obviňuje Asada a jeho přívržence z útoku na konvoj vezoucí potraviny do 

opozičních oblastí kolem Aleppa. V článku „Regime strikes won't stop Turkey's anti-Daesh 

fight, FM Çavuşoğlu says“144 zase kritizuje Asada ze zaměření se na boj proti opozičním silám 

místo boje proti teroristům z Daesh. Je tak zjevné, že Erdoğan a Çavuşoğlu se snaží svou ostrou 

kritikou vůči Asadovi při různých příležitostech přesvědčit i další státy, aby trvaly na odstranění 

Asada od moci. 

   Na rozdíl od Asada a syrského režimu je samotný syrský lid tureckými vládními představiteli 

podporován. Na základě vyjádření tureckého prezidenta Erdoğana v článku ze srpna 2016 

„Turkey’s operations in Syria to continue until Daesh, PKK, YPG no longer a threat, President 

Erdoğan says“145  je „Turecko odhodlané podniknout kroky k zajištění bezpečnosti svých 

občanů jak doma, tak i v sousedních zemích, ve kterých působí teroristické skupiny“. Je tudíž 

patrné, že se Turecko staví do role ochránce jak svých vlastních občanů, tak Syřanů. To je 

zdůrazňováno i v dalších článcích, např. „Turkey open to cooperating with US to free Raqqa 
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from DAESH“146 či „Syrians will return home safely after Daesh is removed, Defense Min. 

says“147, v nichž jsou uváděny komentáře prezidenta Erdoğana a tureckého ministra obrany 

Fikriho Işıka hovořící o vytvoření bezpečnostní zóny pro uprchlíky na severu Sýrie jako o svém 

cíli. Podle Fikriho Işıka je jejich přáním, „aby se naši syrští bratři mohli po poražení teroristů 

z Daesh vrátit do jejich vlastní země, kde se můžou cítit pohodlně a svobodně“. Jak je patrné 

z tohoto komentáře, v některých článcích jsou Syřané oslovováni jako bratři či sestry Turků. 

Syrský lid oslovuje jako bratry a sestry často i prezident Erdoğan, což lze vidět v článcích 

„President Erdoğan: Turkey will establish de facto safe zone in Northern Syria“ a „Regional 

cooperation essential to ending bloodshed in MENA region, says Erdoğan“148. V posledním 

zmiňovaném článku mluví Erdoğan o Sýrii jako o bratrském národu. 

   Z provedené analýzy lze vyvodit, že se Daily Sabah snaží vyvolat negativní pohled na syrskou 

vládu, zatímco Turecko prezentuje jako ochránce Syřanů a zemi, jež se jako jediná zasazuje o 

mír v Sýrii. V mnoha článcích dochází k ostrému vyjádření tureckých vládních představitelů 

vůči syrské vládě. Pro zdůraznění a legitimitu jejich kritiky jsou často v článcích obsaženy i 

argumenty analytiků či novinářů specializujících se na Blízký východ, jež komentáře vládních 

představitelů podporují. 
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5.3 Saúdská Arábie 
 

5.3.1 Arab News  
 

   V deníku Arab News lze v daném období najít celkem 98 článků zaměřených na Turecko. 

Z toho 38 článků se vztahuje k ekonomii, 54 článků je zaměřených politicky a zbylých šest 

článků obsahuje informace například o návštěvě herečky Lindsay Lohan nemocnice pro 

syrské uprchlíky v Turecku149, otevření jediného řetězce fitness center pro ženy v Turecku150 

či o návštěvě osmanského prince žijícího v Anglii151. Tyto články jsou vesměs neutrální, 

ovšem v některých z nich, o nichž se v průběhu analýzy ještě zmíním, lze najít určitý 

pozitivní postoj vůči turecké vládě nebo lidu.  

   Většina ekonomických článků se zabývá informacemi o investicích mezi Tureckem a 

Saúdskou Arábii, politicky zaměřené články informují hlavně o setkáních mezi vládními 

představiteli obou zemí. Nejčastěji se v článcích objevují komentáře ministra zahraničních 

věcí Mevlüta Çavuşoğlua, tureckého premiéra, Binaliho Yıldırıma, tureckého prezidenta  

Recepa Tayyipa Erdoğana, saúdského ministra zahraničních věcí Adel Al-Jubeira, tureckého 

velvyslance v Saúdské Arábii či tehdejšího saúdského korunního prince Mohammeda bin 

Naifa. Pozitivní titulky článků rovněž naznačují, že vztahy mezi oběma zeměmi budu na 

nejvyšší úrovni. Mezi tyto pozitivní články patří například ,,Crown prince’s visit a proof of 

distinguished Riyadh-Ankara partnership“152, ,,Saudi Arabia, Turkey cement ties by signing 

host of key agreements in various fields“153 či ,,Turkey role key to region's stability: Al-

Jubeir“154.  

   Již v článcích vztahujících se k puči je znát jasná podpora turecké vládě a především 

tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoğanovi. V článku ,,Kingdom, Turkey form 

                                                             
149 Lohan visits hospital for Syrian refugees in Turkey. Arab News [online]. 28. září 2016 [cit. 2018-08-02]. 
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cooperation council“155 je vyjádřena podpora i saúdského krále Salmana, který podle autora 

článku osobně zavolal  Recepu Tayyipu Erdoğanovi, vyjádřil mu plnou podporu a také 

vyjádřil solidaritu s tureckým národem. V článku ,,Cabinet welcomes Turkey’s return to 

normalcy after coup attempt“156 je uvedeno prohlášení saúdské vlády, která ´vítá vrácení 

bezpečnosti, stability a prosperity v sesterské Turecké republice do normálu´. I v dalších 

článcích, které se netýkají puče lze najít slovní spojení ´sesterská Turecká republika´, či 

´bratrská Turecká republika´. V několika článcích jsou rovněž uváděny spojení ´sesterská 

země´ tureckými vládními představiteli nebo podnikateli ve vztahu k Saúdské Arábii. 

Například v článku ,,Crown prince’s visit a proof of distinguished Riyadh-Ankara 

partnership“157 je komentář poradce agentury pro podporu investic Musrafy Goksua o 

návštěvě tehdejšího saúdského korunního prince Mohammeda bin Naifa na konci září 

v Turecku. Podle Goksua má tato návštěva zásadní význam pro ,,komplexní saúdsko-arabské 

partnerství v hospodářských a bezpečnostních oblastech a také na celkový rozvoj obou 

sesterských zemí“. V článku ,,Many pacts to be signed during crown prince’s visit to 

Turkey“158 je uveden komentář tureckého velvyslance v Saúdské Arábii Yunuse Demirera 

opět v souvislosti s návštěvou saúdského korunního prince Mohammeda bin Naifa. Podle 

Demirera ,,turecký národ má kulturní, historické a sociální vazby se všemi národy v regionu, 

zejména s bratrským národem v Saúdské Arábii“. Je možné, že deník Arab News chce těmito 

komentáři, ve kterých zaznívá ´sesterská země´, ´bratrský národ´ ve vztahu k Saúdské Arábii 

zdůraznit význam Saúdské Arábie i pro Turecko.  

   Samotný turecký lid je zmiňován především v souvislosti s nezdařeným pučem například 

v článcích FaceTime app saves the day for Turkish president159 či Crown prince’s talks focus 

on Syria160. Turečtí občané jsou oslavováni jako hrdinové, jenž zachránili stabilitu v Turecku. 

