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Radim Brach se ve své diplomové práci věnuje vztahu Spojených států amerických a 

Turecka během prezidentských období George W. Bushe a Baracka Obamy. Jeho cílem je 
ukázat, jak se tyto vztahy vyvíjely, co přispívalo k jejich zhoršení či naopak zlepšení a jaký je 
jejich aktuální stav. Autor přitom pracuje s hypotézou, že kvalita vztahů mezi oběma zeměmi 
je přímo závislá na kvalitě vzájemné komunikace, a že i když jsou jejich cíle a zájmy 
dlouhodobě spíše ve shodě, právě nedostatečná a nevhodně zvolená komunikace přispěla 
k tomu, že v prezidentském období George W. Bushe se vztahy zhoršily (s. 5).  

Autor vycházel při svém výzkumu hlavně ze sekundární literatury v angličtině, a to jak 
od západních, tak od tureckých odborníků. Vzhledem k tomu, že téma, o němž píše, je velmi 
aktuálně, je převaha sekundárních zdrojů logickým jevem. Zejména v USA existuje řada 
think-tanků zaměřených na americkou zahraniční a bezpečnostní politiku právě s důrazem na 
Blízký východ, přičemž vztahy s Tureckem tvoří nedílnou součást této politiky. Právě do této 
kategorie spadá i autorem zmiňovaný výzkum na German Marshall Fund of the United States 
(GMF). Zde je rovněž důležité, že na publikacích této instituce se podílejí i turečtí 
výzkumníci, kteří tak rozšiřují záběr těchto publikací a přinášejí svůj vlastní vhled do 
problematiky. Zdrojovou bázi práce tedy hodnotím jako dostatečnou.  

Práce samotná je rozdělena do čtyř částí – historického kontextu vývoje americko-
tureckých vztahů, situaci za Bushova prezidentství, situaci za Obamova prezidenství a 
Evropské unii jakožto důležitému faktoru, který vztahy USA-Turecko ovlivňuje. Rozčlenění 
práce a její struktura jsou logické a autor již v úvodu dobře argumentuje, proč se rozhodl práci 
rozčlenit takto a proč do ní zařadil konkrétní kapitoly a témata. Snad jen u části věnované 
vyjednávání o přistoupení Turecka do EU by se dalo zvažovat, zda si tato otázka zasluhuje 
samostatnou kapitolu. USA sice vstup Turecka do EU formálně i prakticky podporují, ale 
nejsem přesvědčen o tom, že pro vztah mezi oběma zeměmi se jedná o téma stěžejní – USA 
jsou si nepochybně vědomy limitů své podpory a jsou si zároveň jisty tím, že jejich vlastní 
spolupráce s Tureckem bude pokračovat i v případě, že ke vstupu do EU nedojde. Zároveň se 
domnívám, že kvůli Turecku nejsou ochotny si výrazněji zkalit vztahy například s Německem 
či Francií. Konečně nyní jsou v transatlantickém partnerství k řešení jiné, palčivější otázky 
než je vstup Turecka do EU.  

Po nezbytném historickém exkurzu přistupuje autor k analýze americko-tureckých 
vztahů ve zkoumaném období. Dá se říci, že tuto analýzu provádí fundovaně a že se mu 
opravdu podařilo shromáždit dostatek informací na to, aby jimi podložil své argumenty. 
Samozřejmě o některých tvrzeních či závěrech by se dala vést polemika, nicméně jedná se o 
otázku názoru. Např. na stránce při hodnocení vztahů za prezidenta Bushe autor uvádí: 
„…The United States and Turkey both have similar stakes in the problematic parts of the 
world and they share their enthusiasm for stability in the Middle East region. Unfortunately a 
high level of mistrust was created by unilateralist style of President Bush…“  V obecné rovině 
se s tímto tvrzením dá souhlasit, nicméně autor je zde podle mě snad až příliš kritický vůči 
prezidentu Bushovi – i Turecko má v oblasti Blízkého východu (a nejen tam, podobným 
případem je kupříkladu Kosovo) své vlastní zájmy, ať již ekonomické, politické či 
bezpečnostní. O stabilitu sice usiluje jak Ankara, tak Washington, ale každý stát může mít 
v konkrétní situaci jiný přístup a každý může podporovat odlišné aktéry. Nelze však ale dle 
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mého názoru vždy říci, že by přístup Ankary byl správný a Washingtonu špatný, či naopak. 
Nelze tedy ani říci, že by za špatnou komunikaci mohl jen prezident Bush tím, že postupoval 
unilaterálně – je dost možné, že Ankara by o spolupráci v některých oblastech nestála, ani 
kdyby byl přístup amerického prezidenta jiný, a na mocenské vnikání USA do Iráku by stejně 
asi pohlížela s nedůvěrou (zejména, ale nikoliv pouze, kvůli kurdské otázce, kterou zmiňuje i 
autor).  

Podobně bych s určitou skepsí nahlížel i na možnosti spolupráce v rámci NATO. 
Z hlediska aktuálního bezpečnostně-politického vývoje bude patrně (když pomineme krizi na 
Ukrajině, která však Turecko bezprostředně neohrožuje) největší výzvou pokračující boj mezi 
extremistickými uskupeními typu Islámský stát a protiteroristickou koalicí na půdě Iráku, 
Sýrie a dalších zemí. Zde však zatím navzdory proklamacím o nutnosti jednotného postupu 
NATO v boji proti teroristům zatím vidíme spíše přímé zapojení několika málo členských 
států Aliance – USA, Spojené království, Kanada a několik dalších. Rozhodně se nejedná o 
kolektivní akci Aliance, a v podstatě se o ni ani jednat nemůže. Turecko zatím sehrává spíše 
opatrnější roli, nechce se více vojensky zapojovat do dění v Sýrii či Iráku (až na izolované 
akce), což je do jisté míry i pochopitelné. Zároveň je však jedním z vojensky nejsilnějších 
států NATO a jeho větší angažmá by tedy bylo z mého pohledu žádoucí, případně by se 
Turecko jménem NATO mohlo ujmout i vůdčí role v tomto úsilí. V ostatních operacích 
NATO (kromě autorem zmiňovaného ISAF a KFOR v Kosovu, ale zde je turecká přítomnost 
do značné míry spojena s vlastními tureckými zájmy v oblasti) je turecká účast rovněž 
omezená. Potenciál pro posílení tureckého angažmá v NATO a tím i spolupráce s USA tedy 
v každém případě není zdaleka naplněn.  

Celkově však práci kolegy Bracha hodnotím pozitivně. Téma, které si zvolil, nebylo 
ke zpracování zcela jednoduché, ale se svým úkolem si poradil dobře a práce splnila svůj účel. 
Ani po formální stránce na ní neshledávám žádné zásadnější nedostatky. Závěry, ke kterým 
dospěl, lze v obecné rovině akceptovat jako platné, byť, jak jsem již poznamenal výše, u 
některých dílčích závěrů mám například já poněkud odlišný náhled na věc. To však 
argumentační hodnověrnost autorových závěrů nijak nesnižuje.  

Práci doporučuji komisi k obhajobě s hodnocením výborně-velmi dobře v závislosti na 
průběhu obhajoby.  
 

V Praze dne 17. 6. 2015 
PhDr. Jan Bečka, PhD.    

  


