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Abstrakt 

Táto diplomová práca s názvom „Analýza špeciálneho vzťahu medzi USA a VB od 

Clintonovej po Trumpovu administratívu“, sa zameriava na poskytnutie komplexného prehľadu 

tohto anglo-amerického spojenectva, v spomenutom období. Práca je ukotvená na koncepte pojmu 

„špeciálneho vzťahu“, ktorý sa v politickej praxi etabloval na popis politických, diplomatických, 

kultúrnych, ekonomických, vojenských a historických vzťahov, medzi Spojeným kráľovstvom a 

Spojenými štátmi. Prvou príležitosťou, kedy sa tento pojem dostal do populárneho povedomia bolo 

po tom, čo v prejave z roku 1946 ho použil britský premiér Winston Churchill, ktorý sa pri tejto 

príležitosti snažil zaistiť anglo-americkú kooperáciu aj v povojnovom období. Od tohto momentu, 

tento neoficiálny termín slúži na popis transatlantickej kooperácie medzi oboma národmi, naprieč 

všetkými oblasťami. Táto transatlantická spolupráca sa neskončila ani v období studenej vojny, ale 

naopak, obidva štáty spolu dokázali veľmi úzko kooperovať pri odvracaní komunistickej hrozby. 

Diplomová práca sa primárne zameriava na analýzu vzťahov v období po nástupe prezidenta 

Clintona do úradu prezidenta Spojených štátov, pričom sleduje to, akým spôsobom sa anglo-

americké spojenectvo vyvinulo v období, po ukončení studenej vojny. V dalšej časti práce je pre 

nás veľmi doležité skúmanie elementu straníckej príslušnosti, pričom analyzujeme to, aký mal 

tento faktor vplyv na formovanie tohto spojenectva. Zároveň sa snažíme objasniť postoj 

prezidentov Spojených štátov voči špeciálnemu vzťahu, a to najmä v kontexte ich politickej a 

vojenskej kooperácie s Veľkou Britániou, až do obdobia prezidenta Trumpa. 

 

Kľúčové slová 

Špeciálny vzťah, anglo-americké spojenectvo, Veľká Británia, Spojené štáty, Clinton, Bush, 

Obama, Trump 

 

Názov práce 

Analýza špeciálneho vzťahu medzi USA a VB od Clintonovej po Trumpovu administratívu 

 



Abstract 

This thesis, entitled "Analysis of the special relationship between the US and the UK from 

the Clinton administration to the Trump administration", aims to provide a comprehensive 

overview of this Anglo-American alliance, in the mentioned period. The work is anchored on the 

concept of the concept of "special relationship", which has established itself in political practice to 

describe the political, diplomatic, cultural, economic, military and historical relations between the 

United Kingdom and the United States. The first opportunity for this concept to become popular 

was after it was used in a speech in 1946 by the British Prime Minister Winston Churchill, who 

tried to ensure Anglo-American cooperation in the post-war period. From that moment on, this 

unofficial term serves to describe transatlantic cooperation between the two nations, across all 

regions. This transatlantic cooperation did not end during the Cold War, but on the contrary, the 

two states were able to cooperate very closely in averting the communist threat. The thesis focuses 

primarily on the analysis of relations in the period after President Clinton took office as President 

of the United States, looking at how the Anglo-American alliance developed in the period after the 

end of the Cold War. In the next part of the work, it is very important for us to examine the element 

of party affiliation, while analyzing how this factor had an impact on the formation of this alliance. 

At the same time, we are trying to clarify the attitude of the presidents of the United States towards 

a special relationship, especially in the context of their political and military cooperation with Great 

Britain, up to the period of President Trump. 
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Úvod 
 

Spoločný jazyk, tradície, hodnoty a politické dejiny, sú už desaťročia prepojené medzi 

Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi. Všetky tieto prvky tvoria názor, že vzťah medzi 

Spojenými štátmi a Veľkou Britániou je všeobecne špeciálny vo všetkých ohľadoch, naprieč 

vojenskou, kultúrnou, politickou a ekonomickou oblasťou. Je všeobecne známe, že vzťahy medzi 

krajinami sa začali obdobím britskej kolonizácie Severnej Ameriky. V období 18. storočia, kedy 

Spojené štáty začali kreovať nezávislý štát, sa začalo vytvárať určité puto medzi týmito dvoma 

štátmi.             

  Aj napriek tomu, že formovanie nového amerického štátu prinieslo vo vzťahu k Veľkej 

Británii určité problémy a spory, v podobe mnohých ozbrojených konfliktov, je vo všeobecnosti 

možné konštatovať, že od vzniku Spojených štátov tieto dve krajiny udržiavali veľmi úzke puto 

postavené na spoločných hodnotách, ktoré odzrkadľovali obe krajiny. Spočiatku však tento vzťah 

medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou nebol až taký blízky, pretože Spojené štáty kvôli 

svojej politike izolacionizmu, odmietali nadviazať bližšie politické partnerstvo s Veľkou Britániou. 

Výrazným míľnikom tejto doby bola rastúca ekonomická sila USA, ktorá sa stala väčšou 

v porovnaní s Veľkou Britániou, čo malo za následok silnejúcu britskú iniciatívu, za posilnenie 

ekonomického partnerstva so Spojenými štátmi.      

 S príchodom prvej svetovej vojny, bol izolacionistický postoj zo strany Spojených štátov 

prehodnotený v dôsledku čoho, Spojené štáty zaujali proaktívnejší prístup vo vzťahu k Európe, čo 

viedlo k nadviazaniu užších politických vzťahov s Veľkou Britániou. V priebehu druhej svetovej 

vojny, sa vzťah medzi týmito dvoma štátmi posunul na novú úroveň, pretože obe krajiny sa spojili 

v boji proti štátom fašistickej Osi. Po tomto období uzrel svetlo sveta pojem „special relationship“, 

kultúrny a politický fenomén medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi, ktorý bol prvýkrát 

použitý britským premiérom Winstonom Churchillom. Od tohto momentu, sa tento termín začal 

používať na pomenovanie úzkych politických vzťahov medzi VB a USA, ktorý zahŕňa spleť 

kultúrnych, politických, vojenských a ekonomických vzťahov, medzi týmito dvoma krajinami. 

V tomto období sa začal formovať veľmi blízky vzťah na všetkých úrovniach, predovšetkým ale v 

bezpečnostnej oblasti, v otázke spoločného vojenského postupu voči svojím nepriateľom, ale aj pri 

výskume jadrového programu.        

 Víťazstvo v druhej svetovej vojne toto partnerstvo nerozdelilo, ale naopak naďalej sa 
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posilňovalo, pretože obidva štáty si uvedomovali nebezpečie, ktoré predstavovala rozpínavosť 

komunistickej ideológie vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Expanzívna a agresívna politika ZSSR 

bola vnímaná ako hrozba pre medzinárodný mier a bezpečnosť zo strany západného sveta, čo 

vyvolalo spoločnú reakciu v podobe spoločného anglo-amerického postupu proti komunistickému 

bloku v období studenej vojny. Počas tohto obdobia vzťah medzi týmito dvoma krajinami prežil 

určité lepšie, ale aj horšie chvíle. Hlavným dôvodom  bol fakt, že každý vládnuci líder, či už 

Spojených štátov, alebo Veľkej Británie bol rôznej straníckej príslušnosti a zároveň mal rôzne 

politické názory a odlišné politické presvedčenie, čo spôsobovalo turbulentné momenty 

vzájomného vzťahu.           

  Aj napriek odlišnému politickému nazeraniu na smerovanie svojich krajín sa toto puto 

medzi týmito dvoma krajinami nepretrhlo a pretrvalo v období studenej vojny, pretože obidva 

národy si uvedomovali potrebu vzájomnej závislosti. Je preto možné konštatovať, že počas celého 

tohto obdobia anglo-amerického spojenectva, si prešli Spojené štáty a Spojené kráľovstvo 

mnohými lídrami, ale aj nezhodami, ktoré však vzájomný vzťah nikdy nepoložili na kolená. 

Následky teda významne ovplyvnili aj „Special Relationship“ a jeho možné pretrvávanie v 

budúcnosti.  

 

Cieľ práce  

 Cieľom tejto diplomovej práce je analýza vzťahov medzi Spojenými štátmi a Veľkou 

Britániou, v kontexte demokratických a republikánských administratív, a to od Clintona po 

Trumpa. V tomto smere je našou úlohou skúmať, ako sa menil prístup jednotlivých amerických 

administratív s ohľadom na ich stranícku príslušnosť, vo vzťahu k Veľkej Británii. V rámci tohto 

výskumu sa snažíme analyzovať prístupy vlád dvoch demokratických a dvoch republikánskych 

prezidentov. V tomto ohľade je pre nás elementárne zistiť, či politiky administratív dvoch 

najväčších amerických strán sú vo všeobecnosti rozdielové pre vzťah so Spojeným kráľovstvom. 

Vo tomto kontexte výchádzame z premisy, že prezidenti demokratickej strany Spojených štátov 

maju tradične blízky vzťah s britskými labouristami, zatiaľ čo americkí republikáni majú bližšie 

puto s britskými konzervatívcami. Pre účely tohto výskumu sa snažíme zodpovedať niekoľko 

výskumných otázok, ktoré sú kľúčové pre objasnenie nášho výskumu:  
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1. Zmenil koniec studenej vojny vzťah medzi USA a Britániou? 

2. Mala stranícka príslušnosť prezidentov USA a premiérov Británie vplyv na tento vzťah? 

3. Je pôsobenie demokratickej, alebo republikánskej administratívy pre vzťah s Veľkou 

Britániou rozdielové?   

4. Bude aj v budúcnosti Veľká Británia kľúčovým partnerom pre USA? 

5. Posilní Brexit užšiu kooperáciu medzi VB a USA ?  

6. Poskytne priateľstvo medzi Trumpom a Johnsonom špeciálnemu vzťahu novú úroveň ?  

 

Empirické dáta a technika analýzy 

Pri písaní diplomovej práce budeme využívať metodologický postup vypracovania rešerše, 

zhromažďovania odbornej literatúry, analýzy získaných údajov a komparácii údajov. To všetko 

nám bude nápomocné  k dosiahnutiu potrebných výsledkov práce.    

 Metóda práce bude v teoretických častiach zameraná predovšetkým deskriptívne. Celá téma 

bude ukotvená na koncepte špeciálneho vzťahu medzi dvoma mocnosťami, kedy pozornosť bude 

zameraná na analýzu najmä v politickej a bezpečnostnej oblasti. Počas spracovania odbornej 

literatúry použitej pri písaní diplomovej práce budeme využívať analýzu, dedukciu, indukciu, ako 

aj komparáciu zhromaždených dát.        

 V analytickej časti práce, sa budeme konkrétne venovať tomu, ako sa menil vzťah mocností 

na základe vzťahu medzi jednotlivými prezidentmi a premiérmi. Rovnako bude dôraz kladený na 

ich stranícku príslušnosť, a to do akej miery mal tento element vplyv na vývoj vzťahu medzi USA 

a UK. Rovnako sa budeme snažiť zodpovedať otázku, či špeciálny vzťah po ukončení studenej 

vojny pretrval, a či Veľká Británia aj naďalej bude predstavovať kľúčového spojenca pre Spojené 

štáty. Na základe analýzy vzťahu medzi aktuálnym prezidentom USA Trumpom a premiérom UK 

Johnsonom by sme mali dospieť k záveru, ako tento vzťah ovplyvnil proces Brexitu.  

 

Štruktúra práce  

Práca je rozdelená do kapitol, podľa určitej historickej nadväznosti. Preto sa snažíme v práci 

zachytiť udalosti v chronologickej štruktúre tak, ako v histórií prebehli. Prvá časť práce je 

deskriptívneho charakteru, kde jej hlavným zámerom je, objasnenie významu a pôvodu pre nás 
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dôležitého termínu „special Relationship″.         

 V tomto ohľade sa tomuto termínu budeme detailnejšie venovať a zadefinujeme tento 

koncept ako taký. Pre našu diplomovú prácu bude veľmi dôležité, dostatočne si objasniť pojem 

″special Relationship″, keďže s ním bude nutné pracovať počas celého spracovania práce. Na 

základe konkrétnej definície pojmu si vytvoríme spoločný rámec, ktorý bude kľúčový v ďalšom 

procese spracovania diplomovej práce. Toto vymedzenie nám bude nápomocné pri lepšom 

pochopení podstaty problematiky, ako aj komplexnosti skúmaného problému. Taktiež tento termín 

definujeme v kontexte pojmu aliancie, keďže vzájomný anglo-americký špeciálny vzťah vznikol 

v primárnych počiatkoch, ako bezpečnostná aliancia na ochranu pred svojimi nepriateľmi. 

V dôsledku toho, potrebujeme pochopiť „special relationship“ aj v tomto kontexte. 

Zároveň zanalyzujeme rôzne nazeranie akademickej obce na pojem „special relationship“, pretože 

medzi akademikmi neexistuje jednotný ucelený pohľad, na nazeranie sa na koncept špeciálneho 

vzťahu, a z toho dôvodu je potrebné, poskytnúť viacero náhľadov na „špeciálny vzťah“. taktiež sa 

v tejto kapitole stručne zameriame na vývoj vzťahov medzi Veľkou Britániou a Spojenými štátmi, 

od začiatku druhej svetovej vojny až po ukončenie studenej vojny, tak aby sme dospeli postupne 

k nami skúmanému obdobiu.         

 V druhej až piatej kapitole, v ktorej uplatňujeme metódu analýzy, sa budeme konkrétne 

venovať vzťahom medzi Veľkou Britániou a Spojenými štátmi, na základe osôb v pozícii 

prezidenta USA a premiéra VB. Zanalyzujeme si vzťahy v skúmanom období, prevažne 

v politickom a bezpečnostnom ohľade, pričom pre nás bude rovnako veľmi dôležité, akú mali 

jednotliví lídri stranícku príslušnosť, čí už prezidenti USA, ako aj premiéri vo Veľkej Británii. 

 Na začiatku druhej kapitoly sa budeme snažiť poskytnúť východiskovú pozíciu pre 

špeciálny vzťah v kontexte ukončenia studenej vojny, kde nás bude zaujímať, aký dopad na 

špeciálny vzťah malo ukončenie tohto latentného obdobia. Oblasťou záujmu pre nás bude taktiež 

sledovať, aký vplyv na vzájomný vzťah medzi Clintonom a Majorom mala stranícka príslušnosť. 

Taktiež pre nás bude podstatné sa zamerať na severoírsky aktivizmus prezidenta Clintona 

a zhodnotiť, aký dopad mali tieto kroky na špeciálny vzťah. Podstatným pre nás bude taktiež 

skúmanie vojenského konfliktu v Bosne, v ktorom boli zapojené USA aj VB, pričom naším cieľom 

bude objasniť, aký mal tento konflikt vplyv na špeciálny vzťah. V ďalšej časti práce po nástupe 

premiéra Blaira nás bude zaujímať, ako sa ich vzájomný vzťah v tomto období vyvíjal, a zároveň 

bude dôraz kladený napríklad na vojenskú kooperáciu v Iraku a Kosove, alebo taktiež si objasníme 
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to, akým spôsobom sa premiér Blair pozeral na pokračujúce aktivity Clintona v Severnom Írsku. 

Taktiež budeme skúmať, ako sa ich vzájomná politická podobnosť preniesla na vzájomný špeciálny 

vzťah.             

 V tretej kapitole sa budeme zaoberať Bushovou administratívou, konkrétne sa budeme 

snažiť prísť na to, akým spôsobom boli obe krajiny schopné kooperovať, berúc do úvahy 

ideologickú odlišnosť straníckej príslušnosti Blaira a Busha. Taktiež nás v tejto časti práce bude 

zaujímať, aký vplyv na špeciálny vzťah mali teroristické útoky z jedenásteho septembra. Zároveň 

si načrtneme vojenskú kooperáciu medzi oboma krajinami počas obdobia vládnutia oboch lídrov, 

v podobe vojenských intervencií do Afganistanu a Iraku. Zároveň sa budeme snažiť objasniť, akým 

spôsobom sa snažil prezident Bush, oplatiť podporu Veľkej Británie, za ich vojenské zapojenie už 

v spomenutých vojenských konfliktoch. Po nástupe premiéra Browna na pozíciu premiéra Veľkej 

Británie, nás bude zaujímať, ako sa ich vzájomný vzťah bude vyvíjať aj v kontexte odlišnej 

straníckej príslušnosti oboch lídrov.         

 V štvrtej kapitole po nástupe prezidenta Obamu nás bude zaujímať, či v súvislosti s ich 

podobne orientovanou ideologickou orientáciou medzi s premiérom Brownom, sa ich vzájomný 

vzťah posunie smerom dopredu. Tiež načrtneme niektoré sporné momenty v ich vzájomnom 

vzťahu, pri ktorých bude zaujímavé sledovať, aký vplyv mali na vzájomný anglo-americký vzťah. 

V ďalšom období po odchode premiéra Browna pre nás bude podstatné zistiť to, ako sa anglo-

americký vzťah vysporiadal s tým, že traja nasledujúci premiéri boli konzervatívnej strany, čo od 

začiatku vyvolávalo pochybnosti, ako bude anglo-americký vzťah pokračovať. V  období prvého 

z nich, Davida Camerona, bola pozornosť v rámci špeciálneho vzťahu upretá najmä na 

bezpečnostné záležitosti, ako napríklad v otázkach Afganistanu, Líbye a Sýrie. Taktiež 

diskutovanou záležitosti počas ich obdobia, boli otázky zníženia armádneho rozpočtu VB a jeho 

vplyv na špeciálny vzťah, alebo taktiež predmetom záujmu bude aféra v oblasti spravodajských 

služieb, ktorá mala negatívny dopad na špeciálny vzťah. Zároveň nás zaujímalo, akým spôsobom 

sa prezident Obama, nazeral na otázky referenda o odchode Britov z Európskej únie. Po nástupe 

premiérky Mayovej, sa ich krátky vzájomný vzťah niesol najmä v duchu následkov vystúpenia 

Veľkej Británie z Európskej únie. V tomto kontexte je pre nás zaujímavé sledovať, ako sa obaja 

lídri postavili vo vzťahu k týmto záležitostiam.        

 V poslednej piatej kapitole, sa zameriame na administratívu Donalda Trumpa, kde pre nás 

bude podstatné skúmať to,  ako sa špeciálny vzťah vyvíjal aj v kontexte predpokladu, že Trump 
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ako republikán a Mayová a Johnson ako konzervatívci, by mali mať medzi sebou tradične bližší 

vzťah. V období vládnutia premiérky Mayovej sa však zamierame aj na niektoré problémové 

momenty ktoré sa v rámci vzťahu vyskytli. V období Borisa Johnsona, sa zameriame na ich blízky 

vzájomný vzťah, ktorý sa pretransformoval aj do spolupráce v oblasti zahraničnej politiky. Na 

druhej strane je potrebné zmieniť, aj ich vzájomné spory v digitálnej oblasti, ktoré mierne naštrbili 

špeciálny vzťah. Zároveň sa budeme v závere snažiť zodpovedať hypotézu, či pôsobenie Johnsona 

a Trumpa môže aj v kontexte Brexitu posunúť špeciálny vzťah na novú úroveň.  

 

Výskumné hypotézy  

 V obsahu našej práce pracujeme s niekoľkými hypotézami, ktorých zodpovedanie je pre 

náš výskum nevyhnutné.  

Hypotéza 1: V období po ukončení Studenej vojny došlo k stabilizácii vzťahov medzi USA 

a Veľkou Britániou. 

Hypotéza 2: Stranícka príslušnosť jednotlivých prezidentov USA a premiérov Británie mala istú 

mieru vplyvu na zmenu vzťahov. 

Hypotéza 3: Odchod Veľkej Británie z Európskej únie a vzťah Johnsona s Trumpom môže posunúť 

vzťah USA a Británie na ešte vyššiu úroveň.  

 

Zhodnotenie literatúry 

Pre vypracovanie našej diplomovej práce nám boli nápomocné rôzne typy zdrojov, 

prevažne však v anglickom jazyku. Využívali sme knižné publikácie mnohých zahraničných 

autorov, alebo taktiež odborné články z rôznych žurnálov. Podstatným pre náš výskum boli aj 

internetové zdroje, kde sme prevažne čerpali z rôznych odborných publikácií, alebo taktiež 

z článkov, ktoré pochádzali zo zahraničných médií. Ďalším zdrojom informácii pre nás boli vládne 

prejavy, spoločné tlačové konferencie lídrov, či iné vládne dokumenty oboch národov, ktoré boli 

potrebné pre komplexné vypracovanie práce.      
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1. Definícia, vymedzenie pojmu a vývoj „špeciálneho vzťahu“  

       1.1 Všeobecné definovanie pojmu „špeciálny vzťah“ 

Tento komplexný pojem prešiel od svojho vzniku dlhou a rôznorodou históriou. Prvýkrát 

bol použitý v dvadsiatom storočí, po popularizácii prejavom Winstona Churchilla vo Fultone, v 

roku 1946. Od tohoto momentu, sa tento termín najčastejšie používa na označenie bratského 

združenia anglicky hovoriacich národov a elít, najmä v podobe vzťahu medzi Spojenými štátmi a 

Veľkou Britániou. Aj napriek tomu, že tento termín má za sebou siahodlhú históriu a slúži na 

opísanie nie len špeciálneho vzťahu medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou, ale aj radou 

ďalších krajín, ktoré medzi sebou takéto úzke puto zdieľajú, sa tento pojem do nedávnej doby 

nedočkal jednoznačnej definície (Harnisch, 2017, s. 2)      

 Zlom nastal len nedávno, keď skupina akademikov navrhla jej pevnejšiu koncepciu, ako 

kategóriu politickej a sociálnej praxe a zároveň aj ako konkrétnej inštancie medzištátnych vzťahov. 

Taktiež mnoho akademikov sa zhodlo na tom, že pojem „special relationship” ako analytický 

koncept, označuje trvalé a výlučné bilaterálne vzťahy medzi autonómnymi štátmi, ktoré sú 

založené na vzájomných očakávaniach preferenčného zaobchádzania jeden voči druhému a 

zapojenia všetkých druhov funkcií oboch štátov, ktoré sú využívané na podporu ich vzájomného 

vzťahu (Oppermann, Hansel, 2019, s. 81).       

 Podľa štúdie Kristíny Haugevik, sa špeciálne vzťahy pravidelne prelínajú s konceptom 

imperializmu a hegemónie, určitými podobnými prvkami. V tomto smere autor definuje fakt, že 

koncept anglo-amerického špeciálneho vzťahu vychádza z americkej koloniálnej skúsenosti proti 

britskému impériu, čo sa neskôr zmenilo v americkú globálnu hegemóniu po druhej svetovej vojne. 

V podobnom duchu sa dajú definovať aj bývalé koloniálne vzťahy Španielska, Francúzska a 

Británie s africkými, latinskoamerickými, karibskými a tichomorskými štátmi, ktoré sa 

transformovali do podoby „metaforických združení národov“, a ktoré sú navzájom spojené 

špeciálnymi historickými a spoločenskými väzbami (Haugevik, 2013, s. 100-103).  

 Pre detailnejšiu analýzu tohto pojmu, je potrebné vymedziť  štyri analytické špecifikácie, 

na základe ktorých bude možné odlíšiť špeciálne vzťahy od iných hierarchických usporiadaní, 

prípadne ďalších foriem partnerstiev v inštanciách medzinárodných vzťahov. Po prvé, koncept 

špeciálneho vzťahu vychádza zo štáto-centristickej perspektívy medzinárodnej politiky, z čoho 

vyplýva, že hlavnými subjektami špeciálneho vzťahu sú predovšetkým štáty. Avšak niekedy sa 
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tento výraz príležitostne používa vo vzťahoch, ktoré zahŕňajú aj neštátne subjekty, napríklad vo 

vzťahoch medzi EÚ a skupinou afrických, karibských a tichomorských subjektov. Na druhej strane 

samotný súbor vzťahov, ktorý možno definovať ako špeciálne vzťahy, sa vo všeobecnosti 

zameriava na medzištátne vzťahy a následne na dohody medzi nimi. Všeobecne sa preto na 

špeciálne vzťahy pozerá ako na konkrétnu podmnožinu bilaterálnych medzištátnych vzťahov 

(Feldman, 1984 s. 7).          

 Po druhé, špeciálne vzťahy spočívajú na partikulárnej logike inklúzie a exklúzie. To 

znamená, že na základe svojich vzájomných očakávaní štáty, ktoré sú súčasťou špeciálneho 

vzťahu, automaticky vytvárajú kvalitatívny rozdiel v správaní medzi sebou a „ostatnými“ štátmi. 

Na základe toho je možné konštatovať, že členovia špeciálneho vzťahu uznávajú jedinečnosť tohto 

vzťahu a pripisujú mu špeciálny význam v pomere k ich vzťahom s inými štátmi. Z toho vyplýva, 

že štáty môžu mať vždy len obmedzený počet vzťahov, ktoré sa dajú definovať ako špeciálne 

(Oppermann, Hansel, 2019, s. 81).        

 Po tretie, špeciálne vzťahy sú určitou formou medzinárodnej hierarchie, v ktorej jeden z 

partnerov supluje niektoré riadiace funkcie druhého. V tomto ohľade je možné definovať, že medzi 

imperializmom ako extrémnou formou vynúteného asymetrického riadenia a anarchiou ako 

extrémnou formou autonómneho svojpomocného riadenia, možno špeciálne vzťahy označiť ako 

konsenzuálnu formu špeciálneho hierarchického riadenia, založeného na viacerých funkciách. Na 

základe tohto výkladu je možné bližšie uviesť, že ide o vzťah, kde obidva štáty disponujú rovnakou 

suverenitou a nástrojmi v rámci ich spojenectva (Snyder, 1997).     

 Posledný pilier zvláštnych vzťahov tvoria dve charakteristické črty, ktorými sú trvanlivosť 

a vytrvalosť. V tomto smere sú špeciálne vzťahy definované ako dostatočne stabilné inštitúcie, v 

inštanciách medzinárodných vzťahov. Špeciálne vzťahy tvoria vzorce interakcií, ktoré majú 

potenciál natrvalo ich odlíšiť od ostatných vzťahov v medzinárodnom prostredí. Z tohto dôvodu je 

nevyhnutné odlíšiť špeciálne vzťahy od iných vzťahov na základe ich schopnosti odolávať krízam 

a stabilne prežiť zmeny, ktoré sa odohrávajú v medzinárodnej politike (Feldman, 1984, s. 252). 

  Z hľadiska týchto štyroch spomenutých stavebných pilierov koncepcie špeciálneho vzťahu 

môžeme tento termín chápať, ako výlučné a relatívne trvalé bilaterálne vzťahy medzi štátmi v 

medzinárodnom systéme, ktoré sú založené na vzájomných očakávaniach vzájomného a 

preferenčného zaobchádzania, ktoré je zároveň uznávané jej členmi, ale aj ostatnými štátmi ako 
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kvalitatívne odlišné od iných medzištátnych vzťahov v medzinárodnej politike (Opperman, Hansel, 

2019, s. 81-82). 

 

1.2 „Špeciálny vzťah“ v kontexte definovania pojmu aliancia 

Pre správne pochopenie pojmu „ special relationshipu” medzi Veľkou Britániou a 

Spojenými štátmi, je nevyhnutné definovať pojem aliancie v kontexte špeciálneho vzťahu medzi 

týmito dvoma krajinami. Hlavným dôvodom pre to je fakt, že anglo-americký špeciálny vzťah sa 

vo svojich prvých počiatkoch začal rozvíjať v podobe bezpečnostnej aliancie, ktorá vzájomne 

chránila obidva národy pred svojimi nepriateľmi. Do určitého času, však neexistovala jednotná 

definícia aliancií. Niektorí akademici v zásade definujú pojem „aliancia“ v užšom slova zmysle, 

zatiaľ čo iní ho definujú v širšom slova zmysle. V užšom slova zmysle je požadovanou súčasťou 

aliancie formálna zmluva podpísaná príslušnými štátmi (Xu, 2017, s. 2).     

 Aliancia je preto podľa užšieho výkladu definovaná ako: „formálne združenia štátov na 

použitie vojenskej sily za určitých okolností proti štátom mimo ich vlastného spojenectva“ (Snyder, 

1997, s. 4) Na základe úzkej definície by sa aliancia mala opierať o formálnu zmluvu. Naopak 

široká definícia aliancie nezdôrazňuje, že formálna zmluva by mala byť nevyhnutným prvkom 

aliancie. Všeobecne prijímaná širšia definícia aliancie je,: „aliancia je formálnym alebo 

neformálnym usporiadaním bezpečnostnej spolupráce medzi dvoma alebo viacerými suverénnymi 

štátmi“ (Walt, 1987, s. 12). Podľa tejto širokej definície aliancie zahŕňajú nielen formálne aliancie 

(so zmluvami), ale zahŕňajú aj neformálne aliancie (bez zmlúv). Aj keď stále neexistuje konsenzus 

na tom, ako jednotne definovať pojem „aliancia“, akademici z oboch táborov, dosiahli určitý 

konsenzus o nasledujúcich dvoch vlastnostiach aliancie (Xu, 2017, s. 2).    

 Po prvé, aliancia je zložená z dvoch, alebo viacerých zvrchovaných štátov. Z tohto pohľadu 

dohoda medzi neštátnymi subjektmi, alebo dohoda medzi suverénnym štátom a neštátnym 

subjektom sa nepovažuje za alianciu. Po druhé, aliancia sa zaoberá predovšetkým spoluprácou v 

oblasti bezpečnosti. Spolupráca v iných ako bezpečnostných oblastiach, ako sú hospodárske, 

kultúrne a ekonomické oblasti, je nanajvýš pomocným typom spolupráce v rámci aliancie (Snyder, 

1997, s. 4).           

 Podľa širšej definície spojenectva je “special relationship” medzi Veľkou Britániou a 

Spojenými štátmi neformálnym spojenectvom, pretože neexistuje žiadna osobitná zmluva, alebo 
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dohoda potvrdzujúca špeciálny vzťah, aj keď existuje niekoľko dohôd týkajúcich sa jadrovej a 

spravodajskej spolupráce  (Marsh, Baylis, 2006, s. 183). “Špeciálny vzťah” však predstavuje dve 

základné vlastnosti aliancie. Po prvé, osobitný vzťah je vo svojej podstate vzťahom medzi dvoma 

suverénnymi štátmi. Ako suverénne štáty, majú Spojené kráľovstvo aj USA svoje špecifické ciele, 

a preto navzájom kooperujú najmä kvôli ich prehlbovaniu. (Xu, 2017, str.6)  Po druhé, „špeciálny 

vzťah“ kladie vysokú prioritu na spoluprácu v oblasti bezpečnosti (Wallace, Phillips 2009, s. 282). 

 Je preto možné uviesť, že súčasné anglo-americké vzťahy zahŕňajú komplexnú, prehĺbenú 

a mnohostrannú spoluprácu, takmer vo všetkých oblastiach. Spolupráca v oblasti bezpečnosti 

napriek tomu, stále predstavuje základ osobitného vzťahu. V súčasnosti sa bezpečnostná 

spolupráca medzi Veľkou Britániou a USA zameriava hlavne na spravodajské, jadrové a vojenské 

otázky (Xu, 2017, str.2).  Na základe toho je možné uviesť, že anglo-americký „špeciálny vzťah“ 

v kontexte aliancie je jedinečnejší, ako akékoľvek iné bezpečnostné vzťahy oboch krajín  (Xu, 

2017, s. 6). 

 

1.3 Rôzne náhľady akademikov na definovanie anglo-amerického 

špeciálneho vzťahu 

Od Churchillovho vyslovenia pojmu „špeciálny vzťah“, sa tento termín používa ako 

skratka pre širokú a zložitú sieť prepojení medzi Britániou a USA. Aj napriek tomu, neexistuje 

jednotný konsenzus o tom, ako definovať pojem „špeciálny vzťah“ v štúdiu anglo-amerických 

vzťahov a z toho dôvodu, mnoho akademikov poskytuje rôzne vysvetlenia a definície pojmu 

„special relationship“.  Napríklad Bruce Russett dôkladne a systematicky skúmal anglo-americké 

vzťahy začiatkom 60. rokov 20. storočia, v kontexte analýzy prvkov ako napríklad obchod, 

investície, migrácia, komunikačné toky a vojenské väzby medzi týmito dvoma krajinami 

(Rasmussen, McCormick, 1993, s. 516).       

 O desaťročie neskôr, William Wallace v štúdii anglo-amerického vzťahu uvádza ako 

príklady vymedzenia špeciálnosti tohto vzťahu: kooperáciu v oblasti armády, neformálne stretnutia 

medzi politickými lídrami oboch krajín, úzke konzultácie diplomatického personálu, spolupráca 

vojenských a spravodajských služieb a ďalšie medzivládne dohody. Anglo-americkú spoluprácu 

videl ako „vybudovanú na existujúcej sieti ekonomických, sociálnych a kultúrnych väzieb a na 
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vojnovej identite záujmov“ (Rasmussen, McCormick, 1993, s. 516).   

 Russett zdôraznil, ako nevyhnutné prvky pri skúmaní tohto vzťahu hlavne vzájomnú 

schopnosť zodpovednosti, obojstrannú dôveru, vzájomnú ohľaduplnosť a ochotu zaobchádzať s 

požiadavkami toho druhého „priateľsky“, čo viedlo k schopnosti spravodlivo vyriešiť rozdiely 

v perspektívach oboch národov, zároveň spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu 

a navzájom spoločne kooperovať v prípadoch, kedy to bolo nevyhnutné. Podľa názoru Russetta, 

jadrom vzťahu bolo „vzájomné cítenie“ medzi oboma národmi (Rasmussen, McCormick, 1993, s. 

516).            

 Turner pri skúmaní tohto pojmu navrhuje dva základné piliere špeciálneho vzťahu, jeden 

je „blízkosť“ a druhý je „význam“, pričom na prvok „významu“ kladie oveľa väčší dôraz. Autor 

berie do úvahy úzke vzťahy medzi Veľkou Britániou a ostatnými anglicky hovoriacimi krajinami, 

a preto tvrdí:  „blízkosť nie je to isté ako význam, a v britskom vnímaní je vzťah s USA v drvivej 

väčšine dôležitejší ako ktorýkoľvek iný vzťah s anglicky hovoriacou krajinou.“ (Turner, 1971, s. 

12).             

 Autor Baylis tiež ponúka dva základné piliere špeciálneho vzťahu, jeden je „kvalita“ a 

druhý je „dôležitosť“. Špeciálnu kvalitu anglo-amerických vzťahov označuje ako: „sentimentálne 

puto, kultúrnu príbuznosť, historické tradície, podobnosť inštitúcií a spoločný jazyk týchto dvoch 

krajín“ (Baylis, 1984, s. 17).        

 Podobne ako Baylis autor Turner verí, že „dôležitosť“ alebo „kvalita“, sú tiež dôležitou 

zložkou osobitného vzťahu. Ako tvrdí Baylis: „Zdá sa že pojem špeciálny vzťah predstavuje veľmi 

dôležitú zložku. Pre Britániu nepochybne platí, že minimálne od roku 1940 sú vzťahy s USA 

rozhodne dôležitejšie, ako vzťah s ktorýmkoľvek iným štátom. Podobne, aj keď vzťah s Veľkou 

Britániou by mohol byť pre USA menej zásadný, zdá sa byť pravdou, že Británia bola vždy 

považovaná za ich najbližšieho spojenca, a preto tomuto vzťahu kladú rovnako veľký význam.“ 

(Baylis, 1984, s. 17-18).          

