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Abstrakt 
Vietnamský syndrom, který je následkem vietnamské války, tvoří milník amerických 

dějin. Syndrom způsobil ztrátu amerického sebevědomí, která měla obrovský dopad na 

pozdější americkou politiku. Syndrom zároveň způsobil tíživou společenskou atmosféru 

a morální krizi, která byla patrná po celá sedmdesátá léta a jejímž následkem byla ztráta 

důvěry občanů v politiku. Práce se věnuje vietnamskému syndromu a jeho projevům 

během vlády prezidentů Jimmyho Cartera a Ronalda Reagana, kteří oba chtěli Spojené 

státy z následků syndromu vyléčit, avšak odlišnými způsoby vyplývajícími z jejich 

rozdílného politického přesvědčení. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat vznik 

vietnamského syndromu na základě jeho stavebních kamenů a srovnat jeho vliv na 

zahraniční politiku prezidentů Jimmyho Cartera a Ronalda Reagana.   

 

Abstract 
The Vietnam Syndrome is a milestone of the American history. The syndrome was a 

consequence of a defeat in Vietnam War and caused many problems and deeply 

influenced American foreign policy. It also caused a depressing atmosphere of the 

1970’s and a moral crisis, which resulted in the loss of public confidence in politics. 

The thesis focuses on Vietnam Syndrome and its impacts on the foreign policy of 

Jimmy Carter and Ronald Reagan, which both wanted to heal the United States from the 

syndrome. Carter and Reagan had different opinions which are analyzed by the thesis. 

The aim of the thesis is to analyze the origin of the Vietnam syndrome on the basis of its 

components and to compare its impact on the foreign policy of both administrations.  
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Úvod 

Vietnamský syndrom jako následek vietnamské války zaujímá v amerických 

dějinách velmi důležité postavení. Vietnamská zkušenost ovlivnila veškerou americkou 

zahraniční politiku, která se musela přizpůsobit nové a neznámé situaci – vietnamská 

válka totiž byla prvním konfliktem, který Spojené státy prohrály, což společně s dalšími 

faktory způsobilo vznik syndromu, který v americké paměti rezonuje dodnes. 

Vietnamský syndrom v americké společnosti způsobil nedůvěru vůči politice a státním 

institucím a v politice neochotu a strach znovu použít vojenskou sílu jako legitimní 

zahraničněpolitický nástroj.  

Vietnamská válka přinesla Spojeným státům lekci, na které země postavila svou 

poválečnou zahraniční politiku. Tyto lekce zahrnovaly několik principů, mezi které 

patřila nutnost časového omezení konfliktu, jasného stanovení cílů a co nejmenších 

lidských i materiálních ztrát. Na základě těchto lekcí jednotliví prezidenti stavěli 

zahraniční politiku v plné míře až do devadesátých let, později některé zásady sice 

opominuli, ale nikdy úplně neporušili. 

Téma své bakalářské práce jsem zvolila ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich 

je jeho již zmíněný význam pro americké dějiny a zahraniční politiku, která dodnes 

respektuje vietnamské lekce a zkušenosti. Druhým důvodem pro volbu tohoto tématu je 

to, že vietnamský syndrom je zejména v českém prostředí velmi zřídka zpracováván a 

poskytuje proto mnoho prostoru pro zkoumání.  

Cílem první části práce je zanalyzovat vznik vietnamského syndromu na základě 

jednotlivých stavebních kamenů, které mu poskytly základ. Druhá část textu se věnuje 

zahraniční politice Carterovy a Reaganovy administrativy, jejichž politika je rovněž 

analyzována na základě jednotlivých zahraničněpolitických událostí, úspěchů, skandálů 

nebo oblastí, na které se soustředily. Na základě této analýzy je v poslední kapitole 

porovnána práce obou prezidentů se syndromem a jejich odlišné snahy ve vymanění 

Spojených států z následků vietnamské války.  

Práce je postavena na dvou hlavních výzkumných otázkách. První z nich je 

spojena s první kapitolou a týká se otázky proč a na jakých základech vznikl vietnamský 

syndrom. Druhá výzkumná otázka, která analyzuje to, jak se lišily projevy syndromu a 

práce s ním během vlády Carterovy a Reaganovy administrativy, je spojena se zbytkem 

práce. Práce předpokládá, že snaha o překonání vietnamského syndromu je patrná u 
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Cartera i Reagana a že ji oba prezidenti pojali odlišnými způsoby, které se lišily na 

základě jejich politického i osobního přesvědčení.  

Z hlediska metodologie je práce postavena na kombinaci analýzy a komparace. 

Analýza je použita v případě první části práce, která zkoumá vznik vietnamského 

syndromu. Komparace je použita zejména v případě poslední kapitoly, která je přímým 

srovnáním projevů syndromu a práce s ním během vlády obou administrativ. 

Srovnávací metoda je však patrná i v předchozí kapitole týkající se Reaganovy 

zahraniční politiky, kde práce v rámci jednotlivých podkapitol často upozorňuje na 

rozdíly mezi Carterovými a Reaganovými politickými vizemi a kroky.  

Struktura práce je pojata chronologicky. Krátký historický úvod se zabývá tím, 

proč a na základě čeho se Spojené státy do vietnamského konfliktu zapojily. Druhá 

kapitola se na základě jednotlivých podkapitol, které analyzují stavební kameny 

vietnamského syndromu, zabývá tím, proč a na čem syndrom vznikl. Třetí kapitola je 

zaměřena na zahraničí politiku Carterovy administrativy a její jednotlivé části se 

zabývají nejdůležitějšími zahraničněpolitickými událostmi či krizemi. V  krátkém úvodu 

této kapitoly je zmíněna poválečná atmosféra, na jejímž základě musela být upravena 

zahraniční politika, a vláda prezidenta Forda, která je důležitá pro zachování kontinuity 

vývoje syndromu. Čtvrtá kapitola se podobně jako přechozí věnuje na základě 

jednotlivých událostí zahraniční politice administrativy prezidenta Reagana. Poslední, 

pátá kapitola je komparací snah obou administrativ o překonání vietnamského 

syndromu a zhodnocením, který z prezidentů byl v tomto ohledu úspěšnějším. Závěr 

práce odpoví na výzkumné otázky a potvrdí či vyvrátí platnost výše uvedené hypotézy.  

Práce je postavena na množství zdrojů, které zahrnují knihy, odborné články, 

články z médií a v několika případech primární zdroje v podobě směrnic či memorand. 

Většina použité literatury je, až na pár výjimek, v anglickém jazyce. Výjimkou je kniha 

českého autora Pavla Hlaváčka Vymaňování USA z Vietnamské války a článek ve 

španělštině získaný z elektronické databáze, který se zabývá dominovým efektem a 

americkou studenoválečnou politikou. 

Velmi významným zdrojem je kniha amerického historika Trevora McCriskena 

s názvem American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, která se zabývá 

následky vietnamské války v zahraniční politice jednotlivých prezidentů. Druhým 

důležitým zdrojem je kniha Davida Schmitze zabývající se kariérou Brenta Scowcrofta, 

ve které je rovněž popsána americká politika v souvislosti s vietnamskou zkušeností. 

Třetím významným zdrojem zabývajícím se obdobím sedmdesátých let je publikace 
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Michaela Klarea Beyond the „Vietnam Syndrome“, která byla vydána na začátku 

osmdesátých let, a proto přináší dobový obraz boje s vietnamským syndromem. 

Cenným zdrojem informací jsou pro tuto práci i odborné články získané 

prostřednictvím elektronické databáze EBSCO, jejichž hlavní výhodou je detailní 

rozbor jednotlivých událostí. Několik použitých článků je v elektronické formě získáno 

z časopisů, jako je Foreign Affairs nebo Foreign Policy.  

V kapitole o Carterově zahraniční politice je využito i několik primárních zdrojů 

získaných z amerických online archivů, jako je například Jimmy Carter Presidential 

Library. Posledním využitým typem zdrojů jsou novinové články, které se objevily 

v různých médiích a které se v některých případech zabývají tématy, jež v jiných 

zdrojích nejsou zpracována. V práci jsou použity články z renomovaných deníků The 

New York Times a El País. 

Slabinou použitých zdrojů je převážně americký původ jejich autorů, jejichž 

pohled na vietnamskou válku a syndrom nemusí být vždy objektivní. Mezi jednotlivými 

autory se však objevují názorové rozdíly, což poskytuje možnost přiklonit se k určité 

teorii, kterou autor ve svém díle představuje. Českou publikaci a španělský článek lze 

pravděpodobně považovat za neutrálnější pohled na situaci.  
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1. Historický úvod: konec francouzské Indočíny  
 

Vietnamská válka byla jedním z nejdelších amerických konfliktů a zanechala 

hlubokou stopu v  historii, politice, společnosti a kultuře. První válečná prohra USA 

způsobila tzv. vietnamský syndrom, který zasáhl do fungování celé země a měl 

obrovský vliv na vnitřní i zahraniční politiku, jež se obě musely přizpůsobit nové 

poválečné realitě. Válka stála přes 58 000 amerických životů, 300 000 zraněných a 155 

miliard dolarů.1 

Vietnam jako součást Indočíny byl až do padesátých let dvacátého století 

francouzskou kolonií. Postupně se zde však začala formovat odbojová komunistická 

organizace Viet Minh (Svaz boje za nezávislost Vietnamu) v čele s Ho Či Minem, která 

v roce 1945 vyhlásila vznik Vietnamské demokratické republiky.2 Jihovýchodní část 

Asie se do pozornosti Spojených států dostala po vítězství komunistů v Číně v roce 

1949 a v memorandu Rady pro národní bezpečnost (National Security Council) byla 

téhož roku označena za „klíčovou oblast v bezprostředním ohrožení“.3 USA byly 

rovněž znepokojeny tím, že Vieth Minh byl podporován Sovětským svazem.4 Spojené 

státy od začátku studené války aplikovaly politiku zadržování komunismu 

(containment), jejímž autorem byl americký diplomat a historik George Kennan. S touto 

politikou souvisí tzv. dominová teorie (domino effect), která byla založena na 

přesvědčení, že pokud některý stát podlehne komunismu, ostatní státy v oblasti ho 

budou následovat.5 

Zvrat v Indočíně nastal v roce 1954, kdy byla francouzská vojska poražena Viet 

Minhem u Dien Bien Phu. V tuto dobu začala mírová jednání v Ženevě, na kterých bylo 

rozhodnuto, že z kolonie vzniknou tři nezávislé státy: Vietnam, Laos a Kambodža. 

Vietnam měl být navíc administrativně dočasně rozdělen podle sedmnácté rovnoběžky 

na severní a jižní část. Severní část tvořila již zmiňovaná Vietnamská demokratická 

republika v čele s Ho Či Minem a v Jižním Vietnamu, jenž byl oficiálně pojmenován 

                                                 
1 Trevor B. McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam. US Foreign Policy since 1974 
(New York: Palgrave MacMillan: 2003), 25. 
2 Christopher B. Goscha, „Colonial Hanoi and Saigon at War: Social Dynamics of the Vietn Minh’s 
Underground City“, War in History 20, č. 2 (2013): 222 - 250, http://www.ebscohost.com.  
3 Pavel Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války (Brno: Barrister & Principal, 2014), 15. 
4 George C. Herring, „America and Vietnam: The Unending War“, Foreign Affairs 70, č. 5 (1991/92), 
http://www.foreignaffairs.com/articles/47440/george-c-herring/america-and-vietnam-the-unending-
war.  
5 Rubén Herrero, „Evolución de Percepciones Estratégicas: EE.UU. – Vietnam, de la Ficha de Dominó al 
Peón de Ajedrez“, Unisci Discussion Papers 13 (2007): 129 - 135, http://www.ebscohost.com.   

http://www.ebscohost.com/
http://www.foreignaffairs.com/articles/47440/george-c-herring/america-and-vietnam-the-unending-war
http://www.foreignaffairs.com/articles/47440/george-c-herring/america-and-vietnam-the-unending-war
http://www.ebscohost.com/
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Vietnamská republika, vládnul dále císař Bao Dai, který byl v roce 1956 nahrazen 

prezidentem Ngo Dinh Diemem. Po odchodu Francouzů USA převzaly garanci nad 

Jižním Vietnamem a podporovaly místní vládu, která podnikla některé slibné kroky, 

jako například rozbití náboženských sekt ovládajících rozsáhlá území nebo očištění 

Saigonu od zločineckých struktur. USA věřily, že tato demokratická proamerická vláda 

bude sloužit jako příklad pro ostatní asijské národy i pro země třetího světa obecně. Ngo 

Dinh Diem po vypořádání se se zločinci obrátil svou pozornost k eliminaci komunistů, 

což pobouřilo vedení Severního Vietnamu, které zahájilo odvetné akce.6 

Postupně se začala projevovat slabost Diemovy vlády a někteří američtí 

pozorovatelé a poradci začali k udržení demokracie doporučovat přímou vojenskou 

intervenci. Prezident Kennedy na krizi reagoval zvýšením hospodářské pomoci i počtu 

vojenských poradců, avšak situace se i nadále zhoršovala. Komunistický odpor proti 

Diemovi se v roce 1960 sjednotil v organizaci Národní fronta osvobození Jižního 

Vietnamu, jejíž ozbrojené složky vešly ve známost pod jménem Vietkong.7  

Po atentátu na Kennedyho v roce 1963 prezidentskou funkci převzal 

viceprezident Johnson, který na základě napadení amerického torpédoborce USS 

Maddox v roce 1964, známého jako Tonkinský incident, se souhlasem Kongresu vyslal 

do Vietnamu v rámci vyostřené politiky zadržování komunismu první americké vojáky. 