Chvála tureckého lidu se objevuje i v nepoliticky zaměřeném článku ,,France, Turkey use 

                                                             
155 KHAN, Ghazanfar Ali. Kingdom, Turkey form cooperation council. Arab News [online]. 7. srpna 2016 [cit. 
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157 Crown prince’s visit a proof of distinguished Riyadh-Ankara partnership. Daily Sabah [online]. 29. září 2016 
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hoops to heal their nations after attacks“161. Článek je založen na komentářích francouzských 

a tureckých basketbalistek, jejichž země před olympiádou prošly těžkými událostmi, v případě 

Turecka je zmiňován pokus o puč.  V článku jsou obsaženy komentáře basketbalistek o 

hrdosti na jejich zem, o hrdosti tureckých lidí a o odpovědnosti tureckých basketbalistek 

vyhrávat, aby tím podle jejich slov dokázaly, že Turecko stojí stále pevně na nohou. Článek 

prakticky oslavuje houževnatost tureckého lidu a jejich chuť nevzdávat se. 

   Arab News celkově vnímá Turecko a Saúdskou Arábii za nejdůležitější země v regionu 

Blízkého východu a považuje je přímo za regionální lídry. To je evidentní především 

v článcích informujících o vzájemných návštěvách tureckých a saúdských představitelů. Již 

v článku vydaném krátce po pokusu o puč v Turecku ,,Turkey role key to region's stability: 

Al-Jubeir“162 je uveden komentář saúdského ministra zahraničních věcí Adela al-Jubeira 

zdůrazňuje význam Turecka při posilování regionální stability. V článku ,,Kingdom, Turkey 

have a stabilizing effect on region“163 mluví šéf Turecko-arabské kulturní asociace Sukru 

Kirboga o tom, že ´Turecko a Saúdská Arábie jsou nejstabilnější země v regionu. 

Bezpečnostní a politická moc jim dává větší vliv při řešení krizí v regionu, zejména v Sýrii´. 

Podle tureckého velvyslance v Saúdské Arábii Yunuse Demirela v článku ,,Erdogan to 

consult Saudi leaders on regional issues“164 ´Turecko a Saúdská Arábie jsou hlavním pilířem 

stability v regionu´. Arab News tudíž staví Turecko i Saúdskou Arábii do role nejmocnějších 

zemí regionu Blízkého východu. Tyto země jsou prakticky považovány za jeho ochránce, jenž 

mají právo zasahovat do jakéhokoliv konfliktu v regionu.  

   To je podpořeno i považováním samotného tureckého prezidenta Erdoğana za vůdce 

sunnitské většiny v článku ,,Erdogan came across as a 'committed Muslim leader,' says Saudi 

journalist who interviewed him“165. Článek je založen na komentářích saúdského novináře, na 

jeho pocitech a dojmech z rozhovoru, který dělal s prezidentem Erdoğanem. Největší prostor 

je dán jeho komentářům, kdy mluví o Erdoğanovi jako o sunnitském vůdci. Podle novináře se 
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takto Erdoğan projevil, když spolu mluvili o bitvě o Mosul, která měla za pár dní začít166. 

Erdoğan odmítal zapojení šíitských jednotek v této bitvě a ukázala se jako velký podporovatel 

sunnitských Arabů a zároveň sunnitských Turkménů a Kurdů. Toto tvrzení je podpořeno i 

článkem ,,Escalation between Ankara and Baghdad as Erdogan slams Abadi“167, ve kterém 

jsou uvedena ostrá slova Erdoğana vůči iráckému ministrovi Haidaru Al-Abadiho, jenž 

kritizoval zapojení tureckých  vojsk v bitvě o Mosul. V článku je kritika iráckého premiéra 

vykreslena de facto jako neoprávněná, ovšem Erdoğan je zobrazován jako ochránce sunnitů 

v Mosulu. Pozitivní pohled na Erdoğana lze nalézt i v článku nijak zaměřeném na politiku 

,,Yusuf Islam thanks Turkey for UK mosque“168. Článek informuje o setkání britského 

hudebníka Yusufa Islama s prezidentem Erdoğanem, aby mu poděkoval za stavbu mešity 

v britském městě Cambridge. Rovněž i v tomto článku je prezident Erdoğan vykreslován jako 

podporovatel a ochránce sunnitů tentokrát v Evropě. Saúdská Arábie je považována za 

hlavního nepřítele šíitského Íránu. Arab News tudíž možná chce těmito články zdůraznit, že 

v regionu Blízkého východu je i další velká země kritizující Írán a dokázat, že má proti Íránu 

převahu. 

   V několika článcích jsou vedle prohlášení jednotlivých vládních představitelů i komentáře 

analytiků či tureckých a saúdských podnikatelů, především v souvislosti s návštěvou 

korunního prince prince Mohammeda bin Naifa v Turecku na konci září 2016169170171. 

Všechny komentáře zní pozitivně a obecně se v článcích nejčastěji objevuje, že návštěvy obou 

zemí jsou význačné, přispívají k upevnění vazeb v několika oblastech spolupráce mezi oběma 

zeměmi a obě země značně přispívají k regionální stabilitě. Je tudíž zjevné, že Arab News 

chce i těmito vybranými komentáři potvrdit roli Saúdské Arábie a Turecka jako nynějšího 

ochránce Blízkého východu. 
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   V rámci ekonomických článků se zaměřím na první pohled ne příliš ekonomické články 

,,Saudi visitors will be ‘fully protected by Turkish govt’“172, ,,Unfazed, Saudi tourists head to 

Europe, Turkey“173 a ,,Saudi Arabia, Turkey working closely to combat terrorism“174. Tyto 

články byly vydány krátce po puči a je v nich zdůrazňováno, že v Turecku je již pro každého 

občana a cizince bezpečno, což je podporováno prohlášením tureckého velvyslance v Saúdské 

Arábii a dalšími uvedenými komentáři saúdských podnikatelů či občanů, kteří v Turecku žijí. 

Těmito články se apeluje na saúdské podnikatele, aby se nebáli v Turecku investovat a na 

saúdské turisty, aby se nebáli do Turecka jezdit. Můžeme tudíž poznat, jak jsou pro Saúdskou 

Arábii důležité i ekonomické vztahy s Tureckem. 

   Z provedené analýzy vyplývá, že vztahy mezi Tureckem a Saúdskou Arábií jsou na nejvyšší 

úrovni, jak v politické, tak i ekonomické rovině. Rovněž i v článcích, které nejsou politicky 

ani ekonomicky zaměřené lze vysledovat pozitivní mínění směrem k tureckému prezidentovi 

nebo tureckému lidu. Turecko je navíc v podobě prezidenta Erdoğana považováno za 

ochránce sunnitských muslimů. Pozitivní postoj je podpořen i velmi pozitivními komentáři 

analytiků, tureckých a saúdských podnikatelů či novinářů. 

