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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá komparací politiky Baracka Obamy a Donalda Trumpa vůči 

Turecku v kontextu současné krize ve vztahu se Spojenými státy. Cílem práce je odpovědět 

na otázku, zdali politika obou prezidentů byla koherentní a jakým způsobem se promítly 

případné rozdíly na dnešním zhoršení vztahů. Práce se zaměřuje na tři oblasti: spolupráce 

uvnitř NATO, problematika kurdské menšiny a proměna domácí politické situace v Turecku. 

Práce ukazuje, že navzdory odlišnému obecnému přístupu k zahraniční politice se konkrétní 

kroky obou prezidentů vůči Turecku významně neliší. Obamova deziluze ve vnímání vztahu 

USA a Turecka jako modelového partnerství výrazně změnila jeho vlastní politiku v druhém 

vládním období. V rámci NATO Trump navázal na Obamovu politiku vůči Turecku skrze 

podporu systému protiraketové obrany a pokračováním ve využívání amerických 

vojenských zařízení na tureckém území. Kurdská otázka představuje ve vztahu obou zemí 

nejkritičtější místo. Trump doposud podporoval spolupráci s Kurdy ve stejné míře jako 

Obama, ale dohody s Erdoğanem z poslední doby mohou přinést změnu tohoto přístupu a 

následné zlepšení vztahů. Odlišný Trumpův postoj k proměně tureckého politického 

prostředí nemá na kvalitu vztahů obou zemí významný vliv. Se zvyšujícím se vlivem Ruska 

a Íránu v turbulentním regionu Blízkého východu zůstává Turecko i navzdory současným 

špatným vztahům pro USA cenným strategickým partnerem. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the comparison of Barack Obama‘s and Donald Trump’s 

policies towards Turkey in the context of the current crisis in the relationship with United 

States. The aim of the thesis is to answer the question of whether the policies of the two 

presidents were coherent and how the possible differences are reflected in today's 

deteriorating relations. The work focuses on three areas: cooperation inside NATO, the 

Kurdish minority issue, and the transformation of the domestic political situation in Turkey. 

The thesis argues that despite a different general approach to foreign policy, the concrete 

steps taken by both Presidents towards Turkey do not differ significantly. Obama's 

disillusionment with the perception of the U.S.-Turkey relationship as a model partnership 

has considerably changed his own policy in the second term. Within NATO, Trump followed 

up on Obama's policy towards Turkey through the support of the missile defense system and 



the ongoing use of US military facilities inside Turkey. The Kurdish question represents the 

most critical point in the relationship. Trump has so far supported Kurdish cooperation to 

the same extent as Obama, but recent agreements with Erdoğan may lead to a change in his 

approach and to a consequent improvement in relations. The different attitude of Trump’s 

towards the transformation of the Turkish political environment has no significant influence 

on the quality of relations between the two countries. With the increasing influence of Russia 

and Iran in the turbulent Middle East region, Turkey remains valuable U.S. strategic partner 

in spite of the current bad relations. 
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Úvod  

Současná krize provázející vztah Spojených států amerických a Turecka představuje jednu 

z největších výzev, jakým byly obě země ve společné historii od konce druhé světové války 

čelit. Úroveň bilaterálních vztahů dosáhla pomyslného dna, když bylo před nedávnou dobou 

zastaveno vzájemné vydávání víz a médii se nesla oboustranná ostrá kritika. Přitom při 

pohledu do nedávné minulosti bylo Turecko ve Washingtonu vnímáno jako ukázkový 

příklad muslimské země, která se hlásí k západním hodnotám a spolupráce s ním byla 

vnímána jako vzor modelového partnerství. Již během vlády Baracka Obamy došlo ke změně 

pohledu na Turecko a k odlišnému přístupu k němu. Nástup Donalda Trumpa s sebou přinesl 

novou éru americké zahraniční politiky řízené na základě odlišných priorit a přístupu 

samotného prezidenta. Vzhledem k rozdílům mezi pohledem obou prezidentů, jejich 

odlišným charakterům a složení jejich administrativ se téma krize ve vztahu s Tureckem jeví 

jako zajímavé téma pro zpracování. 

Práce se zaměří na komparaci zahraniční politiky posledních dvou amerických prezidentů 

vůči Turecku. Vzhledem k množství témat na bilaterální úrovni se práce soustředí na tři 

oblasti, které tvoří důležité pilíře zahraniční politiky. Vybrané okruhy představují také 

nejcitlivější místa, ve kterých dochází mezi oběma zeměmi ke sporům a jsou 

nejvýznamnějšími faktory v současné vztahové krizi. Práce se tedy věnuje politice Obamy a 

Trumpa v těchto třech oblastech: vojenská spolupráce na úrovni Severoatlantické aliance, 

válka v Sýrii v souvislosti s otázkou Kurdské menšiny a proměna domácího politického 

prostředí v Turecku a postoj USA k ní. Cílem práce je nalezení odpovědi na otázku, jestli 

politika posledních dvou amerických prezidentů vůči Turecku byla koherentní a zdali 

případné zjištěné rozdíly v přístupu obou administrativ měly vliv na současnou krizi. 

Teoretická část práce se v úvodu věnuje současnému zhoršení vztahů a způsobu, jakým 

k němu postupně došlo. Následně poskytne informace k pochopení problematiky vybraných 

oblastí a jejich zasazení do širšího kontextu. V případě NATO představí historickou tradici 

strategického partnerství obou zemí a bude se detailněji věnovat podobě současné vojenské 

spolupráce v rámci aliance. Kapitola věnující se Kurdům a válce v Sýrii se zaměří jak na 

objasnění pozice Turecka a důvody, kvůli kterým vnímá kurdské milice jako vážnou 

bezpečnostní hrozbu a na druhé straně postoj USA a jejich vojenskou spolupráci s nimi. Část 

týkající se turecké domácí politiky ukáže vzestup AKP a proces odklonu Turecka od 

sekulárních a demokratických hodnot republiky. Praktická část poté vedle sebe postaví 
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přístup Obamy a Trumpa v těchto jednotlivých oblastech s cílem nalézt odpověď na 

výzkumnou otázku. 

Informace v práci byly čerpány z řady zdrojů v souvislosti se zpracováním jejich 

jednotlivých částí. Teoretická část se opírá o vybrané knižní zdroje a odborné publikace. 

K získání širšího pohledu na problematiku využívá práce články nejenom západních autorů, 

ale také některých odborníků tureckého původu. V praktické části převažují online články 

z odborných časopisů věnujících se americké zahraniční politice a objevují se také články 

z renomovaných zpravodajských zdrojů a agentur. Vyšší míra využívání online zdrojů je 

způsobena aktuálností tématu, kterému se obzvlášť v případě prezidenta Trumpa doposud 

nevěnuje dostatečné množství knižních publikací. Při komparaci konkrétních kroků a 

postojů prezidentů vychází práce také z oficiálních výstupů americké vlády, dokumentů 

kongresu a dostupných záznamů z tiskových konferencí. Z pohledu dostupnosti zdrojů byla 

problematická část věnující se Severoatlantické alianci, jelikož většina dokumentů zůstává 

interních a bylo možné využít pouze výroční zprávy a informace z tiskových konferencí. 

Kapitola o problematice úpadku demokracie v Turecku využívá o zprávy organizace Human 

Rights Watch. 

V současné podobě může práce posloužit k pochopení krize mezi Spojenými státy a 

Tureckem a role zahraniční politiky dvou posledních amerických prezidentů na dnešní stav. 

Bilaterální vztahy mají mnoho dimenzí, které se promítají do celkové atmosféry mezi oběma 

zeměmi. Práce se ale kvůli svému omezenému rozsahu záměrně věnuje pouze třem z nich, 

které se jeví jako nejcitlivější a představují hlavní témata vzájemných sporů. 
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1. Zhoršení vztahů USA a Turecka v kontextu událostí po druhé světové 

válce 

V současné době se vzájemné vztahy USA a Turecka nachází ve velmi špatném stavu. Při 

pohledu do historie byly obě země již dříve nuceny čelit složitým výzvám. Obzvláště 

v období studené války, ve které představovalo Turecko z pohledu USA významného hráče 

na druhé straně Atlantiku a nově získaného spojence. Ať již se jednalo o krizi týkající se 

úžin Bospor a Dardanely, zapojení Turecka do struktur Severoatlantické aliance nebo o 

události související s Karibskou krizí, kdy došlo k významnému kroku ze strany USA – tedy 

stažení raket středního doletu s jadernými hlavicemi z Turecka1, procházely vztahy obou 

zemí různými fázemi, ale jako takové se vždy dokázaly z daného úpadku vzpamatovat. Spor 

vyplývající z turecké invaze na Kypr a následné zbrojní embargo ze strany USA vůči 

Turecku se podařilo během dalšího desetiletí taktéž urovnat2.  

Významným okamžikem pro americko–turecké vztahy, stejně jako pro celý zbytek světa, 

byl konec studené války a pád Sovětského svazu. Do konce studené války se zdálo, že Západ 

uznává evropskou identitu Turecka. Nicméně po rozpadu bipolárního světa začala především 

Evropa zdůrazňovat význam kulturní identity, která jednotlivé západní národy spojovala. 

Odstranění sovětské hrozby změnilo bezpečnostní prostředí v Evropě a role NATO, které do 

té doby sloužilo jako hlavní prostředek proti SSSR, procházela změnou. V téže době tak 

došlo z pohledu USA ke snížení strategického významu tureckého spojence3. 

Z dnešního pohledu lze spatřit velký význam i v událostech z doby války v Perském zálivu 

v letech 1990 - 1991, která způsobila názorové rozdělení turecké společnosti ohledně vztahu 

k USA. Již zmíněná proměna bezpečnostní situace a snížení významu Turecka pro Západ na 

konci studené války vytvořily rozkol mezi domácími politiky v nahlížení na budoucí 

zahraniční politiku. Od počátku krize v Zálivu panovaly mezi tureckými elitami různé 

názory na budoucí postup. Na jedné straně stál prezident Turgut Özal, který hleděl na 

současnou situaci jako na bezpečnostní hrozbu a na příležitost obnovení významu Turecka 

pro Západ. Na druhé straně se nacházelo ministerstvo zahraničí, armáda, parlament a 

                                                           
1 USA provedly stažení hlavic podle všeho bez tureckého souhlasu 
2 Důležitý vliv pro urovnání vztahů měla Íránská revoluce a sovětská okupace Afghánistánu, které obě země 

přivedly opět stejným směrem 
3 BOZDAĞLIOĞLU, Yücel. Turkish foreign policy and Turkish identity: a constructivist approach. New 

York: Routledge, 2003, s. 87. 
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veřejnost, které mnohem více upřednostňovaly myšlenku historické turecké nezávislosti4. 

Spolupráce nakonec proběhla formou umožnění využití letecké základny İncirlik koalicí a 

uzavření ropovodů s Irákem5. Po těchto krocích začalo být Turecko vnímáno jako spolehlivý 

partner a USA tyto kroky vnímala velmi kladně, což dokazovalo následné poskytnutí 

významné materiální a finanční pomoci vojenskému sektoru Turecka6. 

Pokud byla válka v Zálivu a následující léta vnímána jako období pozitivních vztahů, 

události následující po teroristických útocích v roce 2001 vyvolávající neshody USA a 

Turecka o spolupráci v bojích vedoucích ke svržení režimu Saddáma Husseina o dva roky 

později jsou pravým opakem. Výrazně slabší podpora Turecka americkým operacím vedla 

k silnému zhoršení vzájemných vztahů a představuje tak jeden z důležitých faktorů, které 

daly základ současné situaci. Důvodů pro omezenou podporu ze strany Turecka lze spatřit 

hned několik. Především je nutné si uvědomit jiný kontext. Zatímco první válka s cílem 

osvobození Kuvajtu byla vedena pod mandátem OSN a obecně schvalována mezinárodním 

společenstvím, kdežto akce v rámci „War on Terror“ byly především americkou iniciativou, 

která dodnes podléhá silné kritice. Dalším z faktorů byla absence silně proamerického 

proudu uvnitř turecké politické scény, jejíž hlavním představitelem byl na počátku 90. let 

prezident Özal. Přestože Turecko i nadále zastávalo pozici spolehlivého partnera uvnitř 

Severoatlantické aliance a stále usilovalo o zapojení do evropské integrace, odmítnutím 

povolení USA k provedení pozemních operací ze svého území se vrátilo ke své tradiční 

politice neutrality, a to především vůči muslimským arabským zemím.7 Jedním z kritických 

okamžiků během vojenských operací v Iráku v roce 2003 byl tzv. „Hood incident“, během 

kterého došlo k zadržení několika příslušníků ozbrojených sil Turecka americkými vojáky. 