 Baylis tiež tvrdil, že tieto krajiny majú tak silné väzby na hospodárstvo, politiku a armádu, 

že superlatívne slová ako „výnimočné“ alebo „špeciálne“, sú vhodné a vystihujúce. Okrem toho 

sa domnieval, že partnerstvo bolo špeciálne, najmä kvôli jeho intimite a neformálnosti, ktorá sa 

medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi vyvinula najmä počas vojnového obdobia 

(Baylis,1984, s. 17).             

  Haglund definuje špeciálny vzťah z hľadiska „kvality“ a „pozitívneho úsudku“. Jeho 
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pohľad na „kvalitu“ špeciálneho vzťahu je dosť podobný Baylisovi. Prostredníctvom „Pozitívneho 

úsudku“ naznačuje, že špeciálny vzťah by mal byť špeciálnym vzťahom medzi priateľskými 

spojencami, nie medzi strategickými konkurentmi, alebo nepriateľmi (Haglund, 2009, s. 61). 

 Ďalší náhľad na štúdium anglo-amerických vzťahov ponúka autor Danchev, ktorý  navrhuje 

desať kritérií jeho výskumu pomocou angloamerického špeciálneho vzťahu ako modelu, ktorý 

zahŕňa prvky transparentnosti, neformálnosti, všeobecnosti, reciprocity, exkluzivity, tajnosti, 

spoľahlivosti, trvanlivosti, potenciálu a mýtickosti. Autor Danchev však neobjasňuje význam 

týchto výrazov a spôsoby ich použitia v kontexte anglo-amerického vzťahu (Danchev, 1996, s. 

743).           

 Rasmussen a McCormick tvrdia, že špeciály vzťah by sa mal nielen „líšiť vnútorným 

spôsobom od tých, ktoré existujú medzi inými pármi spriatelených krajín“, ale tiež by „mal 

vykazovať známky väčšej stability a trvanlivosti“. V ich očiach je hlavným charakteristickým 

znakom zvláštneho vzťahu „výnimočná kvalita“ a ďalšími dvoma znakmi je „stabilita 

a trvanlivosť“ (Rasmussen, McCormick, 1993, s. 515-522).     

 Autor Xu, navrhuje nasledujúce kritériá pre definovanie špeciálneho vzťahu. Po prvé, 

špeciálny vzťah by mal byť vo svojej podstate špecifickým bezpečnostným vzťahom medzi dvoma 

suverénnymi štátmi. Ak určité štáty majú medzi sebou len obyčajný stupeň vzájomných 

priateľských vzťahov, je pre nich dlhodobá vojenská spolupráca neželanou záležitosťou, pretože 

štáty si chcú ponechať svoju maximálnu suverenitu a samostatnosť. Na druhej strane, ak sú však 

dva štáty schopné udržiavať dlhodobú vzájomnú bezpečnostnú spoluprácu je možné konštatovať, 

že takéto štáty navzájom disponujú špeciálnym vzťahom. Preto je možne uviesť, že špeciálny vzťah 

medzi týmito dvoma krajinami sa zrodil až v druhej svetovej vojne, pretože až v tomto období, 

začalo Spojené kráľovstvo a Spojené štáty rozvíjať svoj skutočne dôverný, bezpečnostný vzťah. 

Po druhé, pre dva štáty, ktoré navzájom zdieľajú špeciálny vzťah, by mali existovať určité špeciálne 

charakterové vlastnosti. Špeciálnymi vlastnosťami podľa tohto autora sú podobný jazyk, zdieľaná 

kultúra, spoločné hodnoty, úzke etnické väzby, alebo spolupráca v rôznych oblastiach. Vďaka 

týmto špeciálnym vlastnostiam je špeciálny vzťah medzi dvoma štátmi stabilný a udržateľný. Po 

tretie, obidva štáty v špeciálnom vzťahu by mali mať navzájom neustále pozitívny úsudok na 

konanie toho druhého štátu, a preto by sa mali navzájom považovať za vysoko spoľahlivého a 

dôveryhodného spojenca (Xu, 2017, s. 5-6).        

  Stručne povedané autor Xu definuje, že dva štáty v „špeciálnom vzťahu“ nemajú obavu  
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vzájomne vystaviť svoju zraniteľnosť pred svojím blízkym spojencom, pretože sú presvedčení, že 

ich špeciálny spojenec by ich zraniteľnosť nevyužil vo svoj prospech. Podľa autora Xu tieto tri 

kritéria tvoria dostatočný základ na vyslovenie názoru, že vzťah medzi USA a VB obsahuje veľkú 

dávku špeciálnosti, pretože puto medzi týmito dvoma krajinami je mimoriadne odolné (Xu, 2017, 

s. 6).  

 

1.4 Piliere „špeciálneho vzťahu“  

Pre nevyhnutné pochopenie blízkosti týchto dvoch krajín je nevyhnutné objasniť jednotlivé 

piliere, na ktorých je postavené toto partnerstvo. Je potrebné preto uviesť, že toto spojenectvo 

nedrží pohromade len historická spolupráca v čase oboch svetových vojen, ale rada ďalších 

spoločných pilierov, ktorých objasnenie je potrebné pre lepšie pochopenie nami preberanej témy.  

 

1.4.1 Pilier spoločného všeobecného práva 

Prvý pilier anglo-amerického špeciálneho vzťahu predstavuje spoločné dedičstvo v podobe 

spoločných právnych princípov, ktoré obe krajiny spolu zdieľajú. Ústredným bodom tohto ohľadu 

je fakt, že americkí otcovia, zakladatelia, prevzali princípy anglického práva pri budovaní 

a koncipovaní novovznikajúceho právneho štátu. Čerpali predovšetkým z anglickej politickej 

filozofie, jurisprudencie a právnej praxe, ktorá je hlboko zakorenené v anglickom právnom 

systéme a siaha až do obdobia Magny charty (Raymond, 2006, s. 6).    

 Výsledkom toho sa vytvorila spoločná anglo-americká koncepcia práva, ktorá je založená 

na prvkoch ako sú sloboda jednotlivca, princípoch právneho štátu a pragmatického prístupu 

spoločného práva zakoreneného v právnych tradíciách, skúsenostiach a precedensoch, ktoré sú 

teraz pevne zakomponované do právneho systému oboch štátov. Zároveň všetky zakladajúce 

dokumenty Spojených štátov, medzi ktoré patria Deklarácia nezávislosti, Ústava USA a Listina 

práv, nijakým spôsobom nerozdeľuje tento špeciálny vzťah, pretože ako poznamenal Churchill, 

zakladajúce listiny USA, ako sú Deklarácia nezávislosti a Ústava USA, nie sú čistým výtvorom 

Spojených štátov, pretože nadväzujú na britskú Magnu chartu a anglickú listinu práv, v ktorých sú 
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obsiahnuté právne princípy slobody anglicky hovoriacich národov. Preto je možné uviesť, že 

právne systémy oboch krajín sú hlboko prepojené spoločnými právnymi princípmi, ktoré formovali 

už od nepamäti obe krajiny (Raymond, 2006, s. 6-7). 

 

1.4.2 Pilier spoločných hodnôt a jazyka 

Dôležitosť zdieľanej histórie, spoločných hodnôt a vzájomnej histórie, sa stali kľúčovými 

stabilizačným faktormi pre britsko-americké vzťahy. V tomto zmysle tvoria Británia a USA 

„kultúrny priestor“, ktorý možno definovať ako nadnárodné spoločenstvo, vykazujúce spoločné 

charakteristiky, spoločný jazyk, zdieľanie konkrétneho správania, zvykov a hodnôt (Dumbrell, 

2001, s. 38).            

 Spolu s neformálnymi štruktúrami a inštitucionalizovanými vzormi konzultácií, vytvorili 

tieto zvyky a hodnoty, normatívny a inštitucionálny základ osobitného vzťahu. Spoločný jazyk 

uľahčuje vzájomné porozumenie a umožňuje Veľkej Británii a USA mať „rozsiahlejšiu a 

intenzívnejšiu komunikáciu“ (Reynolds, 1986, s. 6). Aj keď spoločný jazyk nemôže vždy zaručiť 

bezproblémový priebeh vzájomného vzťahu, umožňuje anglo-americkému vzťahu, „ľahšie 

diskutovať, riešiť rôzne problémy a naďalej pokračovať v tomto špeciálnom vzťahu“ (Parsons, 

2002, s. 461).            

  Spoločný jazyk okrem uľahčenia komunikácie a vzájomného porozumenia, pestuje aj 

spoločné hodnoty. Podľa Reynoldsa: „prostredníctvom spoločného jazyka sa prenieslo a potom 

transformovalo spoločné liberálne dedičstvo.“ (Reynolds, 1989, s. 100).    

 Vďaka spoločnému historickému dedičstvu, je politika Spojeného kráľovstva a USA až do 

súčasnosti postavená na spoločných hodnotách ako je demokracia, sloboda, zásady právneho štátu 

a dodržiavanie ľudských práv, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že hodnoty oboch štátov sa 

vo väčšine oblastí značné prelínajú. Tieto spomenuté prvky sa stali základným kameňom pre 

špeciálny vzťah, a teda aj pre inštitúcie vytvorené aj s pričinením Spojených štátov a  Veľkej 

Británie, vrátane elementárnych organizácií NATO a OSN, ktoré boli kľúčové v ďalšej bilaterálnej 

spolupráci (Xu, 2017, s. 88). 
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1.4.3 Pilier ekonomického partnerstva 

Ekonomický aspekt tohto partnerstva v tomto ponímaní je taktiež veľmi dôležitý. Hlavným 

dôvodom toho je fakt, že obe krajiny sú do veľkej miery ekonomicky prepojené. Vzájomný import 

a export hrajú už desaťročia veľmi výraznú rolu v tomto partnerstve, pretože obe krajiny majú 

priateľsky nastavenú ekonomickú politiku jedného voči druhému. Vďaka tomu, že ekonomické 

prostredie oboch krajín je veľmi podobne nastavené, je realizácia obchodu a investícií veľmi 

plynulá a kontinuálna. Z toho dôvodu, prebieha medzi týmito dvoma krajinami rozsiahla 

ekonomická spolupráca vo viacerých oblastiach, medzi ktoré patrí vzájomný obchod, investície 

medzi týmito dvoma krajinami, turizmus, spolupráca v oblasti finančných trhov, predaj armádnej 

techniky a mnoho ďalších (Calingaert, 2006, s. 17-19).     

 Kľúčovým faktorom v ekonomickom partnerstve medzi USA a Spojeným kráľovstvom je 

spoločná viera a prax v to, čo sa často nazýva „anglosaský ekonomický model“. Odkazuje na súhrn 

zákonov, postupov a postojov, ktoré odrážajú prijatie obchodnej kultúry a systému, ktorý uľahčuje 

podnikateľské aktivity, podporuje hromadenie kapitálu, podporuje konkurencieschopnosť a 

poskytuje flexibilitu pri využívaní pracovných síl a iných inputov a outputov (Calingaert, 2006, s. 

18).             

 Tento model obsahuje veľa prvkov, ktoré kvôli svojej komplexnosti je potrebné objasniť. 

Prvým z nich je relatívne znížená úloha vlády, ako účastníka a najmä ako regulátora ekonomiky. 

Ďalším prvkom je prevládajúca úloha akciových a dlhopisových trhov, ako zdroja investičného 

kapitálu. Tretím prvkom je podobnosť právnych a účtovných systémov, týchto dvoch krajín. Štvrtý 

prvok tvorí sila odvetvia finančných služieb, ktorú tvorí široká škála účastníkov trhu od finančných 

sprostredkovateľov a účtovníckych aktérov, po poisťovacie a dôchodkové fondy. Posledný prvok 

tvorí fakt, že ekonomiky oboch krajín fungujú pomerne transparentným spôsobom, v porovnaní 

s inými štátmi. Tieto prvky vytvorili dostatočný základ na to, aby ekonomická spolupráca medzi 

oboma národmi mohla byť označená za špeciálnu (Calingaert, 2006, s. 18-19).  

 

1.4.4 Pilier obranného partnerstva  

Pojem „obranné partnerstvo“, ktorým vzájomne Spojené štáty a Veľká Británia disponujú, 

potrebuje pre dostatočné pochopenie nevyhnutné vysvetlenie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že 
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pokrýva nespočetné množstvo rôznych foriem spolupráce, v oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti 

oboch krajín. Niet pochýb o tom, že takmer každý aspekt spoločnej diplomatickej a hospodárskej 

politiky bol navrhnutý, aspoň čiastočne, na posilnenie bezpečnostných záujmov oboch štátov. To 

bolo evidentne viditeľné počas obdobia druhej svetovej vojny, keď takmer každý element 

angloamerických vzťahov bol priamo, alebo nepriamo zameraný na dosiahnutie vojnových cieľov, 

v podobe porazenia mocnosti Osi. Autor Baylis vymedzil v otázke bezpečnosti štyri hlavné 

dimenzie bezpečnostného vzťahu medzi týmito dvoma krajinami, medzi ktoré patria: (Baylis, 

1984, s. 18). 

a) strategické vzťahy zahŕňajúce diskusie a rokovania, najmä na najvyšších úrovniach, určené na 

koordináciu a harmonizáciu strategických politík oboch krajín (bilaterálne a aj v multilaterálnom 

kontexte, ako je NATO), 

 b) technické vzťahy týkajúce sa výmeny informácií a spolupráce pri obstarávaní konvenčných, 

chemických, biologických a jadrových zbraní a súvisiaceho vybavenia, 

 c) operačné vzťahy medzi službami, rezortmi obrany a spravodajskými agentúrami, ktoré zahŕňajú 

vykonávanie vojenských a bezpečnostných aktivít v čase mieru, ale aj vojny,  

 d) hospodárske/obchodné vzťahy zahŕňajúce finančnú pomoc a predaj obranného vybavenia a 

zbraní medzi týmito dvoma krajinami (Baylis, 1984, s. 18-19). 

Niektoré zo širokého spektra dohôd zahrnutých do týchto kategórii, boli výsledkom 

formálnych a záväzných dohôd medzi týmito dvoma vládami. Mnoho ďalších však malo 

neformálnejší charakter. Jedným z charakteristických znakov „osobitného obranného partnerstva“ 

(ako „špeciálneho vzťahu“ vo všeobecnosti) je prevaha „džentlmenských dohôd“, „tajných 

nepísaných dohôd“ a „memoránd o porozumení“, ktoré odráža úzky osobný pracovný vzťah 

v bezpečnostnej oblasti, ktorý sa medzi oboma krajinami podarilo nadviazať (Baylis, 1984, s. 19). 

 Je však nutné poznamenať, že tieto dohody by však nebolo možné zrealizovať bez elitnej 

kooperácie medzi diplomatmi a lídrami oboch krajín. Henry Kissinger poznamenal, že ľahkosť a 

neformálnosť anglo-amerického partnerstva boli podľa neho „zdrojom úžasu“. Taktiež 

poznamenal: „Naša povojnová diplomatická história je plná angloamerických dohôd a 

porozumení, niekedy aj v zásadných otázkach, ktoré nikdy nie sú súčasťou formálnych 

dokumentov.“ Táto neformálnosť charakterizovala aj druhú svetovú vojnu, keď sa vyvinul 
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„špeciálny vzťah“ v kontexte bezpečnostnej spolupráce, v jej najčistejšej podobe (Baylis, 1984, s. 

19). 

 

1.4.5 Pilier podobnosti kultúr 

Značná je aj prepojenosť anglosaského spojenectva aj v kultúrnej oblasti, kde obe krajiny 

zdieľajú značnú podobnosť, a ktoré sú ovplyvňované spoločnými médiami, literatúrou, 

náboženstvom, alebo filmovou produkciou. Američania a Briti majú v populárnej kultúre veľa 

spoločného. Literatúra sa prenáša cez Atlantický oceán, o čom svedčí príťažlivosť britských 

autorov ako William Shakespeare, Charles Dickens, J. R. R. Tolkien, Jackie Collins a J.K. 

Rowlingová v USA a amerických autorov ako Harriet Beecher Stowe, Mark Twain, Ernest 

Hemingway a Dan Brown vo Veľkej Británii (Xu, 2017, s. 89).    

 Mnoho formátov nových televíznych programov vysielaných v USA pochádza z Veľkej 

Británie, zatiaľ čo americká populárna kultúra z televízie, hudby, filmu a módy nenápadne preniká 

do britského kultúrneho života vďaka spoločnému jazyku a spoločnému kultúrnemu dedičstvu. 

Taktiež je potrebné zmieniť spoločný náboženský základ v podobe protestantského katolicizmu, 

ktorý už od nepamäti spájal obidve krajiny. Úroveň zdieľanej populárnej kultúry a náboženstva je 

po preukázaní týchto faktorov evidentná. Skutočnosť, že vlády a občania Veľkej Británie a USA 

si navzájom rozumejú s minimálnym vysvetlením, má za následok obrovskú úroveň zdieľanej 

kultúry (Xu, 2017, s. 89-90). 

 

1.4.6 Pilier vzťahu elít oboch štátov 

Posledný pilier tvoria osobné vzťahy medzi elitami jednotlivých vlád. Politickí 

predstavitelia každej vlády oboch štátov, mali tendenciu prirodzene a ľahko konzultovať svoje 

názory v rámci oboch strán. Niektoré z týchto kontaktov boli inštitucionalizované prostredníctvom 

transatlantických výborov a inštitúcií, ale väčšina z nich bola neformálna a stavala na sieti 

osobných kontaktov a prostriedkoch spoločného hodnotového a kultúrneho dedičstva. Preto je 

možnú uviesť, že „špeciálny vzťah“ veľmi závisel od osobného priateľstva, ktoré vytvorili základ 
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neformálnych sietí a inštitucionalizovaných vzorov konzultácií (Lehmkuhl, 2012, s. 17).  

 Preto je možné konštatovať, že špeciálny vzťah bol a aj je uskutočňovaný prostredníctvom 

osobnej diplomacie, samitov a sietí blízkych osobných vzťahov medzi lídrami každej z vlád. 

Samotný Winston Churchill, ktorý je synom americkej matky a anglického aristokrata, zosobňuje 

argument, že jadrom anglo-amerického vzťahu sú osobné, alebo „príbuzenské väzby“. V 

Churchillovom chápaní bol špeciálny vzťah výsledkom spoločných záujmov, sentimentu, kultúry 

a jazyka, faktorov vyplývajúcich z „bratského združenia anglicky hovoriacich národov“ 

(Lehmkuhl, 2012, s. 17). 

 

1.5 Analýza vzniku pojmu „Special relationship“ v anglo-americkom 

kontexte 

Od konca druhej svetovej vojny pre politikov a akademikov dominovala v štúdiu vzťahov 

medzi USA a Spojeným kráľovstvom myšlienka, že medzi oboma krajinami existuje špeciálny 

vzťah. Hoci v predchádzajúcich obdobiach bola úzka politická a vojenská spolupráca medzi 

Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi evidentná, predpokladá sa, že špeciálny vzťah vo 

svojej pravej podobe sa zrodil v období po ukončení druhej svetovej vojny (Parsons, 2002,s. 457). 

Prvým, kto použil termín „special relationship“, bol britský premiér Winston Churchill pri svojom 

prejave vo Fultone v Missouri, v roku 1946. Pri tejto príležitosti povedal: „Určitá prevencia vojny 

ani neustály rozmach sa nedosiahnu bez toho, čo som nazval bratské združenie anglicky 

hovoriacich národov. To znamená zvláštny vzťah medzi Veľkou Britániou a Spojenými štátmi 

americkými“ (Churchill, 1946).  

Tento prejav má osobitný význam nielen kvôli príležitosti prvého vyslovenia pojmu 

„special relationship“, ale predovšetkým kládol dôraz na dôležitosť pokračovania vojenskej a 

politickej spolupráce, medzi týmito dvoma krajinami. Je preto možné konštatovať, že britský 

premiér Winston Churchill položil základ úspešnej transatlantickej spolupráce ako takej. Ako 

zdôraznil vo svojom prejave, potreba angloamerického ľudu spolupracovať  vo viacerých rôznych 

sektoroch, bola fundamentálna pre ďalší vývoj v boji proti komunistickému bloku (Baylis, 1984, 

s. 16; Churchill, 1946).           

 Churchil v čase vyslovenia tohto pojmu, týmto výrazom označil predovšetkým spoluprácu 
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v oblasti obrany, v podobe vývoja atómových zbraní a kooperácie medzi spravodajskými službami 

oboch štátov. Je preto možné uviesť, že tieto zmienené druhy bezpečnostnej kooperácie  

predstavuju v istom zmysle, „tvrdé jadro“ špeciálneho vzťahu (Parsons, 2002, s. 458).  

 Winston Churchill uviedol, že tento „špeciálny vzťah“ nie je postavený len na určitých 

druhoch kooperácie, ale zároveň aj na historickom kontexte, ktorý medzi sebou tieto dve krajiny 

zdieľali a zároveň  aj na iných spoločných princípoch, ako je napríklad spoločná viera v princípy 

základných ľudských práv a slobôd človeka, zdieľané globálne videnie sveta, spoločné hodnoty, 

spoločný záväzok k liberálnemu svetovému poriadku a mnoho iných spoločných charakterových 

čŕt. Stručne povedané, Churchill spájal sentimentálne väzby v podobe bratského združenia medzi 

US a UK a skupinou zištných  motívov, ktoré boli vzájomné prospešné pre obe krajiny (Paarsons, 

2002, s. 457-458; Churchill, 1946).   

 Ďalej načrtol skutočnosť, že USA a Spojené kráľovstvo sú dostatočne silné a schopné 

zabrániť vojne, iba ak budú spoločne kooperovať proti silnejúcim súperom. Je preto možné uviesť, 

že britský premiér týmto prejavom uviedol pojem, ktorý sa odvtedy používa na charakterizáciu 

anglo-amerických vzťahov (Brown, 2002, s. 12-14). Zároveň je pravdepodobné, že hlavnou 

nádejou Winstona Churchilla bolo zrejme udržanie ich spolupráce s cieľom zabezpečiť 

v povojnovom období anglo-americkú jednotu, na základe ich spoločných hodnôt a spoločnej 

histórie (Ellis, 2009, s. 207-208).   

 

        

1.6 Historický exkurz anglo-amerických vzťahov do konca obdobia 

studenej vojny 

1.6.1  Východiská „špeciálneho vzťahu“ v povojnovom období 

Prejav Winstona Churchilla, kde zároveň prvýkrát vyslovil termín „Železná opona“ v roku 

1946, predznamenával príchod studenej vojny (Burk, 2007, s. 575–576). S príchodom tohto 

obdobia sa Sovietsky zväz začal stávať najväčším vyzývateľom západu, a preto si Spojené 

kráľovstvo a USA uvedomovali, nevyhnutnosť zachovania tohto špeciálneho vzťahu, ktorý medzi 

sebou zdieľali (Wallace, Phillips 2009, s. 264-265).       

  Podľa názoru autorky Dumani, sa po druhej svetovej vojne „špeciálny vzťah“ ešte prehĺbil, 

pretože Spojené kráľovstvo bolo slabé a stratilo svoju pozíciu superveľmoci. Britské hospodárstvo 
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bolo na pokraji bankrotu a armáda čelila svojmu masívnemu úpadku, v dôsledku čoho Británia 

potrebovala spojenca, na ktorého sa mohla v tomto náročnom období spoľahnúť. Spojené 

kráľovstvo videlo riešenie v spolupráci a prehĺbení „špeciálneho vzťahu“ s USA, pretože v tom 

čase Spojené štáty boli sebavedomou, ekonomickou a vojenskou superveľmocou a dominantným 

hráčom na globálnom poli (Dumani, 2016, s. 47).       

 Z uvedeného dôvodu bolo pre budúci vplyv Británie na svetovej scéne nevyhnutné, udržať 

si úzke priateľské vzťahy so Spojenými štátmi. Toto smerovanie britskej politiky sa v konečnom 

dôsledku ukázalo ako správne, keďže to viedlo k stabilizácii Spojeného kráľovstva v ekonomickom 

a vojenskom ohľade a posilnilo to britskú pozíciu vo svetovej politike (Ellis, 2009, s. 16-17).   

 Je nespochybniteľné, že z pohľadu ekonomickej a materiálnej podpory, bol tento vzťah 

značne nevyvážený, a to najmä z toho dôvodu, že Spojené štáty poskytovali Veľkej Británii veľké 

množstvo materiálnej a finančnej pomoci, ktorá však zo strany Británie nebola opätovaná. Z toho 

by sa mohlo usudzovať, že v rámci tohto úzkeho spojenectva viac prosperovala Veľká Británia, 

ako Spojené štáty. Na druhej strane je nevyhnutné povedať, že toto spojenectvo bolo rovnako 

dôležité ako pre Spojené štáty, tak aj pre Veľkú Britániu a to z niekoľkých dôvodov (Louis, Bull, 

1986, s. 11-15).          

 Po prvé, Veľká Británia predstavovala jednu z najsilnejších a najstabilnejších demokracií v 

európskom priestore, vďaka čomu, si Spojené štáty dokázali udržať svoj vplyv v Európe proti 

silnejúcemu Sovietskemu zväzu, v dôsledku čoho sa Washington uistil, že Británia bude v tomto 

ideologickom zápase jej kľúčovým spojencom. V tomto ohľade predstavovala Veľká Británia 

akýsi „styčný bod“, ktorý mal slúžiť na presadzovanie amerických záujmov v európskom priestore. 

Po druhé, Veľká Británia disponovala dostatočným vojenským a materiálnym zabezpečením a 

vynakladala veľké finančné prostriedky na armádny vývoj, s čím bolo úzko späté britské 

vlastníctvo nukleárnych zbraní, čo samo o sebe hovorilo o silnej pozícii krajiny v bezpečnostnej 

oblasti, keďže pre Spojené štáty bol tento faktor kľúčový. Posledný faktor vychádzal zo silnej 

politickej pozície Británie na globálnej scéne najmä v podobe toho, že Británia bola členom 

Bezpečnostnej rady OSN a zároveň bola členom mnohých ďalších medzinárodných štruktúr, na 

základe čoho možno konštatovať presvedčenie, že udržanie tohto spojenectva bolo rovnaké 

potrebné pre obe strany (Louis, Bull, 1986, s. 11-15).     

 Špeciálny vzťah upevnila séria dohôd, a to dohoda o spravodajskej kooperácií UK-US z 

marca 1946, Marshallov plán z roku 1947 a  vytvorenie Severoatlantickej aliancie (NATO), v apríli 
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1949. Uzavretie týchto dohôd znamenalo opätovné potvrdenie životne dôležitej spolupráce medzi 

Veľkou Britániou a Spojenými štátmi americkými (Xu, 2017, s. 7).     

  Počas tohto obdobia si zaslúžia osobitnú pozornosť dva prípady v kontexte „špeciálneho 

vzťahu“. Prvým prípadom bola sovietska blokáda Berlína, ktorá sa začala v júni 1948. Spojené 

kráľovstvo a USA uskutočnili deväťmesačný spoločný letecký transport zabezpečujúci materiálne 

dodávky do Berlína, ktorý bol prvou významnou angloamerickou vojenskou misiou od vojny 

(Burk, 2007, s. 591). Druhým prípadom bola kórejská vojna,  ktorá sa začala v júni 1950. Vláda 

Atleeho vyslala na žiadosť prezidenta Trumana vojenský personál do Kórei, čím Spojené 

kráľovstvo poskytlo druhý najväčší počet vojakov, čím preukázalo svetu svoju anglo-americkú 

solidaritu (Ellis, 2009, s. 19).          

 Na druhej strane Londýn a Washington mali rozdielne názory na to, ako čeliť komunistickej 

hrozbe. Všeobecne povedané, v priebehu studenej vojny zaujala Británia pragmatickejší prístup 

ako Spojené štáty, ktoré uprednostňovali tvrdší postoj k tomu, ako je potreba sa vysporiadať s 

komunizmom (Ellis, 2009, s. 20).   

 

1.6.2 Obdobie 1950 – 1970 

Keď sa Churchill v októbri 1950 vrátil k moci, opäť sa vyskytli nezhody medzi USA a UK. 

Spojené kráľovstvo sa obávalo eskalácie kórejského konfliktu a radšej preferovalo diplomatické 

riešenie ukončenia sporu. USA boli naopak podráždené britskou politikou voči Číne, keďže 

Spojené kráľovstvo v januári 1950 uznalo komunistickú Čínu, čo spôsobilo napätie vo vzťahoch 

medzi Spojeným kráľovstvom a USA (Xu, 2007, s. 7). Potom, čo Eden nahradil Churchilla ako 

nového predsedu vlády, prišiel dovtedy najväčší spor vo vzájomnom vzťahu medzi týmito dvoma 

krajinami, v podobe suezskej krízy. Veľká Británia spolu s Izraelom a Francúzskom, 

zorganizovala vojenskú intervenciu proti Egyptu, ktorý znárodnil Suezsky prieplav, s cieľom 

udržania si tohto kanálu, ktorý dovtedy patril Británii (Wallace, Phillips 2009, s. 265).  

  Tento krok bol zo strategického hľadiska Spojenými štátmi značné kritizovaný, pretože 

poskytol Sovietskemu zväzu živnú pôdu na rozširovanie svojich aktivít v tejto oblasti (Hathaway, 

1990, s. 47). Táto britská intervencia zároveň vyvolala aj reakciu Washingtonu, kedy 

administratíva Dwighta D. Eisenhowera vynútila ukončenie invázie a zastavenie bojov 

diplomatickými a ekonomickými prostriedkami (Dumbrell, 2006, s. 53-54). Aj napriek tomu, že 
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táto kríza značne oslabila vzájomný vzťah, lídri oboch krajín si uvedomili, že prerušenie ich 

spojenectva by poskytlo Sovietskemu zväzu príležitosť na jeho posilnenie. Aj z toho dôvodu, 

„special relationship“ medzi týmito dvoma krajinami naďalej pretrval a Spojené kráľovstvo 

zostalo kľúčovým partnerom pre Spojené štáty pri konfrontácii so Sovietskym zväzom (Baylis, 

1984, s. 88)          

 Niekoľko mesiacov po suezskej kríze, prezident Eisenhower rozhodol učiniť zmierlivé 

gesto smerom k Veľkej Británii a to tým, že navrhol stretnutie s novým predsedom vlády Veľkej 

Británie Macmillanom na Bermudách. Stretnutie v marci 1957, vydláždilo cestu pre obnovenie 

úzkej angloamerickej jadrovej spolupráce v dôsledku čoho podpísali Spojené štáty s Veľkou 

Britániou dohodu o vzájomnej obrane (MDA), ktorá položila pevný základ pre anglo-americké 

špeciálne jadrové vzťahy (Xu, 2017, s. 8-9). Na základe tejto dohody sa obe strany dohodli, že 

budú spolupracovať v oblasti jadrových procesov plánovania a rozvoja, zdieľania technológií a 

materiálu a začatia spoločných jadrových skúšok (Ellis, 2009, s. 18).     

 Zároveň obsahom tejto dohody bol záväzok zo strany Spojených štátov, o odpredaji rakiet 

Skybolt v prospech Veľkej Británie. Na oplátku, Spojené kráľovstvo umožnilo americkým 

ponorkám Polaris sídliť v britskom jazere Holy Loch (Baylis, 1984, s. 99). Tento pozitívny vývoj 

udalostí signalizoval fakt, že obe krajiny sa dokázali rýchlo vysporiadať s následkami suezskej 

krízy. Špeciálny vzťah sa posilnil úzkou koordináciou medzi Washingtonom a Londýnom počas 

berlínskej krízy v roku 1961 a kubánskej raketovej krízy v roku 1962, pričom obe krajiny úzko 

kooperovali pri konfrontácii so Sovietskym zväzom (Dumbrell 2006, s. 62-67).   

 Neskôr sa špeciálny vzťah znova zhoršil a hlavným dôvodom pre to bol fakt, že Veľká 

Británia odmietla poskytnúť akékoľvek vojenské jednotky pre vojnový konflikt vo Vietname, čo 

si vyslúžilo veľkú dávku kritiky zo strany Spojených štátov. Aj napriek neistej pozícií premiéra 

Wilsona vo svojej vláde, sa britská administratíva rozhodla poskytnúť americkým jednotkám aspoň 

tajnú pomoc, vo forme asistencie v spravodajskej oblasti, alebo poskytnutia určitej materiálnej 

pomoci (Dumbrell, 2001, s. 150). 

 

1.6.3 Obdobie 1970–1990 

Počas obdobia proeurópskej vlády Edwarda Heatha, anglo-americké vzťahy stratili časť 

svojej životaschopnosti, na základe čoho možno uviesť, že kvalita špeciálneho vzťahu sa opätovne 
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zhoršila. Vzťah medzi Heathom a Nixonom sa dá charakterizovať ako značne chladný. Podľa 

Hathawaya, politika premiéra Heatha ohľadom vojny Jom kipur v októbri 1973 potvrdila jeho 

presvedčenie, že budúcnosť Spojeného kráľovstva leží v kooperácii s európskymi partnermi, na 

úkor spojenectva s USA (Hathaway, 1990, s. 95). Tento postoj britskej politiky sa ukázal 

v momente, keď premiér nedovolil Spojeným štátom, využívať britské letecké základne na Cypre, 

pre účely doplnenia zásob Izraela, a taktiež ani za účelmi vykonávania prieskumných letov na 

Blízkom východe (Burk, 2007, s. 623).       

 V rokoch 1974 a 1979 sa uskutočnili snahy nasledujúcich predsedov vlád Veľkej Británie 

Wilsona a jeho nástupca Callaghana, ktorí usilovali o nápravu špeciálneho vzťahu, ktoré poškodila 

Heathova vláda (Dumbrell 2001, s. 78). Obaja vytvorili dobré osobné vzťahy so svojimi 

príslušnými americkými náprotivkami (Xu, 2017, s. 11). Hlavným pilierom týchto snáh bola 

podpora silnej  úzkej jadrovej spolupráce s USA, prostredníctvom čoho, britský predseda vlády 

Callaghan zabezpečil odkúpenie systému Trident od Carterovej administratívy (Dumbrell, 2006, s. 

99).              

  Je možné uviesť, že počas tohto obdobia sa podarilo do určitej miery zlepšiť špeciálny 

vzťah medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň je dôležité spomenúť, že anglo-americký pracovný 

vzťah v otázkach obrany a spravodajských služieb zostal dostatočne dôverný, čo pomohlo 

špeciálnemu vzťahu prežiť v zložitých časoch (Burk, 2007, s. 622).     

 Po turbulentnom období tohto blízkeho spojenectva sa špeciálnemu vzťahu podarilo opäť 

vrátiť na vrchol svojej predošlej slávy v období, kedy na čele vlády Veľkej Británie stála premiérka 

Thatcherova. Americká podpora Spojenému kráľovstvu vo vojne o Falklandy v roku 1982, 

poskytla presvedčivé dôkazy, o pretrvávajúcom význame tohto špeciálneho vzťahu (Hathaway, 

1990, s. 126). Špeciálny vzťah bol dočasne narušený sporom o sibírsky plynovod, v roku 1982 a 

americkou inváziou na ostrov Commonwealthu v Grenade v roku 1983 (Xu, 2017, s. 11).  

  Neskôr sa tieto nezhody podarilo zvrátiť, čo bolo potvrdené udelením súhlasu premiérky 

Thatcherovej vo veci poskytnutia povolenia americkým vojenským lietadlám, štartovať z britských 

vojenských základní pri bombardovaní, Líbye v roku 1986. (Wallace, Phillips 2009, s. 266). 