Válka však nikdy nebyla oficiálně vyhlášena.8 Proti přímému zapojení USA do války 

vystoupili v Kongresu pouze dva senátoři, a až později během války začaly zaznívat 

další nespokojené hlasy. Vstup do války, překvapivě vzhledem k pozdější situaci, vítalo 

i zhruba 85 % americké veřejnosti a Johnsonova popularita tím pádem strmě vzrostla.9  

                                                 
6 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 15 – 16; David F. Schmitz, Brent Scowcroft. 
Internationalism and Post-Vietnam War American Foreign Policy (Plymouth: Rowman & Littlefield 
Publishing Group, Inc., 2011), 17. 
7 James E. Westheider, The Vietnam War (Westport: Greenwood Publishing Group, Inc., 2007), 9 – 10; 
Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 17; Schmitz, Brent Scowcroft, 17. 
8 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 20 – 21; Schmitz, Brent Scowcroft, 18. 
9 Ibid., 20. 
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2. Vietnamský syndrom  
Vietnamský syndrom je pojem užívaný pro následky prohrané války, které 

zasáhly Spojené státy v mnoha rovinách a které jim poskytly lekci projevující se 

v dalším směřování zahraniční politiky. Na začátku sedmdesátých let byl tento termín 

používán pro soubor psychických problémů, kterými trpěli navrátivší se veteráni, a 

později tento termín získal i politický význam, který vyjadřoval strach z většího 

vojenského zapojení se do jakéhokoliv konfliktu, které by v americké společnosti 

vyvolalo takovou míru odporu jako vietnamská válka.10 Syndrom začal vznikat již 

v průběhu války, kdy se postupně vršily jednotlivé události, které mu poskytly základ. 

Následující kapitola se bude v jednotlivých podkapitolách zabývat jeho příčinami a 

otázkou, proč tento syndrom natolik ovlivnil americkou společnost a politiku. 

Pro zkoumání syndromu je klíčová otázka týkající se vstupu Spojených států do 

války. Jedním z důvodů americké intervence bylo přesvědčení o americké výjimečnosti, 

nazývané excepcionalismus. Tento pocit s sebou přináší povinnost šířit ve světě své 

vlastní hodnoty. Myšlenka excepcionalismu se ve Spojených státech objevila už při 

jejich vzniku a po druhé světové válce v souvislosti se začínajícím studenoválečným 

konfliktem hluboce ovlivňovala veškerou zahraniční politiku.11 S excepcionalismem 

souvisí i již zmiňovaná zahraničněpolitická doktrína zadržování komunismu a 

dominová teorie, na jejímž základě USA vyslaly do Jižního Vietnamu vojáky s cílem 

udržet zde demokracii a tím nejen zabránit rozšíření komunismu do dalších zemí 

regionu, nýbrž i dokázat odhodlanost bránit své klíčové zájmy. Zde je patrné poučení se 

z mnichovské lekce z konce třicátých let, která ukázala nutnost postavit se protivníkovi 

a neustupovat jeho agresi.12 

Demokratický Jižní Vietnam měl rovněž sloužit jako příklad ostatním asijským 

státům, jež se měly postupně demokratizovat. Podle výzkumu Petera T. Leesona a 

Andrey M. Dean, kteří se zabývali úspěšností „demokratické“ dominové teorie (tzn. 

mírou demokratizace přebírané od okolních států), však státy přebírají od svých 

zdemokratizovaných sousedů pouze minimum změn. V této souvislosti zkoumali i 

úspěšnost intervencí, které se rovněž ukázaly jako málo efektivní řešení problému 

                                                 
10 „Vietnam Syndrome“, The Vietnam War, http://thevietnamwar.info/vietnam-syndrome/(staženo 11. 
4. 2015); Joe Allen, Vietnam: The last War US Lost (Chicago: Haymarket Books, 2008), 1.  
11 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 8 – 14, 20 – 25.  
12 Herring, „America and Vietnam“. 

http://thevietnamwar.info/vietnam-syndrome/
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nedemokratických zemí.13 Americká přítomnost ve Vietnamu ve svém důsledku 

potvrdila platnost tohoto výzkumu, protože nepřinesla demokratizaci okolních zemí ani 

nezabránila rozšíření komunismu, který se nakonec dostal do Jižního Vietnamu, 

Kambodže a Laosu.  

Dalším důležitým důvodem vstupu Spojených států do války byla obava z toho, 

že pád Vietnamu do rukou komunistů by měl katastrofický dopad na domácí politickou 

situaci, kterou by nedokázala přečkat žádná z administrativ. Tato obava měla původ 

v nastolení komunismu v Číně v roce 1949, jejíž ztráta byla následně úspěšně využita 

republikány v prezidentských volbách v roce 1952.14 

Spojené státy viděly možné důsledky pasivity vůči dění ve Vietnamu mnohem 

hůře, než jaké by pravděpodobně ve skutečnosti byly. USA si totiž představovaly 

komunistický blok jako jednolitou strukturu bez jednotlivých nacionalistických odnoží, 

což vedlo ke špatnému odhadu vietnamské záležitosti a k neschopnosti poradit si 

s místní situací. Také následky pádu Jižního Vietnamu byly ve svém důsledku mnohem 

horší, než kdyby se Spojené státy v oblasti vůbec neangažovaly, čemuž se blíže věnuje 

poslední podkapitola.15 

2.1 Americká strategie a politika vůči Vietnamu 
K výsledku války velkou mírou přispěla americká strategie, která se stala jedním 

ze stavebních kamenů vietnamského syndromu a jejíž neúspěch přinesl Spojeným 

státům lekci pro další zapojení se do konfliktů třetího světa. Americká strategie vůči 

Vietnamu se stala jedním z terčů kritiky ze strany mírového hnutí a nesouhlas s ní byl 

proto velmi důležitý pro formování společenské atmosféry, která poskytla syndromu 

základ.  

Cílem americké strategie vůči Vietnamu nebylo obsazení Severního Vietnamu, 

které by mohlo mít za následek vstup Číny a SSSR do války. Plánem prezidenta 

Johnsona a ministra obrany Roberta McNamary bylo vést vyčerpávající válku 

prostřednictvím bránění Jižního Vietnamu, čímž by byli nepřátelé oslabeni, cena za 

vítězství by se pro ně stala neúnosnou a vzdali by se tak dalších bojů.16 Válka se však  

                                                 
13 Peter T. Leeson a Andrea M. Dean, „The Democratic Domino Theory: An Empirical Investigation“, 
American Journal of Political Science 53, č. 3 (2009): 533 – 551, http://www.ebscohost.com.  
14 Herring, „America and Vietnam“.  
15 Ibid. 
16 Ibid. 

http://www.ebscohost.com/
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oproti původním odhadům protahovala a vyčerpávala tak i Američany. 

Severovietnamskou armádu ani Vietkong totiž nešlo porazit tak snadno, jak se někteří 

politici a vojenští velitelé domnívali, a vleklost konfliktu tak oslabovala americkou vůli 

dále pokračovat v bojích.17  

Někteří historici a zastánci války se domnívají, že válka byla odsouzena 

k neúspěchu díky americkému veřejnému mínění, které donutilo prezidenty Johnsona a 

zejména Nixona začít snižovat vojenskou přítomnost v okamžiku, kdy už vítězství bylo 

na dosah. Tato teorie zároveň naznačuje, že kdyby USA neomezovaly použití vojenské 

síly kvůli strachu ze SSSR a z Číny, utichla by nespokojenost a protesty na domácí 

scéně a válka mohla být rychle ukončena americkým vítězstvím. Podle amerického 

historika George C. Herringa je však tento revizionisticky pohled chybný, protože 

všechny tyto domněnky jsou spekulace a vinit z výsledku války pouze strategii je velmi 

zjednodušující. V souvislosti s tím Herring zmiňuje i potenciální vyšší válečné výdaje a 

hrozbu jaderné války v případě zapojení se SSSR a Číny.18 

Z eskalace války je nejvíce obviňován prezident Johnson, který do Vietnamu 

v rámci tzv. amerikanizace války vyslal první vojáky. Podle amerického historika 

Edwarda Cuddyho však neměl na výběr, protože situace ve Vietnamu se rychle 

zhoršovala a hrozilo rozšíření komunismu v celé oblasti. Johnson byl tedy donucen 

navyšovat počet vojáků, a přestože stále udržoval konflikt v mezích vyčerpávající 

války, jeho popularita ve Spojených státech klesala.19 Zvyšování počtu vojáků a nárůst 

finančních výdajů se Johnsonova administrativa snažila před veřejností co nejdéle 

utajovat. Škrty v domácím rozpočtu ani navýšení daní však nedokázaly zabránit inflaci 

spojené s ekonomickou krizí, která Spojené státy zasáhla v roce 1966.20 

V roce 1968 v USA proběhly důležité prezidentské volby, jejichž výsledek měl 

rozhodnout o dalším směřování vietnamského konfliktu. Vietnamská válka byla jejich 

hlavním tématem a všichni kandidáti se vůči ní vymezovali již v průběhu prezidentské 

kampaně. Prezident Johnson se nakonec rozhodl voleb se neúčastnit, a tak místo něj za 

demokratickou stranu kandidoval jeho viceprezident Hubert Humphrey s programem 

ukončení války. Během primárek se jako silná osobnost ukázal demokrat Robert 

Kennedy, bratr zavražděného prezidenta a odpůrce vietnamské války, který byl 5. 

                                                 
17 Schmitz, Brent Scowcroft, 19. 
18 Herring, „America and Vietnam“. 
19 Ibid.; Edward Cuddy,“ Vietnam: Mr. Johnson’s War – Or Mr. Ensenhower’s?“, Review of Politics 65, č. 4 
(2003): 351 – 374, http://www.ebscohost.com. 
20 Allen, Vietnam, 74 – 75. 

http://www.ebscohost.com/
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června zastřelen palestinským atentátníkem. Někteří historici dodnes spekulují, zda by 

se Kennedy stal dalším americkým prezidentem a jak by vyřešil vietnamskou situaci.  

Vítězem voleb se nakonec stal rovněž výrazný republikánský politik Richard 

Nixon, který měl silně protikomunistické názory a byl zastáncem tvrdé politiky 

zadržování komunismu. V době po tonkinské rezoluci Nixon podporoval vojenskou 

intervenci. V oblasti Indočíny však byl podle něj důležitější zemí Laos, kde už několik 

let zuřila občanská válka, která ohrožovala demokratickou budoucnost zemí 

jihovýchodní Asie.21 Postupně však začal své názory přehodnocovat a místo 

konfrontace volil možnost vyjednávání a uvolnění (détente) včetně uzavření 

diplomatických vztahů s Čínou, jež by sloužily i jako potenciální hrozba pro Sovětský 

svaz. Vedle toho začaly USA vůči SSSR používat tzv. teorii šílence (madman theory), 

na které se s Nixonem podílel i poradce pro národní bezpečnost a budoucí ministr 

zahraničí Henry Kissinger. Tato teorie měla v Sovětském svazu vyvolat pomocí 

zastrašování zdání toho, že jsou USA schopné použít jaderné zbraně. Cílem bylo přimět 

SSSR, aby donutil Severní Vietnam účastnit se mírových jednání o ukončení 

vietnamské války.22 I kdyby tento plán vyšel podle představ, Sovětský svaz by 

pravděpodobně nebyl schopen i přes dodávky zásob donutit severovietnamské 

komunisty ke spolupráci.23 

Nixon postupně vytvořil svou zahraničněpolitickou doktrínu, která byla 

odpovědí na nespokojenost společnosti s vietnamskou válkou a na Johnsonovu 

amerikanizaci. Doktrína hlásala ukončení přímé intervence americké armády v zemích 

třetího světa – místo toho měly USA ohroženým státům pouze poskytovat pomoc 

v podobě zbraní a materiálu, což od zemí vyžadovalo nasazení vlastní armády. 

V souvislosti se svou doktrínou Nixon začal uskutečňovat tzv. vietnamizaci konfliktu, 

podle které USA nadále pokračovaly v zásobování Jižního Vietnamu zbraněmi, penězi, 

zpravodajskými službami i vzdušnými silami, ale omezovaly svou přítomnost 

v pozemních bojích. Politika détente se vztahovala i na studenoválečné schéma vztahů 

se SSSR, kde chtěl Nixon docílit uzavření dohod o zbraních, obchodu a přístupu 

k technologiím za předpokladu udržení statu quo.24 

                                                 
21 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 27 – 33. 
22 Russ Wellen, „Nixon’s ‚Madman Theory‘ Was Not the Vietnam War’s Only Nuclear Weapons Test 
Case“, Foreign Policy in Focus (2013), http://www.ebscohost.com.  
23 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 42; Schmitz, Brent Scowcroft, 22. 
24 Schmitz, Brent Scowcroft, 21 – 22. 

http://www.ebscohost.com/
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I přes probíhající politiku détente a vietnamizaci konfliktu se válka na konci 

šedesátých a na začátku sedmdesátých let rozšířila i do sousední Kambodže a Laosu, 

kde se začala výrazněji prosazovat komunistická hnutí. Obě země byly na Ženevské 

konferenci prohlášeny za nezávislé, ale jejich vlády tolerovaly existenci tzv. Ho Či 

Minovy stezky, která procházela jejich územím a sloužila k přesunům Vietkongu. 

