
Je Turecko připravené na vstup do Evropské unie? Je Evropská unie připravená 

na Turecko?

Tato diplomová práce se zaměřuje na zkoumání postojů, které hovoří pro 

i proti vstupu Turecka do Evropské unie. Charakterizuje a rozebírá základní 

výhrady široké veřejnosti; názory jak  zastánců, tak i odpůrců a má napomoci 

utvořit si vlastní názor na danou problematiku. Cílem je  analyzovat zdroje 

problémů a stanoviska jednotlivých stran к těmto problémům a poskytnout tak 

čtenáři podklad pro vlastní rozhodování. V závěru se pokusím shrnout současné 

postavení Turecka a zamyslet se nad smyslem jeho vstupu do Evropské unie.

Práce je  rozdělena do tří kapitol. První se zaměřuje na podání přehledu 

o vývoji vztahů Turecka a EU od jejich prvopočátků až po současnost. Snaží se 

nastínit úsilí Turecka na cestě „do Evropy“ a postoje evropských institucí 

к tomuto snažení. Turecko se přibližuje západní kultuře již  celé století. Po 

2. světové válce se stalo součástí západních bezpečnostních struktur a s EHS 

začalo spolupracovat v roce 1959. Velká část je  věnována poslednímu desetiletí, 

během něhož se Turecko stalo kandidátskou zemí a cesta к plnému členství se 

otevřela.



Ve druhé kapitole spočívá těžiště mé práce. Kapitola detailně rozebírá 

překážky, které musí řešit jednak EU, jednak Turecko, aby vstup mohl probíhat 

co nejhladčeji. V prvním oddílu se zamýšlí nad otázkou, zda a do jaké míry je  

Turecko evropské. Dále rozebírá problematiku vstupu muslimské země do 

víceméně křesťanské společnosti (nebo společnosti vzniklé na křesťanských 

základech). Ve třetí části uvažuje nad stabilitou tureckého státního uspořádání. 

Tedy hodnotí, zda Turecko splňuje základní kritéria přístupu vyjádřená 

v zákládajících dokumentech EU. Těmi jsou v první řadě lidská práva, potažmo 

problematika Kurdů v rámci Turecka, postavení armády v rámci demokratického 

tureckého státu. Ve čtvrté části poukazuje na otázku územní a populační 

velikosti Turecka a důsledky, které z toho plynou ohledně rozhodování v rámci 

evropských institucí. Pátý oddíl pojednává o širších geopolitických důsledcích 

rozšíření. Dále je  rozebrána ekonomická situace Turecka a její potenciální přínos 

pro Evropskou unii. Poslední část je  věnována problému migrace.

Třetí kapitola sleduje postoje jednotlivých členských států a vybraných 

nečlenských zemí, resp. jejich politických stran a veřejného mínění v těchto 

státech, к otázce vstupu Turecka do EU. Jsou zde zachyceny jak  názory zastánců, 

tak i odpůrců a rozebrány důvody jejich postojů.