Premiérka Thatcherova mala zároveň veľmi úzke puto s prezidentom Reaganom, na základe čoho 

sa jej podarilo zvrátiť jeho rozhodnutie zo Summitu v Reykjavíku v októbri 1986, kedy takmer 

prijal Gorbačovov návrh, na zrušenie všetkých jadrových zbraní (Dumbrell, 2006, s. 111-113). 

  Špeciálny vzťah, sa stal menej dynamickým a konštruktívnym po tom, čo do úradu 
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prezidenta nastúpil  Bush, a to v roku 1989. Medzi Spojeným kráľovstvom a USA panovalo napätie 

okolo problémov, ako bola modernizácia jadrových síl krátkeho dosahu (SNF), budúcnosť NATO 

a znovu zjednotenie Nemecka. Začiatok vojny v Perzskom zálive v auguste 1990 však špeciálny 

vzťah opätovne posilnil, pretože Spojené kráľovstvo sa ukázalo ako stabilný spojenec  Spojených 

štátov (Dumbrell, 2006, s. 124-127).       

 Napriek mnohým vážnym nezhodám počas éry studenej vojny, sa Veľká Británia aj 

Spojené štáty usilovali o to, aby anglo-americký vzťah zostal počas celého tohto obdobia 

dostatočne stabilný. Británia v tomto ohľade, na verejnosti len zriedka kritizovala Spojené štáty, 

namiesto toho, poskytla podporu v rôznej forme pre väčšinu spoločných cieľov v rámci ich 

„špeciálneho vzťahu“. Pre Spojené štáty tento vzťah zohrával podstatnú rolu, pretože Británia bola 

v tomto období, ochotná poskytovať asistenciu vo vojenskej, ale aj politickej oblasti, ktorá bola 

nevyhnutná v boji proti komunistickému bloku. Na druhej strane pre Veľkú Britániu predstavoval 

tento vzťah ešte väčší význam, keďže v povojnovom období sa Británia mohla oprieť o Spojené 

štáty ktoré, im poskytli pomocnú ruku v ekonomickej a vojenskej oblasti a zároveň poskytli 

Británii pocit bezpečia, pretože boli chránené jadrovým dáždnikom Spojených štátov (Ellis, 2009, 

s. 22).             

 Výsledkom bolo, že po celú dobu studenej vojny, boli obe krajiny voči sebe veľmi 

lojálnymi spojencami, čo viedlo k vybudovaniu infraštruktúry vzájomnej kooperácie v oblasti 

zdieľania spravodajských informácií, jadrovej a vojenskej spolupráce, ktorá poskytla obom 

stranám pocit, že vzťah medzi oboma krajinami naďalej možno označiť ako špeciálny (Dumbrell, 

2001,s. 102).            

 Aj napriek tomu, že zánikom Sovietskeho zväzu sa odstránil hlavný motív geopolitického 

spojenia, ktoré držalo Spojené kráľovstvo a USA pohromade, sa ich anglo-americký „špeciálny 

vzťah“ neskončil. Bolo však otázne, aký efekt na toto transatlantické spojenectvo, bude mať rozpad 

mocenských blokov a či aj naďalej bude „special relationship“ predstavovať pre obidva štáty 

kľúčový prvok v ich zahraničnej a bezpečnostnej politike (Dumbrell, 2001,s. 102).   
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2. „Special Relationship“ v období Billa Clintona  

2.1. Východiská špeciálneho vzťahu po studenej vojny  

Koniec studenej vojny spôsobil nejasnú budúcnosť pre ďalšie fungovanie anglo-

amerických vzťahov. Hlavným motívom pre vyslovenie tohto názoru bol fakt, že s rozpadom 

Sovietskeho zväzu sa odstránil kľúčový prvok fungovania tohto transatlantického spojenectva. 

S tým súvisela skutočnosť, že oba štáty nečelili existenčnej hrozbe silného vyzývateľa, čo 

spôsobilo vytvorenie vzájomných sporov v rámci špeciálneho vzťahu a spochybnenie potrebnosti 

tohto spojenectva. Po skončení studenej vojny, tak angloamerická spolupráca čelila politickej a 

normatívnej prázdnote vo všetkých oblastiach kooperácie. Nový hypermocenský stav USA a 

unipolárny svetový poriadok zdôraznil existujúcu mocenskú asymetriu, a tým potenciálne 

koloniálny charakter britsko-amerických vzťahov. Z tohto dôvodu, nebolo možné politické 

prázdno okamžite kompenzovať osobnými priateľskými väzbami medzi lídrami oboch krajín 

(Lehmkuhl, 2012, s. 21-22).         

 Politickí predstavitelia Veľkej Británie sa obávali, že zahraničná politika Spojených štátov 

naberie viac izolacionistickejší trend, v dôsledku čoho, Washington nebude klásť tak veľký dôraz 

na vzájomné vzťahy s Londýnom. V tomto období preto bola spochybnená užitočnosť inštitúcií a 

aliančných rámcov, ktoré spájali Britániu a USA počas obdobia druhej svetovej a studenej vojny. 

Aj napriek tomu, však Veľká Británia dúfala, že pre Spojené štáty zostane Spojené kráľovstvo 

spojencom číslo jedna, na úkor iných úzkych partnerstiev Spojených štátov, v podobe špeciálneho 

vzťahu s Izraelom, alebo Mexikom (Ellis, 2009, s. 23).      

 Mnoho analytikov sa domnievalo, že hlavným faktorom, ktorý držal anglo-americký vzťah 

pokope, bola jednoducho zotrvačnosť, ktorá pramenila z obdobia studenej vojny. Návyky 

spolupráce, byrokratické kontakty a hlavne vzájomné prelínanie záujmov v oblasti obrany a 

spravodajstva, udržiavali blízkosť Spojených štátov a Veľkej Británie v období studenej vojny 

pohromade. Po ukončení tohto latentného obdobia, Londýn pokračoval v rétorike o „špeciálnych 

vzťahoch“ medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom, čiastočne s cieľom posilniť krehké 

ego britského vedenia a zároveň udržať britský vplyv v transformujúcom sa svete (Dumbrell, 2006, 

s. 131).           

 Najzásadnejšie z britského pohľadu bolo udržanie tohto „špeciálneho vzťahu“, hoc aj za 

cenu jeho celkového oslabenia, pretože Veľká Británia videla v tomto spojenectve stále nástroj, 
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ako presadiť svoje záujmy vo svete. Z pohľadu Spojených štátov niet pochýb o tom, že s koncom 

studenej vojny klesla dôležitosť spojenectva so Spojeným kráľovstvom. Aj napriek tomu, mal tento 

vzťah pre Spojené štáty určitú hodnotu, pretože prostredníctvom Veľkej Británie mohli uplatňovať 

vo svete svoju „soft power“, keďže USA mohli vďaka silnému vplyvu Veľkej Británie 

ovplyvňovať procesy, tak na Európskom kontinente, ako aj v medzinárodných organizáciách. 

Zároveň pre Spojené štáty táto aliancia nepredstavovala z finančného hľadiska tak veľké bremeno 

ako v minulosti, pretože nemuseli viac Veľkej Británii poskytovať tak veľké množstvo 

ekonomickej a vojenskej pomoci, ktorá v období studenej vojny slúžila na ochranu svojho 

transatlantického spojenca (Dumbrell, 2006, s. 132-133).      

 Berúc od úvahy spomenuté argumenty a vzájomnú zotrvačnosť, spolu s previazanosťou 

v oblasti kultúry, histórie a hodnôt je možné vysloviť názor, že tieto faktory vytvorili dostatočný 

rámec na to, aby hoc aj v oslabenej forme, tento vzťah aj po ukončení obdobia studenej vojny 

naďalej pretrval (Dumbrell, 2006, s. 131-133). 

  

2.2 Nástup Billa Clintona do úradu prezidenta a jeho vzťah s Johnom 

Majorom 

 S príchodom prezidenta Billa Clintona, sa však priepasť v tomto transatlantickom spojení 

ešte viac prehĺbila. Mnohí očakávali, že práve na základe, jeho úzkych väzieb na veľkú Britániu, 

v podobe jeho študentských čias, ktoré strávil na prestížnej britskej univerzite, sa bude jeho politika 

voči Spojenému kráľovstvu vyvíjať pozitívnym smerom. Opak sa však stal pravdou, pretože na 

začiatku svojej administratívy, prezident Clinton nekládol tak veľký dôraz na tento špeciálny vzťah 

a to hneď z niekoľkých príčin (Dumbrell, 2013, s. 86-87).       

 Za prvé, novozvolený prezident Clinton ťažko znášal podporu britského premiéra Johna 

Majora pre Busha staršieho v prezidentských voľbách v Spojených štátoch, ktorý neúspešne 

kandidoval proti novozvolenému prezidentovi Clintonovi. Konzervatívna administratíva na čele s 

premiérom Majorom, vyvíjala veľké snahy prostredníctvom podpory prezidentskej kampane 

s cieľom, aby do úradu prezidenta bol zvolený im spriatelený kandidát Bush (Sheerin, 2020). 

  Zároveň sa objavili tlačové príbehy o Clintonovej vlastnej ambivalencii voči Veľkej 

Británii, ktorá vyplývala z protiamerického kultúrneho snobizmu, s ktorým sa stretol na Oxfordskej 
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univerzite. (Dumbrell. 2006, s. 136) Taktiež sa objavili špekulácie podľa ktorých, Majorova vláda 

mala byť zapojená do hľadania kompromitujúcich materiálov proti prezidentovi Clintonovi 

z obdobia, ktoré strávil vo Veľkej Británii (Wallace, Oliver, 2005, s. 161).     

 V tomto ohľade sa dá konštatovať, že aj s pričinením týchto faktorov, sa medzi týmito 

dvoma lídrami nevytvorilo žiadne užšie priateľstvo, čo by umožnilo tomuto spojenectvu dostať sa 

na úroveň, ktorej sa tešil počas obdobia studenej vojny. Podľa Johna Majora, bol Clinton príliš 

upätý na americké videnie riešenia politiky a nebol otvorený iným, napríklad britským politickým 

názorom. Taktiež v tomto období, sa pojem „special relationship“ stal  takmer diplomatickým 

žartom a bol neformálne zakázaný na britskom veľvyslanectve vo Washingtone. Zároveň Prezident 

Clinton vyjadril úmysel, presunúť ťažisko záujmu z Európy do oblasti Pacifiku, čo vyjadrovalo 

nižší záujem Clintonovej administratívy vo vzťahu k anglo-americkému spojenectvu (Dumbrell, 

2006, s. 135-136).  

 

2.2.1 Prvé rozpory vo vzájomnom vzťahu medzi Clintonom a Majorom 

Od začiatku nástupu prezidenta Clintona do úradu prezidenta, sa začali medzi týmito dvoma 

štátmi vytvárať spory a hádky. Prvým problémom tohto vzťahu bol plán novej administratívy na 

podporu začlenenia Nemecka a Japonska, medzi stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, s čím 

Veľká Británia vyjadrovala jasný nesúhlas, pretože Spojené Kráľovstvo malo obavu, že týmto 

krokom Veľká Británia stratí svoje postavenie lokálnej mocnosti na úkor Nemecka (Dumbrell, 

2006, s. 135).            

  Ďalším problémom vzájomného vzťahu bola jadrová oblasť po tom, čo boli podniknuté 

kroky zo strany Clintonovej administratívy, v podobe zavedenia moratória na ukončenie 

zvýhodneného prístupu Britov do amerických jadrových zariadení na testovanie v Nevadskej púšti, 

čo značne podráždilo Majorovu administratívu (Dumbrell, 2006, s. 135).    

 Taktiež sa objavilo niekoľko ďalších sporov, ktoré vyvolali vo vzájomnom vzťahu značné 

napätie. Napríklad, plány na zavedenie sankčnej politiky a taktiky voči Iraku, a taktiež politiky, 

ktorá mala byť prijatá v súvislosti s politikou jadrového rozvoja v Severnej Kórei. Zároveň za 

zmienku stojí aj letecký útok USA na Irak z júna 1993, ktorý bol vykonaný z unilateralistickej 

iniciatívy Spojených štátov, bez predchádzajúcej konzultácie s Londýnom (Dumbrell, 2006, s. 

136).  
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2.2.2 Severoírske aktivity prezidenta Clintona počas vlády premiéra 

Majora 

Britskej vláde sa taktiež nepáčili aktivity prezidenta Clintona v otázke Severného Írska, 

prostredníctvom čoho si Veľká Británia začala uvedomovať, že Washington je ochotný riskovať 

vzájomný vzťah so Spojeným kráľovstvom na úkor vlastných záujmov, ktoré vykonával vo vzťahu 

k Severnému Írsku (Ellis, 2009, s. 23). Angažovanosť prezidenta Clintona pri riešení severoírskej 

otázky, priniesla medzi týmito dvoma krajinami značné problémy (Dumani,2016, s. 49).  

 V tejto oblasti vyvolala veľkú kontroverziu iniciatíva prezidenta Clintona tým, že udelil 

vízum predstaviteľovi Írskej republikánskej strany Sinn Fein Gerymu Adamsovi, vo veci návštevy 

Bieleho domu. Tento krok však vyvolal zo strany Veľkej Británie značné vášne a  premiér Major 

verejne tento krok kritizoval (Russell, 2004). Premiér Major sa na tieto kroky pozeral 

s rozhorčením, pretože podľa jeho názoru, týmto aktivizmom prezident Clinton podkopával britskú 

autoritu. Naopak Clinton veril, že táto iniciatíva by mohla viesť k tomu, že Írska republikánska 

armáda prestane využívať násilie ako prostriedok na dosiahnutie svojich cieľov (Holmes, 2013, s. 

117; Ellis, 2009, s.140-141).          

 Aj napriek značnej britskej iniciatíve na zamedzenie takéhoto stretnutia, však Clinton stále 

trval na svojom postoji (Lynch, 2004, s. 37). Britská administratíva tvrdila, že Adams z pozície 

lídra Sinn Fein, využije túto príležitosť na propagáciu írskej republikánskej armády (IRA) a ich 

posolstiev v rámci írskej komunity v Spojených štátoch. Zároveň táto plánovaná návšteva bola 

opätovne kritizovaná vládou z Downing Street s tvrdením, že týmto krokom podporujú teroristické 

organizácie, pretože Írska republikánska armáda bola Veľkou Britániou zaradená na zoznam krajín 

podporujúcich terorizmus (Ellis, 2009, s. 31; Lynch, 2004, s. 35).     

  Zároveň prezident Clinton nenašiel podporu pre túto iniciatívu ani na domácej pôde, 

pretože toto stretnutie sa mu snažili vyhovoriť mnohé bezpečnostné inštitúcie s tvrdením, že by to 

oslabilo americký „imidž“ boja proti terorizmu (Dumbrell, 2006, s. 255). Prezident Clinton 

tvrdenia že je „mäkký voči terorizmu“  jasne dementoval a  namiesto toho tvrdil, že zapojením 

predstaviteľov Írskej republikánskej strany do diskusie je nástroj na to, aby sa  predišlo ďalším 

násilnostiam zo strany IRA (Ellis, 2009, s. 31).        

 Aj napriek tomu, že Veľká Británia vnímala angažovanie prezidenta Clintona v otázke 

Severného Írska veľmi negatívne je možné uviesť, že aj jeho pričinením, došlo v auguste 1994 
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k vyhláseniu prímeria zo strany IRA. Aj po týchto udalostiach, prezident Clinton a Spojené štáty 

sa naďalej angažovali v záležitostiach Severného Írska. Taktiež v tomto období, prezident Clinton 

odcestoval do Belfastu, s cieľom podporiť ďalší priebeh mierových procesov (Ellis, 2009, s. 140-

141).  

 

2.2.3 Kríza v Bosne v kontexte „special relationship“ 

Anglo-americký vzťah sa tiež javil nejednotný v súvislosti s krízou v Bosne, kedy toto 

spojenectvo prechádzalo najväčšou krízou od čias suezskej krízy. Udalosti v tomto regióne začali 

vystupovať na povrch po konci studenej vojny, čo viedlo k oživeniu etnického napätia a vypuknutiu 

etnických vojen v bývalej Juhoslávii. V októbri 1991 sa Bosna a Hercegovina vyhlásila za 

zvrchovaný národ a vo februári 1992 sa konalo referendum o nezávislosti. Krátko nato vypukli 

boje medzi bosnianskymi Srbmi, bosnianskymi Chorvátmi a bosnianskymi moslimami, ktorých 

výsledkom bolo približne 250 000 mŕtvych (Ellis, 2009, s. 63).      

 Srbsko pod vedením Slobodana Miloševiča začalo vykonávať ozbrojené útoky na Bosnu 

s úmyslom podpory bosnianskych Srbov a krajina zaznamenala pokusy o „etnické čistky“. USA 

ešte pod vedením Busha staršieho, sa na začiatku zdráhali zapojiť do tohto konfliktu pri riešení 

bosnianskej vojny, pretože táto administratíva považovala etnický konflikt v Bosne za európsky 

problém a prenechala zodpovednosť na európske krajiny (Xu, 2017, s. 168).   

 S nástupom prezidenta Clintona do úradu prezidenta, sa Spojené štáty začali viac 

aktivizovať do záležitosti bosnianskej krízy. Clinton s cieľom vyriešenia tohto konfliktu, navrhoval 

implementovať politiku „lift and strike“, ktorá bola postavená na dvoch základných pilieroch. Za 

prvé, išlo o zrušenie zbrojného embarga OSN na oboch stranách, s cieľom poskytnúť nedostatočne 

vyzbrojeným bosnianskym moslimom moderné americké zbrane, a tak vyvážiť konflikt. Druhým 

pilierom bolo “zasiahnutie“ v prípade, žeby sa bosnianski Srbi, snažili zvrátiť tento krok, v 

dôsledku čoho  by Spojené štáty podnikli vojenský zásah. S týmto návrhom však Londýn a jeho 

európski partneri nesúhlasili, pretože sa obávali mnohopočetných strát na životoch, na strane ich 

vojenských jednotiek (Xu, 2017, s. 70-71; Mckercher, 2017, s. 117).      

 Kvôli ďalšej eskalácií tohto konfliktu, sa premiér Major snažil presvedčiť prezidenta 

Clintona, aby sa Spojené štíty pripojili k Británii a vyslali pozemné jednotky na podporu mierovej 

operácie OSN, ktoré mali slúžiť na ochranu moslimského etnika v tejto oblasti. Táto iniciatíva 
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premiéra Majora vyšla navnivoč, pretože medzi týmito dvoma lídrami  nedošlo ku konsenzu, čo 

spôsobilo spor v tom, ako najlepšie riešiť túto krízu (Ellis, 2009, s. 63-64).    

 Do januára 1993 vypracovalo neformálne anglo-americké úsilie pod záštitou OSN, vedené 

zvláštnym vyslancom OSN Cyrusom Vanceom a zástupcom EÚ Davidom Owenom mierový plán, 

ktorý ponúkal mierové vyriešenie tohto konfliktu (Xu, 2017, s. 71). Podľa toho plánu sa Bosna 

mala rozdeliť na desať polo-autonómnych oblastí. Tento plán sa však nedočkal veľkého úspechu, 

pretože bosnianski Srbi tento plán odmietli (McKercher, 2017, s. 117). Zároveň tento plán bol 

odmietnutý zo strany Spojených štátov, a to najmä z toho dôvodu, že Spojené štáty pochybovali 

o úspechu tohto plánu, čo ďalej oslabilo pôsobnosť „špeciálneho vzťahu“ (Dumbrell, 2006, s. 137).

 Z dôvodu neúspechu tohto plánu, sa Veľká Británia snažila prostredníctvom 

diplomatických nástrojov zmeniť postoj Spojených štátov, čo sa im aspoň čiastočne podarilo tým, 

že Spojené štáty súhlasili s leteckou podporou pre túto misiu (Dumbrell, 2006, s. 138). V súvislosti 

s týmto pozitívnym vývojom situácie, vo februári 1994 generálny tajomník OSN, požiadal o 

leteckú podporu NATO pre UNPROFOR, s čím súhlasila strana Spojených štátov, Británie, ale aj 

európskych spojencov. V dôsledku stupňujúceho tlaku, sa podarilo mocnostiam pritiahnuť za 

rokovací stôl predstaviteľov vojenského konfliktu, výsledkom čoho bolo podpísanie chorvátsko-

bosnianskej mierovej dohody. Aj napriek úspechu v podobe podpísania tejto mierovej zmluvy, sa 

však nepodarilo zastaviť boje medzi srbskými separatistami a jednotkami NATO, ktoré sa pretiahli 

až do roku 1995 s neurčitým výsledkom, v dôsledku čoho sa krízu nepodarilo vyriešiť (McKercher, 

2017, s. 117).           

 Situácia sa v júli 1995 značne zhoršila, potom, čo srbské jednotky začali útočiť na 

moslimské zóny, ktoré boli predtým OSN označené ako bezpečné, pričom obsadili dva z nich, 

Zepu a Srebrenicu, čo viedlo k masovej genocíde, viac než siedmych tisícov srbských moslimov. 

V dôsledku pretrvávajúceho stavu genocídy, sa koalícia NATO vedená Spojenými štátmi, ktorej 

členom bolo Spojené kráľovstvo a ďalších 13 európskych partnerov, rozhodla podniknúť letecké 

útoky proti srbským jednotkám (Ellis, 2009, s. 64). Zároveň sa NATO prostredníctvom misie 

UNPROFOR dohodlo, že rozmiestni 60 tisíc vojakov na toto územie, vďaka čomu sa podarilo 

zastaviť zverstvá páchané na moslimskom obyvateľstve (McKercher, 2017, s. 117).   

 Prostredníctvom tejto spoločnej spolupráce Spojených štátov a Veľkej Británie, sa do 

decembra 1995 podarilo zastaviť boje prostredníctvom diplomatických prostriedkov, vďaka čomu 

sa uskutočnil samit medzi znepriatelenými stranami. Počas samitu v Daytone bola podpísaná 
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dohoda, ktorá ukončila konflikt v Bosne. Politické rozdelenia, na ktorých sa dohodlo v Daytone, 

boli prvý rok monitorované implementačnými silami pod vedením NATO (IFOR), ktoré zahŕňali 

britské, americké a francúzske mierové sily a následne do roku 1998 ďalšie nadnárodné 

stabilizačné sily (SFOR) (Ellis, 2009, s. 64).       

 Aj napriek tomu, že Veľká Británia sa snažila ukázať svoju solidaritu tým, že poskytla po 

Spojených štátoch druhý najväčší počet vojakov do tohto konfliktu, nepomohlo to nijakým 

spôsobom zlepšiť anglo-americký špeciálny vzťah (Dumbrell, 2006, s. 138). Celkovo možno 

konštatovať, že celé obdobie tohto konfliktu bolo sprevádzané napätím v rámci špeciálneho vzťahu 

a zároveň tento konflikt, ukázal neschopnosť Veľkej Británie a ich spojencov riešiť situáciu 

v Európe, v dôsledku čoho sa iniciatívy museli chopiť Spojené štáty (Xu, 2017, s. 71-72).  

  

2.2.4 Zhodnotenie špeciálneho vzťahu medzi Clintonom a Majorom  

Berúc do úvahy nami prezentované informácie je možné uviesť, že anglo-americký vzťah 

počas bosnianskeho konfliktu sa ešte viac roztrieštil. S vedomím americkej dominantnej pozície a 

rozpadom Sovietskeho zväzu, sa Clintonova administratíva snažila posilniť americké záujmy v 

zahraničí, ktoré boli orientované v línií presadzovania medzinárodného mieru a bezpečnosti pod 

americkou taktovkou. V tomto ohľade prežíval špeciálny vzťah svoje slabé chvíle, pretože záujmy 

Veľkej Británie nekorešpondovali s tými americkými. Britské záujmy odrážala najmä ich snaha o 

zabezpečenie vedúcej úlohy v OSN, ale aj v regionálnych orgánoch ako je EÚ, alebo NATO. 

Z týchto ideologických príčin vznikali medzi týmito dvoma veľmocami spory a hádky 

(McKercher, 2017, s. 118).           

 Druhým kľúčovým argumentom pre vyslovenie tohto názoru bol fakt, že medzi 

prezidentom Clintonom a premiérom Majorom sa nikdy nevytvorilo bližšie puto, založené na 

sympatiách prostredníctvom ktorého, by toto transatlantické puto fungovalo za lepších podmienok. 

Počas tohto obdobia, Major možno trocha naivne stále považoval Spojené štáty za ich najbližšieho 

spojenca, zatiaľ čo pre Clintona, tento špeciálny vzťah pod Majorom nezohrával tak významu 

úlohu a bol ochotný to ignorovať (McKercher, 2017, s. 118).     

 Taktiež je pre nás dôležité uviesť, že stranícka príslušnosť oboch lídrov zohrala v tomto 

období významu rolu. Ako sme sa zmienili v kontexte práce, premiér Veľkej Británie sa snažil 

interferovať do záležitostí volieb v Spojených štátoch, a to konkrétne tým, že sa snažil podporovať 
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republikánskeho kandidáta v podobe George Busha. V tomto kontexte je možné uviesť, že Major 

ako konzervatívne ladený politik mal záujem na tom, aby do kresla prezidenta zasadol kandidát 

republikánskej strany, ku ktorej mohol mať premiér Major bližšie. Zároveň však, obaja lídri 

pochopiteľne nezdieľali podobné politické názory a ideológiu, čo ich ešte viac rozdeľovalo 

(Dumbrell, 2013, s. 87).          

 Berúc do úvahy odlišnú stranícku príslušnosť oboch lídrov a konsekvencie vyplývajúce 

z nej je možné uviesť, že tento element zohral kľúčovú úlohu, keďže vzťah v kontexte „special 

relationship“ medzi prezidentom Clintonom a premiérom Majorom možno definovať ako 

podpriemerný (Dumbrell, 2013, s. 86-87). 

 

2.3 Špeciálny vzťah počas obdobia administratív Billa Clintona a Tonyho 

Blaira 

„Special relationship“ dostal novú dávku energiu po tom, čo v parlamentných voľbách v  

roku 1997, zvíťazila Labouristická strana na čele s Tonym Blairom. Kvôli tomuto faktoru, 

existovala cela rada predpokladov, ktoré predurčovali zlepšenie angloamerického spojenectva 

(Dumbrell, 2013, s. 87). Víťazstvo Tonyho Blaira a labouristickej strany, prinieslo Veľkej Británii 

vládu, ktorá obdivovala politiku Billa Clinton a zároveň aj jej progresívnu ideológiu a 

smerovanie demokratickej strany. V tomto smere, oboch spájalo zastávanie neoliberálneho videnia 

politiky a vykonávanie politických reforiem, založených na stredo-ľavicovej politike (Dumbrell, 

2006, s. 141-142).          

 Týchto dvoch lídrov však nezdružovala len blízkosť politických názorov, ktorými obaja 

disponovali, ale taktiež sa v tomto tandeme podarilo vytvoriť veľmi úzke puto priateľstva a silných 

pracovných vzťahov, ktoré boli založené na zdieľanej stredo-ľavej politickej ideológii (Sharp, 

2004, s. 60). K priateľstvu medzi oboma lídrami sa vyjadril Blair po deviatich mesiacoch svojho 

vládnutia, keď uviedol: „Našiel som niekoho, komu môžem dôverovať, niekoho, na koho sa môžem 

spoľahnúť, niekoho, koho môžem volať nielen kolegom, ale aj priateľom.“ (The president´s News 

Conference..., 1998). Blízkosť v ich vzájomnom vzťahu bola taktiež zjavne založená na fakte, že 

obaja boli právnici, ktorí svoje vzdelanie nadobudli na Oxfordskej univerzite a zároveň patrili do 

rovnakej generácie, čo ich do určitej miery taktiež zbližovalo (Ellis, 2009,s. 84).    
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  Je pozoruhodné, že táto blízkosť týchto dvoch lídrov sa začala formovať už oveľa skôr, 

pretože prezident Clinton sa značne angažoval pri reforme novej Labouristickej strany, kde sa aj 

on pričinil o to, že strana začala mať progresívnejšiu politickú líniu a orientáciu. Toto zapojenie 

prezidenta do procesov reformy Labouristickej strany sa začalo v roku 1993, kedy blízky 

spolupracovník premiéra Blaira, Gordon Brown navštívil v Spojených štátoch úzky tím prezidenta 

Clintona, za účelom poskytnutia rád progresívnych línii novej politiky demokratickej strany a ich 

následnej aplikácie na smerovanie britskej Labouristickej strany. Kvôli takémuto vrelému 

partnerstvu, ktoré sa medzi týmito dvoma lídrami podarilo vybudovať sa mnohí domnievali, že 

„special relationship“ dosiahol úrovne, ktorej sa mohol tešiť za čias Thatcherovej a Reagana 

(Dumbrell, 2006, s. 142).          

 Je možné uviesť, že Tony Blair dosiahol víťazstvo vo voľbách prostredníctvom programu 

„New Labour“, ktorý bol do značnej miery inšpirovaný politickými ideami demokratickej strany 

Billa Clintona. Kvôli týmto okolnostiam, sa Labouristickej strane podarilo vyhrať voľby s veľkým 

náskokom, čo predstavovalo pre ľavicu britského politického spektra historický úspech. Podstatou 

tohto nového a moderného smerovania strany bol fakt, že strana sa presunula do politického centra, 

akceptovala Thatcherovej predstavu o voľnom trhu, zmierňovala však niektoré z jej tvrdších 

opatrní, týkajúcich sa kriminality, životného prostredia a sociálnej politiky a poskytla ochotu 

obmedziť politiku „daní a výdavkov“ (McKercher, 2017, s. 118; new Labour because Britain..., 

1997).             

  Jadro tejto transformácie spočívalo v modeli „tretej cesty“, ktorú sa Blair a jeho tím 

v súčinnosti s Clintonovou administratívou snažili propagovať. Prostredníctvom tohto modelu 

„tretej cesty“, sa britská administratíva snažila odlíšiť od iných stredo-ľavicových strán a v 

maximálnej možnej miere, sa priblížiť modelu demokratickej strany Spojených štátov. Táto 

politika stavala primárne na ideách liberálneho globalizmu a snahách vykonať rozsiahle reformy 

naprieč všetkými oblasťami v domácej politike. (Wallace, Oliver, 2005,s. 161-162; Marsh, Baylis, 

2006 s. 185).          

 Napriek tomu, že Blair neoplýval veľkými skúsenosťami v oblasti zahraničnej politiky 

uvedomoval si, že Británia disponuje značným politickým potenciálom prostredníctvom ktorého, 

ju potreboval dostať do privilegovanej pozície voči iným štátom. Blair využil príležitosť a vo 

svojom prvom vystúpení uviedol, novú globálne orientovanú víziu britskej zahraničnej politiky a 

úlohy Británie vo svete pričom veril, že Británia by mohla byť opäť hráčom s medzinárodným 
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profilom v globálnej politike (Daddow, Gaskarth, 2011).      

 Tvrdil, že kľúčovým prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa boli „naše historické 

spojenectvá“, a v tomto ohľade Blair označil „špeciálny vzťah“ so Spojenými štátmi ako kľúčový. 

Blair sa v tomto smere zmienil o histórii Britského impéria, aby v spolupráci so Spojenými štátmi 

presadil vedúcu úlohu Británie vo svetových záležitostiach (Lehmkuhl, 2012, s. 22). Prezident 

Clinton nadviazal na Blairove tvrdenia o špeciálnosti anglo-amerického spojenectva a zároveň 

uviedol, že pretrvanie tohto transatlantického spojenectva: „Je jednou z najdôležitejších a 

zmysluplných povinností každého amerického prezidenta je pokračovať v jedinečnom partnerstve 

medzi USA a Spojeným kráľovstvom.“ Prezident Clinton dodal, že toto partnerstvo stále prinieslo 

svojím občanom prosperitu a bezpečnosť. Z výrokov oboch lídrov bola evidentná iniciatíva, ktorej 

cieľom bolo ďalšie  rozvíjanie tohto transatlantického spojenectva (The president´s News 

Conference..., 1997). 

   

2.3.1 Vojnový Konflikt v Iraku a operácie „Desert Fox“ v ponímaní 

„special relationship“ 

Aj napriek tomu, že Blair kládol veľký dôraz na mnohostrannú kooperáciu s mnohými 

organizáciami a štátmi, je možné uviesť, že Blair považoval partnerstvo so Spojenými štátmi za 

elementárny prvok ich zahraničnej a bezpečnostnej politiky a zároveň ho pokladal za dôležitejší, 

ako ktorékoľvek iné partnerstvo v rámci inej organizácie, alebo s iným štátom (McKercher, 2017, 

s. 118). V tomto ohľade, premiér Blair len zriedka kritizoval zahraničnú politiku Spojených štátov 

a bol lojálnym spojencom v zahranično-politických aktivitách Spojených štátov (McHugh, 2010, 

s. 469).            

 Prvým prípadom, kedy sa Blair jasne postavil za svojho transatlantického spojenca bol 

konflikt v Iraku z roku 1998, keď sa premiér Blair rozhodol podporiť letecký útok prezidenta Billa 

Clintona proti Iraku v decembri 1998. Katalyzátorom tohto konfliktu bolo rozhodnutie Saddáma 

Husajna, o zastavení spolupráce s inšpekčným tímom OSN (UNSCOM) v roku 1998, ktorého 

úlohou bolo zistiť, či Irak pracuje na vývoji zbraní hromadného ničenia (Bluth, 2004, s. 873). 

  Spojené štáty v súvislosti s vyhostením inšpektorov OSN požadovali úplný prístup 

inšpektorov do jadrových zariadení a zároveň Spojené štáty uviedli, že ak Irak nevyhovie tejto 

požiadavke a nezačne opätovne spolupracovať s inšpektormi OSN, sú Spojené štáty pripravené 



44 
 

vykonať vojenskú operáciu voči Iraku, bez nutnej autorizácie OSN. V nadväznosti na tento odkaz 

Spojených štátov predseda vlády Blair, plne podporil pozíciu USA. Blair a jeho zahraničný poradca 

Cook konkrétne tvrdili, že kroky Saddáma Husajna by sa mali interpretovať ako spochybnenie 

autority OSN, a preto sa podľa neho malo medzinárodné spoločenstvo voči tomu postaviť. Blair 

tvrdil, že minulé rezolúcie OSN proti Iraku je potrebné presadiť všetkými nástrojmi, 

v nevyhnutnom prípade aj vojenskými prostriedkami, ak má OSN zostať dôveryhodnou 

organizáciou schopnou presadzovať liberálne hodnoty (McHugh, 2010, s. 469).    

 Saddám Husajn však odmietol kooperovať s OSN, v dôsledku čoho sa prezident Clinton 

s podporou premiéra Blaira rozhodli vykonať misiu „desert fox“, ktorá zahŕňala štyri dni 

intenzívnych leteckých a raketových útokov USA a Spojeného kráľovstva, na vybrané ciele v 

Iraku, medzi ktoré patrili sklady, v ktorých sa mali nachádzať zbrane hromadného ničenia, 

veliteľstvo vládnej strany Baaz, iracké vojenské spravodajské veliteľstvo a kasárne Republikánskej 

gardy (Sharp, 2004, s. 62).          

