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 Barbora Šohájková se ve své práci věnuje spolupráci Velké Británie a Spojených států 

po 11. září. Zaměřuje se především na vývoj a proměnu britsko-amerických vztahů a všímá si 

jejich limitů, protože tato spolupráce často narážela na mnohé problémy a rozdílné cíle. 

Autorka pracuje s hypotézou, že za oživením speciálního britsko-amerického vztahu stál 

především Tony Blair. 

 Autorka se soustřeďuje především na analýzu osobní spolupráce mezi Georgem W. 

Bushem a Tony Blairem a snaží se na obou stranách najít motivaci, která vedla k posílení 

vztahu mezi Washingtonem a Londýnem. Dochází zde k závěru, že obnovení tzv. zvláštního 

vztahu vycházelo primárně z iniciativy Tonyho Blaira, jehož zahraničně-politickou prioritou 

bylo zachování či dokonce další posílení transatlantické spolupráce. 

 Barbora Šohájková si hned v úvodu (1. kapitola) klade několik otázek: „Jak zvláštní 

vztah ovlivnily teroristické útoky z 11. září? Byla renesance britsko-amerických vztahů 

zásluhou George W. Bushe a Tonyho Blaira, nebo by k ní došlo, i kdyby na jejich místě byl 

někdo jiný? Co vedlo Tonyho Blaira k často až nekritické podpoře Spojených států, zejména 

s ohledem na to, že se nacházel na zcela opačné straně politické spektra než americký 

prezident? Měl Londýn z účasti ve válce v Afghánistánu a Iráku nějaké výhody? Podařilo se 

Blairovi získat ve Washingtonu větší vliv?“ (s. 15–16) Na všechny otázky pak v průběhu 

práce odpovídá. 

 V druhé a třetí kapitole autorka vysvětluje pojem „zvláštní vztah“ a stručně mapuje 

jeho vývoj v druhé polovině 20. století a popisuje institucionalizaci tohoto vztahu, přičemž 

klade důraz na osobní kontakty a sympatie a především nárůst vzájemné asymetrie. Ve třetí 

kapitole se autorka zabývá diskusí o perspektivách „zvláštního vztahu“ po skončení studené 

války, tedy poté, co zmizel společný nepřítel (SSSR) a Británie se soustředila na bezpečnostní 

a ekonomickou spolupráci  se zeměmi evropského kontinentu. Autorka si všímá klíčových 

témat, která byla diskutována s ohledem na pokračující roli USA v Evropě. Další část kapitoly 

je věnována vývoji britsko-amerických vztahů za prezidentů George H. W. Bushe a Billa 

Clintona, kdy se výrazněji projevují vzájemné rozepře (např. ohledně sjednocení Německa, 

zásahu v bývalé Jugoslávii či návštěvě vůdce Sinn Féin v USA). Autorka však dochází 

k závěru, že s nástupem Tonyho Blaira do Downing Street nalezl prezident Clinton partnera, 

který byl více než ochoten stavět na vzájemné ideologické blízkosti. Zároveň ovšem 

zdůrazňuje, že Blairovou prioritou bylo rozvíjet vztahy nejen s USA, ale i s Evropou. 

„Zvláštní vztah“ stvrdil Bill Clinton svou osobní angažovaností na severoirském mírovém 

procesu. V tomto kontextu je třeba doplnit, že v tomto procesu se angažoval i Clintonův 

nástupce George W. Bush – a jeho zapojení bývá označováno jako jeden z důsledků úzké 

spolupráce USA a Velké Británie ve válce proti terorismu. Jinými slovy, na pokračující roli 



USA jako garanta severoirského mírového procesu lze nahlížet jako na ústupek či protislužbu, 

kterou si Blair vymohl na Bushovi.  

 Čtvrtá kapitola je pak věnována renesanci „zvláštního vztahu“ po nástupu George W. 

Bushe, a to i přes počáteční nedůvěru v důsledku sporů mezi EU a USA (např. kvůli 

protiraketové obraně), které výrazně ztěžovaly snahu Tonyho Blaira stát se „tradičním 

mostem mezi Evropou a Amerikou“ (s. 48).  Ke změně dochází s teroristickými útoky z 11. 

září, kdy se Tony Blair stal hlavním obhájcem a podporovatelem G. W. Bushe a jeho politiky. 

Autorka pak podrobně sleduje vývoj partnerství Bush-Blair a snaží se vysvětlit, co vedlo  

Blaira k podpoře Bushovy reakce na teroristické útoky nejprve vojenskou operací 

v Afghánistánu a poté invazí do Iráku (kapitola 5). Blair sám sebe viděl jako „transatlantický 

most“ a chtěl posílit britský vliv ve Washingtonu a mezinárodní scéně obecně. Důležitou roli 

však hrál také Blairův vlastní pohled na světový řád, kterým ospravedlňoval 

intervencionistickou zahraniční politiku (s. 53–54). Autorka pak popisuje snahu Tonyho 

Blaira o vytvoření mezinárodní koalice proti terorismu ve snaze vyvážit Bushův 

unilateralismus. Podporu ostatních států ve vojenské operaci v Afghánistánu (např. Číny a 

Ruska) však nelze prezentovat pouze jako Blairovu zásluhu. Většina členů koalice proti 

terorismu by se do ní zřejmě zapojila i bez Blairových intenzivních snah, neboť mnozí 

z těchto aktérů sledovali své vlastní zájmy. Blairovi nicméně nelze upřít nasazení a úsilí o 

dosažení konsensu v rámci mezinárodního práva.  