Důvodem bylo nalezení výbušnin, ostřelovacích pušek a dalších zbraní a především odhalení 

                                                           
4 BROWN, Cameron S. Turkey in the Gulf Wars of 1991 and 2003. Turkish Studies [online]. 2007, 8(1), 85-

119 [cit. 2018-02-05], s. 87. DOI: 10.1080/14683840601162054. ISSN 1468-3849. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683840601162054 
5 Pro Irák v té době představovaly ropovody vedoucí do tureckého přístavu Yumurtalik dvě nejdůležitější 

tranzitní cesty se společnou kapacitou 1,5 milionů barelů denně. 
6 KRAMER, Heinz. A changing Turkey: the challenge to Europe and the United States. Brookings Institution 

Press, 2000. ISBN 0815750234. 
7 BROWN, Cameron S. Turkey in the Gulf Wars of 1991 and 2003. Turkish Studies [online]. 2007, 8(1), 85-

119 [cit. 2018-02-05], s. 110. DOI: 10.1080/14683840601162054. ISSN 1468-3849. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683840601162054 
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plánu na zabití guvernéra Kirkúku. Tento incident byl dlouho hlavním tématem tureckých 

médií a ve společnosti vyvolal silně protiamerické nálady8. 

V době, ve které probíhaly vzájemné rozhovory mezi oběma zeměmi, došlo v Turecku 

k posunu na domácí politické scéně. V roce 2002 vyhrála volby strana Strana spravedlnosti 

a rozvoje (AKP) v jejímž čele stál Recep Tayyip Erdoğan a který se o rok později stal 

premiérem Turecka. Nástup Erdoğana, jehož politické názory se opírají o umírněnou formu 

islamismu, a jeho vize silného Turecka jako regionální mocnosti tvoří jeden z klíčových 

faktorů ovlivňujících dnešní vztahy s USA. 

V průběhu druhého Bushova vládního období prošly vzájemné vztahy několika fázemi. Za 

světlý okamžik lze považovat podpis dokumentu Sdílené vize a strukturovaný dialog v roce 

2006, v rámci kterého mají obě země společně postupovat v podpoře míru a stability 

v regionu Blízkého východu9. Na základě společného podpisu vznikl i institucionální rámec 

a struktura strategického partnerství, které dokument předpokládá. V celé této iniciativě je 

možné vidět především hodnotu, kterou Turecko pro USA přes všechny dosavadní problémy 

znamenalo. Nicméně další vzájemný spor přišel po necelém roce od podepsání zmíněného 

dokumentu, kdy USA zabránily diplomatickou cestou vojenské operaci, která měla být 

reakcí na agresi členů PKK ve městě Sirnak, na území Iráku10. Vztahy za Bushovy vlády 

byly poznamenány taktéž sporem o rezoluci týkající se uznání arménské genocidy, která 

měla být schválena Sněmovnou reprezentantů. Kvůli nátlaku Bílého domu ale nakonec 

uvnitř Sněmovny nezískala rezoluce dostatečnou podporu. 

Nástup Baracka Obamy do prezidentského úřadu přinesl pro americko-turecké vztahy vlnu 

optimismu. Obama od počátku vlády vyjadřoval svůj negativní postoj proti dosavadnímu 

přístupu USA na Blízkém východě. První návštěva nového prezidenta směřovala právě do 

Turecka, během které Obama vyjadřoval svůj kladný pohled na ně jako na ekonomicky 

vyspělou zemi respektující právo a zdůrazňoval jeho regionální a globální význam. Obama 

                                                           
8 DAĞCI, Gül Tuba. Turkey-US Relations in Justice and Development Party's Era. Alternatives: Turkish 

Journal of International Relations [online]. 2012, 11(2), 1-11 [cit. 2018-07-03], s. 4. ISSN 13035525. 

Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db= 

poh&AN=91248711&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
9 Website of Ministry of Foreign Affairs, “Shared Vision and Structured Dialogue”. Dostupné z: https://2001-

2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/68574.htm 
10 DAĞCI, Gül Tuba. Turkey-US Relations in Justice and Development Party's Era. Alternatives: Turkish 

Journal of International Relations [online]. 2012, 11(2), 1-11 [cit. 2018-07-03], s. 5. ISSN 13035525. 

Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=poh 

&AN=91248711&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
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vnímal Turecko jako příklad pro fungující demokracii v muslimském státu v čele 

s umírněnou politikou konzervativní AKP a budoucnost vzájemných vztahů začala být 

označována jako „modelové partnerství“11. Tento koncept předpokládá hlubší kooperaci, 

která přesahuje bezpečnostní sféru, jenž je dominantní v případě předchozí spolupráce - 

strategického partnerství. Jedno z témat, které během Obamovy vlády narušovalo vztahy, se 

týkalo postupu vůči íránskému jadernému programu, kde panovaly neshody ohledně 

uvalených sankcí a především otázka kurdské menšiny, resp. pokračující podpory a vojenské 

spolupráce s Kurdy ze strany USA. 

Vztahy mezi USA a Tureckem jsou po posledním střídání v Bílém domě a dosavadním 

působení Donalda Trumpa i nadále problematické. Celková atmosféra je ovlivňována 

výraznými osobnostmi obou hlav států – na jedné straně stojí Trumpův přímý přístup k 

politice nesoucí silné prvky výměnného obchodu a na straně druhé rostoucí moc samotného 

Erdoğana v Turecku. Vzájemné vztahy jsou vedeny v mnoha rovinách, nicméně současné 

geopolitické události je vzájemně propojují a odhalují složitost této problematiky.  

2. Oblasti politiky USA vůči Turecku během administrativ Obamy a 

Trumpa 

Následující kapitola se zaměří na vybrané oblasti zahraniční politiky USA vůči Turecku. 

Získané informace poslouží jako základ pro provedenou komparaci v následujících 

kapitolách. Vybraná témata zahrnují spolupráci obou zemí v Severoatlantické alianci, která 

současně s měnícími se vztahy také prochází zajímavým vývojem, dále pak problematiku 

kurdské menšiny představující jeden z důvodů vzájemného napětí. V této práci se soustředím 

na vztahy USA a Turecka v období dvou posledních amerických prezidentů. K pochopení 

souvislostí, které vedly k současné situaci je každému z témat věnována menší podkapitola, 

v rámci které jsou podány detailnější informace.  

2. 1. Spolupráce USA a Turecka v Severoatlantické alianci 

Vstup Turecka do NATO byl motivován z velké části událostmi studené války a poválečnou 

snahou SSSR zahrnout je do sféry svého vlivu a získat tak strategickou kontrolu nad 

                                                           
11 The United States and Turkey: A model partnership, Hearing before the subcommittee on Europe of the 

Committee on foreign affairs House of representatives, 111th Cong. 2009. [cit. 2018-02-08].  Dostupné z: 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111hhrg49711/html/CHRG-111hhrg49711.htm 
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důležitými body – především pak nad průlivy spojujícími Černé a Středozemní moře. 

V průběhu let procházela vzájemná spolupráce USA a Turecka v rámci NATO vývojem, 

který zahrnoval jak pozitivní, tak i komplikovaná období společného vztahu. V minulosti 

kritický moment představovala např. situace týkající se Karibské krize, která představovala 

pro soudržnost koalice klíčovou zkoušku. Za těmito problémy stojí z velké části rozdílné 

pohledy představitelů obou zemí na vlastní strategické zájmy. Tento rozdíl vychází mimo 

jiné z charakteristické zeměpisné polohy, z odlišného vnímání hrozeb a z měnícího se 

postavení na regionální i globální politické a bezpečnostní scéně. I když obě země oficiálně 

potvrzují význam vzájemného strategického partnerství, ve skutečnosti je situace uvnitř 

aliance napjatá a představy obou zemí o konkrétních krocích se často rozchází. Tento rozkol 

se v posledních letech projevoval v odlišném přístupu k rozdílným politikám a rozhodnutím. 

Je těžké říci, jedná-li se v případě těchto rozdílných pohledů pouze o projev současného 

strukturálního napětí, nebo zda tyto skutečnosti značí hlubší a dlouhodobou proměnu 

v bilaterálních vztazích obou zemí. 

Turecko od počátku představovalo pro USA významného aliančního partnera a na jeho 

území má americká vojenská přítomnost dlouhou tradici. V průběhu let klesl počet 

amerických vojáků. Např. v 80. letech dosahoval jejich počet kolem 15 000 mužů, zatímco 

dnes můžeme hovořit o 1600 osobách12. S komplikujícím se vztahem rostou také problémy 

na poli vojenské spolupráce v rámci koalice ale i mimo ní. Většina příslušníků amerických 

ozbrojených sil působících na území Turecka patří k jednotkám vzdušných sil, které jsou 

dislokované na základně İncirlik. Tato základna byla k dispozici americké armádě již od 

konce druhé světové války a dodnes představuje důležitý strategický bod pro operace na 

Blízkém východě. V současné době je základna používána americkou armádou také pro 

operace v rámci mise Inherent Resolve vedené proti tzv. Islámskému státu (ISIS)13. Napětí 

mezi oběma zeměmi se ale projevuje i ve využívání tohoto a dalších vojenských zařízení, a 

stává se tak častým bodem sporů14. V souvislosti s pokusem o převrat, který proběhl 

v Turecku v červenci 2016, byla důvěra Ankary ve svého aliančního partnera a celou alianci 

silně narušena. Především kvůli skutečnosti, že na základně İncirlik tankovala letadla využitá 

                                                           
12 Number of Military and DoD Appropriated Fund (APF) Civilian Personnel Permanently Assigned, 

Defence Manpower Data Center. Dostupné z: https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/rest/download?fileName= 

DMDC_Website_Location_Report_1803.xlsx&groupName=milRegionCountry 
13 Inherent Resolve je název společné operace USA a vzniklé koalice s cílem bojovat proti tzv. Islámskému 

státu na území Iráku a Sýrie. 
14 Viz. příloha č. 1 
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během provedeného puče a někteří z důstojníků účastnící se pokusu o převrat byli součástí 

struktur NATO15.  Turecká strana přistoupila k zákazu startu amerických letadel ze základny 

a došlo k odstřižení základny od elektrického proudu16. Provoz byl postupem času znovu 

uveden do normálního stavu, ale vzhledem k tomu, že základna uchovává desítky taktických 

jaderných zbraní, představuje takováto situace vážné bezpečnostní riziko17. Objevují se tak 

hlasy vyzývající ke stažení jaderných zbraní z Turecka vzhledem k zhoršujícím se 

vzájemným vztahům obou zemí18. 

Úspěšnou vzájemnou spolupráci uvnitř NATO dnes komplikuje několik faktorů, které spolu 

úzce souvisí. Vzrůstající sebevědomí Turecka, které naplno využívá svojí příležitost zastávat 

funkci regionální mocnosti, mu dovoluje orientaci své zahraniční politiky na více stran. 