V březnu roku 1969 dal Nixon souhlas s bombardováním Kambodže za účelem zničení 

komunistických základem blízko vietnamských hranic. Tyto nálety však byly kvůli 

stavu veřejného mínění před veřejností zatajovány. V roce 1970 USA vyhodnotily 

nálety na Kambodžu jako úspěšné a rozhodly se podniknout podobný útok i na Laos, 

který ve svých důsledcích už tak úspěšný nebyl. Vojáci Laosu se útoku bránili, což 

vedlo k ústupu jihovietnamské armády, která se ukázala jako neschopná samostatného 

boje. Vietnamizace války tedy musela být zpomalena, což vyžadovalo další čas, peníze 

a trpělivost nespokojené veřejnosti.25 Vietnamizace se ukázala neúspěšnou a Spojené 

státy prohrávaly válku před zrakem celého světa. I přes Nixonovu snahu vymanit se 

z války neutichaly protesty americké veřejnosti – opozice naopak narůstala v souvislosti 

s rozšířením války do Laosu a Kambodže.26 Stav veřejného mínění a jeho podíl na 

vzniku vietnamského syndromu je blíže popsán v následující kapitole. 

2.2 Nálada ve společnosti a protesty proti válce 
Pro vznik vietnamského syndromu byla klíčová nálada ve společnosti, jejíž část 

válku odsuzovala. To vedlo ke ztrátě důvěry ve vládu, která nebyla schopna válku 

rychle a bez větších ztrát ukončit, a tím i ke vzniku zoufalé politické situace, se kterou 

se Spojené státy musely v sedmdesátých letech vyrovnávat.  

Proti americké intervenci se postupně začaly objevovat protesty, a to jak ve 

společnosti, tak i na půdě Severoatlantické aliance, z jejíchž členů nikdo ani symbolicky 

USA nepodpořil. Velká Británie jako hlavní spojenec odmítla přímou účast z několika 

důvodů, z nichž hlavním bylo oplatit Spojeným státům jejich postoj během suezské 

krize, kdy odmítly podpořit společnou britsko-francouzskou akci.27 Jedinou 

západoevropskou zemí, která se vietnamské války po boku Spojených států účastnila, 

bylo Španělsko vedené generálem Francem. Do Vietnamu v roce 1966 tajně vyslalo 

                                                 
25 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 65 – 68, 72 – 75. 
26 Allen, Vietnam, 169. 
27 Marc Tiley, „Britain, Vietnam and the Special Relationship“, History Today 62, č. 12 (12. prosince 
2013), http://www.historytoday.com/marc-tiley/britain-vietnam-and-special-relationship.  

http://www.historytoday.com/marc-tiley/britain-vietnam-and-special-relationship
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zdravotnické jednotky, které pracovaly v nemocnici nedaleko Saigonu.28 Své jednotky 

vyslala také Austrálie a Nový Zéland.29  

Protesty proti válce probíhaly od roku 1967 také na domácí politické půdě. 

Nesouhlas s vietnamskou válkou mezi politiky byl prohlubován v souvislosti s růstem 

protiválečného hnutí a rolí médií.30 Politici však nikdy nezískali dostatek hlasů v obou 

komorách Kongresu, které by zajistily stažení amerických vojsk z Vietnamu.31  

Pro další směřování války však byly důležitější protesty americké veřejnosti, 

která si postupně začala uvědomovat její příliš vysokou cenu. Nesouhlas veřejnosti 

s válkou byl klíčový pro pozdější rozvoj vietnamského syndromu a stal se jedním z jeho 

základních kamenů. Lidé odsuzovali hlavně její krutost, která se s postupem času stala 

z jejich pohledu neúnosnou a která porušovala americké ideály svobody a demokracie.32 

Spojené státy během války shodily přes milion tun bomb na Severní Vietnam a přes 

čtyři miliony tun na Jižní. Pentagon byl kritizován za to, že během náletů bombardoval i 

nevojenské objekty bez strategické hodnoty, jako například školy, nemocnice nebo 

vesnice. Bojovou strategií byla tzv. search and destroy, jejíž úspěšnost se měřila podle 

počtu mrtvých příslušníků Vietkongu. Díky strachu, který američtí vojáci denně 

prožívali, nebyly neobvyklé ani masakry civilního obyvatelstva v záchvatu zuřivosti. 

Nejznámějším a zároveň nejkrutějším byl masakr ve vesnici My Lai z března roku 

1968, kdy jedna z divizí americké armády zabila více než 350 neozbrojených žen a 

dětí.33 Tento čin vyvolal obrovské pobouření v celé společnosti díky médiím, které o 

masakru informovaly – tomuto tématu se bude blíže věnovat další podkapitola.  

S krutostí války souvisely i kobercové nálety nebo použití napalmu a herbicidů, 

které jsou některými autory dodnes považovány za chemické zbraně. USA používaly 

šest látek označovaných jako Rainbow Herbicides, z nichž nejznámější a 

nejpoužívanější byl Agent Orange. Tyto látky byly určeny k likvidaci porostu 

                                                 
28 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 21 – 23; Paloma Marín, „Spain’s Secret Support for US 
in Vietnam“, El País, 9. dubna 2012, 
http://elpais.com/elpais/2012/04/09/inenglish/1333979983_253264.html (staženo 13. 3. 2015).  
29 Lloyd Cox a Brendon O’Connor, „Australia, the US, and the Vietnam and Iraq Wars: ‚Hound Dog, not 
Lap Dog‘“, Australian Journal of Political Science 47, č. 2 (2012): 173 - 187, http://www.ebscohost.com;  
„Vietnam War 1962 – 1975“, Australian War Memorial, https://www.awm.gov.au/atwar/vietnam/ 
(staženo 30. 3. 2015); Roverto G. Rabel, „The Vietnam Antiwar Movement in New Zealand“, Peace and 
Change 17, č. 1 (1992): 3 - 33, http://www.ebscohost.com. 
30 Herring, „America and Vietnam“. 
31 Melvin Small, „Bring the Boys Home Now! Antiwar Activism and Withdrawal from Vietnam – and 
Iraq“, Diplomatic History 34, č. 3 (2010): 543 – 553, http://www.ebscohost.com.  
32 Schmitz, Brent Scowcroft, 19. 
33 Allen, Vietnam, 48; McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 28. 

http://elpais.com/elpais/2012/04/09/inenglish/1333979983_253264.html
http://www.ebscohost.com/
https://www.awm.gov.au/atwar/vietnam/
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v džunglích za účelem odhalení základen nepřítele a jejich snazšímu bombardování a 

k znehodnocení zemědělských plodin. Proti použití herbicidů vedle společnosti 

protestovali i někteří politici a vědci. Objevovala se i kritika médií, která látky 

označovala za chemické zbraně a využívala toto téma v kampani proti válce. Spojené 

státy proto musely použití těchto látek nějakým způsobem zdůvodnit a zlegalizovat, 

čehož docílily tvrzením, že tyto látky jsou používané v zemědělském průmyslu po 

celém světě a nemohou proto být považovány za chemické zbraně. Použití těchto látek, 

jejichž karcinogenní a teratogenní účinky se ukázaly až s postupem času, má dodnes na 

obyvatele Vietnamu katastrofální dopad.34  

Americká společnost nesouhlasila rovněž s povinnými vojenskými odvody. Od 

roku 1969 totiž probíhalo televizní losování branců mezi muži narozenými mezi lety 

1944 a 1950. Někteří z těch, kterým přišel povolávací rozkaz, však odmítli zúčastnit se 

války, a museli proto utéct do zahraničí, nejčastěji do Kanady, aby unikli vězení. Vedle 

povinných odvodů však existovala i dobrovolná služba. Tito dobrovolníci tvořili 

nadpoloviční většinu a války se zúčastnili kvůli ideálům nebo kvůli tomu, že nemohli 

najít zaměstnání. Vedle odvedených a dobrovolníků existovala ještě třetí skupina 

vojáků, kteří si službu ve Vietnamu vybrali místo vězení.35 

Terčem kritiky se stala i americká podpora zkorumpované jihovietnamské vlády, 

která vyvolala otázky týkající se amerických hodnot včetně podpory demokracie. 

Společnost rovněž diskutovala o tom, zda vietnamský konflikt není pouze občanskou 

válkou, do které se Spojené státy zapletly a tím celou situaci zhoršily. Během války již 

postupně začala narůstat nedůvěra občanů vůči politice, která později definovala 

společenskou atmosféru sedmdesátých let. Tato nedůvěra se rozšířila zejména po 

odhalení Johnsonových manipulací s informacemi týkajícími se situace ve Vietnamu, 

kterou popsal jako závažnější, než ve skutečnosti byla, a tím přiměl Kongres schválit 

americkou intervenci.36 

                                                 
34 Eric Bonds, „Hegemony and Humantiarian Norms: The US Legitimation of Toxic Violence“, Journal of 
World-System Research 19, č. 1 (2013): 82 – 106, http://www.ebscohost.com; Scott R. Frey, „Agent 
Orange and America at War in Vietnam and Southeast Asia“, Human Ecology Review 20, č. 1 (2013): 1 – 
10, http://www.ebscohost.com. 
35 Daniele Bergan, „The Draft Lottery and Attitudes Towards the Vietnam War“, Public Opinion Quarterly 
73, č. 2 (2009): 379 – 384, http://www.ebscohost.com; David S. Churchill, „Draft Resisters, Left 
Nationalism, and the Politics of Anti-Imperialism“, Canadian Historical Review 93, č. 2 (2012): 227 - 260, 
http://www.ebscohost.com; Westheider, The Vietnam War, 42 – 44, 46 – 47. 
36 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 29 – 30. 
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Na konci šedesátých let se vietnamská válka stávala stále více neúnosnou, a tak 

se k protiválečným protestům přidávalo stále více lidí. Podle amerického historika a 

aktivisty Joe Allena by tak rozsáhlé protiválečné hnutí nemohlo vzniknout bez 

předchozího zrovnoprávnění Afroameričanů a bez všeobecného boje za lidská práva, 

který byl v šedesátých letech, mimo jiné v souvislosti s rozšířením hippies, velmi 

aktuální. Výraznou osobou mírového hnutí byl afroamerický aktivista Martin Luther 

King, jehož veřejná deklarace odporu vůči válce pomohla propagaci hnutí, které se 

z vysokých škol masově rozšířilo do celé společnosti. Protesty měly zejména formu 

demonstrací, peticí a dopisových kampaní.37 S nárůstem protestů rostlo i napětí ve 

společnosti, které bylo potřeba uklidnit pomocí již zmiňované Nixonovy 

vietnamizace.38  

V listopadu roku 1969 proběhla největší protiválečná demonstrace, při které 

250 000 lidí uskutečnilo pochod do Washingtonu. Protesty byly často potlačovány 

policií, jejíž příslušníci demonstranty surově napadali a zatýkali. Při demonstraci na 

Kent State University v Ohiu v květnu 1970 policejní brutalita vyvrcholila zabitím čtyř 

studentů. To vyvolalo ve společnosti obrovský nesouhlas a celonárodní studentskou 

stávku. Na základě tohoto nesouhlasu byl Nixon donucen začít uskutečňovat definitivní 

ukončení války, kterému se věnuje poslední podkapitola.39 

2.3 Role médií 
Média a jejich prezentace vietnamské situace byly velmi důležité z hlediska 

odsouzení války americkou společností. Většina médií se k válce stavěla negativně, 

čímž prohlubovala rozpor ve společnosti a přispěla tak k rozvoji vietnamského 

syndromu a potažmo i k zoufalé politické situaci sedmdesátých let. 

Na konci šedesátých let se z relativně konzervativních a pasivních médií stala 

aktivní opozice vůči politickému dění.40 Tato změna nastala zejména po ofenzivě Tet, 

která začala v noci na 31. ledna 1968 útokem Vietkongu na americkou ambasádu 

v Saigonu a na další území, včetně hlavních měst jihovietnamských provincií.41 Boje 

trvaly několik dní, a přestože byl Vietkong vojensky poražen, v politickém slova smyslu 

                                                 
37 Small, „Bring the Boys Home Now!“; Allen, Vietnam, 116. 
38 Herring, „America and Vietnam“. 
39 „Vietnam War Protest“, History, http://www.history.com/topics/vietnam-war/vietnam-war-protests 
(staženo 10. 4. 2015); Westheider, The Vietnam War, 26. 
40 Daniel C. Hallin, „The Media, the War in Vietnam and Political Support: A Critique of the Thesis of an 
Oppositional Media“, Journal of Politics 46, č. 1 (1984): 2 – 23, http://www.ebscohost.com. 
41 Don Oberdofer, „Tet: Who Won?“, Smithsonian 35, č. 8 (2004): 117 - 123, http://www.ebscohost.com.  

http://www.history.com/topics/vietnam-war/vietnam-war-protests
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ofenziva znamenala prohru pro Spojené státy. Boje totiž byly „živě“ přenášeny 

prostřednictvím televize do amerických domácností (odtud vietnamský konflikt získal 

název „válka z obýváku“) a lidé proto viděli, jak američtí vojáci umírají pro nejistý 

výsledek. Společnost byla rovněž překvapena rozsahem ofenzivy, protože útok byl 

v rozporu s tvrzeními amerických politiků a armádních velitelů, kteří v nejbližší době 

předpokládali postupné stahování amerických vojsk.42 

Média vietnamské události často přeháněla a vyhledávala „senzace“. Navíc jim 

bylo povoleno pohybovat se po válečné zóně téměř bez omezení a následovat tak 

jakoukoliv americkou jednotku, kterou mohla neustále filmovat, a podávat tak divákům 

neupravené a nezcenzurované informace. Podle již zmíněného historika George C. 