 V další kapitole autorka popisuje snahu Tonyho Blaira pomoci Bushovi obhájit 

iráckou invazi před světovou veřejností, pramenící z obavy ze vzniku „mezinárodního 

uspořádání, ve kterém USA (stále více se vzdalující od zbytku světa) budou unilaterálně 

prosazovat svoji politiku… tato politika je skeptická ke kolektivnímu řešení problémů a 

instituci OSN jako takové“ (s. 61). Ani zde nelze Blairovi upřít snahu donutit prezidenta 

Bushe projednávat iráckou otázku na půdě OSN k zajištění legitimity případné invaze. 

Zatímco Blair kladl důraz na diplomacii, USA již dávno zvolily válečné řešení. Blair se tak 

nakonec, i přes své úsilí, dostal do izolace od zbytku Evropy, neboť většina států iráckou 

operaci nepodporovala.  

 V šesté kapitole pak autorka mapuje vývoj britsko-amerických vztahů mezi lety 2003–

2008. Všímá si narůstajícího napětí mezi Washingtonem a Londýnem, zejména kvůli 

britským občanům vězněným na Guantánamu, poválečné rekonstrukci Iráku a roli OSN 

v tomto procesu. Jak Bush, tak Blair museli čelit kritice zejména kvůli tomu, že v Iráku 

nebyly nalezeny žádné zbraně hromadného ničení. Čím dál více se naopak objevovaly důkazy, 

že podklady sloužící k ospravedlnění invaze do Iráku byly minimálně zavádějící – autorka 

v tomto ohledu shrnuje výsledky vyšetřování různých skupin a komisí, které zkoumaly, zda 

byly důvody pro invazi Iráku oprávněné. 

 Barbora Šohájková dochází k závěru, že Tonymu Blairovi se nepodařilo za svou 

podporu politice Bílého domu získat žádné ústupky ze strany Washingtonu, třebaže původně 

doufal, že postaví-li se po bok USA, bude vnímán jako jejich rovnocenný partner a získá tak 

větší vliv na postoje amerického prezidenta. Jeho vysoká očekávání však nebyla naplněna – 

jak sama autorka poznamenává, Velká Británie zkrátka neměla dostatečně velký politický 

kapitál na to, aby mohla na USA vyvinout nátlak. Podle autorky byl však Blair zároveň 

vnitřně přesvědčen  o tom, že jeho kroky jsou správné, protože „terorismus a posléze 

Saddámův Irák a jeho zbraně hromadného ničení představují bezprostřední hrozbu pro 

Británii a pro celou mezinárodní společnost“ (s. 100).  Autorka svou analýzu speciálního 

vztahu uzavírá tím, že jeho „speciálnost“ pramení především ze vzájemných sympatií a 



spolupráce mezi americkým prezidentem a britským premiérem – to byl základní kámen 

speciálního vztahu. I speciální vztah však měl své limity, přičemž nejdůležitějším byla 

asymetrie ve vztahu mezi Londýnem a Washingtonem. 

Autorka velice jasně a přehledně popisuje a analyzuje hlavní kroky britských a 

amerických vládních činitelů. Její výčet událostí se v některých případech bohužel omezuje 

pouze na deskripci, nicméně i přesto je hodnotným zdrojem informací o zkoumané 

problematice. Domnívám se, že úvodní historický exkurz by bylo možné zkrátit – je jistě 

zajímavý, ale pro hlavní téma práce není v tak rozsáhlé podobě nezbytně nutný. Bylo by také 

vhodné eliminovat opakování některých téměř totožných formulací: např. na s. 89 autorka 

píše, že se Blairovi nedařilo „přesvědčit Bushe, aby se více angažoval v blízkovýchodním 

mírovém procesu“. Na s. 102 pak píše, že se Blairovi „nepodařilo prezidenta Bushe přesvědčit, 

aby se více angažoval v blízkovýchodním mírovém procesu“. Na s. 79 autorka zaměňuje 

pojmy „preventivní“ a „preemptivní“ – Národní bezpečnostní strategie USA z roku 2002 

připouští možnost preemptivního útoku. 

 Po stránce metodologie autorka používá analyticko-deskriptivní přístup a také 

diskursivní analýzu. Poznámkový aparát je zpracován konsistentně. Práce vychází z velkého 

množství zdrojů, ocenit lze zejména snahu využít oficiálních vládních dokumentů a pamětí 

klíčových státníků.  Práce je ale spíše psána z britského pohledu, čehož si je autorka vědoma 

(s. 21). 

Z hlediska jazykového práce obsahuje několik jazykových neobratností, které však 

nesnižují kvalitu práce. Nejasně však působí číslování kapitol. Autorka již úvod práce 

označuje jako kapitolu číslo jedna. V popisu struktury práce však autorka píše, že „první 

kapitola osvětluje vznik a historický vývoj zvláštního vztahu“ – ve skutečnosti se ale jedná již 

o kapitolu č. 2.  

 Práce Barbory Šohájkové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. S ohledem 

na výše zmíněné skutečnosti ji navrhuji hodnotit známkou výborně až velmi dobře 

v závislosti na obhajobě. 
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