Společně s Erdoğanovým přístupem vyznačujícím se skepticismem vůči Západu a 

protizápadním diskurzem ve vrcholných úrovních turecké politiky začíná Turecko 

kultivovat své vztahy s Ruskou federací. Pro Severoatlantickou alianci je problematická 

především vojenská úroveň této spolupráce. V posledním roce Turecko opakovaně potvrzuje 

zájem o objednávku systému protivzdušné obrany S-400 ruské výroby v hodnotě 2,5 

miliardy dolarů19. Problematičnost tohoto přístupu se projevuje na několika úrovních. Po 

technické stránce je to nekompatibilita s dosavadními obrannými systémy využívanými 

aliancí a pravděpodobné zapojení ruských instruktorů během osvojování si nové techniky na 

území Turecka. Tato skutečnost představuje pro alianci vážné bezpečnostní riziko, jak také 

potvrdil předseda vojenského výboru NATO gen. Petr Pavel20. Pokud by došlo ke 

konečnému dodání těchto obranných systému, je možné očekávat případnou odpověď ze 

strany USA. Podle dosavadních vyjádření by mohl tento obchod spadat pod bod 231 

                                                           
15 AYDINTAŞBAŞ, Aslı a Kemal KIRIŞCI. The United States and Turkey: Friends, Enemies, or Only 

Interests. Brookings, 2007. [cit. 2018-07-03], s. 4. Dostupné také z: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2017/04/aydintasbas-kirisci_united-states-and-turkey.pdf 
16 GARAMONE, Jim. Obama Briefed on Turkey Situation; Incirlik Closed, but Safe, Officials Say. U.S. 

Department of Defense [online]. [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: https://www.defense.gov/News/Article/ 

Article/841966/obama-briefed-on-turkey-situation-incirlik-closed-but-safe-officials-say/ 
17 WOOLF, Amy F. Nonstrategic Nuclear Weapons. Congressional Research Service, 2018. [cit. 2018-07-

05]. Dostupné z: https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL32572.pdf 
18 LEWIS, Jeffrey. America’s Nukes Aren’t Safe in Turkey Anymore. Foreign Policy [online]. [cit. 2018-07-

05]. Dostupné z: https://foreignpolicy.com/2016/07/18/americas-nukes-arent-safe-in-turkey-anymore/ 
19 GUMRUKCU, Tuvan a Ece TOKSABAY. Turkey, Russia sign deal on supply of S-400 missiles. 

Reuters [online]. [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-russia-turkey-

missiles/turkey-russia-sign-deal-on-supply-of-s-400-missiles-idUSKBN1EN0T5 
20 MCLEARY, Paul. Top NATO General (A Czech) To Europe: ‘Grow Up’. Breaking Defense [online]. [cit. 

2018-12-04]. Dostupné z: https://breakingdefense.com/2018/03/top-nato-general-a-czech-to-europe-grow-up/ 
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dokumentu CAATSA21 a případně ovlivnit rozjednanou dodávku bojových letounů F-35 pro 

Turecko22. 

Turecko se v posledních letech neúčastní všech vojenských cvičení navzdory skutečnosti, že 

se jedná o druhou největší armádu uvnitř koalice23. Důvodem může být právě zhoršování 

vztahu se západními zeměmi, vedle USA především pak s Německem, Nizozemskem či 

Francií24. Důvod je možné spatřit ale také v rozdílné představě o prioritách, kterými by se 

měla aliance řídit. Turecko cítí potřebu zapojit NATO více do protiteroristických iniciativ a 

aktualizovat vnímání současných hrozeb 25. 

2. 2. Válka v Sýrii – problematika kurdské menšiny 

Kurdská menšina byla tureckou společností historicky dlouhodobě vnímána jako hrozba pro 

integritu celé země. V průběhu 20. století opakovaně docházelo k potlačování povstání na 

jihovýchodě Turecka a následným represím. Centrální turecká vláda během těchto kroků 

nazývala tamní obyvatelstvo „Horskými Turky“, což byl způsob, jakým odmítala samotnou 

myšlenku existence kurdské menšiny. Kurdové na severu Sýrie se po podpisu Bagdádského 

paktu v roce 1955 stali navzdory syrské neúčasti v dohodě také obětí opatření zamezujících 

přeshraniční spolupráci a společnou kurdskou iniciativu26. Po vzniku Strany kurdských 

pracujících (PKK) na konci 70. let, která měla za cíl vytvoření autonomního Kurdistánu, a 

následných teroristických aktivitách a dlouhodobých bojích došlo k ještě razantnějšímu 

postoji Turků vůči Kurdům. Během snahy turecké vlády o likvidaci strany sloužila Sýrie 

jako útočiště pro její aktivity. Díky této skutečnosti vznikla následně v roce 2003 na území 

                                                           
21 Counterning America’s Adversairies Through Sanctions Act (CAATSA) je dokument věnující se 

podmínkám pro sankční opatření a jejich následné podobě. Dokument vstoupil v platnost 2. 8. 2017. 

Dostupné z: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/hr3364_pl115-44.pdf  
22 U.S. Policy Toward a Turbulent Middle East, Hearing before the Committee on foreign affairs House of 

Representatives. 115th Cong. [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: https://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/ 

20180418/108182/HHRG-115-FA00-Transcript-20180418.pdf 
23 NAUMESCU, Valentin. Stability, Ambiguity and Change in the Discourses of NATO allies in the Black 

Sea region: The Cases of Romania, Bulgaria and Turkey. Croatian International Relations Review [online]. 

2017, 23(80), s. 202. [cit. 2018-07-14]. DOI: 10.1515/cirr-2017-0025. ISSN 13311182. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=poh&AN=12611

1077&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
24 Německo již stáhlo své vojenské prostředky působící v zařízeních na území Turecka. Mimo jiné se jednalo 

o jednotky působící právě na základně İncirlik.  
25 Turkey's Erdogan calls on NATO to do more on fighting militant attacks. Reuters [online]. 

[cit. 2018-07-10]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-nato-summit-erdogan-idUSKCN0ZO0KR 
26 Bagdádský pakt sloužil jako dohoda Velké Británie, Turecka, Iráku a Íránu jako nástroj proti rozšiřování 

vlivu SSSR. Jednou z oblastí byla dohoda o společném přístupu ke Kurdům, aby nedošlo ke kolapsu jejich 

struktur a případné spolupráci se Sovětským svazem. Skutečnost, že Sýrie nebyla oficiálním účastníkem 

dohody, nezabránila aplikaci opatření, ke kterým bylo přistoupeno v signatářských státech.  
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Sýrie Sjednocená demokratická strana (PYD). I když strana odmítá své přímé vazby na PKK, 

jedná se o její oživenou větev pod novým názvem27. Ozbrojenou složku této kurdské strany 

představují Lidové obranné jednotky (YPG). 

Po vypuknutí syrské občanské války hrála Ankara klíčovou roli v pomoci opozičním silám. 

Syrská národní rada (následně nahrazena Syrskou národní koalicí) byla založena a z velké 

části sídlí v Istanbulu28. Dále probíhá úzká vojenská spolupráce mezi Tureckem a 

Svobodnou syrskou armádou (FSA), jejíž část velitelských struktur se nachází ve východním 

Turecku. Nicméně silnou podporou syrské opozice a umožněním volného pohybu jejím 

přívržencům v boji proti Assadovi, Turecko napomohlo nejen FSA, ale také džihádistickým 

skupinám bojujícím proti režimu a Kurdům (Jabhat al-Nusra, ISIS)29. 

Americká zahraniční politika byla od roku 2003 v Sýrii vedena v souladu s dokumentem 

Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act (SALSRA)30, přičemž 

hlavní myšlenkou bylo přerušit podporu Sýrie teroristickým skupinám, ukončení okupace 

Libanonu a zamezení režimu v získávání zbraní hromadného ničení. Později v době před 

rozšířením tzv. Islámského státu v polovině roku 2014 patřilo mezi americké priority mimo 

jiné nalezení vhodné odpovědi na chemický útok z roku 2013 a také zachování jednoty Sýrie 

a podpora opozice31. 

PYD před vypuknutím války v Sýrii zůstávala především ilegální organizací, proti které 

Assadův režim prováděl represivní opatření. Situace se změnila po vypuknutí občanské 

války. Zatímco vláda v Damašku řešila akutní problémy související s rozmachem 

islamistického extremismu a nově vzniklé FSA, došlo k posílení PYD z Iráku a Kurdové tak 

zaplnili mocenské vakuum vzniklé na severu země. V téže době došlo k významnému 

                                                           
27 GUNTER, Michael M. The Kurds in the changing political map of the Middle East. Kurdish 

Studies [online]. 2015, 3(1), s. 76. [cit. 2018-07-14]. ISSN 20514883. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=asn&AN=110141

165&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
28 ARSU, Sebnem. Syrian Opposition Council Forms in Istanbul. New York Times [online]. [cit. 2018-07-13]. 

Dostupné z: https://www.nytimes.com/2011/09/16/world/middleeast/syrian-opposition-council-forms-in-

istanbul.html 
29 GUNTER, Michael M. The Kurds in the changing political map of the Middle East. Kurdish Studies 

[online]. 2015, 3(1), s. 71. [cit. 2018-07-14]. ISSN 20514883. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/ 

login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=asn&AN=110141165&site=eds-

live&scope=site&lang=cs 
30 Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003. Pub. L. 108–175—Dec. 12, 2003. 

[cit. 2018-07-13]. Dostupné online:  https://www.congress.gov/108/plaws/publ175/PLAW-108publ175.pdf 
31 Syria Transition Support Act of 2013. Senate Report 113-79. 113th Cong, [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: 

https://www.congress.gov/congressional-report/113th-congress/senate-report/79/1 
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posílení vojenských možností YPG, které do té doby byly stále spíše teoretickým 

konceptem. Jejich řady byly doplněny nejen tureckými Kurdy, ale také veterány z PKK, kteří 

přinesli své zkušenosti z dřívějších bojů proti tureckým bezpečnostním složkám32. V chasou, 

který v Sýrii vládl, vyhlásila v roce 2013 PYD vytvoření tří autonomních kantonů na severu 

Sýrie (Afrin, Kobani a Jazira), které začaly být nazývány společně jako Rojava33. Sever 

Sýrie se poté stal terčem ISIS, který dokázal obsadit město Kobani. Po devítiměsíčních 

bojích dokázaly kurdské jednotky získat město a oblast zpět. Rojava z počátku představovala 

poměrně malé území, ale společně s vytlačením Islámského státu z Kobani a ztrátou jeho 

území zvětšila PYD své ovládané oblasti natolik, že došlo k jeho propojení s kantonem 

Jazira34. Kurdské získávání moci a území na severu Sýrie jde přirozeně proti strategickým 

zájmům Turecka. V srpnu 2016 Turecká armáda a jí loajální syrské opoziční milice zahájily 

společnou pozemní ofenzívu pojmenovanou Operace Štít Eufratu. Cílem bylo jednak 

vytlačení ISIS z blízkosti turecké hranice, ale také opětovné rozdělení spojených oblastí 

ovládaných Kurdy. Turecko v této operaci uspělo a vytvořilo tak v Rojavě koridor spadající 

pod jeho kontrolu35.  

Události související s rozmachem ISIS a pokračující občanskou válkou postavily USA před 

několik možností. Na jedné straně se USA snažily vyhnout přímému nasazení svých 

jednotek (ke kterému v roce 2015 přesto došlo a dnes je na území Sýrie kolem 2000 vojáků36) 

a na druhé straně nebylo jasné, koho by měly v boji proti tzv. Islámskému státu vojensky 

podporovat. Podpora Assada nepřipadala vzhledem k použití chemických zbraní v úvahu a 

šance, že by různé opoziční složky mohly být fungující alternativou, byla kvůli jejich 

názorovému rozštěpení a přítomnosti džihádistů v jejich řadách minimální. Pozornost tak 

byla obrácena na Kurdy, nicméně jejich vojenská podpora vyvolala další negativní odezvu 

na turecké straně. Výsledné rozhodnutí padlo na konci roku 2015, kdy přistoupily USA 

k podpoře vzniku společné arabsko-kurdské jednotky, jejímž cílem je především boj proti 

ISIS. Syrské demokratické sily (SDF) tvoří jednotky o síle zhruba 50 000 bojovníků a více 

                                                           
32 Především z Lidových obranných sil (HPG), které představují vojenské křídlo PKK 
33 Viz. příloha č. 2 
34 The Kurds’ precarious balancing act in Syria. Strategic Comments [online]. 2017, 23(4), s. 1. 