  Aj napriek tomu, že premiér Blair mal pri tejto iniciatíve väčšinovú podporu parlamentu, 

ale aj verejnosti je možne konštatovať, že bol značne kritizovaný zo strany iných európskych krajín, 

za svoju prehnanú obsesiu vo vzťahu k prezidentovi Clintonovi, ktorá sa mala prejavovať „slepým“ 

nasledovaním všetkých aktivít prezidenta Clintona. Premiér Blair  však takéto tvrdenia  rázne 

odmietol  s tvrdením, že kroky takéhoto diktátora nemôžu byť ignorované a je potrebné zasiahnuť 

voči takýmto aktivitám, ktoré porušujú medzinárodné právo (Strong, 2017, s. 96-98).  

 

2.3.2 Severoírske aktivity Billa Clintona za vlády Tonyho Blaira 

Vo veci Severného Írska, nepredstavovali v očiach Tonyho Blaira, Clintonové aktivity 

v porovnaní s vládou Majora žiaden problém. Tento bezproblémový prístup premiéra bol 

vyjadrený na prvej spoločnej tlačovej konferencií v Londýne, kedy premiér Blair uviedol, že je 

pripravený spolu s prezidentom Clintonom spraviť všetko pre to, aby v tejto záležitosti bolo 

dosiahnuté tak očakávané prímerie (The president´s News Conference..., 1997). V tomto kontexte 

prezident Clinton zareagoval a dodal: „Tlieskam počiatočnému úsiliu predsedu vlády v tejto 

súvislosti. Vyskytuje sa tu pocit nádeje a uistenia. A viem, že sa zaviazal v spolupráci s írskou 

vládou dosiahnuť trvalé riešenie konfliktu.“ Zároveň Clinton uviedol, že jeho cieľom je vykonať 

sériu rozhovorov, ktorých ale úspešnosť bude záležať na tom, či IRA bude ochotná prestať 
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s násilím a bude odhodlaná budovať spoločný mier (The president´s News Conference..., 1997). 

 Pokračujúce iniciatíva prezidenta Clintona, bola znázornená najmä vyslaním bývalého 

amerického senátora Georga Mitchella, za účelom uľahčenia mierových rozhovorov. Aj jeho 

pričinením bola v roku 1998 podpísaná „veľkopiatková dohoda“, ktorej hlavným zámerom bolo 

zastaviť násilie páchané v Severnom Írsku (Ellis, 2009, s. 84). Po podpísaní tejto dohody, Biely 

dom naďalej naliehal na pokračovanie mierového procesu, najmä v podobe kampane „hlasovanie 

za mier“ v referende a zároveň Washington spojil tieto snahy pri voľbách, do parlamentu 

Severného Írska. Počas roku 1999 Biely dom pokračoval vyvíjaním nátlaku na stranu Sinn Fein, 

aby sa prostredníctvom svojich úzkych väzieb na IRA začalo s odzbrojovacím procesom 

v Severnom Írsku. V roku 2000, Biely dom naďalej pokračoval v priamych kontaktoch s 

polovojenskými jednotkami, s cieľom presvedčiť ich, aby odstavili zbrane, čo sa im neskôr aj 

podarilo (Dumbrell, 2006, s. 262).        

 Bill Clinton zohral ústrednú úlohu v koalícii síl, ktorá vyprodukovala mier v tomto regióne. 

Jeho osobný lobing v roku 1998, jeho návštevy v Belfaste a  jeho aktivizmus, ktorého cieľom bolo 

dosiahnutie mierového procesu, boli dôležitými aspektmi mierovej dynamiky. Mnohí si však kládli 

otázku, prečo sa prezident Clinton, do tak veľkej miery aktivizoval v otázkach Severného Írska. 

Najpresvedčivejšie vysvetlenie intenzívneho Clintonovho aktivizmu, spočíva v spojení priorít 

zahraničnej politiky po studenej vojne a zmene predpokladov týkajúcich sa „špeciálneho vzťahu“, 

ktoré vychádzali z predpokladu, že Clinton sa nemusel obávať toho, že možnými aktivitami 

v prípade Severného Írska ohrozí vzťah s Veľkou Britániou. Tento náhľad vychádzal najmä z 

Clintonovho predpokladu, že premiér Blair nebude tak citlivý v záležitostiach Severného Írska, ako 

bol jeho predchodca Major (Dumbrell, 2006, s. 261-265).     

 Clintona preto prilákala do Írska relatívne bezriziková príležitosť zabezpečiť prielom v 

zahraničnej politike, v dôsledku čoho by sa mu podarilo získať cenný politický skalp v podobe 

dosiahnutého prímeria v tomto regióne. Z pohľadu Bieleho domu, ponúklo Severné Írsko sľubnú 

príležitosť na uskutočnenie aspektu svojej internacionalistickej agendy v rámci „podpory mieru“ 

(Dumbrell, 2006, s. 265).         

 Zároveň Washington videl pri otázke Severného Írska príležitosť, pri ktorej by aj neúspech, 

neznamenal až tak veľkú ranu pre zahraničnú politiku Spojených štátov, pretože na rozdiel od 

ostatných svetových regiónov, nehrozilo riziko vojenských zásahov, alebo obetí. Na druhej strane 

úspechom, by americká administratíva mohla umlčať kritikov, ktorí volali po neizolacionistickej 
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zahraničnej politike, ktorá by sa angažovala aj v iných častiach sveta, s cieľom dosiahnuť 

požadovaný mier. Vo všeobecnosti sa mnoho analytikov domnieva, že Clinton hral dôležitú úlohu 

v mierovom procese, v dôsledku čoho sa výrazne zlepšila situácia v Severnom Írsku (Dumbrell, 

2006, s. 265).   

 

2.3.3 Kosovská kríza a zapojenie Billa Clintona a Tonnyho Blaira 

V roku 1998 sa pozornosť Spojených štátov, Veľkej Británie, ale aj radou ďalších 

európskych spojencov uprela na situáciu v Kosove, kde dochádzalo k etnickým čistkám 

kosovských albáncov, zo strany režimu Slobodana Miloševiča. Západný svet spoločne diskutoval 

o tom, aký postup prijať, za cieľom odvrátenia bezprostrednej humanitárnej krízy, ktorá v tom čase 

už bola v pokročilom štádiu. V kontexte tejto krízy britsky premiér Blair tvrdil, že spôsob, akým 

západ bude reagovať, bude mať následky na podobné situácie v budúcnosti, pretože podľa neho 

bolo nevyhnutné, sa postaviť podobným diktátorom. V súlade s tým, premiér Blair naliehal na 

prezidenta Billa Clintona, aby pomocou americkej vojenskej sily, skrz alianciu NATO, pomohol 

ukončiť srbskú agresiu proti Kosovu (Mchugh, 2010, str.470).     

 Blair vyvíjal veľkú iniciatívu s cieľom presvedčiť medzinárodné spoločenstvo na čele so 

Spojenými štátmi o nevyhnutnosti vojenskej intervencie, prostredníctvom ktorej by sa zastavilo 

etnické vyvražďovanie moslimov. V tomto kontexte premiér Blair formuloval vlastnú „doktrínu 

medzinárodného spoločenstva“, s ktorou prvýkrát prišiel v prejave, ktorú predniesol pred 

Hospodárskym klubom v Chicagu 22. apríla 1999, na vrchole kosovskej krízy. Blair v tomto 

prejave vystúpil s prosbou o liberálny intervencionizmus pod vedením Spojených štátov v kontexte 

globálneho boja za demokraciu a ľudské práva, v podobných prípadoch ako bolo v tom čase 

Kosovo. Blair navyše použil príklad prebiehajúceho konfliktu v Kosove a zrýchleného procesu 

globalizácie na stanovenie argumentu pre nový internacionalizmus, ktorý ide nad rámec 

inštitucionalizovaných foriem spolupráce. (Lehmkuhl, 2012, s. 23; Blair, 1999). V rámci svojej 

doktríny v Chicagu v prejave uviedol: "Nemôžeme sa otočiť chrbtom ku konfliktom a porušovaniu 

ľudských práv v iných krajinách, ak naďalej chceme zostať v bezpečí.“ (Blair, 1999) 

 Táto doktrína podľa Blaira slúžila na formalizáciu podmienok, za ktorých Blair veril, že 

medzinárodné spoločenstvo môže použiť vojenskú silu na ochranu ľudských práv, v prípadoch, 

keď sú systematicky porušované. Tvrdil však, že pred prijatím, opatrení ktoré mali viesť 
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k vojenskej intervencií by intervenujúce strany mali byť presvedčené, že dochádza k masívnemu 

porušovaniu ľudských práv zo strany nepriateľského štátu a preto by vojenské akcie mali byť 

použité až v krajnom prípade, po vyčerpaní všetkých diplomatických a ekonomických 

prostriedkov. Zároveň dodal, že intervenujúce strany si musia byť v takýchto situáciách isté, že sú 

schopné vojenskú akciu dotiahnuť do úspešného konca, aby nedošlo ešte k väčšiemu chaosu 

v postihnutom regióne (Mchugh, 2010, s. 470-471; Blair, 1999).     

 Aj napriek nespochybniteľnej snahe premiéra Blaira sa zdalo, že jeho záujem do značnej 

miery prevyšoval záujem prezidenta Clintona, angažovať sa v tomto konflikte. V máji 1999 sa 

obaja  lídri dostali do rozporu, ohľadom vhodnosti vyslania vojakov do konfliktu v Kosove. 

Premiér Blair, sa v tomto ohľade snažil presvedčiť Clintona, aby zapojil americké vojenské 

jednotky s úmyslom, aby bola hrozba vojenského útoku v očiach Miloševiča dôveryhodnejšia (Xu, 

2017, s. 73).             

  Prezident Clinton  nezdieľal záujem premiéra Blaira vyslať veľké množstvo vojenských 

jednotiek do tohto konfliktu, pretože bol na domácej politickej scéne pod veľkým tlakom zo strany 

senátu,  kvôli afére s Monikou Lewinsky a zároveň sa obával, že konflikt v Kosove, by mohol 

nabrať podobnú trajektóriu ako ten z Vietnamu (Dumbrell, 2006, s. 146).     

  Blair naďalej tlačil  na prezidenta Clintona, aby vyslal vojenské jednotky, ktorý však túto 

žiadosť kvôli zmieneným dôvodom zamietol. Napriek tomu sa však NATO rozhodlo, vykonať 

vojenskú operáciu, ktorá zahŕňala intenzívne bombardovanie srbských pozícii. Prezident Clinton 

sa v tomto ohľade rozhodol poskytnúť najväčšie množstvo vojenskej techniky, kde takýmto 

spôsobom sa snažil o vyriešenie tejto krízy. (Xu, 2017, s. 72-73) Zároveň je nevyhnutné 

konštatovať, že bez vojenského nasadenia Spojených štátov, by vojenská operácia NATO 

pravdepodobne nedosiahla úspešné ukončenie, pretože by pre Miloševiča nepredstavovala tak 

veľkú hrozbu a ktorej by pravdepodobne bol schopný odolať. Z toho dôvodu boli americké 

bombardéry kľúčové pri potlačení tejto humanitárnej krízy v Kosove, ktorú sa podarilo ukončiť v 

júni 1999 (Roberts, 1999, s. 116-118).         

 Zatiaľ čo USA poskytli väčšinu vojenského nasadenia na spoločnú akciu NATO, pre jej 

úspešný výsledok bolo kľúčové zapojenie Tonyho Blaira. V tomto kontexte je potrebné uviesť, že 

keď prezident Bill Clinton nebol ochotný nasadiť pozemné sily, bol to práve Blair, ktorý zohrával 

kľúčovú rolu pri plánoch na spoločnú leteckú akciu a tlačil na Clintona, aby vykonal aspoň 

rozsiahly letecký útoku proti Miloševičovi. Z toho dôvodu je možné konštatovať, že aktivita 
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Tonyho Blaira v tejto záležitosti mala nepochybne veľký význam v dosiahnutí zastavenia 

etnických čistiek (Dumbrell, 2006, s. 146-7).       

 Aj napriek tomu, že bolo v čase kosovského konfliktu vidieť vo vzájomných vzťahoch 

medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou značné napätie, je možno konštatovať, že z celkového 

hľadiska tento konflikt toto angloamerické spojenie zblížil, pretože spoločné kooperovali 

s úmyslom chrániť liberálne hodnoty, ktoré obidva národy presadzovali. Berúc do úvahy všetky 

faktory je možné uviesť, že mier, ktorý sa dosiahol v Kosove v roku 1999, bol čiastočne dosiahnutý 

aj s pričinením ich vzájomných vzťahov. Z pohľadu Blaira, Kosovo preukázalo účinnosť 

„atlantického mosta“ a spojenectva medzi USA a Spojeným kráľovstvom, v kontexte špeciálneho 

vzťahu (Dumbrell, 2006, s. 147). 

 

2.3.4 Nezhody na konci obdobia Billa Clintona a zhodnotenie ich 

vzájomného  vzťahu 

V roku 1999 došlo k určitým problémom vo vzájomnom vzťahu kvôli obchodným sporom 

medzi Európskou úniou (za ktorou stála Veľká Británia) a Spojenými štátmi, ktorý sa týkal 

banánov, hovädzieho mäsa a biotechnológií (Granville, 1999). Zároveň medzi oboma stranami 

vznikol spor, ktorého predmetom bola svetová obchodná organizácia, pretože obe krajiny sa 

pozerali rozdielne na záležitosť veľkosti kompetencií tejto organizácie (Dumbrell, 2006, s. 147). 

  Ďalšou problematickou záležitosťou bolo Clintonové odmietanie viacerých 

medzinárodných zmlúv, za ktorými stála aj Veľká Británia, ako napríklad odmietnutie 

medzinárodných dohôd o  protokole z roku 1997 o klíme, dohoda o zákaze umiestňovania mín, 

zmluva o biodiverzite, mechanizmus overovania zmluvy o kontrole biologických zbraní, zmluva o 

zákaze detských vojakov a zmluva o štatúte Medzinárodného trestného súdu. V tomto ohľade sa 

britskej administratíve nepáčili kroky Clintona, ktorý sa v jeho posledných momentoch v úrade 

prezidenta začal uchyľovať k unilateralizmu (Baylis, 2006. s. 69).    

 Aj napriek vzájomným nezhodám, vzťah medzi oboma lídrami bol počas celého trvania 

administratívy Billa Clintona veľmi pozitívny. Ich partnerstvo bolo odolné, pretože čerpalo zo 

svojej povahy priateľských a kvalitných pracovných vzťahov. Zároveň normatívnou oblasťou pre 

tento vzťah, bola ich politická a ideologická blízkosť, ktorá bola upevnená blízkosťou straníckych 
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príslušností oboch prezidentov, pretože obaja zdieľali veľmi podobne politické názory v kontexte 

stredo-ľavej politickej orientácie (Dumbrell, 2006, s. 141-7).     

 Taktiež dôležitým pojítkom v ich vzájomnom vzťahu, bolo nasledovanie modelu „tretej 

cesty“, ktorý znamenal presadzovanie politických cieľov, založenom na spoločnej viere v liberálny 

globalizmus. Zároveň boli obaja lídri lojálnymi partnermi v zahraničnej politike, pretože spolu 

úzko kooperovali v krízach, ako bol Irak a Kosovo a zároveň premiér Blair, vítal angažovanosť 

prezidenta Clintona, v otázkach Severného Írska. Berúc do úvahy všetky tieto faktory je možné 

vysloviť názor, že v tomto období sa podarilo po dlhej dobe vrátiť „special relationship“ na vysokú 

úroveň vďaka ich priateľskému vzťahu, ktorá znamenala že, pre obidva štáty predstavovalo toto 

spojenectvo elementárnu časť svojej zahraničnej politiky (Dumbrell, 2006, s. 141-7). 
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3. Špeciálny vzťah počas vlády Georga Busha  

3.1 Neisté začiatky spojenectva medzi Georgom Bushom a Tonym 

Blairom 

Po prezidentských voľbách v Spojených štátoch v roku 2000 sa vo Veľkej Británii vyskytli 

obavy, že zvolenie administratívy Georga W. Busha, bude predzvesťou ochladenia anglo-

amerických vzťahov (Marsh, Baylis, 2006 s. 186). Hlavným argumentom pre vyslovenie tohto 

názoru bol fakt, že títo dvaja politici zastávali dve diametrálne odlišné politické ideológie. 

Súčasťou toho bolo zjavné liberálne pozadie Tonyho Blaira, ako stredo-ľavicového politika 

a neokonzervatívna ideológia Georga W. Busha ako pravicového politika čo spôsobilo, že obaja 

lídri mali v zásadných otázkach smerovania štátu diametrálne odlišné názory (Laidlaw, 2011, s. 3). 

 Ďalším negatívnym faktorom pre „special relationship“ bol fakt, že Bush sa obklopil úzkym 

okruhom ľudí, medzi ktorých patrili napríklad Dick Cheney v pozícií viceprezidenta, Donald 

Rumsfeld ako minister obrany a jeho zástupca Paul Wolfowitz, ktorých podobne ako prezidenta 

len ťažko označiť za „anglofilov“. Preto je možné uviesť, že tento úzky okruh osôb okolo 

prezidenta Busha neprejavoval  v rámci „špeciálneho vzťahu“ veľkú náklonnosť k Veľkej Británii 

a skôr sa zameriavali na unilateralistické záujmy Spojených štátov (Mckercher, 2017.s. 119). 

 Z uvedených dôvodov premiér Blair čelil dileme, ako najlepšie zaistiť kontinuitu 

v pokračovaní anglo-amerického špeciálneho vzťahu, pretože si uvedomoval, že existovalo medzi 

nimi len veľmi málo spoločných ideologických východísk. Blair bol naďalej oddaný „špeciálnemu 

vzťahu“, bol však znepokojený tým, ako bude prebiehať kooperácia s budúcim prezidentom 

Bushom, ktorého názory sa javili ako diametrálne odlišné od jeho vlastných (Laidlaw, 2011, s. 3). 

Clinton však predtým ako opustil úrad prezidenta, poradil premiérovi Blairovi, aby nadviazal s 

novým prezidentom úzky vzťah so slovami: „buď jeho najlepším priateľom“. V tomto ohľade 

dosluhujúci prezident Clinton nabádal svojho blízkeho priateľa Blaira, aby sa od začiatku snažil 

o čo najlepšie vzťahy s republikánom Bushom (Dyson, 2009, s. 70).   

 Blairovi sa v tomto ohľade určite nedala vytknúť snaha, pretože od začiatku vykonával 

nespochybniteľnú iniciatívu na zachovaní angloamerického spojenectva. O tom svedčí jeho 

konanie, pretože ešte pred tým než sa guvernér Bush stal prezidentom, premiér Blair zostal v čase 

prezidentskej kampane neutrálny a nadviazal s volebným tímom prezidenta Busha kontakt, 
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s úmyslom pokračovania kontinuity dobrých pracovných vzťahov medzi oboma štátmi za 

predpokladu, že by sa vtedajší texasky guvernér stal prezidentom. Premiér Blair  sa snažil poučiť 

z chyby Johna Majora z roku 1992, ktorý verejne podporil republikánskeho kandidáta Busha 

staršieho, čo od začiatku spôsobilo negatívnu atmosféru vo vzťahu medzi Majorom a Clintonom 

(Laidlaw, 2011, s. 3).          

 Pri prvom oficiálnom stretnutí vo februári 2001, v prezidentskom sídle Camp David sa 

zdalo, že medzi týmto dvoma lídrami by sa mohol vytvoriť dobrý produktívny vzťah. Prezident 

Bush sa aspoň verejne snažil vyjadriť podporu „special relationship“ keď uviedol, že jeho 

administratíva bude maximálne oddaná špeciálnemu vzťahu a zároveň veril, že toto spojenectvo 

dokáže spraviť vo svete rozdiel. Premiér Blair taktiež vyjadril potrebu pretrvania tohto 

transatlantického spojenectva pričom uviedol, že toto spojenectvo bude v budúcnosti pokračovať, 

pretože obe krajiny majú rovnaké hodnoty a nazeranie na spoločné problémy (The President's 

News Conference..., 2001).         

 Výsledky prvého oficiálneho stretnutia medzi oboma lídrami sa zdali byť relatívne 

pozitívne, pretože obaja lídri dokázali nájsť porozumenie v mnohých zásadných otázkach. V tomto 

kontexte premiér Blair vynaložil veľké diplomatické úsilie na ubezpečenie nového amerického 

prezidenta nielen o tom, že projekt novovznikajúcich európskych síl nebude podkopávať štatút 

aliancie NATO, ale sa zároveň premiér Blair zaviazal k tomu, že podporí snahy Spojených štátov 

na vytvorenie spoločného štítu protiraketovej obrany. Návšteva vyzdvihla najmä odhodlanie 

Tonyho Blaira, zachovať úzke väzby z minulosti v podobe špeciálneho vzťahu (Baylis, 2006. s. 

69).            

 Zároveň Blair bol posilnený názorom, že na moderovanie amerického prístupu k svetovej 

politike, je potrebný britský hlas vo Washingtone. Tento názor Blaira bol upevnený tým, že po 

klimatickom samite v Göteborgu, vznikli medzi európskymi lídrami a prezidentom Bushom spory, 

ako najlepšie riešiť klimatickú situáciu. V tomto ohľade videl premiér Blair príležitosť, ako naďalej 

môže Veľká Británia pôsobiť ako „transatlantický most“ medzi Spojenými štátmi a Európskymi 

spojencami (Wallace, Oliver, 2005, s. 168).        

 Aj napriek relatívne úspešnému prvému stretnutiu medzi oboma lídrami, britská vláda bola 

znepokojená americkým unilateralizmom voči Veľkej Británii a ďalším európskym spojencom. 

Americká administratíva pokračovala vo svojich unilateralistických aktivitách, v podobe 

odmietania medzinárodných dohôd, ktoré už pred tým odmietla Clintonova administratíva. 
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Zároveň Spojené štáty zmenili názor na spoločný protiraketový štít s Európou a prišli so 

samostatným projektom protiraketovej obrany, ktorý mal chrániť len Spojené štáty namiesto 

spoločného plánu, ktorý zahŕňal aj Veľkú Britániu. Tieto kroky boli zo strany britskej vlády 

vnímané negatívne, no aj napriek tomu, bol predseda vlády Blair odhodlaný, zabezpečiť 

nadviazanie dobrých vzťahov s novým prezidentom a jeho úzkym tímom (Wallace, Oliver, 2005, 

s. 168). Spojeným štátom sa zas na druhej strany nepáčili kroky premiéra Blaira, ktorý sa 

v súvislosti s NATO, snažil o vytvárania užších vzťahov medzi Vladimírom Putinom a NATO 

(Sharp, 2004, s. 62).          

 Zároveň sa medzi členmi oboch administratív nevytvorili najlepšie pracovné vzťahy, 

pretože väčšina britskej administratívy bola presvedčená, že unilateralizmus je hlboko zakorenený 

vo väčšine úzkeho tímu prezidenta Busha. V tomto ohľade sa vyjadril napríklad britský minister 

zahraničia Jack Straw, ktorý údajne označil Johna Boltona, štátneho tajomníka a hlasného zástancu 

„amerikanizmu“ v zahraničnej politike za „nočnú moru“ pre kooperáciu s Veľkou Britániou 

(Kampfner, 2003. s. 97).         

 Zároveň Bush vyvolal miernu kontroverziu potom, čo svoju prvú európsku návštevu 

absolvoval namiesto Veľkej Británie v Španielsku. Odpoveď Blairovej vlády na tieto ťažkosti 

spočívala v opätovnom potvrdení úlohy „atlantického mosta“ a viere, že sa mu podarí nadviazať 

lepšie vzťahy s americkými partnermi. Pravdepodobne aj vďaka vytrvalej pozícii Veľkej Británie, 

ako podporovateľa transatlantického spojenectva, sa v polovici roku 2001 podarilo obmäkčiť 

administratívu Spojených štátov, v dôsledku čoho Washington ustúpil z niektorých svojich 

unilateralistických pozícií. Výsledkom bola ponuka Spojených štátov voči Veľkej Británii, na 

zdieľanie protiraketovej technológie a vytvorenie spoločného štítu vzdušnej obrany. Ďalším 

pozitívnym krokom zo strany Washingtonu bolo, že na naliehanie Veľkej Británie, sa obnovili 

rokovania o severokórejskom jadrovom programe, a taktiež prezident Bush nakoniec ocenil snahu 

Veľkej Británie, o užšiu kooperáciu s Ruskom v rámci aliancie NATO (Dumbrell, 2006, s. 149-

150).  

 

3.1.2 Oživenie vzťahu prostredníctvom spoločnej vojny proti terorizmu 

 Kooperácia v kontexte špeciálneho vzťahu sa ešte viac prehĺbila po teroristických útokoch 

Al-Kájdy z jedenásteho septembra, kedy táto teroristická skupina zaútočila na svetové obchodné 
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centrum v New Yorku a na budovu Pentagonu vo Washingtone. Britská administratíva na čele 

s premiérom Blairom poskytla Spojeným štátom všetku podporu, pričom britský premiér Blair bol 

okamžite prominentný vo vyjadrovaní sympatií Spojeným štátom a podpory vzniku novej 

protiteroristickej medzinárodnej koalície (Ellis, 2009, s. 61).      

 Premiér Blair okamžite odsúdil tieto útoky a vyjadril úmysel v spoločnom boji proti 

terorizmu keď uviedol: „Nejde o boj medzi Spojenými štátmi americkými a terorizmom, ale o boj 

medzi slobodným a demokratickým svetom a terorizmom. Preto tu v Británii stojíme bok po boku s 

našimi americkými priateľmi v tejto hodine tragédie a neskončíme dokým toto zlo nebude vytlačené 

z nášho sveta.“ (Blair, 2001). Premiér Blair si od začiatku uvedomoval nevyhnutnosť poskytnutia 

všetkej podpory pre Spojené štáty, pretože podľa neho tieto útoky neboli iba útokmi proti 

Spojeným štátom, ale boli to útoky proti celému západnému svetu, najmä proti anglosaským 

ideálom života, slobody a hodnôt (Colucci, 2009, s. 197).      

 Pár dni po týchto útokoch sa premiér Blair, skontaktoval s prezidentom Bushom,  kde mu 

predniesol myšlienky vlastného plánu, v ktorom načrtol svoj pohľad riešenia situácie kde zdôraznil 

potrebu multilateralizmu, vzájomného zdieľanie spravodajských informácií, ale zároveň 

aj zdôraznil možnosť vojenskej intervencie proti nepriateľom (Seldon, 2005,s. 489-493).   

 Premiér Blair však vyzval prezidenta Busha, aby Spojené štáty nekonali skôr, dokým 

z dôkazov nebude jasne vyplývať, že za týmto teroristickým útokom je skupina Al-Kájda. Premiér 

Blair taktiež radil Bushovi, aby vybudoval širokú medzinárodnú koalíciu boja proti terorizmu, 

ktorá by mala legitímny mandát medzinárodného spoločenstva. Celkovo sa Blair snažil, poskytnúť 

neskúsenému prezidentovi komplexnú stratégiu pre Blízky východ, ktorá kládla veľký dôraz na 

využitie multilateralistických prostriedkov (Campbell, 2007, s. 567). Blair si preto uvedomoval 

nevyhnutnosť vytvorenia širokej medzinárodnej koalície ktorá by bojovali proti terorizmu, 

prostredníctvom čoho sa v priebehu ôsmych týždňov, stretol s 54 lídrami krajín s cieľom ich 

presvedčiť o potrebnosti zapojenia sa do tejto koalície (Riddel, 2003, s. 161).   

  V tomto období sa medzi Blairom a Bushom vytvorilo puto osobných vzťahov, pretože 

prezident Bush ocenil, ako veľmi je premiér Blair angažovaný v spoločnému boj proti terorizmu. 

Krátko pred konfliktom v Afganistane, Blair bol označený za „amerického hlavného zahraničného 

veľvyslanca“, ktorý sa pokúša multilateralizovať vojnu proti terorizmu a vykonať inváziu do 

Afganistanu čo najkooperatívnejším spôsobom (Dumbrell, 2004, s. 440).    

 Invázia do Afganistanu nadobudla požadovanú legitimitu po tom, čo britská vláda 
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zverejnila dôkazy, ktoré potvrdzovali, že za útokmi v Spojených štátoch je zodpovedná Al-Kájda. 

Zároveň na základe týchto informácií Londýn tvrdil, že hnutie Taliban ukrýva Bina Ládina a jeho 

sieť Al-Kájdu, ktorého odmietli vydať na základe rezolúcie OSN 1267. Veľvyslanec USA pri OSN 

John Negroponte 7. októbra 2001 oznámil, že USA spoločne s inými štátmi sa dovolávajú svojho 

práva sebaobrany podľa článku 51 Charty organizácie OSN a podnikne kroky v podobe vojenskej 

invázie proti organizácií Al-Kájdy a režimu Tálibánu v Afganistane (Katselli, Shah, s. 246). 

  Spojené štáty a Veľká Británia zahájili 7. októbra 2001, vojenskú inváziu do Afganistanu 

s názvom „trvalá sloboda“, ktorá sa začala vzdušnými útokmi na územie ovládané Tálibánom, 

a neskôr využila veľké množstvo britských a amerických vojenských jednotiek. Táto vojenská 

invázia znamenala začiatok „vojny proti terorizmu“ prezidenta Georgea W. Busha a jej hlavným 

cieľom bolo zvrhnutie režimu Tálibánu a dolapenie Usámu bin Ládina, strojcu útokov z 11. 

septembra (Katselli, Shah, s. 246).         

  Premiér Tony Blair v tomto ohľade zohral dôležitú rolu, pretože neváhal poskytnúť tejto 

misii druhé najväčšie množstvo vojakov a materiálnej pomoci. Zároveň americké a vojenské 

jednotky bojovali po boku širokej koalície 10 štátov a afganskej severnej aliancie, ktorá bola 

podporovaná západom (Xu, 2017, s. 74). Potom čo sa NATO pripojilo k britským a americkým 

jednotkám v Afganistane, došlo k prelomu v tomto konflikte, pretože sa spoločným silám podarilo 

poraziť Tálibán, ktorý od toho momentu začal partizánsku kampaň, pripomínajúcu proti-ruské 

operácie, po decembri 1979 (Mckercher, 2017, s. 119).       

 Aj napriek tomu, že Tálibán bol porazený a zbavený moci, ich prítomnosť a  aktivity 

v tomto smere marili úsilie o nastolenie novej demokratickej vlády. V decembri 2001, však OSN  

s cieľom rekonštrukcie štátu  ustanovila vznik jednotiek ISAF, pod vedením Organizácie 

Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktoré mali pomáhať afgánskej vláde podporovanou západom, 

v jej úsilí o kontrolu a rekonštrukciu krajiny. Táto misia mala však len čiastočný úspech, pretože 

Tálibán stále vykonával násilné útoky a zároveň sa americkým a britským jednotkám nepodarilo 

dolapiť Usámu Bin Ládina (Ellis, 2009, s. 32-33).  

 

3.1.3 Tandem Bush-Blair v boji proti Husajnovmu  Iraku 

V roku 2002 sa Spojené štáty a Veľká Británia domnievali, že režim Saddáma Husajna 

nedodržiava nariadenia OSN v oblasti jadrového výskumu a aktívne podľa ich získaných 
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informácií mal pracovať na vývoji zbraní hromadného ničenia. Tieto tvrdenia boli Irakom 

odmietnuté a samotní inšpektori OSN nemohli nájsť dôkazy o tom, že by Saddám Husajn 

vykonával akékoľvek aktivity v tejto oblasti. Prezident Bush odmietal prijať závery inšpektorov, 

ktorí nenašli jediný dokaz, no aj napriek týmto tvrdeniam začal plánovať vojenskú inváziu, ktorá 

mala za cieľ zmenu režimu v Iraku (Ellis, 2009, s. 136). Na stretnutí v roku 2002, premiér Blair a 

prezident Bush diskutovali o budúcich krokoch voči Iraku, kde mu prezident Bush oznámil, že je 

pripravený vojensky zasiahnuť voči irackému režimu a zároveň vyjadril jeho úmysel, 

v nevyhnutnom prípade vykonať aj zmenu režimu (Bluth, 2004, s. 875).    

  Blair sa staval voči tejto potencionálnej invázií pozitívne, pretože jeho cieľom v tomto 

ohľade bolo, posilniť britskú pozíciu ako partnera vo Washingtone, čím by sa prehĺbil ich 

„špeciálny vzťah“ (Dumbrell, 2006, s. 214). V poslednom rade Blair taktiež veril, že kvôli 

násilným skutkom Saddáma Husajna v jeho krajine, je vojenská intervencia správna a oprávnená 

(Bluth, 2004, s. 875).           

 Na druhej strane vláda z Downing Street, verila v potrebnosť legitimizácie intervencie 

prostredníctvom rezolúcie OSN, aby sa jej podarilo získať domácu podporu a udržala svoj obraz 

spravodlivého spojenca voči partnerským štátom. Prezident Bush nebol veľkým fanúšikom 

zapojenia OSN do tohto procesu a chcel vykonať túto inváziu unilaterálnym spôsobom (Wallace, 

Oliver, 2005, s. 170).           

 Podstatný prielom ktorý predchádzal vojenskej invázií do Iraku, bol prejav prezidenta 

Busha v roku 2002, kedy označil Irak spolu s Iránom a Severnou Kóreu za „os zla“. George Bush 

pri tomto prejave uviedol, že tieto krajiny kvôli ich vývoju zbraní hromadného ničenia a podpore 

medzinárodného terorizmu predstavujú ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Zároveň 

prezident Bush dodal, že spolu s ich úzkymi partnermi, medzi ktorých nepochybne patrí aj Veľká 

Británia, budú spoločne bojovať proti terorizmu a hrozbe, ktorú v tom čase predstavoval podľa 

neho aj Irak (President Delivers State of the Union Address, 2002).     

 S cieľom získať pre túto vojenskú inváziu požadovanú legitimitu, využili obe krajiny svoje 

spravodajské služby, ktorých hlavných cieľom bolo získať potrebné dôkazy o jadrových aktivitách 

Saddáma Husajna. Dňa 24. septembra 2002, zverejnil premiér Blair dokumentáciu, ktorej obsahom 

mali byť informácie, že britská spravodajská služba MI6 má dôkazy o tom, že Irak disponuje 

chemickými a biologickými zbraňami a že sú ich pripravení použiť do 45 minút. Zároveň obsahom 

tejto správy bolo, že Iraku sa podarilo zadovážiť obohatený urán v africkom štáte Niger, ktorý bol 
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kľúčový pri vývoji zbrane hromadného ničenia. Na túto správu britskej tajnej služby nadviazala 

americká tajná služba CIA, ktorá prišla s obdobným materiálom, kde potvrdila britské tvrdenia 

o irackom vlastníctve chemických a biologických zbraní (Svendsen, 2010, s. 130).   

  Blair však trval na tom, že tento vojenský konflikt musí kvôli legitimite v očiach verejnosti 

a iných štátov, získať vydanie rezolúcie OSN proti Iraku. Aj vďaka vytrvalému naliehaniu premiéra 

Blaira o nevyhnutnosti rezolúcie OSN, bola Organizáciou spojených národov neskôr schválená 

rezolúcia 1441, ktorá poskytla režimu Saddáma Husajna, poslednú možnosť spolupráce v podobe 

súčinnosti s jadrovými inšpektormi OSN (Bluth, 2004, s. 879-880). Táto rezolúcia však 

neposkytovala Spojeným štátom a Veľkej Británii autorizáciu na vojenský zásah, čo prezidenta 

Busha iritovalo, keďže veľmi tlačil na vykonanie vojenskej operácie proti Iraku (Sharp, 2004, s. 