 

5.3.2 Daily Sabah  

 

   V Daily Sabah můžeme najít až 70 článků týkajících se Saúdské Arábie. Články řadím do 

několika kategorií. První kategorií jsou články týkající se vztahů Saúdské Arábie s Tureckem, 

do další řadím články informující o vztazích Saúdské Arábie s cizími zeměmi. Třetí kategorie 

obsahuje články nezabývající se ani politikou, ani ekonomií – tyto články informují například 

o přípravách a průběhu každoroční pouti hajj, o podpoře žen v Saúdské Arábii či o zavedení 

elektronických víz do Saúdské Arábie. Mnoho článků se zabývá i saúdskou ekonomií. 

Povětšinou ale tyto články informují pouze o vývoji cen ropy na saúdském trhu, tudíž bych se 

v této části analýzy zabývala spíše prvními třemi zmíněnými kategoriemi článků. 
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   V kategorii článků zaměřující se na vztahy Turecka se Saúdskou Arábií lze ve zkoumaném 

období nalézt 25 článků. Již z některých titulků, například „Turkey's security is the security of 

Saudi Arabia, Saudi Minister al-Toraifi says“175 či „Turkey-Saudi Arabia cooperation 

contributes to stability“, lze rozpoznat, že vztahy mezi těmito dvěma zeměmi jsou na dobré 

úrovni. To dokládá i první článek zveřejněný záhy po puči s titulkem „Turkey's Kuwait military 

attache fleeing to Europe detained by Saudi authorities“176 poukazující na vzájemnou 

spolupráci obou zemí při zadržení tureckého vojenského atašé Mikaila Güllüho v Saúdské 

Arábii zapojeného do pokusu o puč a prchajícího do Amsterdamu právě přes Saúdskou Arábii. 

V titulku článku „Turkey's MFA spokesman denies involvement of Qatar, Saudi in failed coup 

attempt“177 je vyjádřena podpora tureckého ministra zahraničních věcí Saúdské Arábii poté, co 

Saúdská Arábie čelila projevu nespokojenosti saúdského íránského ministra zahraničních věcí. 

Ten se týkal toho, jak dopadl pokus o puč, a možného zapojení Saúdské Arábie v tomto puči.  

   I v pozdějších měsících se v článcích informujících o schůzkách předních vládních 

představitelů Turecka a Saúdské Arábie objevují komentáře například ministra zahraničních 

věcí Saúdské Arábie Adel Al-Jubeira (v článku „Saudi Arabia in close cooperation with Turkey 

against terrorism as Saudi FM affirms no passage for Gülenists“178) či saúdského ministra 

kultury a informací Al-Toraifiho (v článku „Turkey's security is the security of Saudi Arabia, 

Saudi Minister al-Toraifi says“179) o spolupráci s Tureckem v zabránění jakýmkoli činnostem 

členů organizace FETÖ v Saúdské Arábii či jinde v regionu. V těchto všech zmíněných 

článcích týkajících se puče nechybí ani blahopřání saúdského krále Salmana tureckému 

prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoğanovi k potlačení puče a k návratu ke stabilitě v Turecku. 

Daily Sabah tak těmito články ukazuje příkladnou spolupráci Turecka se Saúdskou Arábií.  
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   V článcích jsou často obsaženy i komentáře obou výše uvedených ministrů zmiňující turecký 

lid. Ten je v komentářích vnímán hrdinsky. Podle vyjádření saúdského ministra zahraničních 

věcí al-Jubeira (v článku „Saudi Arabia in close cooperation with Turkey against terrorism as 

Saudi FM affirms no passage for Gülenists“180) pokus o puč „ukázal pravou povahu tureckého 

lidu, jsou nejstatečnější, (…), ukázali příklad celému světu“; podle ministra kultury a informací   

al-Toraifiho (v článku „Turkey's security is the security of Saudi Arabia, Saudi Minister al-

Toraifi says“181) puč a „to, co jsme viděli, bylo hrdinství ze strany tureckého lidu. (…) Myslíme 

si, že turecký národ získal respekt vůči světu a Turecko by mělo být pyšné na své občany“. Ze 

všech těchto tvrzení vyplývá, že články se snaží ilustrovat co nejlepší a nejpřívětivější vzájemné 

vztahy. To je podpořeno i zdůrazňováním historických a kulturních vazeb, a to předsedou vlády 

Binali Yildrimem v článku „President hosts Saudi Crown Prince as cooperation, regional issues 

discussed“182 a ministrem zahraničních věcí Ahmetem Çavuşoğluem v článku „Turkey-Saudi 

Arabia cooperation contributes to stability“183.  

   V několika článcích je zmíněno i téma občanské války v Sýrii. V článku „Ankara-Riyadh 

share mutual perspective on Syrian crisis“184 je uvedeno, že Turecko i Saúdská Arábie odmítají 

současného syrského prezidenta Asada v čele Sýrie. To je zdůrazněno i komentářem saúdského 

ministra zahraničních věcí al-Jubeira tvrdícího, že „to, že osoba užívající plynný chlór proti 

svým vlastním lidem zůstane ve vládě, znamená pokračování chaosu“. Z titulku dalšího článku 

„Saudi Arabia, Qatar, US pleased with liberation of Dabiq“185 je cítit podpora Saúdské Arábie 

turecké operaci Štít Eufratu186, což následný článek potvrzuje. Zajímavý je také článek z února 
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2017 „Turkey, Saudi Arabia to cooperate on rebuilding Syria“187. Článek informuje o 

nadcházející návštěvě prezidenta Erdoğana v Saúdské Arábii, je však založen především na 

komentářích představitele Saúdské obchodní komory Abdulrahmana Abdullaha Al-Zamila, 

podle kterého bude hlavním tématem debat při této návštěvě občanská válka v Sýrii. Svými 

komentáři uvedenými v článku se tudíž vyjadřuje k roli Turecka a Saúdské Arábie v občanské 

válce v Sýrii.  Podle něj jsou Turecko a Saúdská Arábie „jediné země, které mohou v Sýrii 

zajistit mír“. Al-Zamil tudíž staví Turecko a Saúdskou Arábii do pozice regionálních lídrů. 

Podle mého názoru chce Daily Sabah těmito články zdůraznit, že i v ostatních státech má 

zapojení Turecka v občanské válce v Sýrii podporu a je považováno za legitimní. 

   Mezi články týkající se turecko-saúdských vztahů lze nalézt i několik článků vztahujících se 

k ekonomické spolupráci mezi těmito dvěma zeměmi. V těchto článcích je často zdůrazňováno, 

že v rámci reformního hospodářského plánu Saúdské Arábie Vision 2030188 a v rámci dobrých 

politických vztahů mezi oběma zeměmi dochází k prohlubování vzájemných ekonomických 

vztahů. Mezi těmito články, informujícími například o zvyšování dovozu zeleniny a ovoce 

z Turecka do Saúdské Arábie189, o podepsání smlouvy mezi ropnou saúdskou společností Saudi 

Aramco a 18 tureckými firmami190 či o zasedání Koordinačního výboru191, přes nějž má dojít 

ke výšení a zefektivnění vzájemné politické a ekonomické spolupráce, je i článek 

„Strengthening political ties paving way for Turkish-Saudi joint ventures“192 s komentáři již 

zmiňovaného představitele Saúdské obchodní komory Al-Zamila. Tentokrát je článek založen 

na jeho komentářích o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi. Al-Zamil ve svých 

komentářích přímo apeluje, aby turecké firmy investovaly v Saúdské Arábii. Můžeme tudíž 
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usuzovat, že těmito články Daily Sabah cílí římo na turecké podnikatele, kteří Daily Sabah čtou, 

a chce je inspirovat k investicím v Saúdské Arábii. 