[cit. 2018-07-14]. DOI: 10.1080/13567888.2017.1334853. ISSN 13567888. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=edb&AN=12322

6394&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
35 Taméž 
36 Pentagon Announces Troop Levels in Iraq, Syria. U.S. Departement of Defense [online]. [cit. 2018-12-04]. 

Dostupné z: https://dod.defense.gov/News/Article/Article/1390079/pentagon-announces-troop-levels-in-iraq-

syria/ 
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než z poloviny jsou tvořeny členy YPG37. Zmíněné americké jednotky v Sýrii nyní působí 

především jako asistenční a výcviková síla pro tyto bojovníky. Americká asistence je vedena 

také formou zbrojních dodávek a materiální pomoci. Přítomnost jednotek USA a podpora 

kurdských YPG dala konfrontaci aliančních spojenců i vojenský rozměr. Během průběhu 

operace Štít Eufratu a následných operací na severu Sýrie Turecko hrozilo vojenským 

postupem i do města Manbídž, ve kterém se nacházely americké síly. Krize byla rozřešena 

setkáním ministrů zahraničí ve Washingtonu, jejímž výsledkem bylo nalezení společné 

strategie, v rámci které jsou prováděny např. společné patroly v oblasti38.  

2. 3. Stav domácí politiky v Turecku 

Pro komparaci přístupu administrativ obou amerických prezidentů vůči domácí turecké 

politické scéně je vhodné si přiblížit politický vývoj, kterým Turecko v posledních letech 

prošlo. Společenské a politické změny, které se v nedávných letech odehrály, silně ovlivňují 

všechny oblasti, kterými se tato práce zabývá a je proto vhodné se na ně blíže zaměřit.  

Po dlouhé roky panovalo přesvědčení, že turecká Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) 

představuje novou éru umírněného islamismu na Blízkém východě. Po zákazu 

islamistických hnutí z roku 1998 vznikla jako jejich umírněná platforma a v roce 2002 

získala svojí většinovou vládu. Tím, že byla považována za muslimskou demokratickou 

stranu, mnoho lidí předpokládalo, že AKP ve svých řadách již nemá silné islamisty, kteří 

byli aktivní v dřívějších hnutích a stala se tak systémově a ideologicky umírněnou. Nicméně 

poslední roky ukazují, že AKP se z části otočila zpět k radikálním myšlenkám. Společně 

s tímto obratem vyvstává otázka – pokud se AKP skutečně stala umírněnou, tedy uznávající 

pluralismus, svrchovanost lidu a další demokratické hodnoty, jak je možné, že k jejímu 

ideologickému obratu došlo za tak krátkou dobu? Podle Bashirova je důvodem špatný 

prvotní předpoklad o její umírněnosti. Strana pouze strategicky využila daných příležitostí, 

                                                           
37 KAHL, Colin. The United States and Turkey Are on a Collision Course in Syria. Foreign Policy [online]. 

[cit. 2018-07-14]. Dostupné z: https://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on-a-

collision-course-in-syria-trump/ 
38 Statement from U.S. Central Command on the Manbij Roadmap. U.S. Central Command. [online]. 

[cit. 2018-07-14]. Dostupné z: http://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-

View/Article/1553579/statement-from-us-central-command-on-the-manbij-roadmap/ 
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které daná situace nabízela, ale ve skutečnosti šla již dlouhou dobu za svým cílem stát se 

hegemonní politickou silou39. 

Pomocným faktorem, který vedly k radikalizaci strany, bylo postupné snížení úrovně její 

institucionalizace. AKP z počátku byla vedena pomocí jasných procedur a pravidel 

zahrnující i ty týkající se výběru kandidátů a vedení. Nicméně po několika letech začalo 

docházet k proměně interních postupů a postupné centralizaci rozhodovacích procesů, která 

značila deinstitucionalizaci strany. Odstranění různých frakcí uvnitř strany dodalo větší 

politickou moc Erdoğanovi a vybranému okruhu jeho blízkých společníků. Radikalizace 

AKP a Erdoğana jdou tak ruku v ruce a jsou spolu úzce spojené. V roce 2011 vyhrála AKP 

volby s více než 50% hlasy a získala tak dominantní pozici v turecké politice. Tento rok je 

významný, jelikož drtivé vítězství dovolilo straně získat větší svobodu od omezení a pravidel 

daných sekulárními byrokratickými a vojenskými institucemi. Získání nadpoloviční většiny 

také dovolilo AKP soustředit se na svůj cíl stát se hegemonní politickou silou a začít 

prosazovat politiky bez ohledu na zájmy a potřeby sekulární části společnosti a zaměřit se 

na konzervativní voliče. 

Od roku 2011 začala AKP a Erdoğan zvyšovat množství odkazů na islamistická témata a 

ideály s proklamovaným záměrem o vychování tzv. zbožné generace v souladu se sunitským 

islámem40. Tato prohlášení byla následována konkrétními politikami a legislativními 

opatřeními proti sekulárnímu životu v Turecku. Několik zákonů představilo omezení prodeje 

a inzerce alkoholických nápojů, omezení potratů a monitorování těhotných žen41. Tyto 

události vyvolaly v Turecku vlnu protestů, z nichž nejvýznamnější byly demonstrace v roce 

2013 v parku Gezi v Istanbulu, které se rozšířily do měst po celé zemi. Tyto protesty spojily 

proti politice Erdoğana a AKP velkou část turecké společnosti a ukázaly tak na dosavadní 

křehkost byť zdánlivě pevné vlády AKP. Následná odpověď AKP proti těmto iniciativám 

jasně odhalila její skutečnou podstatu, která se projevila ve formě represí a použití síly vůči 

účastníkům, lidem na ně napojeným a dalším organizacím angažujícím se ve vystupování 

                                                           
39 BASHIROV, G. a C. LANCASTER. End of moderation: the radicalization of AKP in Turkey. 

Democratization [online]. 2018, s. 1-21 [cit. 2018-07-20]. DOI: 10.1080/13510347.2018.1461208. 

ISSN 1743890X. 
40 LÜKÜSLÜ, Demet. Creating a pious generation: youth and education policies of the AKP in Turkey. 

Southeast European and Black Sea Studies [online]. 2016, s. 637-649 [cit. 2018-07-20]. DOI: 

10.1080/14683857.2016.1243332. 
41 BASHIROV, G. a C. LANCASTER. End of moderation: the radicalization of AKP in Turkey. 

Democratization [online]. 2018, s. 1-21 [cit. 2018-07-20]. DOI: 10.1080/13510347.2018.1461208. 

ISSN 1743890X. 
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proti politice vlády. Pokud by AKP byla demokratickou stranou, musela by se vzhledem 

k rozsahu protestů snažit o nalezení kompromisu. Západní politici a média v té době jasně 

odsuzovali použití síly a stáli na straně protestujících. Erdoğan tak začal jasně a otevřeně 

projevovat svůj postoj vůči Západu, když se přiklonil k historickému narativu ve smyslu 

Západ versus muslimský svět apod. a demonstrace označoval za komplot západu proti 

Turecku.  Společně s částečným odstraněním sekulárního establishmentu Erdoğan vytvořil 

ze Západu nového nepřítele Turecka a jeho režimu, přičemž zároveň rozšiřoval díky těmto 

výrokům svojí volební základnu42. 

Události z roku 2013 ukázaly v plné míře problém, který politika AKP a její odklon od 

sekularismu vyvolala. V Turecka narůstala část populace, která nebyla s politickou 

dominancí AKP spokojena a narůstalo sociální napětí. Dosavadní úspěchy AKP byly 

stvrzeny jasným vítězstvím v proběhlých volbách, nicméně ve volbách v červenci 2015 

zaznamenala strana pokles v získaných hlasech (41 %). Důležitou roli v těchto volbách 

sehrál kurdský mírový proces, což byla politická kampaň AKP vedená od roku 2013 

zaměřená na kurdskou menšinu. AKP přišla o hlasy krajně pravicových voličů, kteří vnímali 

kurdský projekt jako oslabení tureckého nacionalismu, ale především získala levicová 

Lidově demokratická strana (HDP) podporující kurdskou menšinu a překonala 10% hranici. 

Stranu volili nejenom lidé stojící za Kurdy, ale také ti, kteří by za normálních okolností volili 

středo-levicové strany. Neúspěšné vytvoření koalice vyústilo v nové volby na konci roku 

2015. Události po červencových volbách jsou důležité pro další vývoj, protože reakce AKP 

ještě více rozdělily tureckou společnost. Na jedné straně přistoupila k soupeření 

s pravicovými nacionalistickými stranami a snažila se tak zpět získat své voliče. Tím se 

zhoršilo všeobecné vnímání Kurdů a společnost se v této otázce ještě více rozdělila. Dále 

pak došlo k asociování HDP a teroristické PKK, po němž následovala řada útoků a 

vyhrožování na politické a společenské prvky spojené s kurdskou menšinou43. 

V červenci 2016 vypukl v Ankaře, Istanbulu a dalších městech pokus o převrat. Pro potřeby 

práce není nutné do detailu rozepisovat sled dění, nicméně je dobré zaměřit se na jeho hlavní 

příčiny, které vychází z již zmíněných problémů Turecka a především na důsledky, které 

jeho neúspěch pro tureckou společnost přinesl. S pokusem o puč je podle Ankary úzce 

                                                           
42 BASHIROV, G. a C. LANCASTER. End of moderation: the radicalization of AKP in Turkey. 

Democratization [online]. 2018, s. 1-21 [cit. 2018-07-20]. DOI: 10.1080/13510347.2018.1461208. 

ISSN 1743890X. 
43 Tamtéž. 
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spojeno hnutí Fethullaha Güllena (Güllen Movement – GM), které je islámským 

společenským hnutím do roku 2013 oficiálně působícím také na území Turecka. Güllen 

dlouhodobě setrvává v USA, což především pro Erdoğana představuje významný problém 

ve vzájemných vztazích. I když GM nemělo v Turecku svojí politickou stranu, pro část 

společnosti představovalo významnou organizaci založenou na umírněném islamismu a 

s ideologií podobnou AKP. Společné vztahy ale ztroskotaly na konci roku 2013 poté, co GM 

sponzorovalo rozsáhlé protikorupční vyšetřování v řadách AKP, včetně Erdoğanovy osoby 

a jeho syna. Reakcí AKP, která cítila ohrožení a vzrůstající vliv hnutí, bylo odmítnutí 

korupčních nařčení a de facto odstřižení vyšetřovatelů od možnosti v něm pokračovat. 

Současně s tím byl vydán zákon přidělující imunitu pracovníkům státní zpravodajské služby, 

z čehož plyne riziko ztráty odpovědnosti během výkonu jejich služby44.  

Erdoğan poté, co se situace ohledně neúspěšného pokusu o převrat uklidnila, přistoupil 

v souladu se svým prohlášením, že se jednalo o „dar od Boha“ k upevnění jeho moci a 

dominance AKP45. V následujících měsících došlo v Turecku k masivním represím obyvatel 

z různých oblastí společnosti. Během dvou let trvajícího výjimečného stavu bylo propuštěno 

130 000 státních pracovníků kvůli údajnému napojení na puč a terorismus, přičemž došlo 

k 77 000 předběžným zadržením. Mezi stíhanými jsou také lidé z akademické oblasti, 

soudního prostředí, podnikatelé aj. Dále pak byla zavřena řada médií, neziskových 

organizací a dalších institucí. Erdoğan tak využil šoku k utvrzení své moci a silnému oslabení 

opozice. Dochází k častému zneužívání protiteroristických zákonů jako snadného prostředku 

k okamžitému zadržení jedince či rozpuštění protestních organizací a jejich akcí. Společně 

se změnou ústavy, kterou Erdoğan prosadil, a která byla v loňském referendu odhlasována, 

se turecký politický systém proměnil z parlamentního uspořádání na prezidentský. 