65).            

 Kvôli tlaku, ktorý vytvorila táto rezolúcia, Irak povolil prístup inšpektorov OSN do svojej 

krajiny, výsledkom čoho však bolo, že nenašli žiadny dôkaz o tom, že by Irak pracoval na vývoji 

zbraní hromadného ničenia. Aj napriek týmto zisteniam, sa prezident Bush a premiér Blair snažili 

nájsť spôsob, akým by mohli vojensky zasiahnuť proti irackemu režimu (Ellis, 2009, s. 137). 

Prezident Bush nevidel potrebu dosiahnutia ďalšej rezolúcie OSN a volal po unilaterálnom útoku, 

bez podpory medzinárodného spoločenstva (Ellis, 2009, s. 71).      

 Veľká Británia oponovala tomuto kroku a snažila sa iniciovať ďalšiu rezolúciu OSN, ktorá 

by poskytovala mandát na vykonanie vojenskej operácie. Aj napriek tomu, že prezident Bush nebol 

zástanca druhej rezolúcie, prezident Bush podnikol snahu o získanie ďalšej rezolúcie OSN. 

V tomto prípade, sa snaha prezidenta Busha, považovala skôr za akýsi druh priazne voči premiérovi 

Blairovi, keďže čelil na domácej scéne značným protestom obyvateľstva a politickému tlaku 

(Wallace, Phillips 2009, s. 276). Takúto spoločnú rezolúciu, sa však na pôde Bezpečnostnej rady 

nepodarilo prijať, pretože niektorí členovia odmietli podporiť takúto vojenskú akciu, pretože 

nevideli dostatočný dôvod na vojenský zásah (Ellis, 2009, s. 137).    

 Napriek diskusii o spornej legitimite preventívneho útoku voči režimu Saddáma Husajna 

a rozsiahlemu odsúdeniu britskej verejnosti, bola Blairova administratíva ochotná podstúpiť riziká, 

ktoré predstavovala neautorizovaná intervencia do Iraku, v podobe ohrozenia svojej pozície 

dôveryhodného partnera na medzinárodnej scéne. Hlavným dôvodom prečo bola Británia ochotná 

toto riziko podstúpiť bol fakt, že britská vláda v tomto smere videla spôsob, ako by dokázala 

ovplyvňovať americkú politiku a priviesť ju k multilteralizmu (Baylis, 2006. s. 70).  
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 Spojené štáty spolu s Veľkou Britániou sa začali pripravovať na vojenskú inváziu bez 

podpory Bezpečnostnej rady OSN. 17. marca 2003 boli zastavené všetky diplomatické aktivity zo 

strany Veľkej Británie a Spojených štátov a zároveň boli z Iraku evakuovaní inšpektori OSN. 

V tom čase sa v britskom parlamente konala rozprava o vládnom návrhu na podporu vojenskej 

akcie v Iraku, ktorý bol potom schválený v pomere 412 proti 149 hlasujúcich (Ellis, 2009, s. 137).

 Po týchto udalostiach začala 20. marca 2003 operácia „Iracká sloboda“, vedená Spojenými 

šatmi a Veľkou Britániou, ktorej mandát zahŕňal odzbrojenie Iraku zbraňami hromadného ničenia, 

ukončenie podpory terorizmu Saddámom Husajnom a oslobodenie irackeho ľudu. Operácia vedená 

americkým generálom Tommym Franksom, zahŕňala masívne bombardovanie kľúčových miest 

a zapojenie veľkého množstva pozemných jednotiek z oboch strán (Ellis, 2009, s. 138).   

 Do 9. apríla 2003 prevzali kontrolu nad Bagdadom v dôsledku čoho, prezident Saddám 

Hussajn utiekol pred spravodlivosťou a koaličné sily oboch krajín začali operácie, proti 

zostávajúcim irackým jednotkám. Po tom, čo spojenecké jednotky postupne začali získavať 

kontrolu nad Irakom, Paul Bremer bol menovaný za amerického vyslanca v Iraku a pracoval s 

britským vyslancom Jeremym Greenstockom, ktorých cieľom bolo vytvorenie prechodnej vlády v 

Iraku. Saddám Husajn bol zajatý v Iraku v decembri 2003, neskôr postavený pred súd, uznaný 

vinným zo zločinov proti ľudskosti a popravený 30. decembra 2006 (Ellis, 2009 s. 138).  

 Anglo-americké rozhodnutie v otázke podniknutia invázie do Iraku bolo kritizované kvôli 

tomu, že nedokázalo presvedčiť medzinárodné spoločenstvo v tejto otázke, pretože toto 

spojenectvo vykonalo unilateralistickú intervenciu bez medzinárodného konsenzu (Azubuike, 

2005, s. 125-126). Čo však podkopávalo autoritu anglo-americkej invázie bol fakt, že potom čo 

toto spojenectvo skoncovalo s režimom Saddáma Husajna, sa nenašli žiadne dôkazy o tom, že by 

iracký režim disponoval akýmikoľvek zbraňami hromadného ničenia. Preto sa obe krajiny, najmä 

však Veľká Británia stala terčom útokov zo strany iných štátov, ktoré tvrdili, že táto invázia bola 

nelegitímna (Xu, 2017, s. 77).         

 Vojna navyše hlboko polarizovala medzinárodné spoločenstvo a zdôraznila rastúcu 

priepasť medzi Európou a Spojenými štátmi. Dedičstvom tejto invázie pre Spojené kráľovstvo bolo 

obdobie, v ktorom Británia naštrbila dôveru svojich európskych spojencov v smerovaní  

jej zahraničnej politiky a zároveň jej smerovanie ako „mostu“ medzi Spojenými štátmi a Európou 

bolo stratené, pretože Británia bola v tomto období považovaná za zaujatého podporovateľa 

politiky prezidenta Busha (Dunn, 2011, s. 7). 
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3.1.4 Presadzovanie Blairovej agendy ako odplata za vojnu v Iraku 

Potom, čo Veľká Británia jasne prezentovala svoj záväzok lojálneho spojenca pri invázií 

v Iraku, Blair sa snažil tlačiť na prezidenta Busha, aby mu poskytol podporu pri záležitostiach, 

ktoré si stanovil ako súčasť jeho zahranično-politickej agendy. Premiér Blair, sa týmito iniciatívami 

snažil  o zlepšenie „imidžu“ Veľkej Británie vo svete, ktorý bol značne narušený po kontroverznom 

zapojení Veľkej Británie do tohto konfliktu. Washington si bol vedomý tohto záväzku, a preto sa 

pri niekoľkých príležitostiach snažil oplatiť ich podporu, ktorú vynaložili pri vojne v Iraku 

(Wallace, Phillips, 2009, s. 277).         

 Táto snaha americkej administratívy sa dá ilustrovať pri obnovení palestínskeho mierového 

procesu, kedy prezident Bush poskytol podporu premiérovi Blairovi v tejto záležitosti. Na druhej 

strane, Washington nikdy nebol ochotný ísť za hranice svojich záujmov a poskytnúť Británii 

skutočne plnú podporu, čo sa ukázalo aj v tomto prípade. Na začiatku sa Washington síce snažil 

pomôcť premiérovi Blairovi v tejto záležitosti, dokonca v roku 2004 zverejnil tzv. „mapu 

mierového procesu“ ktorá mala slúžiť na dosiahnutie trvalého prímeria (Riddell , 2003, s. 238).  

 Zároveň aj napriek tomu, že prezident Bush vysielal pozitívne signály a zároveň hovoril 

o možnosti, že by do štyroch rokov mohol vzniknúť Palestínsky štát, jeho iniciatíva bola nakoniec 

vyhodnotená ako neúprimná, pretože odmietal presadiť iniciatívu premiéra Blaira, pretože si týmto 

krokom nechcel znepriateliť ich ďalšieho verného spojenca, Izrael. Zároveň podľa mnohých 

zákulisných informácií, bol prezident Bush pod značným vplyvom židovskej lobby, čo 

v konečnom dôsledku spôsobilo, že sa nakoniec priklonil na stranu Izraela. Úroveň Bushovho 

odhodlania, potrebného na dosiahnutie trvalého mierového riešenia v Palestíne preto nikdy neprišla 

(Seldon, 2008, s. 317–319).          

  Ďalším regiónom, kde sa premiér Blair snažil angažovať bola Afrika, pretože v priebehu 

roku 2004 začal Blair tlačiť prezidenta Busha k tomu, aby zvýšil materiálnu podporu pre tento 

kontinent. Zároveň sa premiér Blair snažil o to, aby mu jeho americký náprotivok Bush poskytol 

podporu v agende, ktorá sa týkala oddlžovania najchudobnejších krajín sveta. Americkej 

administratíve sa však nepáčil rozsah pomoci, ktorú navrhovala britská administratíva, pretože 

prezident Bush sa domnieval, že finančná pomoc, ktorá bola prijatá za jeho vlády vo vzťahu 

k tretím krajinám bola dostatočne veľká. Premiér Blair bol v tomto kontexte, podobne ako pri 

otázke palestínskeho mierového procesu značne frustrovaný, pretože sa nedočkal dostatočnej 

„reparácie“ za podporu vo vojnách v Afganistane a Iraku (Dumbrell, 2006, s. 157-158). 
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 Premiér Blair sa v roku 2004 znova dostal pod tlak verejnosti kvôli spojenectvu 

s prezidentom Bushom, a to kvôli prípadu britských väzňov v americkom väzenskom zariadení 

Guantánamo. Blair sa stal terčom domácej kritiky za svoju neschopnosť presvedčiť prezidenta, aby 

prepustil niekoľko britských občanov z amerického väzenia. Britský premiér bez ohľadu na svoje 

priateľské vzťahy s prezidentom Bushom, kritizoval americké zariadenie Guantánamo na Kube. 

Na naliehanie premiéra Blaira, boli z Bushovej strany urobené niektoré ústupky, keď boli z tohto 

väzenia prepustení a vydaní niektorí teroristi, ktorí mali britské občianstvo (Blair Calls for an End 

to Guantammo..., 2004).         

 Možno aj kvôli predošlej nevôli prezidenta Busha, poskytnúť pomoc premiérovi Blairovi 

v otázkach Afriky a Palestíny, sa premiér Blair v kontexte diskutovanej klimatickej politiky 

postavil na stranu Európy, pretože sa týmito krokmi snažil priblížiť k európskym partnerom. 

V tomto kontexte na samite G8, ktorý sa konal v Škótsku, Veľká Británia stála za svojimi krokmi 

vo vzťahu k ekonomickej podpore voči Afrike a klimatickým záležitostiam. Spojené štáty 

podporili iba jeden z dvoch Blairových cieľov, pretože síce podporili zvýšenie ekonomickej 

pomoci pre africké krajiny, neposkytli však podporu Veľkej Británii v klimatických otázkach 

a naďalej odmietali napríklad presadenie Kjótskeho protokolu (Blair back at G8 summit... ,2006).

  Kritika Blairovej administratívy pokračovala po tom, čo spolu s prezidentom Bushom 

podporil inváziu Izraela do Libanonu v roku 2006. Premiér Blair, v súvislosti s touto otázkou 

odcestoval do Washingtonu, aby spolu s prezidentom prebrali spoločný postup. Na tomto stretnutí 

sa obaja lídri dohodli, že je nevyhnutné poskytnúť podporu Izraelu, a preto Hizballáh musel byť 

podľa nich odzbrojený. Premiér Blair bol v tomto kontexte kritizovaný, že bezvýhradne podporil 

pozíciu Spojených štátov, čím sa postavil proti väčšine štátov Európskej únie, ktoré žiadali mierové 

riešenie sporu (Marsden, Hyland, 2006).       

 V kontexte nepopulárnej zahraničnej politiky premiéra Blaira, ktorého pokles popularity, 

súvisel aj s úzkym vzťahom s prezidentom Bushom, a mnohým nepopulárnym krokmi, najmä v 

podobe vojenskej invázie do Iraku, došlo v roku 2007 k jeho rezignácií na post premiéra Veľkej 

Británii. Prezident Bush vyjadril ľútosť nad odchodom premiéra Blaira, pričom ho označil za 

dobrého priateľa  a taktiež, ocenil jeho osobné kvality keď uviedol: "Je to politická osobnosť 

schopná myslieť za horizontom. Je to dlhodobý mysliteľ." (Tempest, 2007). 
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3.1.5 Zhodnotenie vzťahu počas administratívy Blaira a Busha 

Vo všeobecnosti je možné uviesť, že medzi týmito dvoma lídrami sa podarilo vybudovať 

veľmi blízke puto, osobných a priateľských vzťahov. Napríklad prezident Bush, sa v tomto 

kontexte raz o premiérovi Blairovi vyjadril, ako o človeku, s ktorým si v medzinárodnej politike 

najviac rozumel (Burns, 2016). Aj napriek neistému začiatku ich vzťahu, kedy nebolo úplne 

zrejmé, akým smerom sa bude ich spojenectvo uberať, sa neskôr možno aj v dôsledku 

teroristických útokov z 11. septembra podarilo medzi obidvoma lídrami vytvoriť úzke puto 

osobného a priateľského spojenectva. Je preto možné uviesť, že stranícka príslušnosť v tomto 

kontexte nehrala značnú rolu, pretože obaja lídri bez ohľadu na stranícku príslušnosť, dokázali 

spolu veľmi úzko kooperovať a bola v tomto ohľade vybalansovaná vzájomným priateľstvom a 

porozumením (Ellis, 2009, s. 24). 

Premiér Blair je však mnohými kritizovaný a satiricky označovaný za „pudla“ prezidenta 

Busha, pretože podľa mnohých názorov, premiér Blair naivne podporoval všetky aktivity Busha, a 

to aj napriek tomu, že nemal žiaden vplyv na rozhodovací proces vo Washingtone. Zároveň 

prezident Bush, poskytol premiérovi Blairovi, pri jeho zahraničnopolitických cieľoch, len veľmi 

málo podpory (Dunn, 2008, s. 1132-1133). Toto tvrdenie je možné postaviť na tom, že prezident 

Bush ignoroval Blairove snahy v Palestíne, a preto bol dosiahnutý len veľmi malý progres 

v palestínskom mierovom procese (Wallace, Phillips 2009, s. 277). Prezident Bush, taktiež 

nepodporil snahy premiéra Blaira pri otázkach týkajúcich sa klimatických zmien (Dumbrell, 2006, 

s. 158). Dojmy z asymetrickej prevahy Spojených štátov spôsobili, že mnohí charakterizovali 

Veľkú Britániu ako „juniorského“ partnera vo vzťahu a poznamenali, že vzťah sa pre Spojené 

kráľovstvo často javil ako „špeciálnejší“, ako pre Spojené štáty (Mix, 2014, s. 10).   

 Premiér Blair a jeho Labouristická strana preto zaplatili „vysokú politickú cenu“ za svoje 

spojenectvo s prezidentom Bushom, pretože celé jeho vládnutie je spojené s kontroverzným 

podporovaním jeho amerického náprotivka. Spoločné roky vládnutia tohto politického tandemu 

taktiež podnietil debatu o tom, či by ďalší premiér Veľkej Británie mal byť tak odvážny 

v podporovaní kontroverzných politík Spojených štátov a riskovať tak pozíciu Veľkej Británie vo 

svete. Preto sa začali aj v súvislosti s nadchádzajúcou administratívou objavovať hlasy, že Británia 

by nemala byť slepým nasledovníkom Spojených štátov, pretože záujmy Veľkej Británie sa nie 

vždy zhodujú zo záujmami Spojených štátov, a preto by smerovanie ich politiky malo byť viac 

zamerané na presadzovanie národných záujmov (Mix, 2014, s. 10-11). 
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3.2 Special relationship počas obdobia Georga Busha a Gordona Browna 

3.2.1 Nástup premiéra Browna a odklon od spojených štátov  

S príchodom nového kabinetu na čele s Gordonom Brownom, došlo k zmene politiky vo 

vzťahu k Spojeným štátom, výsledkom čoho bolo určité zhoršenie vzájomného transatlantického 

spojenectva. Hlavnou príčinou preto bol fakt, že Gordon Brown nechcel pokračovať v 

nesledovníckej politike Tonyho Blaira, pretože vnímal potrebu nastavenia nového kurzu 

zahraničnej politiky (Dumbrell, 2009, s. 66-67). Hlavným dôvodom, prečo sa nový premiér Brown 

snažil vytvoriť odstup od Spojených štátov bol fakt, že po administratíve Tonyho Blaira veľké 

množstvo obyvateľstva zastávalo anti-americký postoj a volalo radšej po hlbšej integrácií 

v Európskej únií (Dunn, 2008, s. 1132-1133).       

  Vzťahy sa taktiež zhoršili kvôli tomu, že francúzski a nemeckí lídri sa snažili o prehĺbenie 

kooperácie so Spojenými štátmi a videli príležitosť, ako zaujať miesto Veľkej Británie v rámci 

špeciálneho vzťahu, čo bolo vo Washingtone prijaté veľmi pozitívne (Dunn, 2011, str.7).  

Pred tým, než malo dôjsť k prvému osobnému stretnutiu si mnoho analytikov kládlo otázku, 

ako táto dvojica, ktorá nezdieľala rovnakú politickú orientáciu, môže v budúcnosti spolupracovať. 

(Bush and Brown vow co-operation, 2007) Na prvom oficiálnom stretnutí v Camp David, sa obaja 

lídri snažili o poskytnutie náhľadu, že budúca kooperácia medzi nimi bude bezproblémová. 

Prezident Bush v tejto súvislosti uviedol: „Všetci sa teda pýtajú, či sme s predsedom vlády dokázali 

nájsť spoločnú reč, vychádzať spolu a viesť zmysluplnú diskusiu. A odpoveď je, absolútne áno.“ 

(The president´s News Conference..., 2007). Zároveň premiér Bush dodal, že vzťahy Spojených 

štátov a Veľkej Británie sa určite nezhoršili a verí, v ďalšie pokračovanie ich špeciálneho vzťahu 

(Watt, MacAskill, 2008).          

 Veľký dôraz na prvom stretnutí sa kládol na situáciu v Iraku. Gordon Brown sa v súvislosti 

s otázkou vyjadril, že obe krajiny cítia spoločný záväzok voči zlepšeniu situácie v Iraku a uviedol, 

že je ich povinnosťou podporovať demokraticky zvolenú vládu v Iraku. Zároveň premiér Brown 

prejavil úmysel, že v ďalších rokoch bude postupne moc v rámci bezpečnostných zložiek 

prenechaná na iracké autority (Bush and Brown vow co-operation, 2007). Rozhovory oboch lídrov 

sa taktiež zamerali aj na Afganistan, keď premiér Brown ocenil kroky Busha v kontexte afganského 

mierového procesu. Zároveň premiér Brown deklaroval veľmi silný záväzok, pokračujúceho boja 
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proti terorizmu a dodal, že je nevyhnutné, aby obe krajiny spoločne bojovali proti štátom, ktoré 

poskytujú útočisko nebezpečným teroristom (The president´s News Conference..., 2007). 

Aj napriek na prvý pohľad relatívne úspešnému prvému stretnutiu medzi oboma lídrami je 

možné uviesť, že premiér Brown sa snažil o väčšiu autonómiu v britskej zahraničnej politike 

a zároveň sa snažil viacej prehĺbiť vzťahy v rámci Európskej únie na úkor vzťahov so Spojenými 

štátmi. V tomto kontexte stojí za zmienku, že premiér Brown spomenul niekoľkokrát vo svojich 

prejavoch vzťahy medzi Európou (ako celkom, do ktorého zahrnul aj Veľkú Britániu) a Spojenými 

štátmi a nie ako “špeciálny vzťah” medzi Veľkou Britániou a Spojenými štátmi. Zároveň sa 

premiér Brown snažil vyhnúť označeniu “špeciálny vzťah” a namiesto toho použil na pomenovanie 

vzťahu s USA pojem „bilaterálneho vzťahu“, čo signalizovalo z pohľadu Gordona Browna vo 

vzťahu k Spojeným štátom značnú rezervovanosť. Washington tieto signály vnímal negatívne a 

rozumel tomu ako snahu sa do určitej miery dištancovať od Spojených štátov (Dunn, 2008, s. 

1135). 

Okrem snahy o hlbšiu integráciu v rámci Európskej únie a razenie novej zahraničnej 

politiky, Brownova najočividnejšia snaha o signalizovanie odchýlky od Blaira vo vzťahoch s USA, 

bola viditeľná pri jeho vládnych nomináciách. Premiér Brown obsadil do významných vládnych 

funkcií hlasných kritikov z Blairovej administratívy, z ktorých väčšina kvôli svojmu názoru vo 

vzťahu k vojenskej intervencie do Iraku odstúpila zo svojho postu. V súvislosti s týmito členmi 

administratívy, premiér Brown nebránil svojmu kabinetu, ak to bolo oprávnene, aby otvorene 

kritizovali Bushovu administratívu,  a preto niektorí z nich, otvorene vystúpili proti politike USA 

v rôznych zahranično-politických otázkach (Dunn, 2008, s. 1135). Kritické vyhlásenia členov 

britskej administratívy vnímal Washington veľmi senzitívne a videl v tom snahu Veľkej Británie 

odkloniť sa od Spojených štátov (Wintour, Borger, 2007). 

Vzťahy sa taktiež zhoršili v rámci bezpečnostnej spolupráce po tom, čo premiér Brown 

oznámil koniec britskej účasti na vojne v Iraku s tým, že takmer do konca roka 2008, budú z Iraku 

stiahnuté všetky britské jednotky (Baker, 2008). Spojené štáty tento krok britskej administratívy 

znepokojil, no aj napriek tomu sa rozhodli, že poslinia svoj záväzok v Iraku a navýšia počet 

amerických vojakov. Premiér Brown dal týmto krokom najavo, že sa od konfliktu chce dištancovať 

pretože od začiatku tejto invázie bol jej kritikom a nechcel podporovať „Bushovú vojnu“. Brown 

sa však v tomto ohľade snažil poskytnúť určitý balans a to tým, že sa rozhodol navýšiť vojenské 

jednotky v Afganistane. Tento krok britskej administratívy odzrkadľoval ideologický postoj 
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premiéra Browna, pretože na jednej strane podporil vojnu v Afganistane, ktorú vnímal za 

oprávnenú, na druhej strane však nepodporil prezidenta Busha pri vojne v Iraku, pretože podľa 

neho, táto invázia nebola správna, a preto nevnímal potrebu jej podpory (Dunn, 2008, s. 1136). 

Vzťahy medzi oboma lídrami sa mierne zlepšili v poslednom roku Bushovej administratívy. 

Na spoločnej tlačovej konferencii v apríli 2008, prezident Bush vyhlásil, že premiéra Gordona 

Browna môže označiť za blízkeho priateľa. Zároveň prezident dodal, že si váži ich osobný vzťah 

s premiérom Gordonom Brownom a zároveň aj vzťah medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou. 

Prezident Bush vo všeobecnosti akcentoval dôležitosť špeciálneho vzťahu a ocenil zapojenie 

premiéra Browna pri vojnách v Afganistane a Iraku a zároveň ocenil, spoločnú odhodlanosť boja 

proti terorizmu. Premiér Brown na druhej strane vyzdvihol angažovanosť prezidenta Busha vo 

vojne proti teroristickým skupinám, a taktiež spomenul jeho silnú pozíciu medzinárodného lídra. 

Premiér Brown taktiež ocenil špeciálnosť tohto vzťahu keď uviedol, že podľa jeho názoru počas 

desaťročí ich špeciálneho vzťahu, neslúžilo žiadne iné spojenectvo tak úspešne, ako špeciálny 

vzťah medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou taktiež dodal, že podľa jeho názoru je špeciálny 

vzťah silnejší ako kedykoľvek predtým a toto partnerstvo bude nepochybne pokračovať aj v 

budúcnosti (President ´s News Conference..., 2008). 

 

3.2.2 Zhodnotenie obdobia špeciálneho vzťahu Bushom a Brownom 

Začiatkom administratívy Gordona Browna, došlo k zhoršeniu vzájomných vzťahov medzi 

Spojenými štítmi a Veľkou Britániou, pretože veľké množstvo obyvateľstva zastávalo anti-

americké postoje z dôvodu kontroverznej invázie do Iraku. Gordon Brown preto od začiatku svojej 

administratívy zaujal rezervovaný postoj a snažil sa nepokračovať v šľapajach jeho predchodcu 

Tonyho Blaira. Premiér Brown sa preto snažil v prvom rade o presadzovanie národných hodnôt 

Veľkej Británie a v druhom rade sa snažil o zlepšenie vzťahov s európskymi štátmi. Na druhej 

strane však tento rezervovaný postoj zapríčinil to, že s príchodom nemeckej kancelárky Angely 

Merkelovej a francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho bolo špeciálne postavenie Veľkej 

Británie v miernom ohrození, na úkor týchto dvoch krajín (Dumbrell, 2009, s. 70; Dunn, 2008, s. 

1138-1141). 

Aj napriek relatívne dobrému vzťahu medzi oboma lídrami, ich vzťah nikdy nedosiahol 

blízkosti a intimite vzťahu medzi Bushom a Blairom, alebo Clintonom a Blairom. Taktiež 

dôvodom, prečo sa medzi nimi nepodarilo vytvoriť úzke puto bol fakt, že Gordon Brown ako člen 
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Labouristickej strany mal prirodzene odlišné názory od premiéra Busha, ktorý zastaval ako 

republikán odlišnú politickú ideológiu. V tomto kontexte zároveň nebolo možné rozdielnu 

stranícku príslušnosť kompenzovať osobnými priateľskými vzťahmi ako tomu bolo u Busha a 

Blaira, ktoré sa však medzi Brownom a Bushom nepodarilo nadviazať (Dunn, 2008, s. 1138-1141; 

Dumbrell, 2013, str.94). Preto premiér Brown vítal možnosť, že by v nadchádzajúcich 

prezidentských voľbách mohol vyhrať kandidát demokratickej strany, s ktorými absolvoval 

stretnutia už počas volebnej kampane v roku 2008 (Watt, MacAskill, 2008). 
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4. Administratíva Baracka Obamu 

4.1 Vzájomný vzťah medzi Obamom a Brownom 

Po víťazstve vo voľbách Baracka Obamu, britská verejnosť túžobne očakávala príchod 

prezidenta demokratickej strany, ktorého politické ideály a názory boli oveľa viac podobné, 

vládnucej Labouristickej strane Gordona Browna (Wallace, Phillips, 2009, s. 281). Táto personálna 

zmena v úrade prezidenta bola Londýnom pozitívne vnímaná tiež z toho dôvodu, že s príchodom 

prezidenta Obamu, Veľká Británia očakávala, že Spojené štáty nebudú viesť tak agresívnu politiku 

ako napríklad pri Invázií do Iraku, ktorá bola nepopulárna, ako aj v Spojených štátoch, tak aj vo 

Veľkej Británii. Z toho dôvodu premiér Brown, vykonal stretnutie s Barackom Obamom, ešte pred 

tým než sa stal prezidentom, za účelom nadviazania dobrých priateľských a pracovných vzťahov 

(Dumbrell, 2013, s. 95; Ellis, 2009, s. 25-26).       

 Barack Obama na týchto stretnutiach vyjadril úmysel napraviť transatlantické spojenectvo, 

ktoré si prešlo neľahkým obdobím počas Bushovej administratívy (Ellis, 2009, s. 26). Guvernér 

Obama, hovoril konkrétne o potrebe „rekalibrácie“ „špeciálneho vzťahu“ s Britániou, 

argumentujúc tým, že Londýn a Washington by mali byť v ďalšom období „rovnocennými 

partnermi“ (Borger, 2008). Premiér Brown tento názor taktiež zdieľal, pretože podľa neho, 

v minulých rokoch tento vzťah trpel značnou asymetriou, kedy sa Veľkej Británii nedostávalo 

návratnosti, za ich lojalitu k Spojeným štátom. Zároveň guvernér Obama prezentoval svoj úmysel, 

nepokračovať v Bushovej taktike posadnutosti „boja proti terorizmu“ a skôr si kládol za cieľ, 

riešenie globálnej ekonomickej krízy a recesie, ktorá zasiahla svet medzi rokmi 2008 a 2009. Obaja 

lídri, si preto uvedomovali potrebu riešenia tejto neľahkej situácie, pretože banky a finančné 

inštitúcie utrpeli obrovské straty, čo masívne zasiahlo obidve krajiny (Ellis, 2009, s. 25-26).

 Po tom, čo Barack Obama nastúpil do úradu prezidenta, bol Gordon Brown prvým 

zahraničným predstaviteľom, ktorý bol pozvaný do Bieleho domu. Obaja lídri sa snažili potvrdiť  

význam „špeciálneho vzťahu“, pričom premiér Brown uviedol: „Prišiel som sem, aby som obnovil 

náš špeciálny vzťah pre nové časy. Je to partnerstvo účelu, ktoré vychádza zo zdieľaných hodnôt“. 

Americký prezident Obama tiež vyhlásil: „Veľká Británia je jedným z našich najbližších a 

najsilnejších spojencov a preto tu existuje väzba a puto, ktoré sa nezlomí“ (Obama hails special 

relationship, 2009). Ďalej Obama tiež uviedol, že s premiérom má „úžasný“ vzťah, a že medzi nimi 

existuje „spoločný súbor hodnôt a predpokladov“ (Sparrow, 2009). 
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Americký prezident trval na tom, že Spojené kráľovstvo je jedným z „najbližších a 

najsilnejších amerických spojencov“ a prisľúbil spoluprácu s Brownom na budúcom samit G20 

v Londýne, v snahe oživenia svetovej ekonomiky. Zároveň však prezident Obama dodal, že rýchle 

riešenie recesie nebude možné. Prezident Obama na druhej strane dodal, že koordinované kroky 

medzinárodného spoločenstva môžu vrátiť svetovú ekonomiku spať na cestu k prosperite 

(Sparrow, 2009). V tomto kontexte sa obaja lídri zhodli na potrebe zavedenia globálnych 

fiškálnych stimulov, ktoré budú hlavným nástrojom na odvrátenie pretrvávajúcej finančnej krízy 

(Dumbrell, 2013, s. 95).         

 Prezident Obama tiež uviedol, že obe krajiny nie sú spojené iba ekonomickými väzbami, 

ale taktiež aj otázkami národnej bezpečnosti. V tomto kontexte vyzdvihol príspevok britských 

jednotiek v Afganistane a dodal, že bez ohľadu na to, ako sa americká a britská verejnosť stavia 

voči vojne v Iraku, je britská podpora a odhodlanie, pri tejto vojne nespochybniteľné (Sparrow, 

2009). 

Napriek na prvý pohľad pozitívnym vyhláseniam medzi oboma lídrami, vzájomné vzťahy 

medzi týmito dvoma lídrami boli v skutočnosti značne chladné a celková atmosféra na tomto 

stretnutí, nebola obzvlášť príjemná (Dumbrell, 2013, s. 95). Mnohí politickí komentátori si zároveň 

všimli, že Obama porušil niektoré zo zaužívaných tradícií špeciálneho vzťahu ako napríklad to, že 

prezident v rozpore s protokolom, preskočil tradičnú spoločnú fotografiu s britským premiérom.  

Prezident Obama, navzdory tradíciám nepozval britského premiéra na návštevu do prezidentského 

sídla Camp David a taktiež, prezident Obama nevykonal tradičnú tlačovú konferenciu s jeho 

britským náprotivkom, ale len stručný krátky brífing v prezidentskej kancelárii (Vogel, 2009). 

Mnohí si kládli otázku, prečo prezident Obama zaujal tak odmeraný prístup voči premiérovi 

Brownovi. Podľa analytika Joshuu Keatinga, Obama si uvedomoval svoju obrovskú popularitu 

v Spojených štátoch a aj v Európe, a preto sa rozhodol, že tento mocný politický nástroj nebude 

zdieľať s niekým iným, a obzvlášť nie s niekým, kto neoplýval najväčšou popularitou na 

medzinárodnej scéne. Zároveň sa špekulovalo, že v nasledujúcich parlamentných voľbách, by 

premiér Brown mohol byť nahradený konzervatívnou stranou Davida Camerona. Z toho dôvodu, 

prezident Obama nepociťoval potrebu poskytnutia veľkej iniciatívy v rámci vzťahu s premiérom 

Brownom (Keating, 2009; Vogel, 2009). 

Zároveň podľa mnohých informácií, prezident Obama naďalej prezentoval svoj nezáujem 

vo vzťahu k Gordonovi Brownovi, a to konkrétne tým, že obmedzil video-hovory s britkým 
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premiérom Brownom na minimum. Mnohí sa preto zhodli na tom, že prezident Obama nevidel 

v tomto kontexte Britániu ako „transatlantický most“, pričom nemal záujem o presadzovanie tejto 

diplomacie (Dumbrell, 2013, s. 95).         

 Vysvetlenie možno hľadať aj v tom, že Obama bol všeobecne vnímaný ako prezident, ktorý 

mal malú citovú väzbu k Veľkej Británii a európskym krajinám. To zároveň spôsobilo to, že 

prezident Obama pociťoval potrebu sa viac dištancovať od Veľkej Británie, kvôli negatívnej 

afiliácií americkej verejnosti voči Veľkej Británii, ktorá vznikla ešte za vlády Georga Busha 

(Dumbrell, 2013, s. 95-96). Zároveň bol Obama označený, za „najmenej anglofilského prezidenta“ 

poslednej doby. Mnohí špekulovali o tom, že to môže mať súvis s krivdou, ktorá sa stala voči jeho 

rodine, pretože jeho starý otec, bol uväznený a mučený britskými kolonialistami v Keni (Cohen, 

2012). Ďalším faktorom odklonu Spojených štátov od Veľkej Británie, bolo prehodnotenie 

zahraničnej politiky Barackom Obamom, ktorý presunul ťažisko americkej pozornosti na ázijský 

kontinent (Mix, 2014, s. 11). 

 

4.1.1 Vzájomné spory v ich vzťahu  

V ďalšom období, možno aj v súvislosti s Obamovým dištancovaním od Veľkej Británie, 

sa medzi oboma lídrami vytvorilo niekoľko osobných konfliktov. Prvým prípadom, bolo 

prepustenie líbyjského atentátnika Abdelbaseta al-Megrahiho škótskymi autoritami, pričom 

premiér Brown mal zohrať osobnú rolu s cieľom, aby bol tento odsúdený atentátnik oslobodený 

(Dumbrell, 2013, s. 98). Britská vláda argumentovala tým, že tomuto Líbyjčanovi zostávali kvôli 

rakovine prostaty tri mesiace života, a preto bolo podľa nich správne, ho prepustiť (Hechtkopf, 

2009).              

  Prezident Barack Obama kritizoval v súvislosti s týmto činom premiéra Browna a vyjadril 

nevôľu nad prepustením atentátnika, ktorý mal na svedomí výbuch lietadla, pri ktorom zomrelo 

198 amerických občanov, pričom prezident Obama označil toto prepustenie za „veľmi nežiadúce“ 

(Hechtkopf, 2009). Biely dom neobvykle informoval, že Obama Brownovi v telefonickom 

rozhovore povedal, že nesúhlasí s prepustením líbyjského atentátnika, čo bolo v doterajšej praxi 

veľmi netradičným krokom zo strany Washingtonu. (Wintour, 2009a).   

 Mnohí špekulovali, že vláda z Downing Street iniciovala toto prepustenie kvôli údajnej 

lukratívnej ropnej dohode s Líbyou, ktorej podmienkou bolo prepustenie spomenutého atentátnika. 

