
Diplomová práce měla za úkol zmapovat turecké snahy o modernizaci země, 

snahy, které byly započaté a které probíhaly právě ve vizi a naději ve členství Turecka v 

Unii. Znamenalo to podívat se blíže především na problémy, kterými je vnitřní systém 

Turecka zmítán. Pokud si všechny tyto problémy uvědomíme, je pochopitelné, proč řada 

evropských politiků a občanů se staví proti přijetí Turecka do Evropské unie. Ale ti
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často tendují k tomu, že vidí právě pouze ony problémy a odlišnosti od členských zemí 

EU, již ne tolik turecké snahy a jisté, i když pomalé pokroky.

V případě Turecka se jednalo a jedná o modernizaci ve všech či alespoň většině 

oblastí života, ať to jsou lidská práva, justice, postavení menšin, ekonomika atd. Je 

bezesporu, že Turecko udělalo v poslední dekádě (především pak ale za posledních 5 let, 

tj. 2000 - 2005) velký krok vpřed, a to směrem k demokratizaci státu a k větší 

ekonomické stabilitě a prosperitě. Velkou roli bych v tomto směru přiřkla především 

stávajícímu premiérovi R. T. Erdoganovi, přestože jeho postoje k Evropské unii jsou, jak 

bylo již v práci uvedeno, často ambivalentní. Aktuálně mu však také bývá vyčítáno, že 

reformní tempo v roce 2005 zpomalilo (viz. kritika v Progress Report 2005).

Reformy, jak věřím, jsou velkým přínosem snad pro všechny obyvatele 

Turecka, ať už tureckého či netureckého původu, tedy pro celý turecký stát. Přestože 

např. náboženské a národnostní menšiny stále nemohou plně profitovat z přínosu 

reforem. Reformní úsilí nemělo dopad pouze “vnitřní” (tj. zlepšení životních podmínek, 

ekonomický rozvoj atd.), ale samozřejmě také “vnější” (tj. pohled na Turecko se pomalu 

začal měnit, a to většinou k lepšímu, přestože někdy byla tato vize inovativního a 

demokratického Turecka dočasně “poškozena” občasnými tureckými excesy a snad i 

jistou neochotou spolupracovat). Reformy byly percipovány s největším očekáváním 

zejména v Evropské unii a ve Spojených státech amerických, tj. v zemích, kde má 

reformní úsilí Turecka velkou podporu.

Ukázalo se, že Turecko je opravdu schopné a hlavně ochotné se reformovat. A 

přestože jde Erdogan někdy tak trochu “proti proudu” diktátu Evropské unie, je si 

rozhodně vědom nutnosti reforem a zároveň své vzrůstající popularity. Tu mu totiž 

zajistily právě ony reformy (ale také jeho často neústupný postoj vůči Evropské unii, ten



je naopak ceněn tureckými euroskeptiky, Erdogan tak získává příznivce v obou táborech 

turecké společnosti -  jak u euroskeptiků, tak u proevropského “tábora”).

Velký a snad i největší přínos pro Turecko a jeho obyvatele tedy rozhodně 

shledávám v turecké snaze zapojit se do evropských struktur, resp. Evropské unie. 

Domnívám se totiž, že bez nátlaku právě ze strany Unie by reformy zřejmě nezačaly již v 

90. letech, dokonce je možné, že by nezačaly vůbec. Je velmi pravděpodobné, že bez 

onoho “tlaku” by si Turecko nenašlo důvod přeměňovat své původní tendence a 

nastoupenou linii. Mohlo by si tak dále “konzervovat” svůj víceméně nedemokratický 

charakter. Jedinou oblastí, která by pravděpodobně doznala změn i bez snahy o zapojení 

se do EU, je ekonomika. Její stav byl po řadu let katastrofální a její funkčnost byla nutná 

proto, aby Turecko “přežilo”. A to uznali i samotní turečtí představitelé.

Je, dle mého názoru, velmi správné podporovat Ankaru v jejích snahách o 

členství v EU, protože pravděpodobně jen tak je možné docílit toho, aby Turecko 

pokračovalo v započatých reformách a úspěšně je také implementovalo. Úzké vztahy 

mezi hlavními protagonisty (tj. EU a Tureckem) zajistí Unii, že v jistém smyslu bude 

moci turecké reformy i nadále ovlivňovat.

Je jisté, že proběhlé či teprve započaté reformy, nebudou stoprocentně funkční 

ihned. Tento fakt můžeme občas pozorovat v mnohých evropských denících, když 

přinášejí zprávy o nějakém tureckém “nedostatku” (např. soudy s kurdskými poslanci či 

spisovatelem Pamukem apod.). Ale bylo by velmi ambiciózní domnívat se, že vše bude 

fungovat hned. Myslím si, že to ani od tak velkého a složitého státu nemůžeme očekávat. 

Vždyť reformy v Turecku se dotkly opravdu velkého počtu oblastí (takřka všech) a navíc 

oblastí pro Turky často velmi citlivých (např. kurdská otázka, vliv armády apod.). Navíc 

Turecko má ještě čas dát si věci stoprocentně do pořádku. Jako první možné datum jeho 

vstupu do Evropské unie (stane-li se tak vůbec někdy) se totiž jeví nejdříve rok 2015 až



2020133. Avšak dá se předpokládat, že v případě Turecka nepůjde vše tak hladce a rychle, 

jak by mělo a datum případného vstupu se bude možná i vícekrát měnit a oddalovat. 