Alarmující jsou především silné pravomoci v zasahování do soudního systému, které 

v kombinaci s výše zmíněným dělají z dnešního vedení Turecka jasně autoritářský režim46.   

                                                           
44 SINCLAIR-WEBB, Emma. Turkey’s Human Rights Rollback: Recommendations for Reform. Human 

Rights Watch [online]. 2014 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.hrw.org/report/2014/09/29/turkeys-

human-rights-rollback/recommendations-reform 
45 DOLAN, David a Gulsen SOLAKER. Turkey rounds up plot suspects after thwarting coup against 

Erdogan. Reuters [online]. 2016 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-turkey-

security-primeminister-idUSKCN0ZV2HK 
46 Turkey: Normalizing the State of Emergency: Draft Law Permits Purging Judges; Prolonged Detention; 

Curbing Movement, Assembly. Human Rights Watch [online]. 2018 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

https://www.hrw.org/news/2018/07/20/turkey-normalizing-state-emergency 
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3. Komparace přístupu obou prezidentů ve vybraných oblastech 

zahraniční politiky 

Praktická část práce se zaměří na komparaci přístupu posledních dvou amerických 

prezidentů ve vybraných oblastech. Komparace jednotlivých okruhů jejich politik se bude 

opírat o poznatky z teoretické části, ale bude také využívat nové informace z dalších zdrojů. 

Komparace a její oblasti budou následovat dosavadní strukturu práce v teoretické části. 

3. 1. Komparace politiky Obamy a Trumpa v oblasti spolupráce USA a 

Turecka v Severoatlantické alianci  

Po nástupu do úřadu zdědil Obama odkaz předchozí administrativy ve formě negativního 

vnímání USA v očích blízkovýchodních států kvůli dlouhotrvajícím válkám v Iráku a 

Afghánistánu. Z počátku své vlády kladl silný důraz na opětovné získání kredibility a 

urovnání vztahů s muslimskými zeměmi, které se během Bushovy vlády zhoršily. V dubnu 

2009 vykonal návštěvu v Turecku, během které v Ankaře před tureckým parlamentem 

zdůrazňoval, že USA nejsou ve válce s islámem. Zdůrazňoval význam dosavadních 

dlouhodobých vztahů a spojenectví uvnitř aliance a celkově jeho vystoupení působilo velmi 

optimisticky. Silně zdůrazňoval mezinárodní pozici Turecka nejen jako regionálního aktéra, 

ale jako důležité spojnice mezi západem a východem47. Obamova vláda se vyznačovala vůči 

Turecku svým pozitivním přístupem, a to i přes komplikovanost vzájemných vztahů. 

Opakovaně docházelo k vyzvedávání jeho hodnoty uvnitř aliance, a to i navzdory 

narůstajícím komplikacím v bilaterálních vztazích.  

Jedním z důležitých témat, ve kterých se administrativa Obamy musela v rámci NATO vůči 

Turecku angažovat, byla otázka protiraketového štítu v Evropě. Projekt původně vycházel 

již z období 80. let, kdy prezident Reagan navrhnul Strategickou obrannou iniciativu 

(Strategic Defense Initiative) původně zaměřenou na sovětské balistické mezikontinentální 

rakety. George W. Bush následně převzal tuto myšlenku a přetransformoval jí v iniciativu 

protiraketové obrany, tentokrát zaměřenou na hrozby vycházející z proliferace zbraní 

hromadného ničení v zemích jako Írán a Severní Korea. Tento projekt byl z počátku čistě 

americkou iniciativou a nezahrnoval oficiální zapojení NATO. V téže době docházelo také 

                                                           
47 Remarks By President Obama To The Turkish Parliament [online]. The White House - Office of the Press 

Secretary, 2009 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/remarks-president-obama-turkish-parliament 
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k bilaterální spolupráci se středoevropskými zeměmi včetně České republiky v otázce 

umístění radarů. Z důvodu silně odmítavého postoje dalších velkých evropských hráčů v čele 

s Německem, Francií ale také např. z ruské strany opustil Obama tuto strategii a počátkem 

roku 2010 jí přeformuloval na European Phased Adaptive Approach (EPAA)48. Novou 

myšlenkou bylo, že systém protiraketové obrany bude společným projektem NATO 

schopným pokrýt celé území členských států a jedním z klíčových partnerů se stane právě 

Turecko49. 

Turecká strana se nebránila stát se součástí tohoto programu, jelikož bylo i v jejím zájmu 

získat protiraketovou obranu, kterou doposud postrádala. Umístění aliančního radaru by 

navýšilo odstrašující schopnosti země v nestabilním regionu a zvýšilo jeho strategickou 

pozici uvnitř NATO. Turečtí představitelé nicméně měli několik podmínek: NATO nebude 

ve svých dokumentech jmenovat konkrétní stát jako hrozbu (obávalo se navýšení napětí 

s Íránem), turečtí představitelé budou součástí rozhodovacího procesu, dále pak schopnost 

systému pokrýt celé turecké území a nakonec nesdílení informací zpravodajskými kanály se 

zeměmi mimo alianci (především Izrael). S ohledem na zaručení těchto požadavků ze strany 

NATO, Turecko k iniciativě koncem roku 2011 nakonec přistoupilo a došlo k umístění 

aliančního radaru na základnu Kurecik. 

Spolupráce v rámci koalice během dalších let Obamova úřadu spočívala v posilování 

schopností protiraketového štítu a především protivzdušné obrany na území Turecka. 

Docházelo k opakovanému rozmisťování a stahování protiraketových systémů Patriot 

(PAC-2). V současnosti se na tureckém území nenachází tyto systémy dodané ze strany 

USA, ale především Španělska a Itálie. Turecko v této otázce přistoupilo k nákupu ruských 

systémů S-400, který způsobil rozhořčení aliančních spojenců50.  

Zajímavým momentem pro společný vztah uvnitř aliance a pozici Turecka byla intervence 

nejprve evropských států a poté celé NATO v Libyi v roce 2011. Turecko bylo z počátku 

jasně proti jakékoliv intervenci. Jedním z důvodů byly ekonomické projekty, které v té době 

                                                           
48 European Phased Adaptive Approach (EPAA). MDDA [online]. 2018 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 
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49 TARIK, Oğuzlu,. Testing the Strength of the Turkish–American Strategic Relationship through NATO: 
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2018-12-04]. DOI: 10.1080/19448953.2013.775759. ISSN 19448953. 
50 Turkey – Background. MDDA [online]. 2018 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 
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mezi Tureckem a Libyí existovaly. Dalším důvodem pak byla společná víra a skutečnost, že 

případné zapojení Turecka do společných útoků by ohrozilo jeho bezpečnost kvůli 

případnému rozhořčení ostatních muslimských zemí. Turecko se tedy ostře vyhranilo proti 

původním plánům o intervenci. Stejně jako USA stálo za vedením operace pod záštitou 

NATO. Poté co ale vydala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1973, která dala mandát NATO 

k provedení zásahu, Turecko otočilo a zapojilo se do vyjednávání s koaličními partnery o 

budoucí podobě uspořádání Libye. Zapojilo se jednak do humanitární podpory obyvatel a 

vyjednávání, ale také vojenským způsobem asistovalo aliančním jednotkám při zavádění 

zbrojního embarga v Libyi51. Obama tento obrat s Erdoğanem, který byl v té době 

premiérem, diskutoval a podpořil ho52. Z tohoto přístupu jasně vyplývá způsob, jakým 

Turecko alianci vnímá. Došlo zde k proměně její role od pouhého zprostředkovatele 

bezpečnosti po platformu, skrze kterou dokáže Turecko prosazovat své regionální a 

geopolitické zájmy. Při pohledu na vliv a ambice, které dnešní Turecko má, se tato změna 

jeví jako logická a pochopitelná. 

Již během své kampaně vyjadřoval Donald Trump nespokojenost s dosavadní finanční 

situací uvnitř NATO, ve které představuje výše obranného rozpočtu USA více než dvě 

třetiny z celkového objem. Opakovaně kritizoval především evropské leadery za 

nedodržování svých aliančních závazků ve formě alokování 2 % HDP pro zajištění vlastní 

obrany. V roce 2018 tuto podmínku splňovalo pouze pět států. Turecko v současnosti 

vynakládá na obranu 1,68 % svého HDP53. Z Trumpových prohlášení hovořících o těchto 

státech jako o dlužnících a neplatičích účtů54 nicméně vyplývá nepochopení samotného 

chodu NATO a jeho systému fungování, kdy se investované peníze nevkládají do společného 

rozpočtu, ale každý stát by měl pouze vydávat zmíněná 2 % svého HDP na obranu. 

Prezident Trump způsobil svými slovy o případném odchodu USA z NATO či neposkytnutí 

vojenské pomoci mezi evropskými špičkami rozruch55. Později svá slova mírnil nejen on 
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sám, ale také ministr obrany James Mattis. Trumpova logika je zde pochopitelná a 

rozhořčení nad nedodržováním spojeneckých závazků ostatních je oprávněné. Nicméně 

rétorika, kterou Trump využívá, dělá situaci spíše nepřehlednou a vyhrocuje jí. Zajímavou 

paralelou je i Erdoğanův přístup k alianci, který taktéž po několikáté připustil možnost z ní 

odejít. Lze se domnívat, že se v obou případech jedná spíše o situační populistická prohlášení 

než o reálné úvahy. V případě USA se ozývají např. hlasy ze senátu o nereálnosti tohoto 

řešení a o případném silném odporu proti tomuto návrhu. Sám prezident Trump později svá 

slova mírnil a zdůraznil význam NATO pro bezpečnost USA a jejich zájmy. Erdoğan na 

druhé straně nemá příliš možností, jakými řešit současnou ekonomickou recesi, mimo 

hospodářskou spolupráci se Západem. Ta by byla bezpochyby v případě odchodu z NATO 

silně poškozena. Erdoğan v současnosti podporuje vojenskou spolupráci s Ruskem 

(důkazem je nákup zmiňovaných systémů S-400), která je silně v kontrastu s krizí ve 

vzájemných vztazích po sestřelení ruského stíhacího letounu na turecko-syrské hranici v roce 

2015. Dlouhodobý vztah Turecka s Ruskem je velmi problematický a pravicově 

nacionalistická politická elita, skrze kterou Erdoğan vykonává svojí moc, shledává Rusko 

jako historického rivala tureckého lidu a je spíše proamerická56. Současné sblížení obou zemí 

je možné vnímat spíše jako důsledek společného negativního vztahu vůči Západu a USA.  

Při pohledu na přístup dvou posledních amerických prezidentů k Turecku v rámci 

Severoatlantické aliance a na alianci jako takovou je patrné, že zatímco se v některých 

směrech jejich kroky příliš neodlišovaly, existují oblasti, ve kterých každý z nich orientoval 

svojí politiku odlišně. Významným faktorem je rozdílné vnímání geopolitické pozice USA 

a priority, které si prezidenti již před nástupem do úřadu vytyčili. Obamův pohled na USA 

jako na důležitého moderátora geopolitických záležitostí se schopností stát se stabilizačním 

prvkem v mnohých otázkách je v ostrém kontrastu s Trumpovou politikou America First. 

Obama nahlížel na Severoatlantickou alianci jako na organizaci, která je zásadní pro 

zachování světové stability a pro bezpečnost USA. Trumpova kritická rétorika vůči NATO 

ukazuje na odlišné vnímání a z prezidentových slov vyznívá aliance spíše jako přítěž. 