   Pro zdůraznění větší spolupráce mezi oběma státy v rovině politické i ekonomické je 

v článcích často zdůrazňován vznik Koordinačního výboru. Jak je v článku „Turkey-Saudi 

Arabia cooperation contributes to stability“193 zmíněno, tento Koordinační výbor je složen 

z osmi tzv. pracovních skupin soustředících se například na politiku a diplomacii, energii, 

armádu či obrannou průmyslovou spolupráci. První zmínka o vzniku Koordinačního výboru je 

v článku ze začátku září 2016 „Saudi Arabia in close cooperation with Turkey against terrorism 

as Saudi FM affirms no passage for Gülenists“194. Jeho první zasedání proběhlo 7. – 8. února 

2017, o čemž informuje článek „Turkey-Saudi Arabia cooperation contributes to stability“195. 

Je tudíž zřejmé, že k většímu rozvoji vztahů mezi Tureckem a Saúdskou Arábií došlo po 

červencovém pokusu o puč. Proč ale k takovému rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi po puči 

došlo, to není zřejmé.   

   Další velkou kategorií článků jsou ty s tématem vztahů Saúdské Arábie s ostatními státy. 

Těchto článků je dohromady 30 a největší podíl zaujímají zprávy týkající se vztahů Saúdské 

Arábie s Íránem, Egyptem a USA. Články zaměřené na saúdsko-americké vztahy informují 

podrobně o americkém zákoně Saudi 9/11 bill, který povoluje příbuzným obětí z 11. září 2001 

žalovat saúdskou vládu za újmu. Z článků je cítit veliká kritika vůči americké vládě a zároveň 

podpora saúdské vládě. V článcích zaznívají komentáře prezidenta Erdoğana podpořené 

komentáři analytiků a odborníků z tureckých think-tanků. V článku z konce září 2016 „US 

Senate to vote Wednesday on Obama veto of Saudi 9/11 bill“196, jenž informuje o budoucím 

hlasování o tomto zákoně v americkém Kogresu, zaznívají Erdoğanovy komentáře obviňující 

americkou vládu, že „zákon je v rozporu s mezinárodním právem a principy Charty OSN, 

zejména těmi týkajícími se suverenity a rovnosti jednotlivých států“. Článek ze začátku října 
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2016 „9/11 law 'politically-driven', will lead to nothing, Saudi experts say“197 vznikl již po 

odhlasování zákona v americkém Kongresu a obsahuje pouze negativní komentáře saúdských 

politických představitelů a rovněž tureckého prezidenta Erdoğana. Ten v komentářích doufá, 

že zákon bude brzy zrušen. Je nutné dodat, že záhy po pokusu o puč se vztahy mezi USA a 

Tureckem značně zhoršily odmítáním USA vydat Fethullaha Gülena198 do Turecka. Podle 

mého názoru chce Daily Sabah tudíž těmito negativními články ukázat USA ve zcela 

negativním světle a poukazuje na nespravedlnost páchanou i vůči jiným státům na Blízkém 

východě.  

   Z článků je znát, že nejkomplikovanější vztahy má Saúdská Arábie s Íránem. Mezi hlavní 

důvody uvedené v článcích patří podporování opačných stran v jemenské a syrské válce. Írán 

je často obviňován z dodávání zbraní Houthiům, například v článcích „Saudi Arabia-Iran 

tension intensifies over war in Yemen“199, „Iran-backed Houthis step up deadly attacks against 

Saudi Arabia“200 či „Houthisi say they targeted Saudi capital with a missile“201. Určitá podpora 

Saúdské Arábie směrem k Íránu je v Daily Sabah cítit v článku „Saudi Arabia calls on 

international community to take action against Iran's interference in the region“202. V článku se 

píše o vydání prohlášení saúdskou ambasádou v Ankaře, v němž vyzývá, aby mezinárodní 

společenství zastavilo úsilí Íránu vytvořit nestabilitu v regionu. Podle mého názoru je 

zajímavou otázkou, proč bylo toto prohlášení vydané saúdskou ambasádou v Turecku a proč ne 

ambasádou v jiné zemi. Je nutné dodat, že Turecko v občanské válce v Sýrii stojí na opačné 

straně než Írán, který pevně podporuje syrskou vládu Bašára Asada tvořenou převážně muslimy 

z alawitských šíitů, zatímco vláda AKP v Turecku podporuje syrskou opozici tvořenou 

převážně sunnitskými muslimy. V jemenské válce pak Turecko podporuje Saúdskou Arábii, jež 
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stojí v čele koalice bojující proti Houhiům podporovaných Íránem. Je tudíž možné, že toto 

prohlášení bylo hlasem jak Saúdské Arábie, tak i Turecka. 

   Jak jsem se již zmínila v úvodu této analýzy, do třetí kategorie řadím články informující 

například o přípravách a průběhu každoroční pouti hajj203, o podpoře žen v Saúdské Arábii204, 

o zavedení elektronických víz do Saúdské Arábie205 či o kybernetickém útoku na počítače 

vládních orgánů206. V rámci této kategorie se však nejvíce opakují články vztahující se 

k podpoře žen v Saúdské Arábii.  

   Ve většině případů tyto články informují o dosazení ženy v Saúdské Arábii na určité vysoce 

ceněné pracovní místo. Například článek „Saudi Arabia appoints princess to head women's 

sports sector“207 informuje o jmenování saúdské princezny do čela nově vytvořeného 

sportovního oddělení v rámci Vládního úřadu pro sport. Ve zprávě následuje i informace o 

jmenování první saúdské soudkyně. Článek „Saudi advisory council rejects women's driving 

proposal“208 informuje o tom, že vláda zvažuje povolit ženám řízení. V tomto článku je obsažen 

i výčet různých povolení, která byla ženám v posledních letech udělena. Článek „Saudi embrace 

of ride-hailing apps drives social change“209 představuje varianty, jak usnadnit dopravu ženám 

do zaměstnání. Poslední článek vztahující se k tomuto tématu „Saudi Arabia appoints first 

female CEO, chair to Saudi commercial bank, stock exchange“210 informuje o prvních dvou 

ženách v čele saúdské burzy cenných papírů a Národní banky. Daily Sabah tak možná chce 

                                                             
203 1,5 million Muslims around the world begin hajj pilgrimage. Daily Sabah [online]. 10. září 2016 [cit. 2018-
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těmito zprávami vyvolat ve čtenářích pozitivní mínění o společnosti v Saúdské Arábii a zmírnit 

vnímání této země v souvislosti s utiskováním žen. 

   Zajímavá je i zpráva „Foreign tourists happy with e-Visa system“211. Zpráva informuje o 

úspěšném zavedení elektronických víz do Saúdské Arábie, které je možné si pořídit i na letišti, 

a to ve speciálních kioscích. V článku následuje podrobné vysvětlení, kde přesně tyto kiosky 

na Atatürkově letišti v Istanbulu jsou, s návodem, jak si tato víza v kiosku obstarat. V článku 

jsou také uvedeny vysoké cifry počtu již vystavených elektronických víz. Tato zpráva tudíž 

dokládá, že vycestování do Saúdské Arábie již není komplikované. Podle mého názoru se tím 

Daily Sabah snaží podpořit cestovní ruch a cestování do Saúdské Arábie. 