Herringa je však vliv médií na společnost přeceňován, a spíše než že by média měnila 

veřejné mínění, utužovala již zakořeněné názory. Proti válce rovněž neprotestovala celá 

společnost – až do konce konfliktu ji někteří občané podporovali.43 Média nicméně 

zůstávala trnem v oku prezidenta Johnsona a po nástupu Nixona byla zášť vůči nim 

ještě patrnější. 

Nixon po svém zvolení začal postupy médií otevřeně kritizovat a obvinil je 

z toho, že místo na dosažené výsledky se zaměřují na kritiku války a že doufají ve 

vítězství amerického nepřítele, tedy vietnamských komunistů. Prezident dokonce tisk 

označil za „nejhoršího nepřítele“. Vedle neustálé kritiky médií se však také jejich 

prostřednictvím snažil apelovat na tzv. „tichou většinu“, tedy tu část společnosti, která 

proti válce neprotestovala, aby podpořila jeho strategii vietnamizace. S neúspěchem této 

politiky však jeho nevraživost vůči médiím opět stoupala, dokonce je z tohoto 

neúspěchu obvinil.44  

Média byla také jedním z faktorů, který napomohl konci Nixonovy politické 

kariéry, a to díky aféře Watergate. Tento skandál byl způsoben odhalením skupiny 

mužů, kteří se v noci 17. června 1972 vloupali do volebního sídla demokratické strany 

v hotelu Watergate ve Washingtonu, aby zde nainstalovali odposlouchávací zařízení. 

Později se ukázalo, že v hotelu byli už podruhé, protože původní odposlech nefungoval. 

Během vyšetřování bylo rovněž zjištěno, že celou skupinku tvoří bývalí agenti CIA a 

                                                 
42„Vietnam on Television“, Museum of Broadcast Communications, 
http://www.museum.tv/eotv/vietnamonte.htm, (staženo 17. 3. 2015); Hlaváček, Vymaňování USA 
z vietnamské války, 24 – 25.  
43 Herring, „America and Vietnam“; Westheider, The Vietnam War, 150 – 151. 
44 Chester Pach, „‘Our Worst Enemy Seems to be the Press‘: TV News, the Nixon Administration, and 
U.S. Troop Withdrawal from Vietnam, 1969 – 1973“, Diplomatic History 34, č. 3 (2010): 555 – 565, 
http://www.ebscohost.com.  
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FBI s kontakty na Bílý dům. Celá aféra by možná zůstala veřejnosti utajena, nebýt dvou 

novinářů z deníku Washington Post, kteří se jí začali zabývat a pátrat po dalších 

informacích.45 Média sice přímo neukončila Nixonovu politickou kariéru, ale rozhodně 

rozdmýcháním aféry přispěla ke vzniku zoufalé politické situace sedmdesátých let, 

související s působením vietnamského syndromu.46 

Další dva případy, které byly z hlediska působení médií na veřejné mínění 

klíčové, byly zprávy o bitvě u Hamburger Hill a vydání tzv. Pentagon Papers. První 

událost se týkala případu, kdy Spojené státy ve Vietnamu omylem při bojích u 

Hamburger Hill v roce 1969 zaútočily na své vlastní postavení. Od tohoto skandálu 

začal časopis Life každý týden otiskovat tváře padlých vojáků. Přestal se také používat 

termín zabitý (killed) a místo něj se nyní psalo o promarněných (wasted) nebo 

zahozených (blown away) životech.47 Druhá událost rovněž rozvířila veřejné mínění, 

protože v létě roku 1971 deník New York Times otiskl tajné dokumenty ministerstva 

obrany, známé jako Pentagon Papers, které odhalovaly americkou politiku vůči 

Indočíně od roku 1945 a které vzbudily ve společnosti pobouření.48 

Z výše uvedeného vyplývá, že média hrála v utváření vietnamského syndromu 

důležitou roli, protože ovlivňovala názor společnosti a svým zpravodajstvím 

prohlubovala pocit zbytečnosti války a nedůvěru vůči vládě. Zpravodajství také přispělo 

k tomu, že se společnost rozdělila na dva tábory, z nichž jedni válku odsuzovali a druzí 

podporovali. Tím se ještě více prohloubily rozpory mezi různými skupinami obyvatel a 

zejména mezi generacemi.  

2.4 Veteráni 
K zoufalé politické situaci panující po prohrané válce přispěl návrat přibližně 2,5 

milionu veteránů, z nichž zhruba půl milionu potřebovalo okamžitou zdravotnickou 

pomoc.49 Veteráni byli viděni jako následek války a někdy také jako její oběti. Trpěli 

řadou problémů, jejichž řešení bylo pro Spojené státy velmi komplikované. Situace  

                                                 
45 Hlaváček., Vymaňování USA z vietnamské války, 82 – 83. 
46 Mark Feldstein, „Wallowing in Watergate: Historiography, Methodology, and Mythology in 
Journalism’s Celebrated Moment“, American Journalism 31, č. 4 (2014) :550 – 570, 
http://www.ebscohost.com.  
47 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 72. 
48 Allen, Vietnam, 197. 
49 Lynn R, August, a Barbara A. Gianola, „Symptoms of War Trauma Induced: Southeast Asian Refugees 
and Vietnam Veterans“, International Migration Review 21, č. 3 (1987): 820 – 832, http://www.jstor.org. 

http://www.ebscohost.com/


   

 

17 

  

veteránů nebyla snadná už v průběhu války, kdy se na dálku dozvídali o atmosféře 

v USA a o tom, že společnost neoceňuje jejich nasazení. Po návratu byli vojáci 

překvapeni tím, že společnost nevítá nasazení jejich životů, což vedlo k pocitu 

nedocenění. Veteráni byli často slovně napadáni protestanty, kteří je mezi jinými 

urážkami nazývali vrahy. Pokud se navrátilci nesetkali přímo s urážkami, rozhodně se 

jim nedostalo žádných poct ani oficiálního uvítání a poděkování.50 

Veteráni se díky prožitým hrůzám vraceli do Spojených států s jiným pohledem 

na život. Jejich návrat do společnosti byl problematický, protože část veteránů trpěla 

různými psychickými problémy, z nichž nejčastější diagnózou byla posttraumatická 

stresová porucha, která zahrnuje depresi, nespavost, nepotlačitelné děsivé vzpomínky a 

pocity odcizení. Vedle psychických následků veteráni často trpěli i fyzicky. Mnoho 

z nich se vrátilo s různými zraněními a u těch, kteří byli vystaveni herbicidu Agent 

Orange, se postupem času objevila některá chronická onemocnění a různé formy 

postižení jejich potomků.51 

Problémem, se kterým se mnoho veteránů potýkalo, bylo hledání zaměstnání. 

Mnoho z nich totiž vstoupilo do armády ve velmi nízkém věku a neměli tak žádné 

pracovní zkušenosti. Ještě horší nezaměstnanost byla mezi afroamerickými veterány, 

kteří se museli potýkat s rasismem. Spojené státy sice navrátilcům nabízely částečnou 

finanční pomoc určenou pro dokončení jejich vzdělávání a zdravotní pomoc 

v přeplněných zařízeních pro veterány, avšak obě dvě možnosti byly nedostačující. Své 

problémy navrátilci často řešili užíváním drog, jež v některých případech brali už 

během své služby ve Vietnamu, kde bylo snadné sehnat celé spektrum návykových 

látek od marihuany až po heroin.52 Část veteránů po návratu skončila bez domova a část 

nenašla ze svých problémů jiné východisko než sebevraždu.53 

Mezi některými veterány se postupně objevil nesouhlas s válkou, který pramenil 

ze situace, kterou jim válka způsobila. Tento názor byl navíc prohlubován stigmatem 

prohry, která evokovala otázku zbytečného úsilí a riskování vlastního života. Frustrace 

navrátilců postupně narůstala i díky tomu, že je veteráni z předchozích válek nechtěli 

přijmout mezi sebe do svých organizací. Toto odmítnutí vedlo k založení vlastních 

                                                 
50 Westheider, The Vietnam War, 161 – 163; James S. Olson a Randy Roberts,  Where the Domino Fell: 
America and Vietnam 1945 – 2010 (Chichester: John Wiley & Sons, Inc, 2014), 239 – 241. 
51 Westheider, The Vietnam War, 164 – 165, 167 – 169. 
52 Ibid., 165 – 166, 172 – 174. 
53 „The Postwar Impact of Vietnam“, Modern American Poetry, 
http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/postwar.htm (staženo 12. 4. 2015).   
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organizací, jako například Vietnam Veterans Against the War, založené v roce 1967, 

jejímž aktivním členem je ministr zahraničí John Kerry, nebo Vietnam Veterans of 

America z roku 1978.54  

Téma válečných veteránů je pro pochopení společenské atmosféry a z ní 

vyplývajícího vietnamského syndromu velmi důležité. Vojáci po svém návratu trpěli 

celou řadou problémů, které musely Spojené státy nějak vyřešit. Veteránům byla 

v určitých ohledech nabídnuta pomoc, která ale byla nedostatečná a nedokázala jejich 

situaci výrazněji ulehčit. Navrátilci navíc byli odmítáni společností, jež je často viděla 

jako vrahy a rozhodně neoceňovala nasazení jejich životů. To ve veteránech vyvolávalo 

frustraci, která ještě více prohlubovala jejich problémy. S tímto tématem se USA 

potýkaly ještě mnoho let po konci války, během kterých se je snažily znovu zapojit do 

normálního života ve společnosti. 

2.5 Ukončení války: mír „se ctí“? 
Nixonova doktrína a politika deténte vyústily v mírová jednání v Paříži, která 

probíhala mezi lety 1969 až 1973 a kterých se za americkou stranu zúčastnil Henry 

Kissinger a za Severní Vietnam Le Duc Tho. Spojené státy kvůli stále klesající podpoře 

války mezi americkými občany potřebovaly co nejrychleji ukončit americkou 

přítomnost v oblasti, a proto v roce 1971 učinily Severnímu Vietnamu průlomovou 

nabídku: stažení svých vojáků, za což nepožadovaly stažení severovietnamské armády 

z území Jižního Vietnamu. Jediným americkým požadavkem bylo setrvání vlády 

prezidenta Nguyena Van Thieu u moci. Severní Vietnam měl sice proti tomuto 

požadavku námitky, nicméně o několik měsíců později na něj přistoupil a navíc 

souhlasil s propuštěním všech amerických zajatců. Na začátku roku 1972 Nixon 

oznámil výsledky jednání, které mu zajistily zvýšení popularity.55  

Jako cíl jednání si prezident přál tzv. „mír se ctí“, což byl termín, který používal 

od roku 1968 místo původního „vítězného míru“ a který vyjadřoval to, že americké 

jednotky se musí stáhnout takovým způsobem, aby to nemohlo být považováno za 

porážku.56 Na jaře 1972 však Severní Vietnam v rozporu s mírovými jednáními podnikl 

ofenzivu, během níž jeho armáda překročila demilitarizovanou zónu a obsadila některá 

jihovietnamská města. Le Duc Tho v tuto dobu začal dávat Spojeným státům najevo, že 

proamerická vláda Jižního Vietnamu bude brzy svržena. Ofenziva ve svých důsledcích 

                                                 
54 Allen, Vietnam, 182; Westheider, The Vietnam War, 160 – 163, 169. 
55 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 77 – 82. 
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opět dokázala nesamostatnost jihovietnamské armády, která by bez pomoci USA nebyla 

schopná severovietnamské jednotky porazit, a nutnost zpomalení procesu 

vietnamizace.57 

Mezitím stále probíhala jednání mezi USA a oběma vietnamskými státy. Nixon 

s Kissingerem nakonec donutili obě strany přistoupit na jejich návrh mírové smlouvy, 

která byla podepsána 27. ledna 1973. Podepsání smlouvy předcházelo Nixonovo 

ujišťování jihovietnamského prezidenta Thieua o tom, že smlouva bude USA ve všech 

ohledech dodržena. Podepsáním dohody se USA zavázaly, že zakročí proti jakémukoliv 

porušení smlouvy a přijdou Jižnímu Vietnamu na pomoc. Rovněž ho měly nadále 

podporovat – to však záleželo na rozhodnutí Kongresu, který měl stále více výhrad vůči 

saigonské vládě.  (oproti tomu sovětská pomoc Severnímu Vietnamu v posledních 

letech války prudce stoupala). USA se rovněž zavázala přerušit veškeré bojové akce, 

stáhnout všechny jednotky a poradce, odminovat přístavy a zrušit své základny. Severní 