Nicméně ze způsobu, jakým se vyjadřují přední představitelé obou klíčových ministerstev, 

převažuje stále v americké zahraniční politice uvážlivost a ostrá slova prezidenta slouží spíše 

jako populistická hesla. Erdoğanova slova se v tomto směru v mnohém podobají těm 
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Trumpovým, ale jeho motivace je odlišná a jak bylo uvedeno výše, Erdoğan se stále opírá o 

množství západně orientovaných politiků, jejichž postoj by reálný praktický odklon od 

aliance zkomplikoval.  

I přes širokou kritiku zůstává dosavadní spolupráce obou zemí uvnitř aliance na dobré 

úrovni. Zapojení Turecka do systému protiraketové obrany potvrzuje jeho pozici uvnitř 

NATO. I když je počet amerických vojáků na území Turecka menší, než tomu bylo 

v minulosti, Američané zde mají stále své základny, které pravidelně využívají při operacích 

v Sýrii a Afghánistánu včetně největší základny İncirlik.  Obě země se účastní pravidelných 

společných cvičení, z nichž se některé konají i na území Turecka. Pomineme-li odlišný 

pohled na fungování a smysl aliance jako takové, lze říci, že přístup obou amerických 

prezidentů zůstává vůči Turecku v rámci NATO obdobný a neprošel významnou proměnou. 

3. 2. Komparace politiky Obamy a Trumpa ve vztahu k válce v Sýrii a 

problematice kurdské menšiny 

Následující část práce se zaměří na problematiku kurdské menšiny a politiku obou 

prezidentů vůči ní a válce v Sýrii. Jak již bylo uvedeno v první části práce, kurdská otázka 

představuje pro Turecko historicky velmi citlivé téma. Po vypuknutí občanské války v Sýrii 

a s rozšířením tzv. Islámského státu se konflikt proměnil ve složitý problém, ve kterém se 

světové a regionální mocnosti snaží uplatňovat svůj zájem. V Sýrii tak nalezneme vojenské 

síly podporované USA, Tureckem, Ruskem, Íránem, vládní jednotky a další subjekty. Pro 

Turecko se z počátku jevila jako nejschůdnější mírová cesta a Erdoğan se pokoušel 

politickými prostředky přimět Assada k ukončení násilí a přijetí reforem uvnitř Sýrie57.  

Obamova politika byla od počátku občanské války v roce 2011 zaměřena proti vládě Bašára 

al-Asada, který podle slov amerického prezidenta stál v cestě syrskému lidu v přechodu 

k demokracii a vyzýval jej k odstoupení58. Po rozmachu tzv. Islámského státu na území Iráku 

a Sýrie byl Obama společně s ostatními státy nucen podniknout kroky, které by vedly 

k nastolení jisté míry stability a v případě Iráku o navrácení moci nad ztraceným územím 
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zpět do rukou vládních jednotek. V Sýrii byla situace komplikovanější kvůli tomu, že nebylo 

možné přímo podporovat Asadův režim, a to nejenom kvůli jeho opakovanému potlačování 

civilních obyvatel, ale především kvůli použití chemických zbraní. Obama zde nedodržel 

svá původní slova o překročení červené linie a v podstatě proti režimu neprovedl žádná 

efektivní opatření. Na druhé straně bylo potřeba najít spojence v boji proti rozšiřujícímu se 

tzv. Islámskému státu. Zbývající možností byla podpora Kurdů na severu Sýrie. Obama si 

byl vědom problémů, které s sebou tato spolupráce ve vztahu s Tureckem přinese. 

Pro pochopení Obamovy motivace je důležité zmínit situaci, která v době jeho rozhodnutí 

panovala. Na první pohled se může zdát, že kroky USA byly vedeny nehledě na názor 

Turecka. Při bližším pohledu lze ale spatřit okolnosti, které svým způsobem vytvořilo 

samotné Turecko, a kvůli kterým Obama neměl příliš velký prostor pro jiná řešení. V září 

roku 2014 tzv. Islámský stát napadl město Kobani, které bylo od roku 2012 pod kontrolou 

YPG. V důsledku tohoto útoku odešlo do Turecka více než 100 tisíc uprchlíků. Turecko 

reagovalo přesunutím svých jednotek na hranice se Sýrií, přičemž odmítlo intervenovat na 

straně YPG. Kurdové na turecké straně neměli možnost se dostat zpět do Sýrie a Erdoğan 

vnímal spor o Kobani jako boj dvou teroristických entit59. 

V polovině října 2014 Obama odsouhlasil poskytnutí zdravotnické pomoci a dodávku 

munice kurdským bojovníkům. Jednání mezi Washingtonem a Ankarou přineslo souhlas 

Turecka k přesun iráckých pešmergů skrze jeho území na sever Sýrie na pomoc YPG. 

Turecko tak doufalo, že iráčtí Kurdové pomohou vytvořit protiváhu YPG v regionu. 

V následujících měsících se podařilo YPG s pomocí koaličních náletů oblast a Kobani 

ovládnout a tzv. Islámský stát byl na ústupu. V téže době USA vyjednaly použití bojových 

letounů ze svých základen v Turecku, které byly doposud využívány pouze pro průzkumné 

lety a zpravodajství60. 

Na vrcholné úrovni turecké politiky nepanovala ohledně řešení problematiky na severu Sýrie 

stoprocentní shoda. V listopadu 2014 vyjednal Joe Biden s premiérem Davutoğlu dohodu 

ohledně společného postupu, ale jak ukázalo setkání s prezidentem, Erdoğan měl o řešení 

jinou představu. Oba aktéři shledávali problematickou podporu ozbrojených skupin. 

Američané podporovali Kurdy a Turecko militantní salafistické skupiny napojené na syrské 
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odnože Al Kaidy. Turecko během následujících jednání navrhovalo podporu společné 

jednotky bojující proti Islámskému státu ovšem za podmínky vytvoření bezletové zóny na 

severu Sýrie včetně Aleppa61. Pro Obamu tento návrh nepřipadal v úvahu, protože by 

předpokládal přímou konfrontaci s jednotkami syrského režimu. 

V důsledku absence dohody přistoupil Obama k podpoře YPG a dalších syrských arabských 

milicí, které byly ochotny spolupracovat. Tyto jednotky (SDF) na jaře 2015 postupovaly a 

úspěšně vytlačovaly Islámský stát a získaly kontrolu téměř nad celou oblastí kolem turecko-

syrských hranic. Dobyto bylo také město Tal Abyad, které využíval Islámský stát jako 

přechod pro přísun nových bojovníků a materiálu do Rakky a do Iráku62. Po sérii 

teroristických útoků v Turecku ze strany Islámského státu byl Erdoğan nucen jednat a po 

jednání s Obamou byly zahájeny letecké útoky ze základny İncirlik. Důvodem tureckého 

zapojení byla ale také potřeba kontrolovat kurdskou expanzi s důrazem na oblast Manbídže, 

který chtělo Turecko získat pod kontrolu svých milic a rozdělit tak jednotné kurdské území. 

To se nakonec díky operaci Štít Eufratu podařilo, nicméně vzájemné vztahy nadále 

poškozovala spolupráce USA a Kurdů v rámci SDF. 

Konec Obamova úřadu s sebou nepřinesl dořešení otázky podpory Kurdů a toto téma nadále 

způsobovalo problémy ve vztahu s Tureckem. Obama před svým odchodem zvažoval 

možnost dalšího poskytnutí zbrojní pomoci a výcviku kurdským jednotkám před finálním 

tažením na Rakku, která představovala hlavní baštu Islámského státu. S blížícím se střídáním 

v Bílém domě se ale Obama začal od tohoto kroku odvracet s tím, že iniciativu přenechá již 

nové Trumpově administrativě63. 

Nástup Donalda Trumpa se nesl ve znamení kritiky dosavadní Obamovy zahraniční politiky 

a ve snaze nalezení odlišné strategie. Pohledy obou politiků na dosavadní působení USA na 

Blízkém východě z širší perspektivy nesou některé společné body. Oba např. zastávali 

kritický názor na rozsah vojenských intervencí, které byly provedeny během předešlých 
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administrativ, na oběti, které přinesly, a na množství vynaložených finančních prostředků. 

Trump nicméně odmítal i Obamovy kroky. Ať již se jednalo o masivní stažení amerických 

vojáků z Iráku, kvůli kterému vzniklo mocenské vakuum a napomohlo tak rozšíření tzv. 

Islámského státu nebo právě o postup Obamovy administrativy v Sýrii. Trump již během 

kandidatury apeloval na stažení vojáků ze Sýrie a minimalizování počtu „boots on the 

ground“ a vyjadřoval svojí podporu Kurdům.  

Krátce po svém nástupu do úřadu Trump řešil otázku boje o Rakku. K tomuto účelu 

přistoupil stejně jako jeho předchůdce k podpoře kurdských jednotek, ale uvnitř 

prezidentova aparátu nepanovala v této otázce jednoznačná shoda a byla zvažována i 

možnost pozemní operace vedené americkými jednotkami64. Pokračování materiální a 

finanční podpory Kurdům ještě více rozčílilo Turecko, které v Trumpovi vidělo naději na 

změnu a zlepšení vztahů65. Trumpova strategie se od předchozí tedy příliš neliší. Jeho 

primárním cílem je zničení tzv. Islámského státu, kterého se snaží dosáhnout velmi 

intenzivní leteckou kampaní ve spolupráci s ostatními státy66. 

Trumpova podpora Kurdům prochází s měnící se situací v Sýrii vývojem. Z počátku jasně 

pozitivní vztah začal po úspěšném dobytí Rakky a ústupu Islámského státu opadat. 

Rozhovory Trumpa a Erdoğana během roku 2017 dokonce přinesly vzájemnou dohodu o 

možnosti ukončení spolupráce USA a Kurdů67. K potvrzení tohoto rozhodnutí došlo koncem 

roku 2017 a v lednu 2018 přistoupilo Turecko ke své ofenzivě na Afrín. Následovat mělo 

také obsazení města Manbídž, ke kterému nakonec nedošlo, jelikož USA vyjednaly ústup 

Kurdů a předání města arabským obyvatelům do konce roku 2018. K tomu prozatím nedošlo 
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navzdory společným americko-tureckým patrolám v oblasti. Téma severosyrských měst pod 

kontrolu Kurdů tak nadále zůstává jedním z bodů sváru mezi USA a Tureckem68. 

V Trumpově politice je možné spatřit dynamiku ve vnímání syrského konfliktu ve vztahu 

k dalším velkým hráčům, jako jsou Rusko a Írán. Z počátku se Trump soustředil především 

na odstranění hrozby Islámského státu, ale s jeho úpadkem si více uvědomuje riziko, které 

by odklon USA od dalšího dění v Sýrii způsobil. Jedná se především o vytvoření prostoru 

pro zmíněné státy, které se otevřeně hlásí k podpoře Assadova režimu. Není v zájmu USA, 

aby v regionu získala dominantní vliv ani jedna ze zmíněných zemí. Pokud by takový stav 

nastal, došlo by k další destabilizaci, a to především kvůli ohrožení Izraele a následné reakci 

Saudské Arábie, která již nyní představuje jednoho z hlavních oponentů íránského vlivu 

v oblasti. Z toho důvodu také Trumpova administrativa oznámila po summitu v Helsinkách, 

že americké jednotky v Sýrii zůstanou do té doby, než bude omezen vliv Íránu a zajištěn 

odchod jeho jednotek Quds69. 

3. 3. Komparace politiky Obamy a Trumpa ve vztahu k situaci v turecké 

domácí politické scéně 

V průběhu své první návštěvy Turecka v roce 2009 vyjádřil prezident Obama ve své řeči 

obdiv přerodu Turecka v demokracii. Vyzdvihoval posílení zákonů ochraňujících svobodu 

tisku, slova a shromažďování a plně podpořil jeho snahu o připojení se k Evropské unii. 