   Z analýzy je jasně znát snaha Daily Sabah o vykreslení výborných politických i 

ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi. V politické rovině zdůrazňuje v článcích vydaných 

těsně po puči podporu Saúdské Arábie Turecku a spolupráci při zatýkání lidí zapletených do 

organizace puče. V článcích je zdůrazněn i stejný pohled Saúdské Arábie a Turecka na 

občanskou válku v Sýrii. Z článků je patrná vyšší intenzita politické spolupráce mezi oběma 

zeměmi díky vzniku Koordinačního výboru, jemuž předsedají ministři zahraničních věcí 

Turecka a Saúdské Arábie.  I v ekonomické rovině dochází podle článků Daily Sabah rovněž 

k čím dál větší spolupráci. Články zaznívají i jako apel na turecké podnikatele nebát se 

v Saúdské Arábii investovat. Ke zdůraznění pozitivního pohledu Turecka na Saúdskou Arábii 

přispívají i články informující o zvyšování zaměstnanosti žen v Saúdské Arábii či o usnadnění 

cestování do Saúdské Arábie. 
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5.4 Spojené arabské emiráty  
 

5.4.1 The National 
 

   Z článků vztahujících se k Turecku v deníku The National jsem vybrala pro svoji analýzu 

celkem 59. Většina článků se zaměřuje na nepovedený puč a na působení Turecka v Sýrii. 

Články týkající se hospodářských vztahů mezi Tureckem a Spojenými arabskými emiráty212 

jsem v The National v daném období našla pouze 4. Články zaměřené na politické vztahy mezi 

těmito dvěma zeměmi jsou v The National dva, z toho pouze jeden informuje o setkání 

emirátského a tureckého ministra zahraničních věcí. Už z tohoto počtu lze vyvodit, že vztahy 

mezi těmito dvěma zeměmi nejsou nejlepší. To potvrzují i články informující o nezdařeném 

puči.  

   Článků napsaných v prvních dnech po pokusu o puč je v deníku The National až 40, a to jak 

klasických zpráv informujících o puči, tak názorových článků analytiků či novinářů deníku The 

National. Většinu těchto zpráv a názorových článků však spojuje kritika tureckého prezidenta 

Recepa Tayyipa Erdoğana, zprávy i články označené jako názorové píší ti stejní novináři, tedy 

se zprávy ve většině případů ani nemusí rozlišovat. Dále je zajímavé, že většina článků je psaná 

zahraničními korespondenty s anglickými jmény, což platí i pro další články nevěnující se puči. 

Většina těchto autorů kritizuje Erdoğanova vládu.  Již v jedné z prvních zpráv informujících o 

nevydařeném puči „Most Turks may be against the coup attempt but they are far from 

United“213 se píše o Erdoğanově vládě jako o autoritářské, o posílené postavením islamistů a 

jeho zahraniční politika je označena za agresivní, protože Erdoğan zanechal politiky „nulových 

problémů“ ve prospěch snahy o budování postavení Turecka jako hlavní regionální velmoci. 

Dále je v článku uvedeno, že i když byl puč potlačen, budou následovat represe. Podle autora 

článku získal Erdoğan příležitost zbavit se svých odpůrců a soupeřů. Tyto komentáře se objevují 

i v jiných článcích včetně těch, které jsou označeny jako názorové. Ve zprávě „Fethullah Gulen, 

the cleric at centre of tense US-Turkey relations after failed coup“214 jsou obsaženy komentáře 

                                                             
212 Dále jen SAE 
213 WOOD, Josh. Most Turks may be against the coup attempt but they are far from united. The Nationalist 

[online]. 16. července 2016 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: https://www.thenational.ae/world/most-turks-may-be-

against-the-coup-attempt-but-they-are-far-from-united-1.152428 
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Nationalist [online]. 17. července 2016 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 
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Fethullaha Gülena, jenž je obviněn tureckým prezidentem Erdoğanem ze zorganizování puče. 

Gülen v těchto komentářích odmítá zapojení v puči a naznačuje, že puč mohl být tzv. falešný, 

zorganizovaný Erdoğanem. V článku je následně uvedena i informace, že zatím bylo 

předloženo málo důkazů dokládajících Gülenovu účast na puči, což podporuje Gülenovo 

tvrzení. Velké množství zpráv informuje o zatýkání lidí v souvislosti s nezdařeným pučem, 

například články „Erdogan moves towards total control over Turkey“215, „Erdogan imposes 

state of emergency in Turkey“216 či „Turkey turns on media in new post-coup crackdown“217. 

V těchto zprávách je často zdůrazňováno, že tento pokus o puč přinesl Erdoğanovi podporu 

potřebnou k očištění země od všech forem opozice vůči jeho vládě, což vyúsťuje k oslabení 

demokratických institucí země.  

   V článcích jako „Every day, heroes218 či „Erdogan moves towards total control over 

Turkey“219 je zmíněn i turecký lid. V článku „Every day, heroes“ jsou lidé, jež v průběhu puče 

vyšli do ulic, aby zkusili zastavit pokus o převrat, jsou označováni jako hrdinové. V článku 

„Erdogan moves towards total control over Turkey“, jenž rovněž oceňuje turecký lid, který 

vyšel do ulic zastavit puč, je dále uvedeno, že právě na tureckém lidu je nyní udržení rovnováhy 

moci v Turecku. Na rozdíl od turecké vlády, jejíž režim je v článcích hodnocen jako 

autoritářský a využívající nevydařený puč k dalšímu oslabení demokratických institucí, je 

turecký lid oceňován a pasován do role toho, na kom závisí další vývoj demokracie v zemi. 

   Negativní pohled deníku The National lze vysledovat i v článcích zaměřených na tureckou 

zahraniční politiku. V článcích ze srpna 2016 je dáván prostor informacím o zlepšování vztahů 
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mezi Tureckem a Ruskem, například jsou to články „Erdogan and Putin meet and make up, 

nine months after Turkey’s downing of Russian jet“220 či „Erdogan’s risky visit to Russia“221. 

Jeden článek s titulkem „Turkish parliament approves Israel deal“222 se zaměřuje na zlepšování 

vztahů mezi Tureckem a Izraelem. Právě v tomto článku zaznívá argument, že poté, co Turecko 

normalizuje vztahy s Ruskem a rovněž s Izraelem, se hodlá vrátit opět ke své politice „nulových 

problémů se sousedy“. Podle tohoto argumentu se může zdát, že SAE vidělo velkou hrozbu pro 

region Blízkého východu, a to v potenciálním zhoršení vazeb Turecka s mnoha státy v regionu 

i mimo něj. Podrobnější zprávou o setkání ruského a tureckého prezidenta v Moskvě v srpnu 

2016 a zároveň referováním o zlepšování vztahů s Izraelem chce potvrdit návrat Turecka 

k politice „nulových problémů se sousedy“.  

   Články zaměřené na zapojení Turecka do občanské války v Sýrii informují především o 

postupu operace Štít Eufratu. Mezi těmito články lze najít i jeden s titulkem „Clearing ISIL out 

lis also a chance for the Turks to confront their long-time enemies, the Kurds“223, ve kterém je 

cítit obava z přítomnosti Turecka v syrské občanské válce kvůli případnému zostření konfliktu 

s kurdskými silami v Sýrii, doslova uvíznout v komplikované občanské válce. Je tak možné, že 

deník The National promítá obavu emirátské vlády ze zapojení Turecka do občanské války do 

vydávaných článků. V nich se může objevovat rovněž skrytá obava emirátské politiky z turecké 

zahraniční politiky, která se přestala řídit zásadou „nulových problémů“. 