Londýn sa však voči takýmto obvineniam ostro ohradil a uviedol, že tieto špekulácie sa v žiadnej 
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miere nezakladajú na pravde (BP and Lockerbie cloud..., 2010). Incident sa však stal hlavným 

motívom, ktorý naštartoval sériu anglo-amerických roztržiek, ktoré sužovali neskoršie obdobie 

Brownovho vzťahu s prezidentom Obamom (Dumbrell, 2013, s. 98). 

V súvislosti s týmto prepustením, panovala vo vzájomnom vzťahu medzi oboma lídrami 

veľmi zlá atmosféra a podľa mnohých zákulisných informácií boli obdobia, kedy medzi sebou lídri 

skoro vôbec nekomunikovali. Gordon Brown sa túto situáciu snažil riešiť a počas jeho návštevy 

Spojených štátov, pred samitom G20 v Pittsburghu, sa snažil o osobné stretnutie s prezidentom 

Obamom, ktoré by bolo doprevádzané spoločnou tlačovou konferenciou oboch lídrov. Z toho 

dôvodu, úzky tím premiéra Browna až päťkrát kontaktoval Obamu a jeho tím, pričom každá 

z týchto požiadaviek, bola zo strany prezidenta Obamu odmietnutá (Obama ‘refused talks with 

Brown’, 2009).           

 Obe krajiny spoločne popreli, žeby k takému odmietnutiu zo strany Washingtonu došlo, 

avšak britská tlač tejto verzii odmietla uveriť, pričom označila Obamove odmietnutie, za osobnú 

potupu premiéra Browna. Obe krajiny sa snažili raziť naratív, že ich kooperácia je bezproblémová 

a naďalej spolupracujú v mnohých zásadných otázkach (Wintour, 2009a).    

 Vláda z Downing Street sa snažila všetkými spôsobmi presvedčiť Washington, aby došlo 

k osobnému stretnutiu medzi lídrami, pričom najvýraznejším príkladom, bola iniciatíva o zmenu 

britskej politiky ktorý sa týkala vakcín proti prasacej chrípke africkým krajinám. Tieto vakcíny 

začala Veľká Británia popri Spojených štátoch taktiež dodávať, pričom sekundárnym záujmom pri 

tomto kroku bolo, aby Washington prehodnotil svoj postoj voči stretnutiu s Veľkou Britániou. 

Spojené štáty aj napriek evidentnej snahe Veľkej Británie zlepšiť atmosféru v ich vzájomnom 

vzťahu, požiadavku stretnutia zo strany Veľkej Británie odmietli, pretože podľa Washingtonu, 

obaja lídri spolu trávili dostatok času na rôznych samitoch (Wintour, 2009b).     

 Zdrvujúcim faktorom v tomto kontexte pre Veľkú Britániu však bolo, že prezident napriek 

odmietnutiu bilaterálnych rokovaní s Veľkou Britániou, uskutočnil v tom čase stretnutia na 

najvyššej úrovni s ruským prezidentom Medvedevom, alebo aj čínskym prezidentom Hu Jintaom 

(Wintour, 2009a).             

 Neskôr sa však medzi Obamom a Brownom podarilo uskutočniť jedno neoficiálne 

stretnutie, ktoré malo v očiach britskej tlače ponižujúci charakter pre premiéra Browna, pretože 

prezident Obama si na neho našiel iba 15 minúť, a to v kuchyni budovy OSN (Wintour, 2009b). 
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Aby toho nebolo málo, Obama svoj pretrvávajúci odstup vo vzťahu k Gordonovi Brownovi 

a Veľkej Británii vyjadril po tom, čo vo svojom prejave pred OSN, prisľúbil ukončenie 

unilateralizmu a zároveň taktiež dodal, že svet sa musí „uberať novým smerom“ a „prijať novú éru 

angažovanosti“. To sa považovalo za znak toho, že prezident nebude klásť dôraz na „špeciálny 

vzťah“ s Veľkou Britániou a skôr sa bude zameriavať na budovanie nových aliancií, s mnohými 

inými štátmi (Porter,2009).  

Po týchto udalostiach však vláda z Downing Street okamžite odmietla, že by došlo 

k zhoršeniu angloamerického spojenectva pričom uviedla, že kooperuje s prezidentom Obamom 

bližšie ako kedykoľvek predtým. Zároveň premiér Brown uviedol: „Som si nielen veľmi istý 

pevnosťou vzťahu medzi našimi krajinami, ale tiež veľmi dôverujem vzťahu medzi nami dvoma.“ 

Biely dom tieto špekulácie taktiež odmietol a v nadväznosti na to uviedol: „Všetky príbehy, ktoré 

naznačujú problémy vo vzťahu medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou, sú úplne absurdné.“ 

Zároveň obe administratívy dodali, že prezident Obama a premiér Brown majú „úžasný vzťah“, 

pretože pravidelne diskutujú a kooperujú pri rôznych záležitostiach. Mnohí analytici sa však 

domnievali, že tieto vyjadrenia Londýna aj Washingtonu, sa však len snažili prekryť priepasť vo 

vzájomnom vzťahu medzi Brownom a Obamom (Wintour, 2009c). 

 

4.1.2 Zhodnotenie ich vzájomného vzťahu 

Vzťah medzi Gordonom Brownom a Barackom Obamom sa nikdy nevyvinul v nič, čo by 

sme mohli označiť za blízky priateľský vzťah. Aj napriek tomu, že zo začiatku sa mohlo zdať, že 

vďaka podobnej straníckej orientácií sa ich vzťah bude vyvíjať pozitívnym smerom, opak sa však 

stal pravdou (Dumbrell, 2013, s. 97).         

 V dôsledku nami uvedených faktorov prezident Obama nekládol veľký dôraz na 

transatlantické spojenectvo s Veľkou Britániou, čo malo za následok, úpadok špeciálneho vzťahu 

v tomto období. Zároveň sa vynorili mnohé otázky, či v kontexte rýchleho procesu globalizácie, 

má špeciálny vzťah miesto v zahraničnej politike Spojených štátov, na úkor nových 

potencionálnych partnerstiev (Dumani, 2016, s. 51). Aj na základe nízkeho záujmu Baracka Obamu 

o špeciálny vzťah, sa premiér Brown viac zameriaval na domácu politiku a potrebu riešenia 

svetovej finančnej krízy (Ellis, 2009, s. 25). 
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4.2 Vzájomný vzťah medzi Obamom a Cameronom 

Po tom, čo v parlamentných voľbách v roku 2010 bol očakávane porazený labourista 

Gordon Brown, nastúpil na premiérsku stoličku konzervatívec David Cameron. Viacerí 

predpokladali vzájomné zhoršenie vzťahov, pretože vo všeobecnosti má britská Labour Party 

tradične oveľa užšie väzby na amerických demokratov, zatiaľ čo britská konzervatívna strana má 

silné väzby na republikánsku stranu. Aj napriek tomu, však Cameron dúfal, že sa mu podarí zlepšiť 

anglo-americký špeciálny vzťah, ktorý prežil počas vlády jeho predchodcu Browna, nie veľmi 

úspešné obdobie (Dorman, 2011, s. 82).        

  Prvým štátnikom, ktorý zablahoželal Cameronovi k zvoleniu bol americký prezident 

Obama, pričom mu v telefonickom rozhovore potvrdil, záväzok Spojených štátov voči 

„špeciálnemu vzťahu“. Obama svoj rozhovor s novozvoleným premiérom Cameronom 

okomentoval slovami: „Spojené štáty americké nemajú nijakého bližšieho priateľa a spojenca ako 

Spojené kráľovstvo. Zopakoval som svoje hlboké a osobné odhodlanie venovať sa špeciálnym 

vzťahom medzi našimi dvoma krajinami.“ Prezident Obama zároveň dodal, že špeciálny vzťah je: 

„nevyhnutný pre bezpečnosť a prosperitu našich dvoch krajín a sveta“ (Obama: “the United States 

has no closer friend and ally“, 2010).       

 Cameronova vláda sa preto pokúsila nadviazať priateľské partnerstvo s USA od prevzatia 

moci v roku 2010. Cameronov kabinet, podobne ako predchádzajúca administratíva sa snažila o 

rekalibráciu špeciálneho vzťahu, ktorý bol narušený politikou vlády Blaira, najmä v dôsledku 

vykonania vojenskej intervencie do Iraku v roku 2003 (House of Commons Foreign Affairs 

Committee, 2010, s. 64; Xu, 2017, s. 184). Premiér Cameron, sa preto snažil zmeniť pohľad 

britskej verejnosti voči vzťahu so Spojenými štátmi, ktorý bol dovtedy vnímaný, že Veľká Británia 

je len akýmsi ”juniorským partnerom” a z toho dôvodu, sa premiér Cameron snažil vytvoriť novú 

líniu vzťahov so Spojenými štátmi, ktorého hlavné ideologické východisko bolo, že špeciálny 

vzťah sa stane “solídny, ale nie otrocký“ (McGreal, 2010). 

Vzťah medzi prezidentom Obamom a premiérom Cameronom sa na začiatku svojho 

formovania nezačal príliš pozitívne, pretože mesiac pred konaním parlamentných volieb, došlo k 

obrovskej prírodnej katastrofe. v podobe úniku veľkého množstva ropy v Mexickom zálive, 

britskou spoločnosťou British Petroleum. Obama pri svojom prejave v rozhorčení kritizoval túto 

spoločnosť, čo vnímalo mnoho politických komentátorov tak, že prezident Obama, sa z časti snaží 

túto katastrofu klásť za vinu Veľkej Británii. Britská tlač Obamove vyhlásenia vnímala veľmi 
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senzitívne a čoraz viac pociťovala, že americký prezident Obama zastáva anti-britské postoje 

(Gardiner, 2011, s. 38).          

  Prezident Obama sa však snažil umlčať tieto hlasy, pričom ubezpečil predsedu vlády 

Camerona, že považuje spoločnosť BP za globálnu spoločnosť, a že jeho frustrácia z úniku ropy, 

nemá nič spoločné s britskou národnou identitou (Asthana, Helm, Kolleve, 2010). Neskôr sa 

zároveň obaja lídri dohodli na tom, že budú spoločne spolupracovať, pri odvrátení tejto ničivej 

prírodnej katastrofy (Klein, 2010).   

Pri prvom spoločnom stretnutí, Cameron na návšteve Washingtonu v júli 2010, oznámil 

svoj úmysel nadviazať „realistický, rozumný a praktický“ vzťah (Dumbrell, 2013, s. 98). Prezident 

Obama opäť vyzdvihol špeciálny vzťah, kedy uviedol: „Spojené štáty americké nemajú nijakého 

bližšieho spojenca a silnejšieho partnera ako Veľkú Britániu. A oceňujem príležitosť obnoviť náš 

vzťah s mojím partnerom, premiérom Cameronom” (The President's News Conference..., 2010). 

Predmetom ich diskusie bol taktiež konflikt v Afganistane, pričom prezident Obama ocenil 

množstvo vojenského personálu, ktorý Veľká Británia poskytla za účelom bezpečnej transformácie 

krajiny. Zároveň sa obaja zhodli na tom, že musia bojovať proti rastúcej hrozbe teroristických 

skupín v podobe Tálibánu a Al-Kájdy, ktoré neustále ohrozujú túto krajinu (The President's News 

Conference..., 2010).          

 Rozhovory sa taktiež týkali potreby riešenia iránskej jadrovej hrozby a úniku ropy v 

Mexickom zálive (The President's News Conference...2010). Premiér Cameron tiež vyjadril súhlas 

s prezidentom Obamom vo veci prepustenia líbyjského atentátnika, pričom uviedol, že toto 

prepustenie bývalou administratívou, bolo britským zlyhaním (Obama, Cameron blast..., 2010). 

Pri príležitosti tohto spoločného stretnutia sa mnohí analytici zhodli, že síce premiér 

Cameron si uvedomoval dôležitosť špeciálneho vzťahu, no na druhej strane nabádal britské 

publikum, aby nebolo príliš upäté jeho ďalším vývojom. Hlavným argumentom podľa premiéra 

Camerona bol fakt, že Veľká Británia sa nemôže naivne držať len jedného spojenectva, ale musí 

byť pripravená budovať aj ďalšie aliancie, s inými štátmi (Wintour, 2010).    

 Premiér Cameron sa touto rétorikou snažil dištancovať od politiky Tonyho Blaira, ktorý bol 

všeobecne vnímaný ako “slepý nasledovník” Spojených štátov a snažil sa zaujať postoj, že Veľká 

Británia, by mala byť v budúcnosti rovnocenným spojencom. Cameron uviedol, že nikdy 

nepochopil britskú úzkosť z toho, či špeciálny vzťah prežije, pričom  uviedol: “Vzťah medzi USA 

a Spojeným kráľovstvom je silný, pretože prináša výhody pre nás oboch. Alianciu nepodporujú 
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historické väzby ani slepá lojalita. Toto je partnerstvo voľby, ktorá dnes slúži naším národným 

záujmom.“ (Wintour, 2010). 

Pri ďalšej spoločnej návšteve, tentokrát prezidenta Obamu v Londýne, premiér Cameron 

prezentoval svoj úmysel so začatím šetrenia verejných výdavkov, ktoré plánoval v ďalšom období. 

Prezident Obama vyzdvihol plán Camerona a uviedol, že Spojené štáty sa taktiež vydajú na cestu 

šetrenia štátnych výdavkov. Podľa politického komentátora Patricka Wintoura, výsledky tohto 

stretnutia dali najavo, že vzťah medzi oboma lídrami sa stal oveľa viac vyváženejším, ako tomu 

bolo v predchádzajúcich obdobiach, pretože obaja lídri prejavili svoju vzájomnú závislosť pri 

ďalšej kooperácií (Wintour, 2011).         

 Na druhej strane, obaja lídri nechceli nadviazať na vzájomnú závislosť z obdobia napríklad 

Tonyho Blaira a Georga Busha, pretože jednak David Cameron sa snažil vo vzťahu k Spojeným 

štátom držať už spomenutej zásady “solídny, nie otrocký” a na druhej strane nemali záujem, viesť 

tak agresívnu politiku, akú vykonávali niektorí ich predchodcovia (Wintour, 2011). 

 

4.2.1 Kooperácia Obamu a Camerona v Afganistane 

Otázka spoločnej vojenskej kooperácie v Afganistane, bola oboma lídrami prvýkrát načrtnutá na 

kanadskom samite G8, pričom obaja sa zhodli na tom, že je nevyhnutné, aby bol dosiahnutý 

hmatateľný progres v tomto konflikte. Zároveň sa obaja lídri vzájomne uistili na tom, že majú 

rovnaké videnie na spôsob riešenia krízy v tomto dlhotrvajúcom konflikte (Obama and Cameron 

want..., 2010).          

 V neskoršom období, premiér Cameron prezentoval prezidentovi Obamovi záväzok 

stiahnutia všetkých britských jednotiek z Afganistanu. Hlavným motívom pre tento krok 

Camerona, bolo volanie britskej verejnosti po stiahnutí týchto jednotiek, pretože Veľká Británia 

poskytla pre túto misiu druhý najväčší počet vojakov (Watt, 2012). Z toho dôvodu, aj prezident 

Obama uznal potrebu stiahnutia vojenských jednotiek. Obama zároveň dodal, že Spojené štáty 

odchádzajú z toho konfliktu z pozície „sily“, pričom Afganistan ako taký, je v stabilnom stave. 

Obaja lídri preto v tomto kontexte, začali postupne plánovať spoločné sťahovanie jednotiek 

z krajiny (Full Speech: Obama on Afghanistan..., 2011).        

 V roku 2012 sa obaja lídri zaviazali, že urýchlia proces vystúpenia z Afganistanu, pričom 

dali jasne najavo, že majú v úmysle dodržiavať časový harmonogram stanovený NATO, na 
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dokončenie odovzdania bezpečnostnej zodpovednosti afganským bezpečnostným silám, pričom 

maximálna lehota tohto procesu mala byť ukončená do roku 2014. Z vyhlásení bolo zrejmé, že istý 

druh zahraničnej prítomnosti v Afganistane bude pokračovať aj po roku 2014, o čom svedčili aj 

rokovania medzi USA a Afganistanom, o možnom strategickom partnerstve (Cohen, Liptak, 2012). 

Zároveň prezident Obama dodal, že Spojené štáty majú v pláne poctivo dokončiť túto misiu, 

pričom zdôraznil potrebu ďalšieho pôsobenia NATO v Afganistane, pretože podľa neho, nemohlo 

dôjsť k ďalšiemu nárastu teroristických skupín v regióne. Cameron na tieto tvrdenia Obamu, na 

tlačovej konferencii nadviazal, keď dodal, že obe krajiny spolu musia poctivo kooperovať pred 

hrozbou ktoré predstavujú teroristické skupiny, pričom uviedol, že je jeho želaním, aby Afganistan 

bol schopný udržať svoju bezpečnosť, bez veľkého počtu zahraničných vojakov na svojom území 

(The President's News Conference..., 2012).        

 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že anglo-americká spolupráca v Afganistane posilnila 

špeciálny vzťah, pretože Veľká Británia ocenila úprimný záujem Spojených štátov, konzultovať 

ich kroky s ich verným spojencom v podobe Veľkej Británie, v dôsledku čoho, sa ich spolupráca 

ešte viac prehĺbila (Mix, 2013, s. 11). 

 

4.2.2 Spoločná vojenská akcia v Líbyi proti Kaddáfiho režimu 

Po vypuknutí občianskej vojny v Líbyi, sa pozornosť medzinárodného spoločenstva uprela 

na situáciu v tejto krajine. Zároveň tento konflikt znamenal zásadný zlom v zahraničnej politike 

Spojených štátov, aj v kontexte ich transatlantickej spolupráce. Obamova administratíva si v tomto 

ohľade uvedomovala, negatívne dedičstvo dvoch ťahajúcich sa vojen v Iraku a Afganistane a z 

toho dôvodu, nemala záujem zapojiť Spojené štáty do ďalšieho vojenského konfliktu (Xu, 2017, s. 

79-80). Kvôli tomu boli Spojené štáty zo začiatku skeptické voči vojenskému zásahu a verejne 

deklarovali, prenechanie zodpovednosti na európskych partnerov (Obama, Cameron and Sarkozy 

commit..., 2011).           

  V tomto prípade práve Veľká Británia spolu s Francúzskom, tlačili na vykonanie vojenskej 

intervencie proti líbyjskému režimu (Obama, Cameron and Sarkozy commit..., 2011). Prvým 

spoločným krokom anglo-francúzskej iniciatívy bolo vytvorenie bezletovej zóny v Líbyi (Watt, 

MacAskill, 2011). Aj napriek tejto iniciatíve bolo však nepredstaviteľné, žeby Spojené kráľovstvo 

a Francúzsko mohli zorganizovať vojenský zásah v Líbyi bez americkej podpory. Z toho dôvodu, 

Veľká Británia a Francúzsko vytrvalo tlačili na Spojené štáty, aby poskytli vojenskú a materiálnu 
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pomoc a prevzali vedenie pri potencionálnej intervencii proti líbyjskému režimu. Obamova 

administratíva nakoniec súhlasila s prijatím časovo a rozsahovo obmedzeného vojenského záväzku 

k vojenskej kampani NATO (Xu, 2017,s. 80). 

Spojené kráľovstvo a USA sa rozhodli zúčastniť na vojenskej intervencii NATO v Líbyi, 

hlavne z humanitárnych dôvodov. Masové demonštrácie obyvateľstva proti Kaddáfiho režimu, 

ktoré sa začali vo februári 2011, vyústili k zavraždeniu mnohých, neozbrojených demonštrantov. 

Kaddáfí však vo svojich zverstvách páchaných na civilnom obyvateľstve pokračoval, pričom 

pohrozil použitím vojenských síl proti všetkým odporcom jeho režimu (Koh, 2011).  

  Do 3. marca 2011 Svetová zdravotnícka organizácia odhadla, že počet obetí, ktoré mal na 

svedomí líbyjský režim bol na úrovni zruba 2000. Zároveň Líbya čelila utečeneckej kríze, pretože 

viac ako 320  tisíc Líbyjčanov utieklo do susedných krajín, v obave o svoj život (Pape, 2012, s. 

63). Kaddáfí 17. marca 2011 pohrozil zabitím odporcov režimu v hlavnom meste Bengházi,  

pričom sa vyhrážal povstalcom a odporcom režimu, kedy uviedol, že nebude mať “žiadne 

zľutovanie“. Podľa zdrojov Obamovej administratívy, postupom času hrozilo až 100 tisíc úmrtí, ak 

by nedošlo k medzinárodnému zásahu, či už priamym vojenským útokom alebo nepriamo, pretože 

Kaddáfiho jednotky by zamedzili prísun základných potrieb voči všetkým odporcom (Pape, 2012, 

s. 64). Z toho dôvodu BR OSN povolila zásah NATO v Líbyi s odvolaním sa na normu 

„Responsibility to Protect“ („zodpovednosť za ochranu“). Prezident Obama aj predseda vlády 

Cameron odôvodnili účasť svojich krajín na intervencii, odkazom na humanitárnu krízu v Líbyi 

(Xu, 2017, s. 172). 

Obama sa v súvislosti s pripravovanou intervenciou na tlačovej konferencii vyjadril, že 

zbavenie sa zodpovednosti a nezaujatie pozície lídra, by bola zrada amerických hodnôt, a tým čo 

v medzinárodnom spoločenstve predstavujú Spojené štáty. Zároveň sa prezident Obama vyjadril, 

že odmieta ďalej vyčkávať, pričom by hrozilo ďalšie vyvražďovanie civilného obyvateľstva 

(Remarks by the President..., 2011). Prezident uviedol, že vojenské akcie zahájené medzinárodnou 

koalíciou pod vedením USA sú kľúčové a nevyhnutné na zastavenie líbyjského vodcu Kaddáfího, 

ktorý je obvinený z viacerých násilných skutkov proti svojmu vlastnému obyvateľstvu (Travers, 

Wolf, 2011). Premiér Cameron nadviazal v kritike humanitárnej katastrofy zapríčinenej Kaddáfiho 

režimom, kde pri prejave pred poslaneckou snemovňou uviedol, že svet jednoducho nemôžeme 

ustúpiť a nechať diktátora, aby naďalej vyvražďoval svoje obyvateľstvo (Libya: David Cameron 

statement..., 2011).  
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USA viedli počiatočné obdobie vojenskej operácie v Líbyi, ktorá niesla názov „Odyssey 

Dawn“. Francúzsko bolo prvou krajinou, ktorá zaútočila na Kaddáfího Líbyu, pričom 

koordinovaný útok Spojených štátov a Veľkej Británie nasledoval niekoľko hodín po tom 

(Quintana, 2012, s. 33). Po tom čo bolo plné vedenie misie prenechané do rúk aliancie NATO, 

poskytli Spojené štáty rozhodujúcu podporu a prevzali viac podpornú úlohu, pri intervencii Líbye 

pod vedením NATO. No aj napriek odovzdaniu velenia, by sa táto misia nemohla zaobísť bez 

americkej vojenskej podpory (House of Commons Defence Committee, 2012, s. 42-43). Na druhej 

strane, Spojené kráľovstvo bolo tiež významným prispievateľom a zároveň poskytli veľmi 

potrebnú iniciatívu, ktorá na konci presvedčila Spojené štáty, o potrebnosti vojenského zásahu 

v Líbyi (Xu, 2017, s. 82).          

  Transatlantická spolupráca medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou sa v kontexte 

líbyjského konfliktu viac posilnila, pretože obe krajiny si uvedomili potrebnosť vojenskej 

kooperácie v podobných konfliktoch (Dumani, 2016, s. 51). Zároveň pozitívnou zmenou 

v zahraničnej politike Spojených štátov oproti minulej administratíve bol fakt, že Obamova 

administratíva bola ochotná kooperovať multilateralistickým spôsobom, pričom prejavovala oveľa 

väčší záujem zapojiť do tejto operácie alianciu NATO a zároveň poskytla Veľkej Británie priestor 

byť rozhodujúcim hráčom v tomto konflikte. Veľká Británia sa tejto role rada zhostila a zaujala 

v určitom momente pozíciu lídra na úkor Spojených štátov. V tomto je možno vidieť záujem 

Spojených štátov, poskytnúť anglo-americkému spojenectvu oveľa väčšiu dôležitosť a brať Veľkú 

Britániu, ako rovnocenného partnera (Dormandy, 2013, s. 8).  

 

4.2.3 Občianska vojna v Sýrii a jej vplyv na krízu špeciálneho vzťahu 

Pôvodne mierové povstanie demonštrantov v Sýrii proti režimu prezidenta Assada, sa v 

roku 2012 zvrhlo na občiansku vojnu, ktorá zahŕňala intenzívne a rozsiahle boje medzi režimom 

a mnohými opozičnými skupinami. Chaos, ktorý vznikol v súvislosti s touto situáciou spôsobil 

v krajine alarmujúci stav, čoho dôsledkom bola humanitárna a utečenecká kríza. Výsledkom tohto 

konfliktu bolo až 70 tisíc obetí, v dôsledku čoho sa táto kríza stala predmetom ústredného záujmu 

UK, USA a medzinárodného spoločenstva (Mix, Archick, 2013, s. 8).     

 Západné mocnosti sa prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN snažili o poskytnutie 

súhlasu s vojenskou operáciou, ktorá by zastavila Assadov režim. Tieto snahy krajín západného 
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sveta však boli niekoľkokrát zablokované Ruskom, ktoré bolo odjakživa veľmi blízkym spojencom 

sýrskeho režimu (Mix, 2015, s. 10). Hlavným dôvodom, prečo západné mocnosti volali po 

vojenskej intervencii bol fakt, že existovali dôkazy, ktoré potvrdzovali vlastníctvo chemických 

zbraní sýrskym režimom. V súvislosti s tým, prezident Obama vyhlásil, že použitie chemických 

zbraní Assadovým režimom, bude vnímané ako prekročenie „červenej línie“ a teda sa začne 

angažovať v tomto konflikte, v boji proti vláde Assada (Ball, 2012). Sýria tieto výzvy prezidenta 

Spojených štátov nebrala na vedomie, pretože v júni 2013 obe administratívy na základe 

spravodajských informácií uviedli, že sýrska vláda použila v boji chemické zbrane proti bojujúcim 

skupinám, ale aj civilnému obyvateľstvu (Hughs, Wolf, Bruce, 2013). 

Sýrsky prezident Assad pokračoval vo svojich násilnostiach, kedy v auguste znova  použil 

chemické zbrane proti svojim oponentom v dôsledku čoho, došlo k stovkám obetí. Obaja lídri 

v súvislosti s touto udalosťou, diskutovali aj o možnosti vojenského zásahu proti sýrskemu režimu, 

ktorý by podľa nich pomohol ukončiť násilnosti na civilnom obyvateľstve (Obama, Cameron 

threaten...., 2013).           

 Premiér Cameron preto pretlačoval na domácej pôde vojenskú intervenciu, ktorá však 

musela byť schválená britskou dolnou snemovňou. Po tom, čo došlo k hlasovaniu o tejto 

záležitosti, parlament Veľkej Británie vyjadril nesúhlas s vykonaním vojenskej intervencie, pričom 

premiér Cameron prehral toto hlasovanie v pomere 285 proti 272 (Faiola, 2013).   

 Po značnej snahe premiéra Camerona o vojenskú intervenciu v Sýrii, bolo toto prehrané 

hlasovanie vnímané ako jeho potupa v očiach britskej tlače. Vysvetlenie pre tento parlamentný 

neúspech je možné hľadať v tom, že jednak predseda vlády Cameron nedokázal presvedčiť 

potrebnú časť labouristov pre tento vojenský zásah a zároveň určitá časť jeho konzervatívnej 

strany, bola proti tomuto vládnemu návrhu (Strong, 2015, s. 1135-1139). Ďalším dôvodom bol aj 

fakt, že britská verejnosť bola z veľkej časti proti vojenskému zásahu v Sýrii, kvôli negatívnemu 

dedičstvu, ktoré si Veľká Británia niesla v súvislosti s vojenskou intervenciou do Iraku, alebo po 

chaose, v ktorom sa zmietala Líbya po vojenskej intervencii, ktorej súčasťou bola aj Veľká Británia 

(Strong, 2015, s. 1123).          

  Po tejto parlamentnej prehre, predsedovi vlády Veľkej Británie nezostávalo nič iné len 

oznámiť, že Spojené kráľovstvo sa v dôsledku toho, nezúčastní vojenskej akcie proti Sýrskemu 

režimu (Watt, Mason, Hopkins, 2013). Toto rozhodnutie britského parlamentu sa v Spojených 

štátoch čiastočne vnímalo, ako odmietnutie pokračujúcej spolupráce v rámci špeciálneho vzťahu. 
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Z toho dôvodu, tieto skutočnosti vzbudili pochybnosti, o spoľahlivosti Spojeného kráľovstva ako 

strategického partnera (Oliver, Williams, 2016, s. 555). 

Zároveň britské rozhodnutie vyvolalo búrlivé komentáre na oboch stranách Atlantiku, ktoré 

hovorili o tom, že tento krok by mohol vážne poškodiť anglo-americký vzťah. Britský minister 

obrany Philip Hammond vyjadril obavy, ako bude prebiehať budúca vojenská kooperácia so 

Spojenými štátmi (Watt, 2013). Hammondov komentár zaznel v čase, keď americký minister 

zahraničia John Kerry, na tlačovej konferencii, ocenil Francúzsko ako najstaršieho spojenca USA, 

pričom v žiadnom smere nespomenul Veľkú Britániu. Ďalej britský minister uviedol, že 

rozhodnutie britského parlamentu môže spôsobiť v „špeciálnom vzťahu“ ohrozenie ich pozície na 

úkor Francúzska (Chapman, 2013). Podobne sa vyjadril aj Lord Ashdown, bývalý vodca 

liberálnych demokratov, ktorý  uviedol, že dolná snemovňa „rozbila ich vzťah so Spojenými 

štátmi“, a preto poškodila postavenie Veľkej Británie (Evans, 2013).    

 V podobnom duchu sa vyjadril napríklad americký politický komentátor Roger Cohen keď 

uviedol, že rozhodnutie nestáť po boku Spojených štátov v úmysle potrestať Assadov režim za 

použitie chemických zbraní vyvolá otázku, či má tento „špeciálny vzťah“ opodstatnenie, ak 

Británia odmietne pomôcť svojmu najbližšiemu spojencovi v čase jeho najväčšej potreby (Cohen, 

2013). Politický analytik Swaine zašiel v negatívnych predikciách ešte ďalej, kedy uviedol, že 

odmietnutie Británie pripojiť sa k USA vo vojenskej akcii proti Sýrii, by mohlo znamenať koniec 

„zvláštneho vzťahu“ v jeho súčasnej podobe (Swaine, 2013).     

  Na druhej strane existovala veľká skupina politických komentátorov, ktorí bagatelizovali 

význam hlasovania v súvislosti so vzťahom medzi Spojeným kráľovstvom a USA pričom tvrdili, 

že ak existujú dôvody, postaviť sa proti navrhovanej vojenskej akcii v Sýrii ktoré nekorešpondujú 

so záujmami Veľkej Británie je správne sa jej nezúčastniť, bez ohľadu na to, ako sa na tento krok 

budú pozerať Spojené štáty (Hastings, 2013). Taktiež niektorí ďalší odborníci odmietali, že by 

tento krok Británie mohol mať dopad na špeciálny vzťah, pričom poukazovali, na niektoré podobné 

problematické udalosti, ktoré sa obišli bez poškodenia vzťahov medzi Washingtonom 

a Londýnom. Príkladom bolo napríklad poukázanie na pevné vzťahy medzi Thatcherovou a 

Reaganom napriek tomu, že britská premiérka bola proti jeho vojne v Grenade v roku 1982, pričom 

Reagan sa na druhej strane rozhodol nepodporiť Veľkú Britániu v konflikte o Falklandy, v roku 

1983 (Swaine, 2013).  
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Bezproblémové pokračovanie anglo-amerického špeciálneho vzťahu potvrdil napríklad aj 

americký veľvyslanec v Londýne Matthew Barzun, ktorý priamo reagoval na tvrdenia o „skončení 

špeciálneho vzťahu“, pričom uviedol, že tento vzťah zostal „živý a zdravý“. Veľvyslanec Barzun 

tvrdil, že „debata a nezhody“ boli vždy charakteristickými znakmi vzťahu medzi týmito dvoma 

krajinami a preto podľa neho je v poriadku, že v anglo-americkom spojení môže niekedy dôjsť 

k nezhodám. Špeciálny vzťah zostal silný po celé generácie, preto sa domnieval, že hlasovanie v 

parlamente teda nezmení odolnosť špeciálneho vzťahu (Barzun, 2013).     

 O tom svedčí aj návšteva amerického ministra zahraničných vecí Johna Kerryho v 

Londýne, ktorý na tlačovej konferencii po boku britského ministra zahraničných vecí Williama 

Hagueho uviedol, že rozhodnutie britského parlamentu nepodporiť vojenskú akciu v Sýrii, 

žiadnym spôsobom nepoškodilo špeciálny vzťah medzi Britániou a Amerikou. V tejto súvislosti 

americký minister zahraničných vecí uviedol: „Naše puto je väčšie ako jeden hlas alebo ako jeden 

okamih v histórii". Zároveň dodal, že Spojené štáty podľa neho nemajú „žiadneho lepšieho 

spojenca“ ako Spojené kráľovstvo (Russel, 2013). Jeho britský náprotivok William Hague potvrdil, 

že Spojené kráľovstvo a USA zostávajú „úzko prepojené“ a zároveň vyjadrili záväzok, že budú 

naďalej úzko kooperovať s USA pri hľadaní riešenia, v otázke občianskej vojny v Sýrii. 

Predstavitelia diplomacie oboch národov dali svetu jasne najavo, že obe krajiny naďalej držia spolu 

a anglo-americká kooperácia bude pokračovať aj v budúcnosti (Syria crisis: UK 'closely aligned' 

with US says Hague, 2013). 

  

4.2.4 Kontroverzná spolupráca v oblasti tajných služieb   

Otázky spravodajskej kooperácie, boli počas obdobia vlády Obamu a Camerona veľmi 

diskutovanou záležitosťou. V tejto oblasti sa väčšina analytikov zhoduje na tom, že spravodajská 

spolupráca medzi USA a Spojeným kráľovstvom je úzka, dobre zavedená a vzájomne prospešná, 

pričom veľmi úzko kooperuje pri spoločnom zdieľaní informácií. Aj keď mnohé podrobnosti a 

úspechy zostávajú utajené, spravodajské služby a spolupráca v oblasti boja proti terorizmu medzi 

Spojenými štátmi a Veľkou Britániou, podľa viacerých zdrojov z vládneho prostredia, údajne v 

posledných rokoch narušili viaceré teroristické operácie proti obom krajinám (Mix, 2020, s. 14). 

Anglo-americká spravodajská spolupráca je teda prevažne zložená, zo vzťahu medzi britskou 

Government Communications Headquarters (GCHQ) a National Security Agency (NSA) (Xu, 
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2017, s. 118).            

 Skutočný rozsah blízkosti vo vzájomnom vzťahu spravodajských služieb oboch štátov 

odhalil až bývalý zamestnanec NSA Edward Snowden, ktorý v nelegálne zverejnených 

dokumentoch, bližšie odhalil vzájomné aktivity, ktoré vyvolávali otázky z pohľadu legality. 