Zároveň zdůraznil nutnost práva menšin s jasným odkazem na turecké Kurdy70. Celkově tak 

první momenty Obamovy vlády vyznívají ve vztahu ke stavu turecké domácí politiky velice 

pozitivně. Obama skutečně v Turecku viděl do budoucna zemi v čele s umírněnými muslimy, 

která bude zastávat stabilizující prvek v turbulentním regionu Blízkého východu. V roce 

2011 zařadil Obama Erdoğana mezi světové leadery, se kterými má nejvřelejší vztah71. 
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S odstupem času lze v tomto vstřícném přístupu Obamy vůči Erdoğanovi vidět snahu o 

získání silného strategického spojence, jehož přítomnost v regionu pomůže USA udělat krok 

zpět od dění na Blízkém východě. Z toho důvodu Obama i přes některé známky začínajícího 

autoritářství v Turecku spoléhal na toto spojenectví a snažil se vzájemný vztah kultivovat. 

Nedemokratické principy naplno odhalily v Turecku události následující po sérii státních 

převratů v arabských zemích, které začaly v roce 2011 jako tzv. Arabské jaro. Erdoğan začal 

být více represivní a násilně potlačil veřejné protesty v Istanbulu v roce 2013. Krátce poté 

se začal kolem Erdoğana vytvářet kult osobnosti72 a probíhaly rozsáhlé represe vůči 

gülenistickému hnutí. 

Změnu ve vztahu obou mužů, Obamova vnímání Erdoğana a jeho politiky lze vidět i 

v rozdílné povaze oficiálních návštěv tureckého představitele do Washingtonu. V roce 2013 

vykonal Erdoğan svojí první návštěvu jako premiér, během které Obama chválil Turecko za 

zlepšení vztahů s Izraelem a uzavření příměří s kurdskou PKK73. V období mezi oběma 

návštěvami se Obama vyjádřil, že považuje Erdoğana za „zklamání a autoritáře, který odmítá 

využít svojí obrovskou armádu k zajištění stability v Sýrii“74. Následná Erdoğanova 

návštěva v roce 2016 se nesla v jiném duchu. Obama tureckého prezidenta nepozval do 

Oválné pracovny na osobní setkání, ale došlo pouze k neformálnímu rozhovoru během 

Summitu o jaderné bezpečnosti. Obama také odmítl přijmout pozvání na slavnostní otevření 

mešity v Marylandu. Později se během tiskové konference vyjádřil na obsah jednání 

s Erdoğanem s tím, že jej otevřeně upozornil na znepokojující kurz, kterým se Turecko 

vydává, a kritizoval represivní opatření vůči svobodě tisku. Uznal však strategickou hodnotu 

vzájemného partnerství jak uvnitř aliance, tak v boji proti terorismu75. 

Na konci vládního období Obamy se nacházel vztah USA a Turecka na dosavadním dnu. Již 

během kampaně Donalda Trumpa vycházely najevo náznaky problémů, které jeho případná 
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výhra v budoucím vtahu obou zemí přinese. Trumpův izolacionistický pohled na budoucnost 

USA, otevřený skepticismus vůči muslimům a cíl omezit dovoz surovin představoval pro 

Turecko problém. Nicméně se objevovaly na turecké straně také opačné názory, které často 

Trumpa upřednostňovaly před Hillary Clintonovou kvůli přesvědčení, že v jejím blízkém 

okolí existuje napojení na gülenistické hnutí76. 

Po svém zvolení obdržel Trump od svého tureckého protějšku gratulace s následným 

rozhovorem týkajícím se zlepšování vzájemného vztahu a spolupráce v boji proti terorismu. 

Erdoğan také poznamenal, že USA a Turecko jsou spojenci, které váže vzájemný respekt, 

společný zájem a hodnoty. Dále hovořil o naději, že Trumpovo vítězství povede k přínosným 

krokům pro Blízký východ a pro základní práva a svobody77. Trump stejnou měrou oplatil 

gratulace po Erdoğanově vyhraném referendu v dubnu 2017. Tento krok byl poměrně 

kontroverzní, protože výhra znamenala přesun dalších pravomocí do rukou prezidenta, který 

již v té době jasně porušoval principy a hodnoty demokratické společnost. Mimo gratulací 

se vzájemný hovor týkal také situace v Sýrii a otázky společného boje proti terorismu78. Ve 

srovnání s běžným postupem amerických prezidentů je překvapivých několik skutečností. 

Běžně američtí představitelé gratulují především ke zvolení a ne k výsledku referend – o to 

méně, pokud se jedná de facto o snížení úrovně demokracie – a především k takovým 

hovorům dochází po delší době79.  

Trump během roku 2017 opakovaně označil Erdoğana za svého přítele navzdory napětí, 

které způsobil zásah ochranky během návštěvy Erdoğana ve Washingtonu80. Prezident 

veřejně nepřistoupil ke kritice tureckých domácích poměrů, kde nadále pokračovaly rozsáhlé 

represe vůči svobodě tisku. Momentem, který přinesl konkrétní opatření reagující na dění 

uvnitř Turecka, byl proces vedoucí k propuštění amerického pastora Andrew Brunsona a 

dalších amerických občanů a místních zaměstnanců americké ambasády. K jejich zadržení 

došlo v říjnu 2016 několik měsíců po neúspěšném pokusu o svržení Erdoğana. Zmínění byli 
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v rámci masivního zatýkání obviněni za pomoc teroristické organizaci a uvězněni. Po 

dlouhodobých neúspěšných jednáních přistoupil prezident Trump k razantním opatřením 

spočívajících v zavedením dvojnásobného cla na dovoz tureckého hliníku a oceli a 

symbolickým uvalením sankcí na dva turecké ministry81. Tyto události rozpoutaly krizi 

turecké liry, která se již sama o sobě nacházela ve špatné kondici. Poslední události tak 

demonstrují současný křehký základ vztahu USA a Turecka i navzdory zdánlivým 

sympatiím obou státníků. 

4. Diskuze 

Komparace provedená v rámci kapitoly věnující se vzájemné spolupráci uvnitř 

Severoatlantické aliance ukazuje, že i přes odlišný způsob, kterým Obama a Trump na 

NATO nahlíží, zůstává vztah obou zemí na stejné úrovni a přístup obou prezidentů vůči 

samotnému Turecku se v podstatě neměnil. Trump se netají svojí skepsí vůči fungování 

aliance a přístupu ostatních zemí k financování jejich obranného sektoru. V případě Turecka 

je ale vidět prudký nárůst ve výdajích na obranu v posledních letech a v tomto směru nelze 

tedy změnu politiky očekávat ani v budoucnu. Obamova iniciativa protiraketového štítu, 

jehož součástí je také radar na tureckém území, je nadále jedním z důležitých faktorů, který 

obě země v rámci aliance spojuje. Dále jsou jimi také vojenské základny, které jsou 

historicky využívány USA pro operace na Blízkém východě. Trumpova kritika aliance a 

zmíněné zvažování odchodu či omezení aktivity USA v ní zůstávají pouze v teoretické 

rovině a podle hlasů jiných amerických činitelů z Trumpovy administrativy lze odhadovat, 

že tomu tak bude i nadále. Na druhé straně se ani Erdoğanova slova o výstupu nejeví jako 

realizovatelná, a to především kvůli významu, který aliance pro Turecko má a kvůli 

přetrvávající prozápadní orientaci části tureckých politiků. Některé názory zůstávají vůči 

budoucí spolupráci uvnitř NATO skeptické a varují, že pokud by mezi oběma zeměmi nastal 

vážnější spor, bude narušena koheze celé aliance spojená s rizikem omezení přístupu ke 

zmíněným základnám a bude následovat významný úpadek v transatlantických vazbách82. 

Nabízí se ale otázka, jak se současný stav může ještě zhoršit. Při analýze oblasti týkající se 
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spolupráce členských států Severoatlantické aliance, je také nutné vzít v úvahu omezený 

přístup k informacím. Většina jednání probíhá z bezpečnostních důvodů za zavřenými 

dveřmi a případné vzájemné spory mezi jednotlivými členy jsou poté těžko analyzovatelné.  

Jedním z nejcitlivějších bodů ve vztahu obou zemí je kurdská otázka. Kapitola, která se tímto 

tématem v práci zabývala, poukázala na v mnohých ohledech podobný přístup Obamy a 

Trumpa. Z komparace ale také vyplývá, že významným faktorem zde byl vývoj bezpečnostní 

situace na severu Sýrie a s ním související rozšíření a následný úpadek Islámského státu. Je 

nutné si uvědomit, že nejintenzivnější spolupráce s Kurdy probíhala především v krizových 

chvílích, kdy bylo nutné zajistit pevný bod v oblasti během masivní expanze tzv. Islámského 

státu. Obama v té době přistoupil k jediné přípustné alternativě, kterou byla právě podpora 

Kurdů. Mezinárodní reputace syrského režimu související s použitím chemických zbraní a 

nesoudržnost sunitských milic jinou možnost spolupráce vylučovaly. V souvislosti 

s postupným získáváním převahy nad Islámským státem začal Obama zvažovat odstup od 

zmíněné podpory. Motivací zde byla jednak změna v rovnováze sil na bojišti, ale také velmi 

kritická reakce Turecka, které během posledního roku připravovalo svojí vojenskou operaci 

s cílem omezit vzrůstající vliv Kurdů. S blížícím se koncem svého vládního období Obama 

o budoucnosti dalšího vztahu s Kurdy nerozhodl a rozhodování v této záležitosti přenechal 

svému nástupci. Trump již během kandidatury kritizoval přítomnost amerických vojáků 

v Sýrii a podporoval intenzivnější spolupráci s Kurdy. V témže duchu se nesla jeho politika 

v prvním roce v úřadu, nicméně se změnami v silovém uspořádání v oblasti se od ní 

v poslední době odklonil a po dohodě s Tureckem má být podpora Kurdů omezena a zaručen 

jejich ústup ze severosyrských měst ve prospěch arabských obyvatel. Ze zmíněného vyplývá, 

že pro oba prezidenty sloužili Kurdové jako pouhý nástroj pro nastolení jisté míry stability 

v regionu. Práce také v tomto směru ukázala na velký vliv názoru Turecka na spolupráci 

USA s Kurdy. Jak prezident Obama, který Turecku poskytl prostor pro provedení operace 

Štít Eufratu, tak i prezident Trump, jenž po dohodě s Erdoğanem přistoupil k zastavení 

podpory části Kurdů ke konci roku 2018, dokazují, že turecký názor a kritika znamenaly pro 

oba dva víc, než spolupráce s Kurdy. Na přístupu USA není nic překvapivého a dokazuje 

pouze realistický přístup k politice, jehož důsledkem byly měnící se priority a zájmy 

korespondující s vývojem situace. 

Proměna domácího politického prostředí v Turecku a evoluce AKP z prozápadně sekulární 

strany na celek vyznačující se konzervativní proislámskou a protizápadní politikou silně 
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ovlivňují situaci v Turecku a jeho vztahy s dalšími zeměmi. Obama z počátku vkládal mnoho 

nadějí do vzájemného vztahu, které se projevovaly v jeho přístupu k Turecku a Erdoğanově 

osobě. Docházelo k častým vzájemným jednáním v rámci oficiálních státních návštěv a 

označování americko-tureckých vazeb jako modelového partnerství. Tyto Obamovy 

pozitivní kroky vůči Turecku měly paradoxně za důsledek, že vládě AKP, uvnitř které 

probíhaly již strukturální změny a postupná změna kurzu, byla dána další mezinárodní a 

domácí kredibilita. V dané době byly prezidentův postup vnímán z obou stran velmi kladně 

a málo kdo si dokázal představit úpadek ve vztazích, který měl nastat83. Prezident Obama si 

během svého úřadu uvědomoval měnící se povahu turecké vlády a směr, kterým se začíná 

země vydávat, s čímž souvisela i změna v komunikaci a rétorice vůči Erdoğanovi. Pro 

Obamu přestal Erdoğan být příkladným partnerem, ale začal být vnímán jako představitel 

státní moci, jejíž represivní opatření a protizápadní orientace byly stále častěji terčem 

prezidentovy kritiky. Prezident Trump převzal úřad v době, kdy byly společné vazby již silně 

poškozeny. Odlišný přístup k politice pramenící z jeho osobnosti vyvolával na turecké straně 

kladné ohlasy a naděje na zlepšení vztahů. Trump se s Erdoğanem snažil navázat vztah, 

nicméně současná úroveň vzájemných rozhovorů a návštěv je zásadně chladnějšího 

charakteru než tomu bylo po nástupu Obamy do úřadu. Tím, že se Trump ke stavu domácí 

turecké politiky nevyjadřoval až do momentu, kdy došlo k vyhrocení sporu ohledně 

zadržených amerických občanů, je tak pravděpodobné, že motivací pro kritiku a sankce 

nebyla represivní a autoritářská politika Erdoğana vůči tureckým občanům, demokratickým 

hodnotám a otázka dodržování lidských práv, ale skutečnost, že zadrženými byli Američané. 