Vietnam slíbil propustit všechny válečné zajatce, ale svou armádu ponechal na 

jihovietnamském území. Uzavřená smlouva byla navíc už od začátku často 

porušována.58  

Pocit zbytečnosti celé války se ještě více prohloubil po pádu Saigonu a 

sjednocení Vietnamu v dubnu roku 1975. V tu dobu už Nixona, zkompromitovaného 

aférou Watergate, vystřídal v prezidentské funkci jeho viceprezident Gerald Ford. Když 

severovietnamská armáda zaútočila v lednu 1975 na Jižní Vietnam a Rudí Khmérové 

zahájili ofenzivu z Kambodži, obrátil se prezident Thieu k Bílému domu s žádostí o 

pomoc. Ford vyslal do Vietnamu svého zástupce generála Weyanda, aby zmapoval 

situaci. Ta byla vyhodnocena jako krizová, avšak Ford se kvůli postojům veřejnosti a 

Kongresu rozhodl nenaplnit sliby, kterými Nixon donutil Jižní Vietnam k podpisu 

mírové smlouvy, a souhlasil pouze s materiální a finanční pomocí. Následovaly boje 

mezi oběma vietnamskými státy, které vyústily obsazením Saigonu komunistickými 

jednotkami 30. dubna 1975. Poslední americkou akcí ve Vietnamu byla spěšná 

evakuace posledních amerických občanů, personálu ambasády a vojáků jen pár hodin 

před pádem Saigonu a s ním i celého Jižního Vietnamu, který byl v roce 1976 sjednocen 

v jeden stát socialistického zřízení.59 

                                                                                                                                               
56 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 31. 
57 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 79 – 80. 
58 Ibid. 83 – 91. 
59 Hlaváček, Vymaňování USA z vietnamské války, 105 – 115. 
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Výsledek války byl jedním z nejdůležitějších důvodů vzniku vietnamského 

syndromu. Pádem Jižního Vietnamu do rukou komunistů byl naplněn scénář, kterého se 

Spojené státy původně tolik obávaly a kvůli kterému do války vstoupily. Sjednocení 

Vietnamu navíc ukázalo, jak málo toho Spojené státy svým úsilím dokázaly změnit a 

jak zbytečné bylo jejich nasazení a ztráty. K výsledku války přispěl rovněž špatný 

odhad vietnamské situace, protože USA nepočítaly se sílou nacionalismu a 

neuvědomily si neudržitelnost uměle vytvořeného demokratického Jižního Vietnamu.60 

Vietnamizace se ukázala jako neúspěšná a Spojené státy, které byly považovány 

za nejmocnější zemi světa, byly poraženy rozvojovou zemí. Terén, ve kterém se válka 

odehrávala, neumožňoval Spojeným státům využít své technologické převahy a vést 

válku ze vzduchu. Neznalost jazyka a vietnamské kultury vedla při bojích k obtížnému 

rozlišování mezi nepřítelem a spojencem, což ztěžovalo boje. Spojené státy navíc 

neodhadly ani vytrvalost protivníka, který se ani přes obrovské ztráty nevzdal a způsobil 

tak americkou porážku.61 Jako obrovskou chybu viděli někteří politici včetně ministra 

zahraničí Deana Ruska to, že během války v podstatě neexistovala žádná proválečná 

propaganda, která by ve společnosti vzbudila podporu amerických ideálů, a tím i 

podporu celé války.62 

Následky války byly pro Spojené státy tragické. USA se musely vyrovnat se 

ztrátou sebevědomí v důsledku svého špatného odhadu, který ukázal, že dominová 

teorie se nenaplnila tak, jak očekávaly, a neospravedlnila tak jejich vojenskou 

intervenci. Komunismus sice pohltil Indočínu, ale mimo ní se nedostal. Spojené státy se 

také musely potýkat s vědomím toho, že následky prohry jsou pro Jižní Vietnam horší, 

než kdyby USA v oblasti nezasáhly – mnoho Jihovietnamců muselo ze země uprchnout, 

mnoho jich bylo posláno do „převýchovných“ táborů a země trpěla chudobou a 

následky použití herbicidů. V důsledku obrovských finančních výdajů postihla Spojené 

státy inflace, která oslabila jejich pozici na světových trzích.63  

Nejtíživějším následkem vietnamské války však byla ztráta důvěry občanů ve 

vládu a v politiku obecně. Společně s aférou Watergate způsobila vietnamská válka 

zoufalou politickou situaci v sedmdesátých letech a rozvířila debatu o americké historii 

                                                 
60 Herring, „America and Vietnam“. 
61 Ibid. 
62 Harry G. Summers Jr., „The Vietnam Syndrome and the American People“, Journal of American Culture 
17, č. 1 (1994): 53 – 57, http://www.ebscohost.com. 
63 Herring, „America and Vietnam“. 
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a hodnotách.64 Velká část Američanů o vietnamské válce nechtěla mluvit ani slyšet a 

objevila se podezíravost vůči politikům a institucím.65 Pro USA byl tento následek 

tragický, protože ztratily důvěru občanů a s ní i možnost působit na veřejné mínění. 

Tuto „moc“ nyní získali historikové, spisovatelé a různí další intelektuálové a umělci, 

kteří ve svých dílech analyzovali a zobrazovali dopady vietnamské války.66  

Vietnamský syndrom se silně projevil v americké zahraniční politice, ve které 

rezonuje dodnes. Syndrom znemožňoval či ztěžoval následné americké intervence a 

zapojení se do událostí třetího světa.67 Vietnamská válka zdiskreditovala i armádu, jejíž 

vojenská síla sice zůstávala stejná, ale ztratila vojenskou autoritu. Armáda se 

s nedůvěrou vypořádávala až do první války v Perském zálivu v letech 1990 – 1991, 

kterou Spojené státy vedly na základě lekcí z Vietnamu a která byla na rozdíl od té 

vietnamské úspěšná.68 Lekce z Vietnamu jsou pro Spojené státy obecně velmi důležité – 

pro některé autory je nejdůležitějším poznatkem to, že nemá cenu skrývat neúspěchy 

strategie, protože ne její selhání, ale spíše její utajování způsobilo ztrátu důvěry ve 

vládu.69 

Po konci války se Spojené státy snažily získat důvěru občanů zpátky. Kongres se 

bál dalšího zabřednutí do zdlouhavé války, která by byla dalším Vietnamem, a proto 

začal uvalovat limity na použití vojenské síly. Během osmdesátých let se Spojené státy 

snažily získat zpět své sebevědomí a ukázat světu, že jsou připraveny stát se znovu 

světovou autoritou. Přestože vietnamský syndrom rezonuje v americké paměti i politice 

dodnes, jeho ostré hrany se obrousily a země se s ním do určité míry dokázala 

vypořádat. Následující dvě kapitoly se budou věnovat právě tomuto vyrovnávání se 

s následky syndromu v oblasti zahraniční politiky v době vlády Carterovy a Reaganovy 

administrativy. 

 

 

                                                 
64 Ibid. 
65 „The Postwar Impact of Vietnam“, Modern American Poetry, 
http://www.english.illinois.edu/maps/vietnam/postwar.htm (staženo 12. 4. 2015).    
66 Olson a Roberts, Where the Domino Fell, 238 – 239. 
67 Michael T.Klare, Beyond the „Vietnam Syndrome“. U.S. Interventionism in the 1980s, (Washington: 
Institute for Policy Studies, 1982), 13 – 14.  
68 Olson a Roberts, Where the Domino Fell 246 – 247; Herring, „America and Vietnam“; Summers Jr., 
„The Vietnam Syndrome and the American People“.  
69 Terry Leonard, „Vietnam: the Loss of American Innocence?“ Stars and Stripes (11. listopadu 2014), 
http://www.stripes.com/news/special-reports/vietnam-at-50/vietnam-the-loss-of-american-innocence-
1.313305  
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3. Vliv vietnamského syndromu na zahraniční politiku 
Carterovy administrativy  
Americká zahraniční politika se po vietnamské válce bezpochyby změnila. Na 

této změně měla podíl i tíživá společenská atmosféra, která ovlivňovala fungování 

celých Spojených států a byla důsledkem výše popsaných událostí a problémů. Po konci 

vietnamské války se objevila diskuze o dalších amerických intervencích – jedna skupina 

věřila, že vojenská síla má být použita pouze v krajních případech a za určitých 

podmínek, druhá skupina naopak stále viděla vojenskou sílu jako legitimní nástroj 

mezinárodních vztahů, který se může použít, kdykoliv to situace vyžaduje.  

Následující kapitoly se budou zabývat projevy vietnamského syndromu 

v americké zahraniční politice a komparací snah o jeho překonání za vlády Carterovy a 

Reaganovy administrativy, kteří mohou být viděni právě jako představitelé dvou výše 

zmíněných názorových skupin. 

3.1 Společenská a politická atmosféra první poloviny 
sedmdesátých let jako základ nového směru zahraniční politiky 

Pro pochopení nového poválečného směru zahraniční politiky je důležité popsat 

situaci a náladu sedmdesátých let. Jedním z důsledků vietnamské války bylo zřetelné 

rozdělení americké společnosti na dva tábory. Spojené státy nemohly dále používat 

typickou studenoválečnou politiku zadržování komunismu, protože ve společnosti 

panovala atmosféra nedůvěry vůči vládě a strach z dalšího Vietnamu, který byl patrný i 

mezi politiky. Válka navíc způsobila ekonomické problémy včetně inflace, jež 

přispívaly k bezútěšné náladě sedmdesátých let, na které měl velký podíl i skandál 

Watergate. Atmosféru rovněž ovlivňovala tzv. antikultura (counterculture), která 

odmítala patriotismus, respekt k autoritám nebo konzumní způsob života. Po prohrané 

válce navíc americká společnost začala pochybovat o své výjimečnosti a nadřazenosti 

vlastních hodnot. Toto pochybování se sice v historii již objevilo v souvislosti s velkou 

hospodářskou krizí nebo s korejskou válkou, avšak vietnamský neúspěch zasadil 

americkému sebevědomí nejhlubší ránu, jelikož dokázal, že Spojené státy nejsou 

výjimečné, protože jsou porazitelné stejně jako ostatní země.70  

Tíživou atmosféru prohlubovala také diskuze o morálnosti války a americké 

politiky. Kritici upozorňovali na to, že válka byla neslučitelná s ideály, na kterých 

                                                 
70 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 26 – 27, 35.  
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Spojené státy budovaly ve světě svůj obraz a svou politiku. S diskuzí o amerických 

hodnotách souvisela i debata o možném porušení Ženevských dohod z roku 1954, 

protože Eisenhowerova administrativa podpořila Jižní Vietnam v odmítnutí zúčastnit se 

plánovaných voleb, které měly rozdělený Vietnam znovu sjednotit. Kritizováno bylo i 

to, že válka nikdy nebyla Kongresem oficiálně vyhlášena a byla vedena pouze na 

základě Tonkinské rezoluce, která v podstatě dala Johnsonovi ve vedení konfliktu 

volnou ruku.71 

Tísnivá atmosféra první poloviny sedmdesátých let byla navíc prohloubena i 

probíhající ropnou krizí, která ve Spojených státech vzbudila diskuzi o přístupu ke 

zdrojům zahrnujícím ropu, vodu a potraviny. Tato krize, která rovněž posílila americký 

pocit nejistoty, byla způsobena ropným embargem, jež na Spojené státy v roce 1973 

uvalila organizace OPEC kvůli americké podpoře Izraele během Jomkipurské války.72 

Tíživá nálada první poloviny sedmdesátých let byla potvrzena v průzkumu 

veřejného mínění z roku 1974. V něm se ukázalo, že více než dvě třetiny občanů vidí 

úpadek a prohlubující se problémy Spojených států. Přibližně 88 % občanů rovněž 

uvedlo, že nedůvěřuje politikům a veřejným institucím. Mnoho analytiků, politiků i 

občanů věřilo, že spouštěčem těchto pocitů bylo vietnamské fiasko a skandál Watergate 

a že cestou z této morální krize je návrat k americkým hodnotám.73 

Vietnamský syndrom měl dopady i v institucionální rovině. Bezprostředně po 

konci vietnamské války se Kongres pokusil získat větší kontrolu nad dalším směrem 

zahraniční politiky a omezit prezidentskou moc prostřednictvím vydání tzv. War Power 

Act z roku 1973. Zároveň byly zakázány vojenské odvody a povolena byla pouze 

dobrovolná služba. Nová post-vietnamská politika se projevila i ve vztahu vůči CIA, 

které nebylo dovoleno provádět utajené operace, a v záležitosti vojenských aliancí 

s diktátory v zemích třetího světa, které byly rovněž zakázány. Důsledky vietnamského 

syndromu se projevily rovněž ve fungování systému národní bezpečnosti, a to 

především ve snížení rozpočtu Pentagonu a v téměř polovičním úbytku uniformovaného 

personálu ozbrojených složek.74 V této době rovněž skončil konsenzus mezi veřejností a 

politiky týkající se směřování zahraniční politiky v rámci studenoválečného konfliktu. 