Můžeme jen doufat, že tyto případné dohady a snad i přísné podmínky kladené 

Evropskou unií, Turecko od jeho reformních snah a snah o členství v EU neodradí. 

Rozhodně totiž nastoupilo správnou cestu. Já osobně, po prostudování veškerých 

materiálů relevatních k danému tématu, se domnívám, že ani datum vstupu uváděné 

Evropskou unií -  rok 2015 až 2020, není reálné. Pokud Ankara bude pokračovat v 

nastartovaných reformách, resp. v jejich implementaci, takovým tempem jako nyní a 

přičteme -  li občasné kontroverzní excesy, jeví se mi jako vhodné datum okolo roku 

2030. Přestože bylo v úvodu uvedeno, že náboženství by nemělo být hlavním kritériem 

při posuzování vstupu státu do Evropské unie, v případě Turecka, resp. islámu, jsou zde 

patrné jisté problémy. Tradice islámu je v obyvatelích Turecka natolik zakořeněná, že i 

přes řadu reforem, v lidech ještě dlouho zůstane. Bohužel právě zmíněné náboženství, ač 

nepřímo, vyvolává rozepře maži Ankarou a EU. Za vše můžeme jmenovat postavení žen 

(zabíjení ze cti, minimální šance na vzdělání, neadekvátní platové ohodnocení apod.), 

které je samozřejmě podmíněno islámem. Je však pravděpodobné, že za určitou dobu 

nebudou tradice tak příliš silné, islám nebude všudypřítomný a Turecko si do svého 

vnitřního systému adoptuje zásady typické pro západní demokracie.

Velkou překážkou pro úspěšný průběh reforem v zemi je však velká diference 

mezi reformami v legislativní rovině a v reálném životě. Reformy často prozatím 

zůstávají jen “na papíře”.

To je trochu spojené i s velkým regionálními odlišnostmi Turecka. Venkov 

zůstává zpravidla zaostalý a o probíhající reformy často nejeví zájem. A pokud ano, 

tradice zde jsou silnější než jakýkoli pokus o změnu ěi modernizaci. Ve městě je situace
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lepší zejména z důvodu větší informovanosti a také většího počtu mladých, vzdělaných a 

novým trendům se přizpůsobivých lidí.

Velkým problémem pro Turecko zůstává rovněž ambivalentní postoj Evropské 

unie k jeho členství v EU. Hrozí, že tímto postojem by se mohl ze vztahu Turecko vs. 

Evropská unie stát, jak mnozí autoři zabývající se danou problematikou uvádějí, 

“nekonečný příběh”. Obávám se, že pokud by Turecko dostalo z Evropské unie 

povícekrát odmítavou odpověď, pravděpodobně by pozastavilo svůj reformní proces. 

Nemělo by více důvod pokračovat. Z mého pohledu je totiž tureckým “hnacím motorem” 

opravdu převážně vize členství v EU.

Kvalitativně lze turecké reformy v poslední dekádě shrnout, dle mého názoru, 

takto -  ze tří vln reforem tak, jak byly v úvodu práce rozděleny (od roků 1995, 1999 a 

2001), se jeví jako evidentní, že ty zlomové byly opravdu prováděny až po roce 2000 a 

nejvíce pak za vlády současného premiéra R.T. Erdogana. Tyto reformy měly 

pravděpodbně největší přímý dopad na “obyčejného” občana, především pak na 

národnostní a náboženské menšiny na tureckém území (i když v praxi jsou jejich práva 

stále často opomíjena). Ani ekonomické a “mezinárodní” (zapojení se do konfliktu 

ohledně karikatur proroka Mohammeda v roli mediátora, podpis mezinárodních úmluv 

apod.) pokroky rovněž nelze opomenout. Za pravděpodobně nejúspěšnější oblast reforem 

musíme rozhodně označit právě ekonomiku, kde došlo k nemalým úspěchům (např. 

označení země jako fungující tržní ekonomika, výrazný pokles inflace apod.). Naopak 

oblast nejmenšího progresu je demokracie a její problematické “zakořenění se” v zemi.

Přestože není vyloženě předmětem mé práce analyzovat přínosy případného 

vstupu Turecka do Evropské unie a přestože jsem odpočátku byla spíše pro jeho vstup, 

musím uvést, že se domnívám, že Turecko by opravdu za několik dekád mělo státům v 

EU a Evropské unii jako celku co nabídnout. Reformy zde však většinou probíhají



pomalu a ještě pomaleji se dostávají do reálného života. Ale pokud bude Ankara 

pokračovat v nastoupené cestě, nebude ve svých proevropských snahaách polevovat a 

snad se i v budoucnosti vystříhá různých, řekněme nedemokratických prohřešků a 

občasné neochoty kooperace, resp. kontroverznosti, mám dojem, že by pak nemělo nic 

stát v cestě přistoupení Turecka do EU.