Napríklad v týchto tajných dokumentoch bolo uvedené, že NSA poskytla GCHQ medzi rokmi 2011 

až 2013 finančnú pomoc minimálne vo výške 100 miliónov dolárov, čo rozprúdilo vlnu otázok, 

aký veľký vplyv majú Spojené štáty na Veľkú Britániu v tejto oblasti. V týchto tajných 

dokumentoch bolo uvedené, že Spojené štáty očakávali istý druh reparácie za finančnú pomoc, 

ktorú poskytli britskej tajne službe v podobe aktivít, ktoré by boli s veľkou pravdepodobnosťou 

ilegálne na území Spojených štátov. Na druhej strane, ministri oboch strán verejne odmietli, že by 

GCHQ vykonávala v prospech Spojených štátov „špinavú robotu“. Aj napriek tomu tieto finančné 

prostriedky poskytnuté GCHQ, preukázali vzájomnú závislosť medzi oboma stranami, pretože pre 

obe strany neexistuje lepší a dôveryhodnejší partner v tejto oblasti (Hopkins, Borger, 2013).  

 Dokumenty vydané Edwardom Snowdenom tiež demonštrujú spoluprácu medzi GCHQ a 

NSA na programoch, ktoré mali slúžiť na internetové sledovanie, medzi ktoré patrili programy 

PRISM, Tempora a XKeyscore. Konkrétne programy PRISM a XKeyscore sú americké vládne 

programy, pri ktorých vláda Veľkej Británie tajne udelila súhlas, na sledovanie britských 

obyvateľov, pričom tieto informácie boli zdieľané medzi NSA a GCHQ (Xu, 2017, s. 121).  V 

rámci programu Tempora, malo Spojené kráľovstvo tajne získavať obsah telefónnych rozhovorov 

a internetové a iné citlivé dáta, ktoré taktiež boli zdieľané s NSA (MacAskill, Borger, 2013). 

 Ďalšou kontroverziou ktoré vyvolali dokumenty Wikileaks bolo odhalenie, že americká 

NSA dlhodobo sledovala nemeckú kancelárku Merkelovú a francúzskeho prezidenta Françoisa 

Hollanda, a to aj napriek tomu, že tieto dve krajiny patrili medzi blízkych spojencov Spojených 

štátov, ale aj Veľkej Británie. V otázke Nemecka dokonca vyšlo najavo, že americká NSA 

sledovala už jej dvoch predchodcov (Willsher, 2015).      

 Britská verejnosť bola počas tohto obdobia pobúrená sledovaním britských občanov 

agentúrou GCHQ, ktorá vykonávala sledovací „dohľad“ v kooperácií s NSA, pričom odznievali 

hlasy, že britské autority týmito krokmi porušujú zákon. Britskí predstavitelia však tieto obvinia 

dôrazne odmietli, pričom uviedli, že všetky aktivity boli v súlade so zákonom (Mix, 2015, s. 12).

 Vo vzťahu k týmto spoločným sledovacím aktivitám Veľkej Británie a Spojených štátov v 

roku 2015, britský tribunál vyšetrovacích právomocí rozhodol, že internetový dozor GCHQ s NSA 
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bol v rokoch 2007 až 2014 nezákonný, pretože podrobnosti o tom, ako tieto dve spravodajské 

agentúry fungovali, boli pred verejnosťou utajené (Bowcott, 2015). Tento tribunál vo svojej správe 

nariadil zmenu legislatívy v tejto oblasti, konkrétne nahradiť všetky príslušné platné právne 

predpisy novým jednotným legislatívnym aktom, ktorý objasňuje postupy udeľovania povolení, 

obmedzenia súkromia, požiadavky na transparentnosť a ďalšie iné potrebné predpisy (Mix, 2015, 

s. 12-13).  Režim spravodajského „dohľadu“ medzi Spojeným kráľovstvom a USA sa stal legálnym 

až v decembri 2014, keď vláda Camerona zverejnila, ako bolo povolené zdieľanie údajov medzi 

spravodajskými agentúrami. Celkovo je možné konštatovať, že táto Snowdenova aféra, poškodila 

imidž spoločného anglo-amerického vzťahu medzi Obamom a Cameronom (Bowcott, 2015). 

 

4.2.5 Znižovanie vojenských výdavkov VB ako hrozba pre špeciálny 

vzťah ?  

Prejedávanou záležitosťou počas vládnutia Obamu a Camerona, boli zároveň obranné 

záležitosti. Americká administratíva vyjadrovala čoraz väčšie znepokojenie nad plánom premiéra 

Camerona, ktorého úmysel bolo vykonať veľké šetrenie v obrannom sektore, čo by výrazným 

spôsobom oslabilo vojenské schopnosti Veľkej Británie (Witte, 2015).    

  K týmto krokom sa uchýlili po vydaní dokumentu Strategic Defence and Security Review  

(SDSR - Strategické hodnotenie obrany a bezpečnosti) z roku 2010, prostredníctvom ktorého, sa 

Cameronova vláda zaviazala k sérii finančných škrtov, v rámci armádneho sektora. V kontexte 

rozsiahleho vládneho úsporného programu, výdavky na obranu Spojeného kráľovstva v období 

rokov 2011 až 2015 reálne klesli až o 8%. Zníženia sa dotkli každého sektoru britskej armády, 

pričom napríklad vojenský personál krajiny sa znížil o takmer 31 000, čo predstavovalo 17% 

zníženie veľkosti ozbrojených síl Veľkej Británie (Mix, 2018, s. 16). Tieto kroky boli v rozpore 

so záväzkami členstva NATO, prostredníctvom ktorých, je každý člen aliancie povinný udržiavať 

výdavky na obranu na dvoch percentách svojho hrubého domáceho produktu. Británia sa pritom 

v tomto období odmietala zaviazať, k udržaniu armádneho rozpočtu na tejto úrovni (Zakaria, 

2015). Odborníci tvrdili, že škrty v kombinácii s ďalšími súvisiacimi rozhodnutiami o vojenskom 

personáli, vybavení a operačnej pripravenosti, znížili konvenčné vojenské bojové schopnosti 

Spojeného kráľovstva o 30% (Mix, 2018, s. 16).       
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 Zníženie armádnych výdavkov administratívou premiéra Camerona bolo vnímané vo 

Washingtone veľmi negatívne a sám prezident Obama, bol v tomto období, krokmi Veľkej Británie 

veľmi znepokojený. Z toho dôvodu prezident Obama považoval za potrebné vyvíjať tlak na 

Camerona, aby Veľká Británia začala plniť záväzok aliancie NATO v podobe 2% HDP na obranný 

priemysel (Zakaria, 2015). 

Keď predseda vlády Cameron v januári 2015 navštívil Spojené štáty, bol prezidentom 

Obamom upozornený, že Spojené kráľovstvo by malo splniť cieľ výdavkov vo výške 2% HDP. 

Zároveň prezident Obama bol toho názoru, že by to bol pre ostatných spojencov veľmi zlý signál, 

pretože ak by tento záväzok nesplnila Veľká Británia, s veľkou pravdepodobnosťou by tento 

záväzok nesplnili ani ostatní spojenci (Farmer, 2015).      

 V tomto kontexte, napríklad  správa zverejnená výborom pre obranu dolnej snemovne 17. 

marca 2015 varovala, že ak by britské výdavky klesli pod cieľ NATO vo výške 2% HDP, v rokoch 

2016 až 2017, vyvolalo by to veľmi negatívny dopad na dôveryhodnosť Spojeného kráľovstva, ako 

vojenského spojenca. Zároveň podľa tohto výboru, by tieto úsporné kroky mohli byť mimoriadne 

škodlivé, najmä v očiach Spojených štátov a iných stabilných partnerov (The House of Commons 

Defence Committee, 2015, s. 21).        

 V júli 2015 na samite G7 v Bavorsku, prezident Obama uviedol, že Veľká Británia musí 

zaplatiť “spravodlivý podiel” v otázkach príspevku na obranu, pretože podľa Obamu iba tak mohol 

pretrvať anglo-americký špeciálny vzťah (Goldberg, 2016).      

 Po značnom naliehaní prezidenta Obamu, sa Cameronova vláda konečne zaviazala splniť 

minimálny cieľ NATO, vo výške 2% HDP (Xu, 2017, s. 193). Prezident Obama privítal také 

rozhodnutie Cameronovej vlády, ocenením Veľkej Británie ako „primárneho partnera USA na 

svetovej scéne“, čím potvrdil úzku kooperáciu s premiérom Cameronom (Hope, 2015). 

 

4.2.6 Otázka Brexitu v kontexte špeciálneho vzťahu 

Kvôli silnej kampani mnohých politických skupín na britskej politickej scéne, ktoré volali 

po vystúpení z Európskej únie, bol premiér Cameron nútený, o tejto otázke vyhlásiť referendum 

(Marsh, 2018, s. 1). Pred prípravou referenda v júni 2016, prezident Obama opakovane vyhlásil, 

že byť členom EÚ je z pohľadu USA, jednou z najsilnejších výhod Veľkej Británie. V apríli 2016 

Obama odletel do Londýna, aby podnikol stretnutie s britským premiérom Cameronom, pričom sa 

jeho osobnou prítomnosťou snažil presvedčiť britské publikum, o potrebnosti zotrvania 
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v Európskej únií (Calamur, 2016).        

 Obama zaujal k potencionálnemu odchodu Veľkej Británie z EÚ negatívny postoj, pretože 

považoval Veľkú Britániu za súčasť zjednotenej Európy. Obama vyjadril veľký záujem na tom, 

aby Veľká Británia zostala členom Európskej únie keď uviedol: „USA chcú ako partnera silné 

Spojené kráľovstvo. A Spojené kráľovstvo je na tom najlepšie, keď pomáha viesť silnú Európu.“ 

(Remarks by the President Obama..., 2016). Barack Obama varoval, že Veľká Británia bude v 

prípade akýchkoľvek obchodných dohôd s USA „na konci frontu“, ak sa Veľká Británia rozhodne 

vystúpiť z EÚ, pretože Spojené štáty budú uprednostňovať dokončenie iných obchodných dohôd 

(Asthana, Mason, 2016).         

 Prezident Obama taktiež odmietol hlasy, žeby členstvo Veľkej Británie v Európskej únii 

brzdilo Veľkú Britániu pričom uviedol, že podľa jeho názoru, členstvo Veľkej Británie v Európskej 

únii naopak posilňuje jej pozíciu na medzinárodnej scéne. Z ekonomického pohľadu prezident 

Obama uviedol, že ekonomické benefity členstva v Európskej únií, prinášajú Spojenému 

kráľovstvu mimoriadne priaznivé ekonomické prostredie, čo podľa neho, bolo vzájomne prospešné 

pre anglo-americké spojenectvo (Remarks by the President Obama..., 2016).  

 Ani Obamová prítomnosť v Londýne však nepomohla zvrátiť proces Brexitu, pretože v 

národnom referende, ktoré sa konalo v júni 2016, 52% britských voličov podporilo vystúpenie z 

EÚ. Výsledok referenda bol medzi britskou verejnosťou veľmi rozporuplný, keďže veľká skupina 

ľudí bola proti vystúpeniu z EÚ (Mix, 2020, s. 4). Premiér Cameron zobral hlasovanie o vystúpení 

ako osobné zlyhanie, keďže nedokázal presvedčiť britskú verejnosť o potrebnosti zotrvania v 

Európskej únii, v dôsledku čoho, rezignoval na svoju pozíciu premiéra Veľkej Británie (Cyr, 2018, 

s. 85). 

 

4.2.7 Zhodnotenie vzájomného vzťahu 

 Zohľadnením všetkých faktorov, je možné označiť vzťah medzi týmito dvoma lídrami za 

priemerný. Odlišná stranícka príslušnosť oboch lídrov im neposkytla potrebný základ na to, aby 

došlo medzi oboma k bližšiemu spojeniu. Zároveň medzi oboma lídrami od začiatku dochádzalo 

k sporom, pretože hneď na začiatku funkčného obdobia, obaja premiéri museli riešiť prírodnú 

katastrofu, ktorá sa odohrala v Mexickom zálive, čo hneď na začiatku naštrbilo vzťahy medzi nimi. 

Tomuto transatlantickému spojenectvu nepomohlo ani odmietnutie britského parlamentu zapojiť 
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sa do sýrskeho konfliktu a zároveň nie veľmi pozitívnu bodku za týmto vzťahom poskytol 

prezident Obama, ktorý na konci svojho volebného obdobia, skritizoval premiéra Camerona keď 

uviedol, že bol príliš „rozptýlený“ inými záležitosťami a nekládol veľký dôraz na ďalšie obnovenie 

Líbye (Goldberg, 2016).  Taktiež podľa názoru Obamu, boli bývalý francúzsky prezident Nicolas 

Sarkozy a britský premiér David Cameron čiastočne zodpovední, za súčasný „zmätok“ v Líbyi 

(Obama blasts Cameron..., 2016). Vláda z Downing Street túto tvrdú kritiku odmietla komentovať, 

ale členovia britského parlamentu tento úder vrátili naspäť, pričom kritizovali Obamovo 

nedostatočné vedenie, ako globálnej mocnosti v otázke rekonštrukcie Líbye (Mason, 2016). 

 Zároveň podľa mnohých informácií, sa prezident Obama skôr prikláňal ku vzťahu 

s Nemeckom, pretože považoval za najvýznamnejšiu politickú osobnosť v Európe, skôr nemeckú 

kancelárku Angelu Merkelovú, ako Davida Camerona. Zjavne teda je možné uviesť, že medzi 

Cameronom a Obamom neexistovalo tak úzke spojenie, aké mal George W. Bush s Tonym 

Blairom, alebo veľmi úzky vzťah, ktorý si užívala Margaret Thatcherová s Ronaldom Reaganom 

(Bryant, 2016). 

 

4.3 Vzájomný vzťah medzi Obamom a Theresou Mayovou 

Prezident Obama bol jeden z prvých svetových lídrov, ktorý privítal v kresle premiérku 

Theresu Mayovú. Obama pri ich spoločnom  telefonickom rozhovore Mayovej povedal, že sa teší 

na vzájomnú spoluprácu počas jeho posledných šiestich mesiacoch v úrade prezidenta spojených 

štátov. Zároveň prezident Obama uviedol, že jeho úmyslom je, ďalej posilňovať vzájomné väzby 

medzi Washingtonom a Londýnom (Fabian, 2016).       

 Vzájomný vzťah medzi oboma lídrami sa začal veľmi nešťastne potom, čo do funkcie 

ministra zahraničných vecí, bol nominovaný bývalý londýnsky primátor a jeden z lídrov kampane 

o vystúpení Veľkej Británie z EU, Boris Johnson (Moore, 2016). Jeho osoba vo Washingtone 

vzbudzovala veľkú kontroverziu, pretože bol v minulosti, obvinený z rasizmu voči prezidentovi 

Obamovi keď ho obvinil, že prechováva antipatie voči Veľkej Británii, kvôli jeho „čiastočne 

kenskému“ dedičstvu a kvôli rozhodnutiu Obamovej vlády, odstrániť bustu britského vojnového 

vodcu Winstona Churchilla z Oválnej pracovne. (Asthana, Quinn, 2016)     

 Ďalšie naštrbenie vzájomného vzťahu medzi Obamom a May prišlo potom, čo po kritike 

Izraela americkým ministrom zahraničných vecí Johnom Kerrym, britská premiérka vyhlásila, že 
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sa dištancuje od vyhlásení americkej administratívy voči Izraelu potom, čo počas problematického 

konfliktu s Palestínou, Izrael začal budovať osady na palestínskom území (Connolly, 2016). Aj 

napriek tomu, že britská administratíva hlasovala za rezolúciu OSN proti Izraelu, britská premiérka 

uviedla, že Kerryho výroky o izraelskej vláde, kedy ju označil za „najpravicovejšie krídlo v histórií 

Izraela s agendou poháňanou najextrémnejšími prvkami“, boli podľa premiérky Mayovej 

„nevhodné“, keďže podľa nej, nebolo správne zaútočiť na dlhoročného spojenca oboch štátov 

(Erlanger, 2016).           

  Tento krok britskej administratívy bol zo strany Washingtonu vnímaný veľmi negatívne, 

o čom svedčí vyjadrenie hovorcu Bieleho domu ktorý uviedol, že americká administratíva bola 

„prekvapená“ reakciou britskej vlády, pričom ďalej uviedla, že sa s ňou vôbec nestotožňuje. 

Zároveň premiérka Mayová zašla vo svojej kritike Obamovej administratívy ešte ďalej keď dodala, 

že je nesprávne, aby odchádzajúca vláda viedla „rokovania o mieri“ v tomto izraelsko-

palestínskom konflikte. V tomto videli mnohí politickí komentátori snahu premiérky Mayovej, 

vyslať pozitívny signál v tom čase už voči novozvolenému prezidentovi Trumpovi, ktorý na rozdiel 

od dosluhujúceho prezidenta Obamu, vyjadril podporu premiérovi Netanjahuovi (Faulconbridge, 

Holton, 2016).           

 V súvislosti so spoluprácou s Izraelom sa novozvolený prezident Trump vyjadril, že 

Spojené štáty nemôžu s Izraelom zaobchádzať s takým „pohŕdaním a neúctou“. Zároveň Trump 

v sérii odkazov cez sociálnu sieť Twitter uviedol, že Spojené štáty boli vždycky dobrým spojencom 

Izraela, až do obdobia Obamovej administratívy a zároveň Trump Izraelu odkázal, že Spojené štáty 

budú opäť verným spojencom Izraela, po jeho príchode do úradu. Izraelský premiér Netanjahu 

poďakoval Trumpovi za jeho „jednoznačnú podporu“ a uviedol, že sa teší na vzájomnú spoluprácu. 

Podľa mnohých analytikov, kroky premiérky Mayovej, signalizovali snahu preniknúť k 

nastupujúcej Trumpovej administratíve a zároveň vytvoriť si s ňou dobré a produktívne vzťahy, 

ktoré sa jej zatiaľ nepodarilo nadviazať, v čase jeho volebnej kampane (Faulconbridge, Holton, 

2016).            

 Na prvom a aj poslednom oficiálnom stretnutí s dosluhujúcim prezidentom Obamom 

a premiérky Mayovej, na samite G20 v Čine, obaja lídri opätovne potvrdili úzke bilaterálne vzťahy 

Ameriky so Spojeným kráľovstvom pričom uviedli, že odchod z Európskej únie nebude mať žiadny 

vplyv na pretrvanie špeciálneho vzťahu (Parkinson, 2016). Zároveň na tomto stretnutí, sa lídri 

snažili zmierniť vplyv Brexitu, s úmyslom udržať a naďalej posilňovať „špeciálny vzťah“, medzi 
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USA a Veľkou Britániou (Britain´s May seeks out new trading..., 2016). Obama v tejto súvislosti 

uviedol: „Záverom je, že nikde na svete nemáme silnejšieho partnera ako Spojené kráľovstvo, a 

napriek turbulenciám politických udalostí za posledných niekoľko mesiacov máme v úmysle 

zabezpečiť, aby to tak pokračovalo.“ Premiérka Mayová na slová Obamu nadviazala, keď označila 

Spojené štáty za „špeciálneho partnera“ Veľkej Británie a „dlhoročného spojenca a blízkeho 

priateľa“ (Remarks by President Obama..., 2016).     

 Premiérka Mayová hovorila na tlačovej konferencií aj o ekonomickom aspekte špeciálneho 

vzťahu, pričom prejavila úmysel pokračovania úzkych ekonomických vzťahov aj do budúcna. 

Britská premiérka Theresa Mayová na tomto stretnutí uviedla, že ma v pláne po výsledkoch 

britského referenda o odchode z Európskej únie, zabezpečiť nové obchodné dohody, napríklad aj 

so Spojenými štátmi (Britain´s May seeks out new trading...,2016). Udržanie blízkych 

ekonomických väzieb potvrdil aj prezident Obama keď uviedol, že anglo-americká previazanosť 

ekonomík, bude v budúcnosti nepochybne  pokračovať (Remarks by President Obama..., 2016). 

  Obama na druhej strane dodal, že Veľká Británia bude musieť vyčkať do momentu, kým 

Spojené štáty dokončia rozpracované obchodné dohody s Európskou úniou a celkami ázijsko-

pacifického regiónu. Obama napriek tomu, prisľúbil úzku spoluprácu s Mayovou, aby zároveň 

zabránil „nepriaznivým účinkom“ Brexitu, vo vzájomných obchodných vzťahoch (Britain´s May 

seeks out new trading..., 2016). Preto v nadväznosti na referendum o Brexite začiatkom tohto leta, 

sa Obama zaviazal k vytvoreniu nových obchodných vzťahov so Spojeným kráľovstvom keď 

uviedol: „Živé ekonomické partnerstvo medzi našimi krajinami bude pokračovať, keď Spojené 

kráľovstvo získa ďalšiu jasnosť vo svojich nových vzťahoch s EÚ. Naše dve krajiny budú diskutovať 

o spôsoboch, ako budeme naďalej udržiavať a posilňovať naše obchodné a investičné väzby.“ 

(Parkinson, 2016).          

 Krátky vzájomný vzťah s premiérkou Mayovou, však negatívne zhodnotil prezident Obama 

na konci svojho obdobia keď uviedol, že jemu najbližším medzinárodným politikom bola nemecká 

kancelárka Angela Merkelová, pričom zanechal na vzájomnom anglo-americkom spojenectve 

značný šrám. Celkovo však tento vzťah, pre ďalší vývoj anglo-amerického spojenectva nemal 

veľký význam, pretože ako už bolo prezentované napríklad v otázke Izraela, premiérka Mayová sa 

snažila vybudovať čo najlepšie vzťahy s republikánom Trumpom a nekládla tak veľký dôraz, na 

vzťah s dosluhujúcim prezidentom Obamom (Allen, 2016). 
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5.Administratíva Donalda Trumpa 

5.1 Vzájomný vzťah medzi Trumpom a Mayovou 

Reakcia britskej vlády, na víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských 

voľbách bola oveľa pozitívnejšia, ako v mnohých iných európskych krajinách. Berúc do úvahy ako 

entuziastický prezident Trump podporoval možný odchod Veľkej Británie z Európskej únie mnohí 

očakávali, že aj napriek jeho nevypočítateľnej povahe, môže dôjsť k zlepšeniu vzájomného vzťahu, 

pretože premiérka Mayová sa bude veľmi usilovať o posilnenie anglo-americkej kooperácie 

v rôznych oblastiach v post-brexitovom období (Kacprzyk, Lorenz, 2018). Prezident Trump 

zároveň vysielal pozitívne signály voči Veľkej Británii, keď v mnohých rozhovoroch prejavil svoju 

náklonnosť voči Veľkej Británii tým, že sa označil za veľkého „fanúšika“ Veľkej Británie 

a zároveň uviedol, že sa teší na vzájomnú spoluprácu (Gove, Diekmann, 2017).   

 V prvom telefonickom rozhovore medzi prezidentom Trumpom a Theresou Mayovou sa 

obaja lídri vzájomne zhodli, na dôležitosti vzťahu a jeho blízkych osobných väzbách na Spojené 

kráľovstvo. Po skorom vyjadrení svojej silnej podpory Brexitu a nejednoznačnosti ohľadom 

budúcnosti EÚ, prezident Trump opakovane naznačil, že na rozdiel od svojho predchodcu 

prezidenta Obamu, uprednostňuje rýchle dosiahnutie dohody o voľnom obchode medzi USA a 

Spojeným kráľovstvom (Mix, 2018, s. 12).      

 Pozitívny začiatok vzťahu medzi premiérkou Mayovou a prezidentom Trumpom bol 

vyjadrený tým, že premiérka Mayová bola prvým zahraničným lídrom, ktorá bola pozvaná na 

oficiálnu návštevu Bieleho domu, v januári 2017. Na prvej spoločnej tlačovej konferencii, nový 

prezident vyhlásil, že anglo-americký vzťah bude v budúcnosti pre obe krajiny veľmi dôležitým. 

Zároveň dodal, že Spojené štáty sa podľa neho tešia na úzku spoluprácu s Veľkou Britániou, 

pretože podľa neho, obojstranná kooperácia posilňuje vzájomné väzby v oblasti obchodu a 

zahraničných vecí. Mayová pohotovo reagovala keď uviedla, že jej pozvanie ako prvého 

zahraničného vodcu na návštevu Bieleho domu, bolo zjavne podľa nej prejavom sily a dôležitosti 

špeciálneho vzťahu, ktorý bol založený na spoločných hodnotách a histórii  (Larres, 2019, s. 121)

  Prezident Trump aj premiérka Mayová navyše túto návštevu využili, ako platformu na 

ocenenie osobitnej kvality vzťahov medzi týmito dvoma krajinami. Mayová dúfala, že stretnutie s 

Trumpom podporí jej neisté domáce postavenie a poskytne jej, po odchode z Európskej únie 

podporu ako najbližšieho spojenca  (Larres, 2019, s. 121). Trump z počiatku nesklamal keď 
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uviedol: „Myslím si, že Brexit bude pre vašu krajinu úžasná vec“. V súvislosti s Brexitom taktiež 

dodal: „slobodná a nezávislá Británia je pre svet požehnaním“ a zároveň vyslovil myšlienku, že 

anglo-americký vzťah nebol nikdy silnejší (The President's News Conference..., 2017).  

  Vo vzťahu k obchodnej dohode s Veľkou Britániou prezident Trump odmietol Obamove 

tvrdenie, že Veľká Británia bude na „konci fronty“ pričom práve naopak dodal, že Veľká Británia 

je v tomto ohľade z pohľadu novej administratívy v „primárnom rade“ (Marsh, 2018, s. 9). Aj 

napriek tomu, že Spojené kráľovstvo, nemohlo začať vyjednávať obchodné dohody kým neopustí 

Európsku úniu Trump vyhlásil, že chce dosiahnuť „rýchlu“ ekonomickú dohodu s Veľkou 

Britániou (Theresa May Holding Talks ..., 2017).  

   

5.1.1 Vzájomné spory medzi Trumpom a Mayovou 

Na druhej strane, britská administratíva si však počas tejto oficiálnej návštevy rýchlo 

uvedomila, že spojenectvo so Spojeným kráľovstvom nehralo v očiach Donalda Trumpa veľkú rolu 

a je pravdepodobné, že dokonca žiadnu. Donald Trump nezostal svojej povesti kontroverznej osoby 

nič dlžný, pretože krátko pred začiatkom súkromného stretnutia s Theresou Mayovou, v 

skutočnosti Michael Flynn, prvý poradca pre národnú bezpečnosť povedal prezidentovi Trumpovi, 

že ďalší svetoví lídri, ako napríklad ruský prezident Putin, mali záujem byť prvým zahraničnými 

lídrami, ktorí by uskutočnili návštevu Bieleho domu. Trump bol nahnevaný a opakovane sa ho 

pýtal, prečo mu túto informáciu neposkytol skôr. Britská delegácia sa o tomto postoji Donalda 

Trumpa dozvedela, no aj napriek značným rozpakom, sa britská administratíva snažila „držať 

líniu“, že nedisponujú touto informáciou. To svedčilo o tom, že Trump nemal osobitný záujem o 

vzťah s Veľkou Britániou bez ohľadu na to, že Veľká Británia bola užitočným partnerom v otázke 

odchodu z Európskej únie, keďže Trump, sa podporou Brexitu snažil oslabiť vplyv EÚ (Larres, 

2019, s. 122-123).           

 Trumpov malý záujem o vzťah s Veľkou Britániou bol napríklad viditeľný pri tom, keď sa 

Trump sa viac zameral na otvorenie novej kapitoly vo vzťahu s Ruskom, kde sa špekulovalo, že 

by bol Trump otvorený aj možnému zrušeniu sankcií voči tejto krajine (Larres, 2019, s. 121). Veľká 

Británia sa zároveň negatívne pozerala na rozhodnutie prezidenta Trumpa o vydaní nariadenia, 

ktoré blokovalo vstup moslimského etnika zo siedmych vybraných krajín do Spojených štátov. 

Britská administratíva s touto politikou nesúhlasila, pričom premiérka Mayová vyhlásila, že 
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považuje túto politiku za „rozporuplnú a nesprávnu“ (Wright, 2019).    

 Neskôr v roku 2017, došlo vo vzájomnom vzťahu medzi Trumpom a Mayovou k sérii 

vzájomných rozporov, kedy obaja lídri zdieľali rôzne politické názory, medzi ktoré patrili 

napríklad vystúpenie Spojených štátov z klimatickej dohody, alebo taktiež zrušenie jadrovej 

dohody s Iránom, pričom premiérka Mayová, sa ani s jednou z týchto politík Trumpa 

nestotožňovala (House of lords Select Committee on International Relations, 2018, s. 14).  

 Trenie medzi Amerikou a Britániou dosiahlo vrchol v novembri 2017, keď Trump zdieľal 

na svojom profile na sociálnej sieti Twitter tri proti-moslimské videá, ktoré pôvodne zverejnila 

extrémistická skupina Britain First, čo vyvolalo pobúrenie za Atlantikom. Tieto kroky prezidenta 

Trumpa, okamžite skritizoval hovorca premiérky Mayovej. Na túto kritiku prekvapivo zareagoval 

samotný prezident Trump, ktorý vyzval Theresu Mayovú, aby sa nesústredila na jeho konanie, ale 

aby radšej presmerovala svoju pozornosť na  „ničivý radikálny islamský terorizmus, ktorý sa 

odohrával vo Veľkej Británii“. Vyhlásenia Donalda Trumpa pred jeho júlovou návštevou Theresy 

Mayovej, v máji 2018, vyvolali ďalšiu kontroverziu a zvýšili vnímanie možného poškodenia anglo-

amerického vzťahu (Holmes, Belam, 2017).        

 V decembri 2017, Mayová verejne prejavila svoj nesúhlas voči rozhodnutiu prezidenta 

Trumpa, uznať Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela a presunúť do tohto mesta, americkú ambasádu 

z Tel Avivu. Premiérka uviedla, že tento krok považuje za „neúčinný a zbytočný“, keďže mohol 

ohroziť mierový proces medzi Izraelom a Palestínou v regióne (PM statement on US decision..., 

2017). Premiérka Mayová vyjadrila tiež „hlboké znepokojenie“, nad prezidentovým plánom 

zavedeným v marci 2018, v súvislosti s uvalením ciel na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. 

Vláda z Downing Street zareagovala tým, že jediným zhodným riešením pre všetky strany, je 

vykonávanie multilateralistických riešení, namiesto tých protekcionistických (Asthana, 2018).  

 

5.1.2 Kontroverznosť Trumpovej osoby v súvislosti s jeho návštevou 

Veľkej Británie 

Ďalšie napätie do vzájomného anglo-amerického vzťahu priniesol prezident Trump potom, 

čo verejne prejavil úmysel stretnutia sa s ruským prezidentom Putinom, na samite v Helsinkách 

(Wintour, 2018). Kontroverziu na tom vyvolávali okolnosti, keďže tesne pred tým v marci, došlo 
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k otrave Sergeja Skripaľa, bývalého ruského dôstojníka spravodajskej služby a jeho dcéry Júlie, 

nervovým plynom v Salisbury (Larres, 2019, s. 123).      

  Po tomto stretnutí medzi americkým a ruským prezidentom, došlo k masívnej reakcii zo 

strany mnohých britských politikov, ktorí volali po zrušení tejto návštevy. Zároveň britská 

verejnosť bola značne proti návšteve amerického prezidenta vo Veľkej Británii, pričom viac než 

jeden a pol milióna ľudí, podpísali petíciu proti uskutočneniu tejto návštevy (Slawson, 2018). 

Premiérka Mayová sa v súvislosti s touto návštevou ocitla pod masívnym tlakom, v čom sa jej 

snažil pomôcť Trump tým, že vyhostil 60 ruských diplomatov z USA v súvislosti s otravou ruského 

agenta na britskej pôde, ako prejav súdržnosti so Spojeným Kráľovstvom (Smith, 2018).  

  Ani tento krok nestačil na ukľudnenie britského náhľadu vo vzťahu k Donaldovi 

Trumpovi, v dôsledku čoho, sa rozsah návštevy zmenšil len na menšiu pracovnú návštevu, ktorá 

neobsahovala tradičný program ceremónií (Murphy, 2017). K tejto návšteve došlo medzi 12. až 13. 

júlom 2018, pričom britská strana sa snažila koncentrovať dejisko návštevy mimo hlavného mesta, 

kde sa očakávali masové demonštrácie proti osobe Donalda Trumpa, v súvislosti s jeho agresívnou 

zahraničnou politikou. Prezident Trump vo Veľkej Británii absolvoval stretnutie s britskou 

kráľovnou a ďalšími členmi kráľovskej rodiny a zároveň premiérka Mayová z príležitosti jeho 

osobnej návštevy, usporiadala slávnostnú večeru v paláci Blenheim, rodisku Winstona Churchilla, 

ktorého Trump ako veľkého vodcu veľmi obdivoval (Larres, 2019, s. 123).    

 Trumpov nepredvídateľný štýl politiky opäť šokoval britskú administratívu po tom, čo deň 

pred slávnostným večierkom v paláci Blenheim, poskytol Trump rozhovor bulvárnemu denníku 

The Sun, kde prezident Trump ostro kritizoval premiérku Mayovú, za slabé vyjednávanie v otázke  

Brexitu. V tomto rozhovore prezident Trump uviedol, že premiérka Mayová ignorovala jeho rady 

týkajúce sa Brexitu a zároveň dodal, že ak by bol na mieste premiérky Mayovej vyjednával by 

oveľa tvrdšie, hoc aj za cenu dočasného prerušenia vzájomných rozhovorov. Americký prezident 

Donald Trump sa taktiež vyjadril, že dohoda o voľnom obchode s Britániou by mohla byť 

neuskutočniteľná, ak by britská administratíva schválila návrh premiérky Theresy Mayovej, na 

dohodu s Európskou úniou po Brexite, pretože mnohé regulácie by stále podliehali európskej 

legislatíve, čo v konečnom dôsledku spôsobilo by situáciu, že by nebolo možné dosiahnuť 

spoločnú anglo-americkú obchodnú dohodu (Mason, Holden, 2018).     

 Trump inicioval počas tlačovej konferencie ďalší nepriamy útok voči premiérke Mayovej, 

keď dôrazne ocenil Borisa Johnsona, Mayovej úhlavného súpera a kritika keď uviedol, že z Borisa 
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Johnsona by bol vynikajúci predseda vlády (Rayner, 2018). Downing Street bola Trumpovým 

rozhovorom uprostred jeho formálnej návštevy Veľkej Británie šokovaná, čo jasne podporilo 

odporcov premiérky Mayovej v konzervatívnej strane ktorí tvrdili, že premiérka zastáva veľmi 

mäkký postoj vo vyjednávaniach o Brexit (Larres, 2019, s. 123-124).    

 Prezident Trump sa snažil balansovať svoje výroky proti premiérke Mayovej, pričom ju 

označil za „fantastickú ženu“, ktorá vykonáva „skvelú prácu“. Keď sa ho opýtali, prečo  premiérku 

Mayovú kritizoval v denníku The Sun, Trump jednoducho poprel, že tak urobil, pričom poukázal 

na ďalší príklad „falošných správ“ (Elgot, Walker, 2018). Namiesto toho povedal, že chce „osláviť 

špeciálny vzťah“, a že jeho krajina ma v pláne dokončiť obchodnú a bilaterálnu dohodu 

so Spojeným kráľovstvom, pretože opätovne dodal, že: „silné a nezávislé Spojené kráľovstvo je 

skutočne požehnaním pre svet“ (The President's News Conference..., 2018). 