   Kritiku turecké vlády lze vysledovat i v článcích, jež na první pohled s tureckou vládou nijak 

nesouvisí. Jedná se o články „Opening of third Bosphorus bridge sparks protests in Istanbul224 

a „Istanbul´s heart struggles to keep225. V prvním článku jsou uváděny komentáře aktivistů 

kritizující výstavbu třetího mostu v Istanbulu z ekologických důvodů. V komentářích zaznívá 

kritika vlády kvůli povoleným výstavbám kongresových center a rezidenčních projektů. 

V článku zaznívá dále i kritika tureckého prezidenta Erdoğana kvůli jeho komentáři o tom, že 
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„třetí most by znamenal ‚vraždu‘ města“. V článku je uvedeno, že toto Erdoğan prohlásil, když 

byl starostou Istanbulu; od té doby se ale stal největším obhájcem tohoto projektu. Erdoğanovo 

jméno zaznívá i v článku „Istanbul’s heart struggles to keep beating amid serious downturn“. 

Článek je založen na komentářích lidí žijících v Beyoğlu, kteří hovoří o postupném úpadku této 

čtvrti, především z hlediska nočního života. Uváděny jsou výpovědi místních majitelů 

restaurací a barů, kteří se shodují, že úpadek nočního života v Beyoğlu začal po tom, co musely 

být z ulic odstraněny zahrádky. Důvodem měla být údajně událost, kdy auto vezoucí tureckého 

prezidenta Erdoğana uvízlo v jedné z úzkých uliček Beyoğlu obklopené právě terasami tamních 

restaurací a barů. Podle majitelů pak Erdoğan nařídil tyto terasy odstranit. Vedle toho, že je 

tedy Erdoğan v článcích kritizován za svou autoritářskou vládu, je zde navíc popsán značně 

negativně a jako ten, kdo se nestará o samotné občany města Istanbul a jejich zájmy. 

   Co se týče článků zaměřených na turecko-emirátské politické vztahy, žádná kritika turecké 

vlády v nich není patrná. Ovšem už jen počet článků (2) vztahujících se k tomuto tématu 

naznačuje, že vztahy mezi Tureckem a SAE zatím nejsou moc dobré. První z těchto článků 

informuje o návštěvě Ankary emirátským ministrem zahraničních věcí Abdullahem bin 

Zayedem s titulkem „Sheikh Abdullah visits Kemal Ataturk’s mausoleum in Ankara“226. Jedná 

se o krátkou zprávu informující o ministrově návštěvě mauzolea Mustafa Kemala Atatürka 

v Ankaře. Dále je ve zprávě uvedeno, že ministr byl doprovázen velvyslancem Spojených 

arabských emirátů v Ankaře. Žádné další podrobnosti o této návštěvě již uvedeny nejsou. 

Z toho můžeme vyvozovat, že politické vztahy mezi Tureckem a Spojenými arabskými emiráty 

jsou natolik bezvýznamné, že deník The National ani nepokládá za důležité o státních 

návštěvách v Turecku informovat. 

   Další článek z prosince 2016 „Turkey serious about improving ties with UAE, says new 

ambassador“227 je jediným, ve kterém zaznívají bližší informace o vztazích mezi Tureckem a 

SAE. Článek informuje o dosazení tureckého velvyslance do SAE, což můžeme považovat za 

důkaz o zlepšujících se vztazích mezi oběma zeměmi.  
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s-mausoleum-in-ankara-1.204899 
227 KHAN, Taimur. Turkey serious about improving ties with UAE, says new ambassador [online]. 5. prosince 

2016 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: https://www.thenational.ae/world/turkey-serious-about-improving-ties-with-

uae-says-new-ambassador-1.198038 

https://www.thenational.ae/world/turkey-serious-about-improving-ties-with-uae-says-new-ambassador-1.198038
https://www.thenational.ae/world/turkey-serious-about-improving-ties-with-uae-says-new-ambassador-1.198038
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   Články zaměřené na ekonomické vztahy mezi Tureckem a SAE, například „Turkey appeals 

to Arabian Gulf visitors to bolster ailing tourism sector“228, „Gulf investors maintain interest in 

Turkish property despite turmoil“229 či „Turkey to complete 64,000 affordable new homes this 

year worth $2.5bn“230 jsou vydané především v prvních dvou měsících po puči a ujišťují v nich 

o dobrých podmínkách k investicím a o bezpečnosti v Turecku.  

   Po analýze článků vztahujících se k Turecku tedy The National vystupuje spíše negativně 

vůči turecké vládě, především vůči osobě tureckého prezidenta Erdoğana. Jeho vláda je 

označována jako autoritářská, a oslabující demokratické instituce v Turecku. Tureckou 

zahraniční politiku považuje The National za hrozbu pro celý region Blízkého východu. Na 

rozdíl od turecké vlády je však turecký lid vnímán pozitivně a jako ten, na kom závisí obrana 

demokratických hodnot v Turecku. Za jediné pozitivnější články se dají považovat ty, jež 

informují o zlepšujících se vztazích mezi Tureckem a Spojenými arabskými emiráty. Tyto 

články jsou však pouze dva, z čehož vyplývá, že pro Spojené arabské emiráty není vysoká 

úroveň vzájemných vztahů s Tureckem tak důležitá.    

 

5.4.2 Daily Sabah  
   Z celkového počtu 117 článků nalezených v Daily Sabah vztahujících se jakýmkoliv 

způsobem ke Spojeným arabským emirátům231 se pouze 20 se nich zaměřuje na SAE 

konkrétněji. Z tohoto počtu 20 článků se 11 zaměřuje na ekonomické vztahy mezi Tureckem a 

SAE, pouze 3 se týkají politických vztahů mezi oběma zeměmi. Už jen na základě těchto čísel 

lze usuzovat, že vztahy mezi Tureckem a SAE nebudou nijak vřelé.  