Závěr 

Komparace vybraných oblastí politiky posledních dvou amerických prezidentů vůči Turecku 

ukázala z každé z jednotlivých problematik odlišné výsledky a je nutné se na ně podívat 

blíže a v kontextu okolních událostí. Je překvapivé, že navzdory zjevně rozdílným pohledům 

v širší rovině zahraniční politiky, lze v samotném přístupu Obamy a Trumpa vůči Turecku 

nalézt i mnoho společného. Diametrálně odlišné osobnosti a rétorika obou státníků ovlivnily 

reálnou politiku a její dopady méně, než by se na první pohled dalo očekávat. Tento stav 
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z určité míry zapříčinila i měnící se situace v regionu Blízkého východu a dynamika vzniklá 

změnami na geopolitické úrovni.  

Výsledky práce ukazují, že spolupráce USA a Turecka v Severoatlantické alianci prozatím 

neprochází navzdory zhoršeným vztahům výraznými změnami. USA během úřadu obou 

prezidentů vnímaly Turecko jako silného partnera a nadále dochází k intenzivnímu 

využívání vojenských základen americkými vojáky v rámci koalice ale i mimo ní. 

Pokračující program protiraketového štítu nadále upevňuje pozici Turecka v alianci. 

Problematickou oblastí je vzrůstající sebevědomí Turecka, které si je dobře vědomé své 

strategické hodnoty. Svojí orientaci může díky tomu směřovat různými směry, což potvrzuje 

vojenská spolupráce s Ruskem. Navzdory kritickým hlasům spojenců se nezdá, že pozice 

Turecka je v rámci aliance prozatím ohrožena. Hlavní rozdíl mezi Obamou a Trumpem je 

ve vnímání koalice. Obama během své vlády nevyjadřoval negativní postoje ohledně 

nedodržování výdajů 2 % HDP na obranu u většiny států, kdežto v případě Trumpa se jedná 

dlouhodobě o jeden z hlavních bodů jeho kritiky. Jako odpověď na výzkumnou otázku lze 

konstatovat, že politika obou prezidentů byla vůči Turecku v rámci NATO koherentní a 

nebyla tedy důvodem pro probíhající zhoršení vzájemných vztahů. 

Problematika spolupráce USA s Kurdy představuje nejsilnější faktor, který způsobil 

současnou krizi mezi oběma zeměmi. Obama zahájil kvůli nedostatku jiných možností 

vojenskou podporu Kurdů, přestože si byl vědom, že tento krok silně poškodí vztah 

s Tureckem. Trump ve spolupráci prozatím pokračuje, nicméně s postupnou stabilizací 

severu Sýrie díky úpadku tzv. Islámského státu lze očekávat, pokles vojenské podpory. 

Tento trend potvrzuje Trumpova dohoda s Erdoğanem o zajištění stažení kurdských milicí 

z některých severosyrských měst do konce roku 2018. Přítomnost amerických speciálních 

sil v Sýrii je nicméně podle prezidentových slov podmíněna i působením části Íránských 

revolučních gard a lze předpovědět, že spolupráce s Kurdy bude v omezené míře pokračovat 

i nadále. Největší rozdíl v přístupu ke kurdské otázce lze vidět v jeho intenzitě. Oba 

prezidenti tyto milice využívali ve chvílích, kdy se nenabízela jiná alternativa. Trump ale 

nyní klade na spolupráci s Kurdy díky vývoji v bezpečnostní situaci výrazně menší důraz 

než Obama, což vysílá Turecku důležitý signál a vytváří tak možnost pro zlepšení vztahů. 

Obě strany budou ale muset nejprve najít cestu, kterou bude moci být zajištěna dlouhodobá 

stabilita, což je ve válce sužované Sýrii stále značně obtížné. 
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Na úrovni přístupu vůči turecké domácí politické situaci ukázala práce rozdíly, v nichž se 

odrážejí odlišné priority obou prezidentů. Obama dlouhodobě kladl důraz na podporu 

demokratických principů nejenom v Turecku a během jednání se vyjadřoval k úrovni 

dodržování lidských práv. Z počátku vkládal své naděje do osoby Erdoğana, který 

představoval modelového vůdce muslimské země obracející se postupně k západním 

hodnotám. Po změně politického kurzu, která v Turecku nastala, se Obama stal kritikem 

postupu tamní vlády a v souvislosti s dalšími okolnostmi došlo k poškození i osobního 

vztahu s Erdoğanem. Pro Trumpa otázka lidských práv zastává až druhotnou pozici a jeho 

obdiv k silným vůdcům dával turecké administrativě během jeho nástupu naději, že dojde 

ke zlepšení situace. Dnešní stav je nadále důkazem nízké úrovně vzájemných vztahů, což 

dokazuje i podoba oficiálních návštěv a komunikace obou státníků. Při pohledu na rozdíly 

v postoji prezidentů k otázce lidských práv je možné konstatovat, že se jejich politika vůči 

Turecku v tomto směru liší v míře vyjadřované kritiky. Trumpův odlišný přístup v této 

oblasti není nicméně faktorem, který by negativně ovlivnil celkovou úroveň vzájemných 

vztahů. Poslední události související se zadržením amerických občanů v Turecku, které 

vyústily v ekonomické sankce ze strany USA, pouze potvrdily špatnou úroveň vzájemných 

vztahů.  

Je otázkou, jakým směrem se budou vztahy USA a Turecka nadále vyvíjet. Kurz, kterým 

prozatím Trump svojí politiku vůči Turecku vede, se v mnohém od předchozího Obamova 

přístupu neliší. V zásadní otázce spolupráce s Kurdy půjdou Trumpovy kroky ruku v ruce 

s vyvíjející se situací v Sýrii a v Iráku. Oznámení stažení amerických vojáků v posledních 

dnech jistě přinese novou dynamiku do situace na severu Sýrie, ale nelze očekávat, že se 

USA svého vlivu na tamní dění vzdají. Dosažené dohody s Erdoğanem ukazují, že existuje 

šance nalézt společnou cestu i v této záležitosti. Se vzrůstajícími ambicemi Íránu a Ruska 

v regionu Blízkého východu je ale v budoucnosti ve hře řada dalších proměnných, jejichž 

další vývoj je těžké z dnešní pozice odhadovat. Tváří v tvář ambicím těchto nových hráčů si 

bude Turecko navzdory své inklinaci k Rusku i nadále udržovat s USA blízké vztahy. 

Turecko i přes všechny problémy zůstává nadále strategickým a cenným partnerem, pro 

kterého nemají USA v dnešní době jinou dostupnou alternativu, a v nejbližší době nelze 

předpokládat faktické zastavení spolupráce. 
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Summary 

Comparison of selected policy areas of the last two U.S. presidents towards Turkey has 

shown different results for each issue and needs to be looked at closer and in the context of 

surrounding events. The aim of the thesis was to answer the question of whether the policies 

of the two presidents were coherent and how the possible differences are reflected in today's 

deteriorating relations. Surprisingly, despite the apparently divergent views on the broader 

level of foreign policy, much in common can be found in Obama's and Trump's approach to 

Turkey. The diametrically different personalities and rhetoric of both statesmen influenced 

real policy and its impacts less than would be expected at first glance. This situation was to 

a certain extent also due to the changing security environment in the Middle East region and 

to the dynamics of geopolitical changes. 

The results of the work show that the U.S.-Turkish cooperation in the NATO is not yet 

undergoing significant changes despite deteriorated relations. The U.S. has seen Turkey as 

a strong alliance partner during the presidency of both Obama and Trump and has continued 

to use its military bases by American personnel. The ongoing anti-missile shield program 

continues to strengthen Turkey's position in the NATO. The problem is represented by 

Turkey's growing self-confidence, which is well aware of its strategic value. Its orientation 

can thus be guided in different directions clearly manifested by its military cooperation with 

Russia. In spite of the allies' critical voices, Turkey's position in the Alliance is not yet 

threatened. In response to a research question, it can be said that the policies of both 

presidents towards Turkey within NATO were coherent and therefore did not cause the 

ongoing deterioration of mutual relations. 

The issue of U.S. cooperation with the Kurds is the strongest factor that has caused the 

current crisis between the two countries. Obama has begun, due to lack of other options, the 

military support of the Kurds, even though he was aware that this move would seriously 

damage the relationship with Turkey. Trump has been cooperating for the time being, but 

with the gradual stabilization of the north of Syria and the decline of the so-called Islamic 

state, a lower intensity in military support can be expected. This trend is confirmed by the 

Trump's agreement with Erdoğan to secure the withdrawal of Kurdish militias from some 

cities in north of Syria by the end of 2018. Trump now places a much lesser emphasis on 

cooperation with Kurds than Obama, which sends Turkey an important signal and creates an 

opportunity for improving the relationship. 
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Concerning the Turkish domestic political situation, the work showed differences reflecting 

the different priorities of both presidents. Obama stressed the support of democratic 

principles not only in Turkey, and during the talks he expressed his views on the level of 

respect for human rights. Following a change in the political course that has taken place in 

Turkey, Obama became a critic of the government's progress. In connection with other 

circumstances Obama's personal relationship with Erdoğan was also damaged. For Trump, 

the issue of human rights is only secondary, and his admiration for strong leaders has given 

the Turkish administration the hope that during his presidency the situation will improve. 

Today's state is the evidence of a low level of mutual relations, demonstrated by the low 

level of official visits and communications by both statesmen. However, Trump's different 

approach to the state of democracy in Turkey is not a factor that would negatively affect the 

overall level of mutual relations. 
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vybrána problematika vzájemných vztahů uvnitř Severoatlantické aliance a otázka 

kurdské menšiny v regionu a její význam pro Turecko. Dále byla vybrán ke komparaci 

přístup USA v otázkách dodržování lidských práv v Turecku. 

Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)? 

Došlo ke zpracování podrobnější struktury. V úvodu se práce zaměří na proces zhoršení 

vztahů USA a Turecka a představí hlavní body názorových a politických střetů. V další 

kapitole se práce věnuje vybraným tématům zahraniční politiky USA, v rámci kterých 

budou následně komparovány politiky během vládních období obou prezidentů. 

Následuje taktéž kapitola zabývající se charakteristikami a koncepcemi zahraničních 

politik obou prezidentů. Dále je v praktické části rozebrána metodologie, pomocí které 

je práce zpracována. Následuje samotná komparace vybraných oblastí zahraniční 

politiky. 

Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce? 

Metodologie neprošla žádnými změnami. Práce bude komparací zahraniční politky 

prezidenta Obamy a Trumpa vůči Turecku. Došlo k upřesnění komparovaných oblastí. 

Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost 

ovlivnila celek práce? 

Původně uvedené prameny byly zachována a došlo k jejich rozšíření o další monografie 

a akademické publikace. Zmapování akademické diskuze na téma práce bylo také jedním 

z impulzů pro konkretizaci zaměření práce na vybrané oblasti. 

mailto:Jakub.kucer@gmail.com


 

Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání 

tezí a pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali 

(v bodech): 

Jak již bylo zmíněno, došlo k upřesnění zaměření práce na určité okruhy zahraniční 

politiky. Taktéž došlo ke konkretizaci výzkumné otázky. 
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