                                                 
71 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 27 - 28.  
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Zahraniční politika se musela přizpůsobit lekcím z Vietnamu, které se týkaly zejména 

přítomnosti amerických jednotek v dalších konfliktech. Na základě vietnamské války si 

Spojené státy uvědomily nutnost podpory veřejnosti v otázce příštích intervencí a 

nezbytnost vyhnout se dalšímu Vietnamu, tedy zdlouhavé válce, která není vedena kvůli 

klíčovým americkým zájmům a kterou není možné rychle vyhrát.75 

Přestože se následující kapitoly věnují Carterově a Reaganově zahraniční 

politice, je důležité zmínit i vládu Geralda Forda, který se během dvou a půl roku 

v úřadu prezidenta musel vypořádat mimo jiné s pádem Saigonu, se stažením 

posledních amerických vojáků z Vietnamu, s problémy způsobenými Nixonovou aférou 

Watergate, se šetřením týkajícím se zneužívání moci předchozími prezidenty a jejich 

administrativami a také s první poválečnou zahraničněpolitickou krizí. Další 

nepříjemností, která se objevila během Fordovy vlády, bylo  odhalení tajných operací 

prováděných CIA v roce 1974, které se týkaly zejména oblasti Latinské Ameriky, Asie 

a Afriky a které zahrnovaly pokusy o atentát na některé zahraniční představitele, snahy 

o destabilizaci vlád prostřednictvím úplatků nebo podporu pučů v zemích třetího světa. 

Pro další vyšetřování byla založena tzv. Church Committee, pojmenovaná podle jejího 

předsedy senátora Churche. Na základě jejího šetření byl v roce 1975 přijat tzv. Harkin 

Amendment, který zakazoval ekonomickou pomoc státům konstantně porušujícím lidská 

práva, a o rok později Arms Export Control Act, který prezidentovi umožňoval kontrolu 

nad dovozem i vývozem vojenského materiálu.76  

Během své vlády se Ford snažil zmírňovat morální krizi apelováním na americké 

hodnoty a myšlenku excepcionalismu. Zároveň chtěl zachovat kontinuitu politiky 

prostřednictvím ponechání Henryho Kissingera ve funkci ministra zahraničí i poradce 

pro národní bezpečnost. V oblasti zahraniční politiky si Ford uvědomoval nutnost 

navrátit Spojeným státům ztracené sebevědomí a americkou společností byl nejprve 

přijímán s optimismem – jeho popularita však skončila záhy po udělení milosti svému 

předchůdci Richardu Nixonovi. Ford toto omilostnění viděl jako krok, který stmelí 

národ, avšak společnost tím byla pobouřena a Fordova popularita a jeho vliv na veřejné 

mínění strmě klesly. Nixonovo vyváznutí ze skandálu ve svých důsledcích naopak ještě 

více prohloubilo tíživou poválečnou atmosféru a posílilo nedůvěru ve vládu a ve státní 

instituce.77   

                                                 
75 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 37 – 38. 
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Ford se během svého funkčního období musel vypořádat i s první post-

vietnamskou krizí, která ve společnosti vzbudila kontroverzi a novou diskuzi o prohrané 

válce a která byla rovněž jednou z lekcí využitých v dalších nasazeních amerických 

vojenských síl, a je proto důležité ji v této práci zmínit.78  Krize se odehrála v květnu 

1975, kdy kambodžští Rudí Khmérové přepadli americkou nákladní loď SS Mayaguez. 

Ford se obával, že tento incident ještě více prohloubí americké ponížení způsobené 

stažením se z Vietnamu, a proto se rozhodl situaci rychle vyřešit. Na základě setkání 

National Security Council se Spojené státy nejprve snažily diplomaticky vyjednávat 

prostřednictvím Číny. Diplomacie však nebyla úspěšná, a tak se Ford rozhodl vyslat na 

záchranu unesené posádky vojáky. Spojené státy předpokládaly, že posádka lodi bude 

držena na ostrově, u kterého Mayaguez kotvil. Ostrov a část pevniny tedy začaly být 

bombardovány, ale posádka nebyla nalezena a vojáci navíc narazili na tvrdý odpor. 

Paradoxem bylo, že od začátku přepadení Rudí Khmérové veřejně prohlašovali 

(přestože přímo nekomunikovali s americkou vládou), že posádka bude propuštěna. 

Zajatým Američanům byla nakonec doopravdy dána svoboda, což přivedlo dobový tisk 

ke spekulacím, zda bombardování a boje nepokračovaly i po propuštění a zda nebyly 

životy 41 padlých amerických vojáků zbytečně zmařeny jen proto, že Ford více 

neusiloval o diplomatická vyjednávání.  V americké veřejnosti vzbudily tyto spekulace 

diskuzi o tom, zda se Spojené státy prostřednictvím použití vojenské síly pouze 

nesnažily o navrácení sebevědomí ztraceného ve vietnamské válce a zda vojenská 

operace nezačala z tohoto důvodu až po propuštění posádky. To však bylo později 

vyvráceno.79   

Použití síly však mělo zároveň i pozitivní dopad na veřejné mínění, které bylo 

uspokojeno „porážkou“ nepřítele, a vietnamský syndrom tak byl na chvilku odsunut do 

pozadí. Mayguezský incident byl významný i jako precedent a zároveň příklad pro další 

vojenské akce, protože se během něj potvrdila nutnost používat vojenskou sílu jen 

tehdy, pokud je toto použití ospravedlnitelné v mezinárodním právu. To si Ford 

uvědomoval a označil proto unesení lodi za akt pirátství. Incident rovněž potvrdil 

nutnost toho, aby každá další americká vojenská akce byla morálně ospravedlnitelná a 

provedená s jasně definovaným cílem, v co nejkratší době a s co nejmenšími ztrátami. 

Přestože byl Ford za provedení akce kritizován ze strany některých členů Kongresu, 
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kteří ji viděli jako porušení  War Powers Act z roku 1973, přinesla s sebou i některá 

pozitiva, jako například důkaz, že americký prezident je i po vietnamském fiasku 

schopen použít vojenskou sílu v obraně amerických zájmů. To ve společnosti sice 

v malé míře obnovilo důvěru v politiku, rozhodně však nebyla znovunastolena plná víra 

ve schopnost Spojených států úspěšně řešit zahraničněpolitické krize.  

Ford sám viděl výsledek krize jako krok k „národnímu uzdravení“ z vietnamské 

porážky, které se stalo hlavní prioritou jeho politiky.80 Vedle vylepšení společenské 

atmosféry přinesl incident i ustálení diplomatických vztahů s jihovýchodní Asií, protože 

dokázal význam Spojených států při řešení podobných krizí. Spojené státy na základě 

toho začaly také rozšiřovat své základny v oblasti  a spíše než komunistický vliv obecně 

začaly zadržovat vliv Sovětského svazu, čímž daly prostor pro normalizaci vztahů 

s Čínou, kterým se bude práce věnovat v dalších odstavcích.81 

3.2 Carterova zahraniční politika 

V roce 1976 probíhala ve Spojených státech prezidentská kampaň. Proti Fordovi 

kandidoval demokrat James Earl Carter, nazývaný Jimmy. Carter byl populární zejména 

proto, že nebyl spojován s vietnamskou válkou ani s aférou Watergate. Během své 

kampaně hovořil o nutnosti navrátit Spojeným státům sebevědomí a o nezbytnosti 

obnovy amerických hodnot, které byly díky morální krizi pozapomenuty. Carter si 

uvědomoval, že se jeho předchůdce Ford snažil nastolit „ozdravný“ proces, avšak jeho 

úsilí nebylo dostatečné a Spojené státy tak stále trápí ztracená sebedůvěra. Během 

kampaně i po svém zvolení kritizoval zahraniční politiku svých předchůdců a zároveň 

prohlašoval, že jeho administrativa bude mnohem zodpovědnější a že bude vytvářet 

politiku jiným způsobem, a to prostřednictvím větší spolupráce s Kongresem i 

s veřejností.82  

I přes tuto kritiku se však Carterova vize zahraniční politiky od Fordovy 

představy moc nelišila. Oba věděli, že vietnamská válka ukázala konec americké 

dominance nad světovými záležitostmi a že se další politika musí přizpůsobit nové 

realitě. Jejich politika se však různila v pohledu na vztahy mezi východem a západem – 

podle Cartera totiž byla studená válka zastaralým stanoviskem, které má být nahrazeno 
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hlubší spoluprácí mezi zeměmi, která povede k větší stabilitě a prosperitě. Toto bylo i 

hlavním tématem Carterovy prezidentské kampaně, která se zaměřovala na hledání 

nového směru v zahraničních vztazích s důrazem na podporu lidských práv, již viděl 

jako návrat k americkým ideálům postaveným na myšlenkách Otců zakladatelů. Carter 

si získal veřejnost svými prohlášeními o tom, že obnoví americké výsadní postavení ve 

světě, které bude nyní postavené na historických hodnotách jako je svoboda, spolupráce 

a upuštění od vojenské síly, což dával často do souvislosti s dvoustým výročím vzniku 

Spojených států. Carter během kampaně kritizoval také containment, détente i výsledek 

Helsinské konference z roku 1975, která podle něj ratifikovala sovětskou nadřazenost 

nad střední a východní Evropou.83 

Volební rétorika a sliby přinesly Carterovi ve volbách vítězství, přestože na poli 

zahraniční politiky neměl moc zkušeností. Po svém zvolení jmenoval poradcem pro 

národní bezpečnost Zbigniewa Brzezinského a ministrem zahraničí Cyruse R. Vance, 

kteří měli na zahraniční politiku rozdílné názory a jejichž rozpory se staly dominantním 

rysem zahraniční politiky Carterovy administrativy. Brzezinski byl realistou, který viděl 

sovětskou moc jako hlavní překážku světové stability a který, přestože preferoval 

diplomatická vyjednávání, uznával vojenskou sílu jako použitelný nástroj. Vance na 

rozdíl od Brzezinského vojenskou sílu odmítal a snažil se všechny krize řešit pomocí 

vyjednávání o kompromisu.84 Brzezinski Carterovi v několika případech doporučoval 

vojensky odpovědět na některé zahraničněpolitické události, jako například na íránskou 

islámskou revoluci nebo na nikaragujskou občanskou válku, avšak Carter tato 

doporučení vždy odmítl a s vojenskou akcí svolil až v posledním roce své vlády 

v souvislosti s pokusem o osvobození amerických rukojmích v Íránu.85  

Po konci vietnamské války si mnoho liberálně zaměřených politiků přálo 

posunout dosavadní hranice détente a upustit od typických studenoválečných struktur 

včetně containmentu. Carter v očích těchto politiků i části veřejnosti zosobňoval nový 

nadějný druh politiky, který měl potenciál „vyléčit“ Spojené státy z projevů 

vietnamského syndromu. Jeho zahraničněpolitická vize byla totiž velmi odlišná od té, 

která USA do Vietnamu zatáhla, a tím pádem měla podíl i na tíživé poválečné situaci.86  
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V květnu 1977 Carter přednesl na University of Notre Dame významný projev o 

své zahraniční politice, ve kterém zdůraznil, že se tato politika bude značně odlišovat od 

té, která byla proklamovaná předchozími administrativami, protože nebude tolik lpět na 

nepřátelství vůči Sovětskému svazu a komunismu obecně a nebude „bojovat ohněm 

proti ohni“, což se podle něj ukázalo jako neúčinné v případě vietnamské války. 

V projevu Carter rovněž zdůraznil, že vietnamský neúspěch umožnil Spojeným státům 

vrátit se k historickým hodnotám, které byly doteď odsunuty.87 Carterova vize 

zahraniční politiky spočívala v udržení výsostné pozice Spojených států 

v mezinárodním dění. Tato pozice však neměla být postavena jen na chránění svých 

klíčových zájmů, ale i na propagaci vyšších ideálů jako je lidskost a pokrok. Carter 

zároveň uznával, že Spojené státy mají určité limity a nemohou vyřešit všechny 

mezinárodní problémy.88  

Během sedmdesátých let se těžiště amerických klíčových zájmů přeneslo díky 

ropné krizi od studenoválečného soupeření se Sovětským svazem k jiným oblastem. 