   Velká většina článků týkajících se ekonomických vztahů mezi Tureckem a SAE informuje o 

vzájemné účasti na ekonomických konferencích pořádaných Tureckem či SAE. V těchto 

článcích (například „Turkish construction firms in Dubai show high investment potential“232, 

                                                             
228 HAVA, Ergin. Turkey appeals to Arabian Gulf visitors to bolster ailing tourism sector. The National [online]. 

8. srpna 2016 [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://www.thenational.ae/business/travel-and-tourism/turkey-

appeals-to-arabian-gulf-visitors-to-bolster-ailing-tourism-sector-1.140140 
229 BARNARD, Lucy. Gulf investors maintain interest in Turkish property despite turmoil. The National 

[online]. 20. srpna 2016 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: https://www.thenational.ae/business/property/gulf-

investors-maintain-interest-in-turkish-property-despite-turmoil-1.168724 
230 Turkey to complete 64,000 affordable new homes this year worth $2.5bn. The National [online]. 21. září 2016 

[cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://www.thenational.ae/business/property/turkey-to-complete-64-000-

affordable-new-homes-this-year-worth-2-5bn-1.173937 
231 dále už jen SAE 
232 TABAK, Seda. Turkish construction firms in Dubai show high investment potential. Daily Sabah [online]. 6. 

září 2016 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/real-estate/2016/09/07/turkish-

construction-firms-in-dubai-show-high-investment-potential 

https://www.thenational.ae/business/property/gulf-investors-maintain-interest-in-turkish-property-despite-turmoil-1.168724
https://www.thenational.ae/business/property/gulf-investors-maintain-interest-in-turkish-property-despite-turmoil-1.168724
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„Turkish companies eye construction projects in Gulf“233 či „7th Bosporus Summit kicks off in 

Istanbul“234) je zdůrazňováno zvyšování investic mezi oběma zeměmi a jsou uvedeny často i 

čísla a statistiky dokládající tuto vzájemnou a rostoucí ekonomickou spolupráci. V článku 

„$100 billion to flow into Turkey“235 informujícím o stamiliónových investicích je uveden 

komentář předsedy Abu Dhabi Investment Group Zayeda Bin Aweidha, že „Turecko je jednou 

z předních ekonomik na světě a největší na Středním východě. Po spolupráci se Saúdskou Arábií 

se všechny státy v Perském zálivu opírají o investice do Turecka“. Z tohoto komentáře lze 

vydedukovat, že Saúdská Arábie má veliký vliv na hospodářskou politiku států Perského zálivu. 

Článkem „Dubai: Where ‘One Thousand and One Nights' comes alive“236 Daily Sabah doslova 

opěvuje Dubaj a píše o ní jako o pohádkovém městě. Tento článek tak může být upevněním 

ekonomických vazeb mezi Tureckem a SAE, a to za účelem podpory cestovního ruchu. 

Z článků vztahujících se k ekonomickým vztahům mezi Tureckem a SAE vyplývá, že obchodní 

vztahy mezi zeměmi jsou na dobré úrovni a jejich vzájemné investice se zvětšují.  

   Při analýze článků zaměřených na politiku zjistíme, že pouze jeden článek, a to „Shiite 

militias should not have a role in Mosul operation, FM Çavuşoğlu says“237 z 16. října 2016, 

informuje o shodných názorech emirátského ministra zahraničních věcí Abdullaha bin Zayeda 

al-Nahyana s tureckým ministrem zahraničních věcí Mevlüta Çavuşoğla ohledně toho, že 

v bitvě o Mosul by neměly být žádné šíitské jednotky. Oba ministři se sešli v Ankaře a žádné 

další podrobnosti ze schůzky již v článku uvedeny nejsou. Zajímavé je i to, že z titulku tohoto 

článku ani není poznat, že informace vyplývá ze setkání mezi oběma ministry. Další článek 

„Gulf Cooperation Council designates FETÖ as terror group“238 informuje o označení skupiny 

FETÖ239 za teroristickou organizaci, a to Radou pro spolupráci arabských států v Zálivu. SAE 

                                                             
233 Turkish companies eye construction projects in Gulf. Daily Sabah [online]. 1. listopadu 2016 [cit. 2018-07-

28]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/business/2016/11/02/turkish-companies-eye-construction-projects-

in-gulf 
2347th Bosporus Summit kicks off in Istanbul. Daily Sabah [online]. 28. listopadu 2016 [cit. 2018-07-31]. 

Dostupné z: https://www.dailysabah.com/business/2016/11/29/7th-bosporus-summit-kicks-off-in-istanbul  
235 $100 billion to flow into Turkey. Daily Sabah [online]. 12. ledna 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.dailysabah.com/economy/2017/01/12/100-billion-to-flow-into-turkey 
236 SAYINER, Arda. Dubai: Where ‘One Thousand and One Nights' comes alive. Daily Sabah [online]. 17. září 

2016 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/travel/2016/09/17/dubai-where-one-thousand-

and-one-nights-comes-alive 

237 Shiite militias should not have a role in Mosul operation, FM Çavuşoğlu says. Daily Sabah [online]. 16. října 

2016 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/mideast/2016/10/16/shiite-militias-should-not-

have-a-role-in-mosul-operation-fm-cavusoglu-says 
238 Gulf Cooperation Council designates FETÖ as terror group. Daily Sabah [online]. 13. října 2016 [cit. 2018-

07-27]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/10/13/gulf-cooperation-council-designates-

feto-as-terror-group 
239 podle tureckých vládních představitelů údajná teroristická organizace Fethullaha Gülena, jenž stojí za 

pokusem o puč 

https://www.dailysabah.com/business/2016/11/02/turkish-companies-eye-construction-projects-in-gulf
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je členem této Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu240, tudíž lze vyvodit, že stejně jako 

v rámci hospodářské politiky, tak i v mezinárodních vztazích je politika SAE koordinovaná 

právě touto Radou. To lze vysledovat i z článku „Turkey's anti-Daesh operations backed by 14 

countries241, jenž informuje o podpoře operace Štít Eufratu242, a to od 14 zemí účastnících se 

schůze náčelníků generálních štábů těchto zemí v Rijádu. Mezi těmito 14 zeměmi bylo i všech 

šest zemí patřících do Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu, což může opět dokládat 

řízení zahraniční politiky SAE podle požadavků Rady. 

   Články vztahující se k Daily Sabah, jež se netýkají ekonomie ani politiky, informují například 

o úmrtí pěti emirátských diplomatů při teroristickém útoku v Afghánistánu243 či o otevření 

SeaWorld parku v Abu Dhabi v roce 2022244. Články jsou čistě informativní, bez jakýchkoli 

pozitivních či negativních konotací. Dva další články by se však daly považovat za pozitivní. 

Jedná se o článek „Fund established to protect endangered heritage sites“245, který informuje o 

konferenci uspořádané v Abu Dhabi a zaměřené na ochranu památek a kulturního dědictví na 

Blízkém východě. Konference byla uspořádána v souvislosti s odstraňováním památek v Sýrii 

a Iráku. V článku je uveden komentář korunního prince emirátu Abu Dhabi, ve kterém vyzývá 

všechny země, aby „spolupracovaly a koordinovaly kontrolu obchodování s historickými 

předměty (…) zvláště v některých arabských zemích, ve kterých působí teroristické skupiny“.  

   Další článek s titulkem „United Arab Emirates donates $54M to Interpol“246 informuje o 

poskytnutí až 54 miliónů dolarů Interpolu Spojenými arabskými emiráty na potírání terorismu. 

V článku je dále uvedeno, že tento příspěvek byl oznámen v rámci třídenního bezpečnostní fóra 

                                                             
240Jedná se o ekonomicko-politickou unii tvořenou šesti arabskými státy, které mají přístup k Perskému zálivu.  

Členskými státy jsou Kuvajt, Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Omán. V anglickém 

překladu se jedná o Gulf Cooperation Council (GCC). 
241 Turkey's anti-Daesh operations backed by 14 countries. Daily Sabah [online]. 17. ledna 2017 [cit. 2018-07-

28]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/01/17/turkeys-anti-daesh-operations-backed-

by-14-countries 
242 Operace Štít Eufratu byla operace turecké armády a syrské opoziční skupiny FSA (Free Syrian Army) v Sýrii, 

která vedla k obsazení oblastí v severní Sýrii o velikosti přibližně dvou tisíc kilometrů čtverečních. Operace byla 

zahájena 24. srpna 2016 a ukončena 29. března 2016. 
243 5 Emirati diplomats killed in Kandahar blast, UAE ambassador to Afghanistan survives with injuries. Daily 

Sabah [online]. 10. ledna 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 5 Emirati diplomats killed in Kandahar blast, UAE 

ambassador to Afghanistan survives with injuries 
244 1st SeaWorld park without orcas opening in Abu Dhabi in 2022. Daily Sabah [online]. 14. prosince 2016 [cit. 