 

5.1.3 Diplomatická roztržka v anglo-americkom spojenectve 

V júli došlo k veľkému škandálu vo vzťahu medzi americkou a britskou administratívou po 

tom, čo nelegálne unikla diplomatická komunikácia britského veľvyslanca v Spojených štátoch 

Kima Darrocha, s domovským ministerstvom zahraničných vecí. Britský diplomat v tejto 

komunikácií označil prezidenta Trumpa za „neschopného“ a „nekompetentného“ a zároveň dodal 

že neočakával, že by politika Spojených štátov sa pod Trumpom stala „normálnejšou“ práve 

naopak, očakával ďalšie zhoršenie správania Spojených štátov aj vo vzťahu k Veľkej Británii. 

Nebolo prekvapením, že tieto postoje britského veľvyslanca vyvolali na druhej strane Atlantiku 

značnú kontroverziu. Reakcia Donalda Trumpa na seba nenechala dlho čakať keď uviedol, že 

britský veľvyslanec v Spojených štátoch „neslúžil dobre“ Veľkej Británii (Givetash, Mitchell, 

2019).             

 Mayovej hovorca uviedol, že síce Darrochove názory neodrážajú názor vlády, alebo 

ministrov, no na druhej strane sa veľvyslanca zastali keď uviedli, že britskí veľvyslanci, majú ich 

podporu vyjadriť svoje „úprimné hodnotenie“. Prezident Trump na oplátku uviedol, že odmieta 

ďalej jednať a spolupracovať s britským veľvyslancom (Holden, James, 2019).   

  Po následnom tlaku Donalda Trumpa, ktorý ho navyše ešte označil za veľmi „hlúpeho 

človeka“, sa britský veľvyslanec rozhodol rezignovať na svoju pozíciu (Castle, 2019). Táto 

diplomatická roztržka negatívne zakončila vzájomný vzťah medzi premiérkou Mayovou 
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a prezidentom Trumpom, ktorá ohlásila rezignáciu na svoj post, kvôli kritike voči jej osobe, ako 

viedla rokovanie o Brexite (Balz, 2019). 

 

5.1.4 Zhodnotenie vzájomného vzťahu  

Zámer britskej vládnej elity posilniť a zintenzívniť vzťah Spojeného kráľovstva so 

Spojenými štátmi sa ukázal ako oveľa ťažší, ako sa očakávalo. Diplomatickú stratégiu premiérky 

Mayovej vo vzťahu k prezidentovi Trumpovi, je možne označiť za neúčinnú, pretože prezident 

Trump neprejavoval veľké sympatie vo vzťahu k „špeciálnemu vzťahu“. Celkovo počas celého 

trvania tohto vzťahu, dochádzalo k vzájomným sporom, čo viedlo ku obojstrannej (Larres, 2019, 

s. 125).            

 Snaha britskej vlády o upevnenie špeciálneho vzťahu so Spojenými štátmi bola úspešná len 

minimálne, pretože aj napriek zo začiatku pozitívnej rétorike Donalda Trumpa smerom 

k špeciálnosti anglo-amerického vzťahu, Trump nemal v úmysle, sa v zahraničnej politike 

spoliehať na Veľkú Britániu. O tom môžu svedčiť jeho nacionalistické slogany ako „America 

First“ a „make America Great again“, ktoré jasne vyjadrujú, kde podľa jeho názoru ležia záujmy 

Spojených štátov (Larres, 2019, s. 125).        

 Aj napriek tomu, že stranícka príslušnosť oboch lídrov ich predurčovala bližšie k spoločnej 

kooperácii, je takmer nemožné uviesť, že tento faktor mal na vzájomný vzťah nejaký vplyv. 

Trumpov neortodoxný a nepredvídateľný štýl spôsobil to, že nikdy medzi oboma lídrami nedošlo 

k vytvoreniu skutočne dôverného vzťahu, prostredníctvom ktorého by sa anglo-americká 

spolupráca posunula smerom dopredu (Marsh, 2018, s. 15).  

 

5.2 Vzájomný vzťah medzi Trumpom a Johnsonom  

Nahradenie Theresy Mayovej na poste premiéra Borisom Johnsonom, znamenalo v očiach 

prezidenta Trumpa veľké víťazstvo. Ako už bolo spomenuté aj napriek tomu, že prezident Trump 

sa v presadzovaní cieľov zahraničnej politiky Spojených štátov nespoliehal na svojich partnerov, 

jeho blízkosť k Borisovi Johnsonovi bola dovtedy evidentná. Spoločným pojítkom ich vzájomného 

priateľstva, bol najmä pozitívny postoj voči odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (Borger, 
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2019). Donald Trump nešetril chválou, pričom vzdal hold novému britskému premiérovi Borisovi 

Johnsonovi, keď ho hrdo označil za „britského Trumpa“ kedy dodal, že Británia má v podobe 

Borisa Johnsona skvelého premiéra, ktorý odvedie “skvelú prácu” (Smith, 2019). O ich 

vzájomných sympatiách svedčia napríklad aj výroky Borisa Johnsona ktorý uviedol, že Donald 

Trump si za svoju zahraničnú politiku zaslúži získať Nobelovu cenu v prípade, ak sa mu podarí 

mierovo vyriešiť situáciu vo vzťahu k Severnej Kórei a Iránskej jadrovej dohode (Stone, 2021). 

 Keďže Boris Johnson, po rezignácií Theresy Mayovej zasadol na stoličku premiéra len ako 

zastupujúci člen konzervatívnej strany, čakali Veľkú Britániu v roku 2019 štandardné parlamentné 

voľby. Prezident Trump sa od začiatku aktívne zapájal do prebiehajúcej volebnej kampane, keď 

otvorene podporoval Borisa Johnsona. Zároveň podporu poskytol aj lídrovi kampane Brexitu 

Nigelovi Faragovi, pričom uviedol, že títo dvaja politici Veľkej Británie by spolu vytvorili kvalitnú 

vládu, ktorá by zabezpečila silné podmienky pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie (McGee, 

2019).             

  Zaujímavým elementom na týchto parlamentných voľbách bolo, že Boris Johnson sa počas 

obdobia volebnej kampane snažil mierne dištancovať od prezidenta Trumpa, ktorý bol medzi 

verejnosťou vo Veľkej Británii značne nepopulárny. V tomto kontexte si premiér Johnson 

uvedomoval, že jeho priateľstvo s prezidentom Trumpom by mu mohlo vo voľbách mohlo uškodiť 

(Lee, Welker, Neely, 2019).          

 Po víťazstve konzervatívnej strany v parlamentných voľbách, premiér Johnson prestal s 

touto taktikou voči prezidentovi Trumpovi, pričom opäť prejavil dôležitosť tohoto vzťahu keď 

uviedol, že dúfa v úspešné dosiahnutie obchodnej dohody so Spojenými štátmi, ktorú sa v minulosti 

Therese Mayovej nepodarilo uzavrieť (Lippman, Toosi, 2019). Prezident Trump taktiež na 

sociálnej sieti Twitter pogratuloval Borisovi Johnsona keď uviedol, že je to pre Veľkú Britániu 

“veľké víťazstvo” pričom taktiež dodal, že v tejto chvíli už nič nebráni obom stranám v dosiahnutí 

vzájomnej obchodnej dohody (Meredith, 2019). 

  

5.2.1 Vzájomná zahraničná kooperácia a spolupráca proti Iránu 

Ich vzájomné sympatie sa preniesli aj do spoločnej kooperácie v rámci zahraničnej politiky, 

pričom napriek istým rozdielom v názoroch na stratégiu, zastávali Johnson a Trump podobne 

pozície vo vzťahu k Číne, Rusku a zároveň sa prezident Trump snažil podporovať premiéra 
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Johnsona v línii politiky “Globálnej Británie”, ktorú možno definovať, ako britský zámer byť v 

post-brexitovom období opäť globálnym hráčom. Zároveň Johnsonova túžba byť globálnou 

mocnosťou, bola prezentovaná napríklad aj vo vojenskej oblasti, keď britské vojenské jednotky 

začali intenzívnejšie spolupracovať s tými americkými. Prvým takýmto prípadom bola situácia, 

keď britské autority na Gibraltári, zadržali iránske plavidlo smerujúce do Sýrie, ktorého účelom 

bolo poskytnutie dodávok ropy pre Assadov režim (Markiewicz, 2019, s. 5).   

  Johnson tiež prehodnotil pozíciu jeho predchodkyne Theresy Mayovej, keď sa pripojil k 

americkej operácii „Sentinel“, ktorej hlavným cieľom bola ochrana ropných tankerov plaviacich 

sa cez Perzský záliv, pretože Irán v minulosti zadržal jeden britský tanker. Kooperácia v tejto 

oblasti medzi USA a UK vytvorila spoločný priestor, prostredníctvom ktorého sa mohli vzájomné 

vzťahy medzi USA a Veľkou Britániou posilniť, pretože oba štáty považovali Irán za 

destabilizačnú silu na Blízkom východe.  Zároveň boli tieto kroky premiéra Johnsona zo strany 

Trumpovej administratívy vnímané veľmi pozitívne, keďže Trump potreboval vo svojej tvrdej 

politike voči Iránu lojálneho spojenca (Markiewicz, 2019, s. 5).      

 Na druhej strane, v otázke Iránu existovali medzi oboma stranami určité názorové rozpory, 

keďže premiér Johnson nesúhlasil s Trumpovým vystúpením z dohody, o Iránskom jadrovom 

programe (Mix, 2020,str.12). Britský premiér však dodal, že v prípade, ak pôvodná dohoda 

o iránskom jadrovom programe zlyhá je potrebné, aby prezident Trump viedol vyjednávania 

o  novej jadrovej dohode s Iránom, keďže podľa Johnsona, medzinárodné spoločenstvo muselo 

zastaviť Irán, pred skonštruovaním jadrovej zbrane (Faulconbridge, 2019).    

 Veľká Británia bola taktiež znepokojená útokom Spojených štátov na iránskeho vojnového 

generála Solejmáního v Sýrii, pričom podľa viacerých informácií z vládneho prostredia, vláda 

z Downing Street na tento plánovaný útok zo strany Spojených štátov vôbec nebola upozornená 

(Qasem Soleimani: Boris Johnson not told about US airstrike, 2019). Londýn zároveň uviedol, že 

rozpútanie vojenského konfliktu s Iránom nie je v ich záujme (Bienkov, 2020). 

 

5.2.2 Vzájomné anglo-americké spory v digitálnej oblasti  

Spojené štáty a Veľká Británia sa dostali do vzájomného rozporu po tom, čo Veľká Británia 

podporila európsky plán na zavedenie dvojpercentnej dane z digitálnych služieb, ktoré boli 

smerované voči technologickým gigantom ako bol Google, Facebook a Amazon, nakoľko boli z 
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veľkej väčšiny americkými spoločnosťami. Spojené kráľovstvo bolo toho názoru, že tieto firmy, 

by mali platiť dane za svoje pôsobenie vo Veľkej Británii. Spojené štáty však označili takúto daň 

za svojvoľnú a pohrozili Spojenému kráľovstvu recipročnými tarifami, za predaj britských 

automobilov. USA tiež varovali, že schválenie digitálnej dane zo strany Veľkej Británie, by 

v konečnom dôsledku mohlo znamenať, že nedôjde  k dosiahnutiu spoločnej obchodnej dohody, 

ktorá bola po odchode z Európskej únie stále v štádiu riešenia (Landale, 2020).    

 Trump tiež vyjadril znepokojenie nad rozvojom 5G telekomunikačnej infraštruktúry, ktorá 

mala byť vybudovaná čínskou spoločnosťou Huawei. Kritika Spojených štátov voči spoločnosti 

spočívala v tom, že USA považovali spoločnosť Huawei za bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu, 

ktorá mala mať úzke väzby na čínsku vládu (Kharpal, 2020). Trumpova vláda taktiež obviňovala 

spoločnosť predovšetkým z krádeže duševného vlastníctva a umožnenia narušenia národnej 

bezpečnosti Veľkej Británie, pričom by mohlo dochádzať k špionáži čínskymi tajnými službami 

(Macias, 2020).           

 Táto otázka spôsobila priepasť v anglo-americkom spojenectve, čo viedlo k varovaniam 

americkej administratívy, že umožnenie spoločnosti Huawei rozvíjať určité odvetvia 5G, by mohlo 

obmedziť aspekt zdieľania spravodajských informácií medzi USA a UK. Minister zahraničných 

vecí Mike Pompeo dokonca vyjadril obavu, že táto otázka by mohla vážne poškodiť úzke 

spravodajské väzby medzi USA a Veľkou Britániou (Lippman, Toosi, 2019).   

  Trumpova administratíva vyvíjala ďalší tlak na členov Five Eyes (združenie 

spravodajských služieb pozostávajúce z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného 

kráľovstva a Spojených štátov), aby zaujali odmietavú pozíciu proti spoločnosti Huawei, v snahe 

presvedčiť ich, aby sa v ich súperení s Čínou, postavili na stranu USA. Na naliehanie prezidenta 

Trumpa dvaja členovia, Austrália a Nový Zéland, zakázali spoločnosti Huawei rozvoj 5G 

infraštruktúry na ich území, no Veľká Británia sa k tomuto kroku stále neuchýlila. Prezident Trump 

prijal ochranné opatrenia v boji proti spoločnosti Huawei a jej pridruženým spoločnostiam aj na 

domácej pôde, keď ich zaradil na čiernu listinu ministerstva obchodu (Markiewicz, 2019,s. 5). 

 Premiér Johnson aj napriek tlaku, ktorý na neho vytváral americký prezident Trump, povolil 

spoločnosti Huawei vybudovať  štruktúru 5G na britskom území, v súvislosti s čím americká 

administratíva uviedla, že je sklamaná z rozhodnutia Veľkej Británie (Liptak, 2020). Trump v tejto 

súvislosti taktiež dodal, že po tomto rozhodnutí britskej vlády, sú v ohrození ďalšie rokovania 

o anglo-americkej obchodnej dohode (Mason, 2020).      
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 Trump ďalej pokračoval vo vytváraní nátlaku na britského premiéra Johnsona, pričom 

americká administratíva uviedla, že Veľká Británia by sa mala odstrihnúť od  čínskej spoločnosti, 

ktorú americká administratíva  označila za „parazita“ a „predlženú ruku čínskej vlády“ (Colson, 

2020).            

 V nadväznosti na tento neustály tlak Spojených štátov na Veľkú Britániu, sa premiér 

Johnson rozhodol aj napriek obave z čínskej odplaty, zakázať spoločnosti Huawei vybudovať 

infraštruktúru 5G vo Veľkej Británii. Po tomto kroku britskej administratívy, sa prezident Trump 

dokonca pochválil, že to bol práve on, kto zmenil stanovisko britskej vlády, čo však Londýn poprel 

s tvrdením, že to pramenilo z komplexného rozhodnutia Národného centra kybernetickej 

bezpečnosti (Browne, 2020).         

 Veľká Británia sa však týmto krokom nechcela dostať do konfliktu s Čínou, ktorú 

považovala za veľmi dobrého spojenca. V dôsledku toho britská vláda v neoficiálnej komunikácií 

spoločnosti Huawei uviedla, že rozhodnutie zakázať vybavenie spoločnosti zo sietí 5G vo Veľkej 

Británii pramenilo primárne z geopolitického tlaku Spojených štátov, a nie z oficiálne 

prezentovaných dôvodov britskej administratívy o  vyhodnotení kybernetickej hrozby zo strany 

čínskej spoločnosti (Helm, 2020). Britská administratíva čínskej spoločnosti taktiež uviedla, že toto 

rozhodnutie Veľkej Británie vo vzťahu k zamietnutiu vybudovania 5G siete, by mohlo byť znova 

prehodnotené v prípade, ak by Donald Trump v nasledujúcich voľbách nedokázal obhájiť svoje 

víťazstvo (Silver, 2020).  

 

5.2.3 Nešťastný záver ich vzájomného vzťahu a jeho zhodnotenie    

V nadväznosti na to, čo v prezidentských voľbách prehral stále úradujúci prezident Trump 

na úkor demokrata Bidena, došlo v posledných momentoch Trumpovej administratívy ku kritike 

zo strany Borisa Johnsona potom, čo Donald Trump najmä skrz sociálne siete burcoval svojich 

podporovateľov, na masové demonštrácie proti oficiálnemu výsledku volieb, v dôsledku čoho, 

rozzúrený dav vtrhol do budovy kapitolu Spojených štátov. V tejto súvislosti britský premiér 

uviedol: „Bezvýhradne odsudzujem povzbudzovanie ľudí, aby sa správali takto hanebne, ako sa 

správali v Kapitole. Som veľmi rád, že bol zvolený a potvrdený nový prezident v úrade a že 

demokracia zvíťazila.“ Týmto odsúdením krokov prezidenta Trumpa, premiér Johnson negatívne 

zakončil ich vzájomnú kooperáciu v rámci špeciálneho vzťahu (Neilan, Sheridan, 2021).  
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V čase keď bol do úradu premiéra zvolený Boris Johnson bolo viac než zrejmé, že medzi 

Trumpom a Johnsonom dôjde k vytvoreniu veľmi blízkeho partnerstva, ktoré bolo založené 

prevažne na osobných sympatiách. Zároveň sú známe aj Trumpové výroky o Johnsonovi, kedy ho 

nazval „britským Trumpom“ pričom ho prezident Trump označil za múdreho a schopného lídra 

(Jarvis, 2019). Na druhej strane ako už bolo uvedené, premiér Johnson taktiež nešetril chválou keď 

uviedol, že prezident Trump si zaslúži Nobelovu cenu, za svoj prínos v otázkach Severnej Kórei a 

Iránskeho jadrového programu (Stone, 2021). Za zmienku stojí napríklad aj výrok bývalého 

britského veľvyslanca v Spojených štátoch Kima Darrocha, ktorý uviedol, že Boris Johnson bol 

fascinovaný Trumpovými osobnostnými kvalitami (Boris Johnson fascinated by Donald Trump..., 

2020).            

 Aj keď mal prezident Trump veľmi priateľský vzťah s premiérom Borisom Johnsonom, 

neposkytol Johnsonovi nijaké podstatné ústupky týkajúce sa napríklad klimatickej, alebo iránskej 

jadrovej dohody (Wright, 2019). Zároveň v prípade spoločnosti Huawei, Trump nástojil na 

okamžitom zrušení dohody s touto spoločnosťou, ktorú však v prvom počiatku premiér Johnson 

schválil. Neskôr však Johnson kvôli tlaku prezidenta Trumpa bol nútený z tejto dohody ustúpiť, 

hlavne kvôli vyhrážkam Spojených štátov, podľa ktorých by umožnením Veľkej Británie povoliť 

spoločnosti Huawei vybudovať na britskom území infraštruktúru 5G, mohlo dôjsť k celkovému 

ohrozeniu špeciálneho vzťahu (Helm, 2020).       

 Ako už bolo spomenuté, oboch zblížila najmä spoločná téma Brexitu, keďže obaja boli 

názoru, že Európska únia do veľkej miery obmedzuje Veľkú Britániu v dôsledku čoho, vítali 

odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Trump sa snažil využiť Brexit ako prostriedok na 

zabezpečenie užšej ekonomickej spolupráce s Veľkou Britániou, na úkor oslabenej EÚ. Trump sa 

týmto krokom, zároveň snažil oslabiť silu Európskej únie, pretože toto spoločenstvo, považoval za 

primárneho ekonomického konkurenta Spojených štátov. Otázka budúcej ekonomickej dohody 

preto zostáva naďalej otvorená pre ďalšie kolá rokovaní. Mnoho náležitosti dohody, bude závisieť 

od niekoľkých faktorov, vrátane konečných podmienok dosiahnutých medzi Veľkou Britániou 

a EÚ. Ďalším faktorom, bude dĺžka trvania výstupného procesu z Európskej Únie a v poslednom 

rade, bude záležať na Kongrese Spojených štátov, kedy a za akých podmienok túto obchodnú 

dohodu z Veľkou Britániou príjme (Markiewicz, 2019, s. 6).   

 Celkovo ich vzájomný vzťah možno označiť za nadštandardný, pretože oboch spájali 

rovnaké názorové ideály. Stranícka príslušnosť zohrala v ich vzájomnom vzťahu určitú pozitívnu 
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rolu, keďže konzervatívci a republikáni majú k sebe tradične blízko, no v ich prípade to bolo hlavne 

osobné priateľstvo, založené na vzájomných sympatiách, čo poskytovalo tomuto spojenectvu tak 

silný základ. O tom svedčí aj fakt, že aj napriek násilnostiam, ktoré sa udiali v budove amerického 

Kapitolu premiér Johnson uviedol, že stále disponuje dobrým priateľstvom s prezidentom 

Trumpom, kedy dodal, že je morálnou povinnosťou každého premiéra, mať čo najlepšie vzťahy 

s americkým prezidentom, pretože podľa jeho názoru, bolo udržanie špeciálneho vzťahu z pohľadu 

Veľkej Británie kľúčové (McGuinness, 2021). 
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Záver  

Anglo-americký špeciálny vzťah predstavuje spojenectvo, ktorého intimita a blízkosť, 

patria medzi najodolnejšie v medzinárodnom prostredí. Z toho dôvodu, boli od nepamäti vzájomné 

vzťahy medzi oboma krajinami označované za špeciálne. Hlavný motív pre vyslovenie tohto 

názoru je fakt, že obe krajiny medzi sebou zdieľajú úzku sieť vzájomnej kooperácie, ktorá prebieha 

naprieč vojenskou, ekonomickou, kultúrnou a politickou oblasťou.      

 Toto spojenectvo, si však vo svojom vývoji prešlo radou dynamických zmien, čo vyvolalo 

vo vzájomnom vzťahu určité turbulentné momenty. Veľmi dôležité pre nás bolo zistiť, aké zmeny 

pre špeciálny vzťah, prinieslo ukončenie studenej vojny. Ako sme uviedli na začiatku druhej 

kapitoly, po rozpade Sovietskeho zväzu bolo otázne, ako bude ďalej prebiehať transatlantická 

spolupráca. Mnohí očakávali, že po tom, čo svet nebude tak bipolárne orientovaný, anglo-americký 

špeciálny vzťah stratí svoj zmysel a účel. Tieto názory mohli byť posilnené tým, že zároveň 

odznievali hlasy, ktoré hovorili o tom, že Veľká Británia už skrátka nebola tak potrebná, pre 

zahranično-politické ciele Spojených štátov. Aj napriek tomu tento vzťah pretrval aj v období po 

ukončení studenej vojny, a to hneď z niekoľkých príčin.       

 Jedným z hlavných dôvodov bol fakt, že Veľká Británia patrila medzi jednu z najsilnejších 

demokracii na svete, v čom videli Spojené štáty potenciál dôveryhodného spojenca, ktorého 

odjakživa definovali identické liberálne hodnoty, ktoré boli v presadzovaní cieľov zahraničnej 

politiky kľúčové. S tým súvisel fakt, že Veľká Británia mala veľmi silný hlas na pôde 

medzinárodných organizácií prostredníctvom čoho, Spojené štáty identifikovali Britániu ako 

mocnosť, ktorá bude veľmi dôležitá, pri presadzovaní cieľov „mäkkej moci“ Spojených štátov. 

Spojené štáty si v tomto kontexte udržali spojenca, ktorý im poskytoval veľmi cennú podporu v 

kritických okamihoch, no veľkou výhodou z pohľadu Spojených štátov bolo, že USA s rozpadom 

Sovietskeho zväzu, nemuseli do tohto spojenectva investovať tak veľké množstvo finančnej a 

materiálnej pomoci, ktorá bola dovtedy zo strany Spojených štátov poskytovaná Veľkej Británii, 

na ochranu pred komunistkou rozpínavosťou. Tieto faktory v kombinácií s previazanosťou v 

oblastí kultúry a zdieľaných hodnôt, vytvoril dostatočný základ na to, že špeciálny vzťah pretrval 

aj v období po ukončení studenej vojny. Je však nutné pripomenúť, že rozsah špeciálneho vzťahu 

už však nebol taký, akým sa mohol pýšiť v období studenej vojny, v dôsledku čoho, špeciálny 

vzťah naďalej pretrval, no rozsah vzájomnej previazanosti bol o niečo slabší. Týmto sa nám 

podarilo dostatočným spôsobom potvrdiť našu prvú hypotézu, ktorá pojednávala o tom, že po 
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studenej vojne, došlo k stabilizácií špeciálneho vzťahu, pretože špeciálny vzťah sa v tomto období 

zastabilizoval, hoc aj za cenu jeho miernejšieho oslabenia.     

 Pre náš výskum bolo taktiež podstatné analyzovať, aký vplyv má stranícka príslušnosť na 

jednotlivé vzájomné vzťahy v rámci špeciálneho vzťahu, a tiež bolo potrebné objasniť, či 

pôsobenie republikánskych, alebo demokratických prezidentov je rozdielové pre kvalitu tohto 

transatlantického spojenectva. V práci sa nám podarilo prísť k záveru, že stranícka príslušnosť má 

nepochybne vplyv na fungovanie špeciálneho vzťahu, keďže v určitých prípadoch, vytvára určitý 

normatívny základ medzi oboma lídrami, ktorý im vďaka vzájomnej podobnosti politickej 

ideológie, poskytuje dostatočný priestor na to, aby v rámci vzájomného vzťahu dokázali ľahšie a 

kontinuálnejšie diskutovať rôzne otázky, ktoré boli v tom období aktuálne. Všeobecne sme 

vychádzali z predpokladu, že republikánska strana ma prirodzene dobré vzťahy s britskou 

konzervatívnou stranou, zatiaľ čo Labouristická strana, ma lepšie vzťahy s americkou 

demokratickou stranou.           

 Silný vplyv straníckej príslušnosti bol evidentný hneď na začiatku nami skúmaného 

obdobia, pri Clintonovom vzťahu s Johnom Majorom, keďže ich vzájomný negatívny vzťah, sa 

vytvoril aj s pričinením rozdielnej straníckej príslušnosti medzi oboma lídrami. Hlavným motívom 

pre to bol fakt, že John Major svoju preferenciu v oblasti straníckej príslušnosti vyjadril hneď na 

začiatku tým, že sa otvorene snažil interferovať do volebnej kampane, pričom sa snažil podporiť 

republikána Busha staršieho na úkor Billa Clintona, čo od začiatku vytvorilo naštrbenie v rámci 

špeciálneho vzťahu. Naopak pozitívnym prípadom keď stranícka príslušnosť hrala významnú rolu 

bola obdobie vládnutia medzi Clintonom a Blairom, keďže Clintononovi ako demokratovi a 

Blairovi ako labouristovi, sa od začiatku podarilo nadviazať veľmi blízky a produktívny vzťah, 

ktorý bol postavený na zdieľaných politických ideáloch a vyznávaní línie spoločnej politiky „third 

way“. V tomto období, stranícka príslušnosť zohrala veľmi pozitívnu rolu a priblížila špeciálny 

vzťah na úroveň, ktorej sa mohol tešiť v období studenej vojny. Na druhej strane, boli aj obdobia, 

kedy vzájomný vzťah lídrov dokázal byť blízky aj napriek tomu, že stranícka príslušnosť 

vybočovala zo zaužívaných línií blízkosti, v rámci vzťahu medzi premiérmi a prezidentmi.  

 Takýmto prípadom bol napríklad vzťah medzi labouristom Tonym Blairom a republikánom 

Georgom Bushom, kedy aj napriek odlišnej straníckej príslušnosti, sa medzi oboma lídrami 

podarilo nadviazať veľmi úzke spojenectvo. V tomto prípade faktor straníckosti nehral až tak 

významnú rolu, pretože bol vybalansovaný osobným priateľstvom, pričom oboch spojil hlavne 
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spoločný boj proti terorizmu. V ďalšom období, ideologicky podobná stranícka príslušnosť nehrala 

veľkú rolu, pretože medzi Bushom a Brownom, nedošlo k vybudovaniu bližšieho osobného 

vzťahu. V neskoršom období sa potvrdila nami uvedená premisa, že americkí demokrati majú 

primárne horšie vzťahy s ich britskými náprotivkami v podobe konzervatívcov, pretože v období 

vládnutia Baraka Obamu, ani jeden z trojice Brown, Cameron a Mayová nedokázali s americkým 

prezidentom Obamom, vytvoriť kvalitný vzťah.      

 Po príchode Donalda Trumpa do úradu prezidenta mnohí očakávali, že vďaka jeho 

republikánskej príslušnosti, dokážu nadviazať s konzervatívnou premiérkou Mayovou bližší 

osobný vzťah. Táto domnienka sa však nepotvrdila, pretože prezident Trump aj napriek tomuto 

faktoru, nekládol na tento vzťah príliš veľký dôraz a skôr sa zameriaval na jeho osobné záujmy v 

rámci zahraničnej politiky. Po nástupe Borisa Johnsona do kresla premiéra Veľkej Británie, sa 

vzájomnú kooperáciu podarilo dostať na lepšiu úroveň, ako tomu bolo v predchádzajúcich 

administratívach, no v ich prípade primárnu rolu hralo hlavne osobné priateľstvo medzi oboma 

lídrami, ktoré učinilo vo vzájomnom vzťahu skutočný rozdiel.      

 V tomto ohľade je možné konštatovať, že stranícka príslušnosť mala nepochybne veľký 

vplyv na špeciálny vzťah, no na druhej strane nie vždy bola rozhodujúcim faktorom v rámci 

transatlantického spojenectva a jeho smerovanie bolo ovplyvňované aj skupinou iných faktorov. 

Aj napriek tomu sa nám však podarilo potvrdiť našu druhu hypotézu, ktorá hovorilo o tom, že 

stranícka príslušnosť ma určitý vplyv na smerovanie anglo-amerického spojenectva.  

 V neposlednom rade je pre nás veľmi podstatné zodpovedať otázku, aký vplyv bude mať 

odchod Veľkej Británie z Európskej únie, a aké bude smerovanie špeciálneho vzťahu v budúcnosti. 

Vo všeobecnosti sa očakáva, že Veľká Británia pravdepodobne zostane silným americkým 

partnerom a je nepravdepodobné, že Brexit spôsobí dramatické zmeny vo väčšine aspektov vzťahu 

medzi USA a Veľkou Britániou. Analytici sú toho názoru, že úzka spolupráca medzi USA a VB  

bude v dohľadnej budúcnosti pokračovať v mnohých rozličných oblastiach, ako napríklad spoločný 

boj proti terorizmu, spolupráca v oblasti spravodajských služieb, alebo taktiež budúcnosť NATO, 

ako aj v mnohých iných globálnych a bezpečnostných výzvach.    

 Zároveň dôležitou oblasťou pre anglo-americký špeciálny vzťah po Brexite bude 

ekonomická oblasť, pretože ako sme načrtli aj v obsahu práce, o tejto dohode medzi oboma 

krajinami sa ešte stále rokuje a dosiahnutie vzájomnej ekonomickej dohody, medzi oboma 

krajinami, bude preto pre ďalšie fungovanie VB kľúčové. Zároveň sa však domnievame, že obe 



101 
 

krajiny v blízkej dobe dosiahnu kompromis v tejto otázke a dôjde medzi oboma stranami k 

podpísaniu novej ekonomickej dohody, ktorá bude predstavovať novú éru vo vzájomných 

ekonomických vzťahoch. Celkovo sa nám však nepodarilo potvrdiť našu tretiu hypotézu, ktorá 

tvrdila, že špeciálny vzťah sa posunie na novú úroveň v období vládnutia prezidenta Trumpa a 

premiéra Johnsona, pretože aj napriek tomu, že došlo oproti minulým administratívam k zlepšeniu 

vzájomných vzťahov, nie je možné uviesť, že by vďaka ich spoločnému priateľstvu, prišlo k 

posunu špeciálneho vzťahu na novú úroveň.        

 Záverom však je, že aj napriek neortodoxnému vládnutiu prezidenta Trumpa, ktorého 

politika voči Veľkej Británii bola do veľkej miery rozporuplná a nekládla tak veľký dôraz na 

spojenectvo s Veľkou Britániou, sa však všeobecne domnievame, že špeciálny vzťah sa Brexitom 

posilní, pretože Spojené kráľovstvo bude v budúcnosti potrebovať silného spojenca, na ktorého sa 

bude môcť v kľúčových otázkach oprieť. Spojené štáty budú mať taktiež záujem o prehĺbenie 

vzájomného spojenectva, pretože bez ohľadu na kultúrnu a historickú príbuznosť, Veľká Británia 

bude mať Spojeným štátom naďalej čo ponúknuť, pretože Británia stále patrí k jedným z 

najsilnejších štátov v ekonomickej, politickej a vojenskej oblasti. Táto pozitívna prognóza 

vychádza okrem vzájomnej atraktívnosti v politickej, ekonomickej a bezpečnostnej spolupráce, aj 

zo vzájomnej histórie špeciálneho vzťahu, kedy obidva národy preukázali, že v kritických 

momentoch sa ich vzájomný vzťah ešte viac prehĺbil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Summary  

This diploma thesis dealt with the analysis of the special Anglo-American relationship 

between Great Britain and the United States. In the first part of the work, we provided the 

theoretical basis of a special relationship, which was necessary to clarify the topic we discussed. 

We also provided a historical excursion into the emergence of a special relationship and at the same 

time outlined the cooperation between the United States and Great Britain, during the Cold War. 

In this part of the work, our first goal was to find out what impact the end of the Cold War had on 

this alliance. The end of the bipolar rivalry between the United States and the Soviet Union 

undoubtedly also affected the special relationship, as a result of which we were able to conclude 

that the alliance survived the collapse of the bipolar blocs, albeit at the cost of a milder weakening.

 However, this dissertation focused primarily on the period of the special relationship since 

the beginning of President Bill Clinton's inauguration as President of the United States. A very 

important element of the study for us was the party affiliation of the leaders of Great Britain and 

the United States, where we focused on whether the activities of the Republican or Democratic 

presidents of the USA have an impact on the special relationship with the UK. In general, we 

assumed that the presidents of the Democratic Party of the United States had traditionally close ties 

with British representatives of the Labor Party, while American Republicans had a closer bond 

with British Conservatives. In the content of the work, we managed to conclude that party 

affiliation has some influence on the formation of a special relationship.   

 In the next part of the work, we focused on the actions of Presidents Bush and Obama, 

where we analyzed mutual cooperation in various areas, as well as their mutual relations or in case 

of disagreement that plagued the actions of these American presidents in relation to their British 

counterparts.           

 The work also aimed to analyze how Anglo-American cooperation will develop in the 

future. At the same time, it was necessary for us to find out whether the friendship between Trump 

and Johnson will improve the quality of the special relationship and take this partnership to a higher 

level. However, the content of the thesis did not confirm that the mutual friendly relationship 

between Trump and Johnson would take the special relationship to a new level. The main motives 

for this view were the fact that despite mutual cooperation in foreign policy and the common views 

of the two leaders on the Brexit issue, President Trump did not give Johnson the necessary 

concessions on various issues, mainly because Trump did not rely on US foreign policy. for 
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cooperation with other states.          

 On the other hand, we believe that despite President Trump's rule, Brexit's mutual Anglo-

American relationship will be strengthened, as both countries will need the support of the other in 

the future. From this, we conclude that, as a result of Brexit, the United Kingdom will focus even 

more on a partnership with the United States, and this alliance will be more resilient in all areas. 
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