Bylo proto nutné vytvořit mnohem komplexnější zahraniční politiku, která by reagovala 

na nové reálie sedmdesátých let, a to včetně zajištění přístupu ke zdrojům. Ropné 

embargo podpořilo názor, že se  Spojené státy po konci vietnamské války nemohou dále 

spoléhat na vojenskou sílu, která by ke zdrojům zajistila přístup, ale musí nyní klást 

důraz na umírněnou politiku založenou na vyjednávání a spojenectví.89 Carter svou 

zahraniční politiku soustředil do pěti bodů, které sám nazval „pět hlavních principů“ 

(five cardinal principles). Prvním a hlavním z nich byl důraz na lidská práva, který 

prostupoval celou politikou. Jako druhý bod Carter označil prohloubení spolupráce 

s ostatním demokratickými státy a nalezení nových spojenců. Třetím principem byla 

spolupráce se Sovětským svazem v oblasti omezení strategických zbraní. Čtvrtý bod se 

týkal snahy o nastolení stability na Středním Východě a poslední, pátý princip, byl 

založen na omezení jaderného zbrojení.90 

Nejdůležitějším aspektem Carterovy zahraniční politiky byl rozhodně důraz na 

lidská práva a jejich propagaci ve světě. Carter věřil, že právě tato hodnota je 

z historického hlediska pro Spojené státy typická a že dokáže potlačit vzpomínky na  
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Watergate a Vietnam. Carterův poradce Brzezinski rovněž podporoval lidská práva, 

protože na jejich základě mohly Spojené státy propagovat své cíle v zemích třetího 

světa. Tyto státy tak mohly shledat USA lepším spojencem než komunistické země, 

které by takovéto hodnoty naopak potlačovaly. Během Carterovy vlády bylo vydáno 

několik dokumentů, ve kterých bylo ukotveno jeho zaměření se na lidská práva.91 

Důležitým dokumentem bylo Presidential Review Memorandum NSC-28 z července 

1977, které definuje americké cíle v této oblasti a upozorňuje na limity moci Spojených 

států, kvůli kterým musí být prosazování práv postupné. Carter v tomto dokumentu 

popisuje, jak při této snaze postupovat, s kým spolupracovat, jakou taktiku zvolit vůči 

komunistickým státům a jaká má být role jednotlivých osob a institucí, které se na 

vytváření zahraniční politiky podílejí.92 Druhým klíčovým dokumentem týkajícím se 

Carterovy zahraniční politiky je Presidential Directive NSC-30 z února 1978, ve kterém 

Carter podrobněji popsal prosazování lidských práv prostřednictvím diplomacie a 

spolupráce s nevládními a mezinárodními organizacemi.93  

Přestože lidská práva prostupovala veškerou zahraniční politikou, dávala si 

Carterova administrativa pozor, aby se nestala nadřazenými klíčovým národním 

zájmům. Prosazování lidských práv se však nelíbilo Sovětskému svazu, který trval na 

nevměšování se do vnitřních záležitostí druhé strany. Ihned na začátku svého funkčního 

období dostal Carter dopis od Leonida Brežněva, který Carterovi vytýkal „vnucování“ 

lidských práv sovětské vládě. Carter na dopis odpověděl prohlášením, že se SSSR jako 

signatář charty OSN, Mezinárodní deklarace lidských práv a Závěrečného aktu 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě zavázal tato práva dodržovat.94 

Kritika Carterovy zahraniční politiky se vedle nepřátelského bloku objevila i 

uvnitř Spojených států. Odpůrci tohoto zahraničněpolitického směru zdůrazňovali 

selhání administrativy v efektivním uvalování ekonomických sankcí i v proklamované 

ochraně lidských práv.95 Carterovi příznivci naopak viděli prezidenta jako výjimečnou  
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osobnost, která dokázala postavit svou politiku na lidských a morálních hodnotách. 

Podle americké historičky Betty Glad je však Carterovo zaměření se na lidská práva 

sporné, protože během šedesátých let, kdy byl senátorem a kdy probíhal boj za 

občanská práva, se tímto tématem příliš nezabýval, a když v roce 1970 Carter 

kandidoval na post guvernéra Georgie, kritizoval dokonce svého oponenta za podporu 

Martina Luthera Kinga. Carter tak začal lidská práva obhajovat spíše až během 

prezidentské kampaně v roce 1976, kdy mu jeho poradce navrhl zaměřit se na toto téma, 

protože by mohlo sjednotit frakce uvnitř demokratické strany. Betty Glad vidí Carterův 

důraz na lidská práva během jeho funkčního období spíše jako nástroj k ovlivňování 

veřejného mínění proti Sovětskému svazu, argumentuje, že Carter většinou nekladl 

důraz na propagaci lidských práv ve vztazích s autoritativními zeměmi, jako byly Chile 

nebo Čínská lidová republika.96 

 Bylo velmi složité pozorovat výsledky Carterovy zahraniční politiky, což 

nahrávalo jeho oponentům. Ti, společně s některými  příznivci této politiky, obviňovali 

jeho administrativu z její nekonzistentnosti. Nejsilnější kritika se ozývala z pravicové 

části politického spektra, které Cartera, podobně jako Betty Glad, obviňovalo 

z neslučitelnosti jeho vlastních principů a z používání nestejného přístupu k různým 

státům – Carter totiž kritizoval více či méně demokratické státy, které však byly 

americkými spojenci, zatímco byl shovívavý vůči státům, které byly většinově 

považovány za nepřátelské. Toto se týkalo například přátelského přijetí rumunského 

představitele Nicolaea Ceausescua v Bílém domě, přestože v Rumunsku lidská práva 

nebyla dodržována.97 

Archivní záznamy dokazují, že si Carterovi poradci uvědomovali nutnost získat 

pro jeho zahraniční politiku podporu veřejnosti i Kongresu. Získání této podpory bylo 

na základě vietnamské zkušenosti klíčové, protože zaručovalo, že se nebudou opakovat 

některé události a faktory, které vedly ke vzniku vietnamského syndromu. V červnu 

roku 1977 doporučil Carterovi jeho poradce a asistent Hamilton Jordan uspořádat 

vzdělávací program pro veřejnost, díky kterému by mohla snadněji porozumět 

zahraničněpolitickým reáliím, a tak lépe pochopit Carterovu vizi, což bylo podle 

Jordana pro její úspěšnost klíčové. Vedle vylepšení vztahů s veřejností doporučoval i 

normalizaci vztahů s několika zeměmi, mezi něž patřil i Vietnam. Jordan v dokumentu 
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uvádí klíčové oblasti amerických zájmů, mezi které patří Střední východ, Afrika, 

Panama, Kuba, Vietnam a uzavření dohody SALT II. Velká část dokumentu se věnuje 

potenciálu americké židovské komunity pro Carterovu zahraniční politiku. Zajímavým 

doporučením je využití americké židovské komunity ke stabilizaci Středního východu, 

kde se nachází klíčový zájem v podobě ropy. Jordan v tomto dokumentu popisuje, jak 

by američtí Židé mohli přispět – jejich hlavní předpoklady pro stabilizaci Středního 

východu jsou podle něj vliv a majetek, kterým Židé disponují.98 

Podle amerického historika Trevora McCriskena, který má na Carterovu 

idealistickou politiku odlišný náhled než výše zmíněná Betty Glad, bylo jedním 

z důvodů Carterova důrazu na lidská práva (vedle snahy navrátit Americe sebevědomí 

prostřednictvím odlišné zahraniční politiky) také jeho náboženské založení. Z něj 

vyplýval i Carterův důraz na hodnoty a ideály, které podle něj měly Spojeným státům 

pomoci překonat morální krizi a následky vietnamského syndromu. Podle McCriskena 

je v Carterově zahraničněpolitické vizi možné odhalit víru v excepcionalismus, který 

Spojené státy předurčil k tomu, aby šířily jím propagované demokratické hodnoty.99 

Následující podkapitoly popisují Carterovy významné zahraničněpolitické akce a jejich 

význam v rámci kontextu vypořádávání se s vietnamským syndromem. 

3.2.1 Panamské dohody 
Významným momentem Carterovy politické kariéry bylo podepsání dohod o 

Panamském průplavu. Dohody se skládaly ze dvou smluv podepsaných 7. září 1977, 

které se týkaly postupného předávání správy kanálu Panamě a jeho neutrality. Carter 

věřil, že toto gesto vyjádří nový směr americké zahraniční politiky, která nyní neusiluje 

o vládu nad jinými národy, ale podporuje jejich samostatnost. Proti předání správy 

kanálu Panamě se však objevil nesouhlas u veřejnosti i v Kongresu. Mezi odpůrce patřil 

i příští prezident Ronald Reagan, který zastával názor, že kanál by měl zůstat 

v amerických rukou, protože ho Spojené státy financovaly a postavily. Carter však ze 

svého rozhodnutí vzdát se americké moci nad průplavem neustoupil a dohody podepsal.  
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Předávání správy Panamě mělo probíhat postupně – plnou kontrolu měla získat až od 

roku 2000. Carter věřil, že si kritici uvědomí, že tímto krokem nebudou oslabeny 

klíčové americké zájmy, protože Spojené státy budou mít i nadále k průplavu přístup. V 

souvislosti s tím administrativa rozpoutala kampaň, která měla navýšit podporu 

veřejnosti tak, aby podepsání smluv vítala.100  Hlavní odpor veřejnosti k podepsání 

dohod vycházel ze států amerického Jihu, kampaň proti vzdání se průplavu byla 

organizována především organizacemi Nové pravice a zahrnovala například agitaci 

prostřednictvím billboardů nebo vysílání v rádiu. Na jedné straně debaty o smlouvách 

stála skupina, která byla přesvědčena, že dohody symbolizují posun od typické 

intervencionistické politiky, která USA zatáhla do Vietnamu, a že přispějí k „vyléčení“ 

národa z vietnamského syndromu, čímž zaženou morální krizi sedmdesátých let. Druhá 

skupina naopak věřila, že ztráta kontroly nad průplavem podpoří pocit americké slabosti 

a zhorší celou situaci.101 Podpora veřejnosti díky kampani Bílého domu nakonec 

opravdu vzrostla, čemuž napomohlo zejména ujištění, že Spojené státy mohou při 

ochraně kanálu vojensky zakročit.102  

Vedle snahy o prosazování demokratických hodnot vedla Cartera k předání 

kanálu do rukou Panamy také obava z toho, že by se nad ním země mohla pokusit 

převzít kontrolu prostřednictvím vojenské síly, čímž by byly Spojené státy zataženy do 

potenciálního konfliktu, který by mohl připomínat vietnamskou válku. Po dlouhých 

diskuzích nakonec Kongres ratifikoval obě Panamské dohody na jaře roku 1978, což 

bylo chápáno jako Carterův politický úspěch – přestože neměl mnoho zkušeností, 

dokázal získat veřejné mínění i část Kongresu na svou stranu. Zároveň dokázal, že je 

schopen poměrně efektivně vyřešit zahraničněpolitické otázky a že jeho umírněná 

politika, založená na jiných hodnotách než je vojenská síla a její dokazování, může 

fungovat.103  

Téma kontroly nad Panamským průplavem bylo pro Cartera a jeho post-

vietnamskou zahraniční politiku klíčové, protože vyřešení problémů v Latinské Americe 

mohlo alespoň trochu napravit americké selhání v jihovýchodní Asii. Toto selhání  

                                                 
100 Ibid., 68 – 69. 
101 Zaretsky, „Restraint or Retreat?“, 536 – 537.  
102 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 69.  
103 Ibid., 68 – 69.  
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přivedlo Cartera a jeho administrativu k myšlence, že je nutné změnit schéma 

studenoválečné politiky včetně containmentu a dokázat, že si Spojené státy 

z vietnamské války vzaly lekci. Jeho politika se tedy místo na vojenskou sílu zaměřila 

na navazování vzájemně provázaných partnerství zahrnujících ekonomické vztahy – 

Carter totiž věřil, že prostřednictvím tohoto postoje dokáže znovu založit americkou 

zahraniční politiku na morálních hodnotách a zároveň jasně vyjádří povahu amerických 

národních zájmů. Podepsání dohod s Panamou bylo podle něj prvním krokem k těmto 

dvěma cílům.104 

Carter doufal, že podepsání smluv o Panamském průplavu zároveň dokáže 

dalším státům Latinské Ameriky, že Spojené státy jsou ochotny s nimi vyřešit stávající 

problémy, a že se celý region stane ukázkovým příkladem úspěšnosti použití zahraniční 

politiky založené na lidských právech a dalších demokratických hodnotách. Toto 

Carterovo přání se však nenaplnilo a země Latinské Ameriky nebyly demokratizovány, 

vztahy s Kubou nebyly navázány a v případě Nicaraguy a Salvadoru se administrativa 

musela uchýlit k politice, která vyžadovala podporování protikomunistických sil na 

úkor prosazování demokratických hodnot.105 Carterovo podepsání panamských dohod 

však bylo jednoznačným vyjádřením jeho post-vietnamské zahraničněpolitické vize, 

založené místo na vojenských intervencích na diplomatickém vyjednávání a na 

přizpůsobení se realitě post-koloniálního světa.106  

3.2.2 Navázání vztahů s Čínskou lidovou republikou  
Další důležitou oblastí Carterovy zahraniční politiky bylo navázání vztahů 

s Čínou, které bylo společně s navázáním vztahů se Středním východem viditelným 

posunem od konfrontační politiky k umírněné politice spolupráce. Ta byla hlavním 

znakem Carterovy politické orientace, která reagovala na post-vietnamskou situaci a 

krizi sedmdesátých let, jež podle něj vyžadovala právě tuto umírněnou politickou 

formu. Uznáním Čínské lidové republiky na začátku ledna 1979 Carter dokončil plány 

prezidenta Nixona, který o sblížení během své vlády rovněž usiloval a kterému se v roce 

1972 podařilo uzavřít tzv. Šanghajské komuniké, které upravovalo vztahy mezi oběma 

zeměmi.107 Problémem byla existence dvou čínských států, z nichž USA uznávaly 

                                                 
104 Zaretsky, „Restraint or Retreat?“, 539 – 540.  
105 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 70.  
106 Zaretsky, „Restraint or Retreat?“, 543.  
107 McCrisken, American Exceptionalismand the Legacy of Vietnam, 70; Jean A. Garrison, „Explaining 
Change in the Carter Administration’s China Policy: Foreign Policy Adviser Manipulation of the Policy 
Agenda“, Asian Affairs: An American Review 29, č. 2 (2002): 83 – 98, zde 84, http://www.ebscohost.com. 
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Tchaj-wan. Carter si však uvědomoval, že není v americké moci přimět země, aby se 

znovusjednotily.108 V březnu 1979 tedy Kongres ratifikoval smlouvu s Tchaj-wanem, ve 

které USA stvrdily spojenectví a přetrvávající ochranu země – Čína sice dala najevo 

znepokojení, ale přesto nepřerušila proces normalizace americko-čínských vztahů.109 

Podobně jako v případě dohod s Panamou se objevila kritika poukazující na 

zradu amerického spojence Tchaj-wanu i na odsunutí Carterových ideálů, protože 

ve smlouvě nebyl požadavek zlepšení lidských práv. Z průzkumu veřejného mínění 

z roku 1977 vyplývá, že pouze 22 % obyvatel považovalo ochranu bezpečnosti obyvatel 

Tchaj-wanu za nedůležitou, většina tedy spíše navázání vztahů s ČLR nepreferovala.110  

V průběhu roku 1979 však vyšlo najevo, že Carterova administrativa postavila vztah 

s Čínou více než na propagaci lidských práv na strategické výhodnosti,111 protože podle 

Carterovy administrativy mohla Čína přispět ke stabilitě celého regionu a navázání 

vztahu s ní mohlo zvýšit nátlak na SSSR.  