2018-07-28]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/life/2016/12/14/1st-seaworld-park-without-orcas-

opening-in-abu-dhabi-in-2022 

 
245 Fund established to protect endangered heritage sites. Daily Sabah [online]. 3. prosince 2016 [cit. 2018-07-

28]. Dostupné z: https://www.dailysabah.com/arts-culture/2016/12/03/fund-established-to-protect-endangered-

heritage-sites 
246 United Arab Emirates donates $54M to Interpol. Daily Sabah [online]. 17. března 2017 [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: https://www.dailysabah.com/mideast/2017/03/27/united-arab-emirates-donates-54m-to-interpol 
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pořádaného SAE a Interpolem v Abu Dhabi. V článku dále zaznívá, že SAE jsou klíčovým 

regionálním spojencem v boji proti teroristické skupině DAESH v Iráku a Sýrii. Tyto články 

jsou rovněž čistě informativní, nezaznívají v nich žádné komentáře tureckých vládních 

představitelů podporující SAE v jejích činnostech. I tak však můžeme usuzovat, že Daily Sabah 

těmito články přispívá k pozitivnímu vnímání Spojených arabských emirátů a tyto činnosti 

Spojených arabských emirátů oceňuje.  

   Z provedené analýzy můžeme vyvodit, že vztahy mezi Tureckem a SAE nejsou na nejlepší 

úrovni. Největší spolupráce probíhá mezi oběma státy v rámci hospodářské politiky; co se týká 

mezinárodní politiky, setkání mezi vládními představiteli Turecka a SAE jsou ojedinělá a 

nedochází k žádné větší spolupráci. Z článků, ve kterých se objevuje podpora Spojených 

arabských emirátů turecké operaci Štít Eufratu či schválení organizace FETÖ za teroristickou 

organizaci, docházím spíše k názoru, že tento přístup SAE je ovlivněn Radou pro spolupráci 

arabských států v Zálivu. I tak nelze říct, že vzájemné vztahy jsou zcela špatné. V rámci analýzy 

jsem nenalezla žádný negativní článek, spíše naopak. Články týkající se hospodářské 

spolupráce byly značně pozitivní; z posledních dvou článků je cítit ocenění SAE za aktivity 

podporující ochranu historických památek na Blízkém východě a potírající terorismus. 
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6 Závěr 
 

  Ve své práci jsem zkoumala vzájemné pohledy a vztahy Turecka s vybranými arabskými 

zeměmi – Sýrií, Egyptem, Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Je potřeba 

zdůraznit, že většina článků v denících je politicky zaměřena, vesměs informující o politických 

událostech v té dané zemi. Jde tedy především o pohledy jednotlivých vlád navzájem.  

   Hlavními politickými událostmi v Turecku, o nichž vybrané arabské deníky informovaly, 

byly pokus o puč a operace Štít Eufratu. Prakticky jediná Saúdská Arábie na vítězství turecké 

vlády v tomto puči reagovala kladně. V emirátském The National a egyptském Al-Ahramu byly 

články neutrálně či spíše negativně laděné. V článcích panovala především obava nad udržením 

demokratických hodnot v Turecku.  V SANA jsem nenašla žádný článek týkající se puče. 

Naopak o operaci Štít Eufratu informuje SANA v mnoha článcích. Na operaci a celkově na 

Turecko se dívá značně kritickým pohledem, považuje ho za podporovatele teroristických 

organizací, a samotnou operaci označuje za invazi. Nejkritičtěji tak vidí Turecko Sýrie, Egypt 

a Spojené arabské emiráty. Negativní pohled zaujímají především vůči tureckému prezidentovi 

Erdoğanovi, kterého nazývají autoritářem, v případě Sýrie i podporovatelem teroristických 

organizací. Přesto v případě Spojených arabských emirátů tento negativní postoj nevadí 

v pozitivním přístupu k ekonomické spolupráci. Obecně turecký lid vnímají všechny tři země 

značně pozitivně, ve spojitosti s pučem ho hodnotí jako ́ hrdinský´. Jediná Saúdská Arábie tudíž 

hodnotí Turecko pozitivně v politických i ekonomických vztazích. Z článků prakticky vyplývá, 

že Turecko a Saúdská Arábie jsou největšími regionálními spojenci a jedinými zeměmi, které 

dokáží stabilizovat Blízký východ. 

   Turecko rovněž vidí nejvíce negativně Egypt a Sýrii a stejně jako v předešlém případě nejvíce 

negativní postoj je zaujímán vůči představitelům těchto zemí. Je jasné, že dokud syrský 

prezident Asad a egyptský prezident Sísí budou v čele těchto zemí, jejich vzájemný postoj a 

vztahy s Tureckem se nezlepší. V článcích zaměřujících se na Saúdskou Arábii lze vedle 

výborných politických i ekonomických vztahů vysledovat i velmi pozitivní pohled vůči saúdské 

společnosti, často vyznívající jako apel pro cestování do Saúdské Arábie či pro investování 

v tamním prostředí. Postoj v článcích vůči Spojeným arabským emirátům lze považovat za 

neutrální. Nejvíce pozitivně laděných článků je zaměřeno na vzájemnou ekonomickou 

spolupráci, jinak můžeme cítit spíše odměřený přístup ze strany Turecka. To je zajímavé, pokud 

dáme do kontrastu s tímto pohledem pohled Spojených arabských emirátů, jež jsou především 

vůči režimu prezidenta Erdoğana značně kritické. Smířlivý postoj ze strany Turecka si můžeme 
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vysvětlovat tím, že dobré ekonomické vztahy se Spojenými arabskými emiráty jsou pro 

Turecko důležité a nechce tudíž zaujímat proti nim kritický postoj. Pohled Turecka vůči 

arabskému lidu je však velmi pozitivní ve všech případech. Nejčastěji jsou zdůrazňovány 

historicky silné vazby, vůči syrskému lidu se Turecko prezentuje jako jeho ochránce. 

   Lze tak říct, že vzájemné vztahy Turecka s arabskými zeměmi se od arabského jara příliš 

nezměnily a především vůči jednotlivým vládám je zaujímán spíše kritický postoj. Jediný 

pozitivnější vývoj lze vidět se zeměmi Perského zálivu, kdy Saúdská Arábie s Tureckem 

navázaly až takřka ´bratrský´ vztah.  
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8 Seznam použitých zkratek 
 

AFP – Francouzská tisková kancelář 

Daesh – Islámský stát 

FETÖ – Gülenist Terror Group 

ISIS – Islámský stát 

MHP - Milliyetci Hareket Partisi (Nacionálně činná strana) 

NATO - North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

OIC – Organizace islámské spolupráce 

OSN – Organizace spojených národů 

PYD – democratic Union Party 

YPG – Lidové obranné jednotky 

 

 

 