Argumentem pro sblížení bylo to, že Čína během sedmdesátých let upouštěla od 

podpory komunistických revolučních hnutí v zemích třetího světa a začala se orientovat 

více „demokraticky“. Ve sblížení s ní je patrný Carterův dvojí metr co se týče důrazu na 

lidská práva, v tomto případě upřednostnil strategičnost vztahu s Čínou před faktem, že 

země porušuje lidská práva, včetně častého používání trestů smrti, jejichž počet v roce 

1977 dosáhl 20 000.112 Tato strategičnost převážila nad podporou lidských práv i 

v okamžiku, kdy Vietnam na konci roku 1978 napadl sousední Kambodžu, aby svrhl 

vládu Rudých Khmérů v čele s Pol Potem. Přestože Carter silně odsuzoval krutost 

kambodžského režimu, nesouhlasil ani s vietnamským řešením, a když se Čína rozhodla 

pro omezenou invazi do Vietnamu, Spojené státy nijak silně neprotestovaly, čímž 

společně s hlasováním pro předání kambodžského hlasu v OSN Rudým Khmérům 

vyjádřily nepřímou podporu Pol Potovu režimu. Carter sice navázáním vztahů s Čínou 

získal strategického partnera v oblasti Asie, zároveň však „zradil“ svou politickou vizi 

založenou na demokratických hodnotách, což mu přineslo kritiku pocházející i ze strany 

jeho příznivců.113   

                                                 
108 Brian Hilton, „‘Maximum Flexibility for Peaceful Change‘: Jimmy Carter, Taiwan, and the Recognition 
of the People’s Republic of China“, Diplomatic History  33, č. 4 (2009): 595 – 613, zde 603, 
http://www.ebscohost.com. 
109 Garrison, „Explaining Change in the Carter Administration’s China Policy“, 87.  
110 Ibid., 84 – 85.  
111 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 70.  
112 Hilton, „‘Maximum Flexibility for Peaceful Change‘“, 599 – 601.  
113 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 70 – 71.  
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3.2.3 Střední východ 
Vedle navázání vztahů s Čínou se Carter snažil také o zlepšení vztahů se zeměmi 

Středního východu. Úsilí o navázání spojenectví bylo stejně jako v případě Číny 

kritizováno, protože tyto země nedodržovaly lidská práva a Carter navíc, podobně jako 

v čínském případě, ani na jejich dodržování netrval. Přestože se Carter před svým 

nástupem do prezidentské funkce o tuto oblast nezajímal, postupně přijal myšlenku, že 

Spojené státy musí při prosazování míru mezi místními zeměmi hrát klíčovou roli. 

Přestože prezident vysvětloval toto stanovisko z pohledu své idealistické politiky, 

nepochybně se do něj promítly i strategické důvody, jako je přístup ke zdrojům nebo 

vliv na místní politické dění.114  

Za jeden z největších Carterových politických úspěchů je považováno vyjednání 

míru mezi Izraelem a Egyptem, které bylo dalším z důsledků jeho důrazu na zahraniční 

politiku založenou na spojenectví a spolupráci. Dohody z Camp Davidu, podepsané 

mezi egyptským prezidentem Anvarem as-Sadátem a izraelským premiérem 

Menachemem Beginem v září 1978, byly milníkem ve vztazích v oblasti Středního 

východu. Přestože byly dohody oceňovány pro nastolení míru mezi oběma zeměmi, 

byly zároveň i kritizovány pro nedostatečné ustanovení vztahu mezi nimi a zejména 

nedořešení palestinské otázky. Oponenti poukazovali i na fakt, že smlouvy napravily 

pouze bilaterální vztah mezi Egyptem a Izraelem, do kterého ostatní země regionu 

nebyly zapojeny. V době uzavření smlouvy existovala myšlenka, že Egypt je klíčovou 

zemí, která určuje, zda budou státy Středního východu bojovat, či spolupracovat. Z této 

hypotézy vyplývala víra v to, že pokud Egypt přijme mírovou smlouvu, ostatní arabské 

země se k němu přidají – tento předpoklad se však nenaplnil.115 

Carterův hlavní úspěch spočíval v tom, že dokázal přesvědčit tradičně 

znepřátelené státy a jejich neústupné představitele, aby se dohodli na uzavření míru. 

Carter během vyjednávání přijal roli jakéhosi „psychoterapeuta“, který oběma politikům 

vysvětloval stanoviska a obavy toho druhého, a zároveň „posla“, jenž tlumočil zprávy a 

vzkazy.116 Carter trval na tom, aby v rámci dohod byla vyřešena palestinská otázka a 

potenciálně vytvořen palestinský stát, což Begin kategoricky odmítl. Neschopností  

                                                 
114 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 71 -  
115 William B. Quandt, „Camp David and Peacemaking in the Middle East“, Political Science Quarterly 
(Academy of Political Science) 101, č. 3 (1986): 357 – 377, zde 357 – 358, http://www.ebsochost.com. 
116 Ibid., 360.  
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vyřešit tento problém byl sice Carterův úspěch poněkud snížen, stále jsou však dohody 

z Camp Davidu považovány za jeden z Carterových největších triumfů, který mu sice 

nezaručil úspěch v dalších prezidentských volbách, je ale jedním ze světlých momentů 

jeho politické kariéry.117 

Od poloviny roku 1979 si Carterovi poradci začali uvědomovat, že i přes snahy 

administrativy o znovunavrácení americké důvěry v politiku je veřejnost stále 

nespokojená a že Carterova umírněná strategie, která se vyhrazovala vůči politice 

založené na intervencionismu, jež zatáhla USA do vietnamské války, neměla na 

sebevědomí a důvěru společnosti pozitivní vliv a traumata způsobená válkou a aférou 

Watergate nebyla „vyléčena“. Země se potýkala s ropnou krizí, inflací a rostoucí 

nezaměstnaností, což je nazýváno jako období tzv. stagflace. Carterova popularita stále 

klesala a následující události uvrhly Spojené státy do ještě hlubší politické a morální 

krize.118 

3.2.4 Íránská krize  
Krizi, ve které se Spojené státy koncem sedmdesátých let nacházely, ještě 

prohloubila aféra s americkými rukojmími zajatými v Íránu a sovětská invaze do 

Afghánistánu.  Tyto dvě události přiměly Cartera, aby do určité míry přehodnotil svou 

dosavadní politiku, přesto však důraz na lidské hodnoty zůstal jejím dominantním 

rysem. Během posledního roku Carterovy vlády také vyvrcholil rozpor mezi ministrem 

Vancem, který dále trval na idealistické politice, a Brzezinskim, jenž Carterovi radil 

vyvážit důraz na lidská práva použitím síly a nátlaku, k čemuž se Carter začal postupem 

času přiklánět.119 

Od roku 1978 v Íránu probíhala islámská revoluce, která ve Spojených státech 

opět zažehla diskuzi o významu politiky containmentu ve třetím světě. Carter odmítl 

intervenci do země, protože se obával zabřednutí do dalšího konfliktu, který by mohl 

připomínat vietnamskou válku. Postupně vyvstala otázka, jak tedy budou USA 

ochraňovat své zájmy v regionu a jak zajistí přístup k ropě. Tento problém se stal ještě 

palčivějším během druhého ropného embarga na konci roku 1979, které Írán vyhlásil 

v souvislosti s íránskou krizí a zajetím amerických rukojmích.120 

                                                 
117 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 72; Quandt, „Camp David and 
Peacemaking in the Middle East“, 359. 
118 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 72, 76.  
119 Ibid., 76 – 78.  
120 Schmitz, Brent Scowcroft, 68.  
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Během íránské krize, která nastala v listopadu 1979 a trvala 444 dní, bylo drženo 

v zajetí 52 amerických občanů. Konflikt začal obsazením americké ambasády 

v Teheránu íránskými studenty, kteří podporovali islámskou revoluci a požadovali 

navrácení šáha, jenž se léčil v USA, zpět do Íránu.121 Carterův nesmlouvavý a 

neústupný postoj vůči únoscům a zmrazení íránských kont ve Spojených státech se ve 

společnosti nejprve setkávaly s poměrně vysokou podporou. Tato podpora však 

postupně začala klesat a lidé cítili stále větší frustraci kvůli Carterově neschopnosti 

rukojmí osvobodit. V dubnu 1980 Carter v rozporu s radou ministra zahraničí Vance, 

který následně rezignoval, schválil poprvé a naposledy během své vlády vojenskou 

operaci. Akce měla symbolizovat americkou schopnost použít sílu, což bylo nutné kvůli 

sovětské přítomnosti v Afghánistánu, a rovněž měla dokázat veřejnosti, že Carter není 

slabým a ustupujícím politikem. Pro prezidenta a jeho poradce však bylo obtížné 

předložit vojenskou akci Kongresu a veřejnosti způsobem slučitelným s Carterovou vizí 

zahraniční politiky založené na lidských hodnotách, a proto ji označovali jako 

humanitární misi. Carter si uvědomoval, že vojenská akce musí být postavena na 

lekcích z Vietnamu, aby se neopakovalo další fiasko – to znamenalo provést ji rychle, 

rozhodně, přesně, úspěšně a s minimálními ztrátami.122 

Operace s názvem Orlí spár však nebyla úspěšná, což se Carter rozhodl přiznat 

v projevu před celým národem. Bezprostředně po Carterově proslovu američtí občané i 

Kongres prezidentovu akci schvalovali a podporovali. Kritika však začala přicházet 

(podobně jako ve vietnamském případě) ze strany médií. Podle časopisu Time byla celá 

akce osobním fiaskem Carterovým a obecným fiaskem pro celé Spojené státy. Veřejné 

mínění se brzy přiklonilo k názoru médií a akce začala být odsuzována. Carter se přesto 

začal angažovat v kampani pro nadcházející prezidentské volby. Jeho popularita však 

strmě klesala a veřejnost Carterovi a jeho administrativě přestávala definitivně 

důvěřovat, protože nedokázali krizi vyřešit vojensky ani diplomaticky.123 

Carter se během posledního roku svého funkčního období ocitl pod silnou 

kritikou, protože se zdálo, že američtí nepřátelé získávají ve světě na síle. SSSR totiž 

stále zůstával v Afghánistánu, což si Carter a jeho administrativa vykládali jako pokus o 

destabilizaci americké pozice v oblasti a ohrožení přístupu Západu k ropě. V lednu 1980 

                                                 
121 Catherine Scott, „‘I Had Left One America and Come Home to Another One‘: First-Person Accounts of 
Captivity During the Iranian Hostage Crisis“, Journal of American Culture 27, č. 1 (2004): 25 – 42, zde 25, 
http://www.ebscohost.com. 
122 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 78; Glad, „The Real Jimmy Carter“.  
123 Ibid., 79 – 81.  
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se Carter překvapivě rozhodl přijmout pevné stanovisko, které je označováno jako 

Carterova doktrína a které je považováno za jeden z Carterových nejodvážnějších 

kroků. Tato doktrína prohlašovala, že v případě ohrožení amerických klíčových zájmů 

v oblasti Perského zálivu budou použity jakékoliv nutné prostředky k jejich ochraně, 

včetně vojenské síly. V případě Afghánistánu však Spojené státy neuvažovaly o 

odvetném úderu, místo toho se administrativa rozhodla pro uvalení ekonomických, 

politických a kulturních sankcí na SSSR, zahrnujících ukončení prodeje nových 

technologií Sovětskému svazu, pozastavení vyjednávání o SALT II nebo bojkot 

olympijských her v Moskvě v roce 1980.124 Tyto sankce však na SSSR neměly velký 

vliv a nepřiměly ho se z Afghánistánu stáhnout. Carterovo pevné stanovisko vůči 

sovětské invazi mělo, podobně jako íránská krize, mezi veřejností širokou podporu, 

avšak s postupem času tato podpora klesala, protože Carter a jeho administrativa nebyli 

schopni situaci vyřešit.125 

S koncem sedmdesátých let vidělo stále více politiků a státních činitelů 

neintervencionistickou politiku jako překážku obnovení americké moci. Tato skupina 

věřila, že pokud Spojené státy nezačnou vojensky řešit problémy, dokud jsou malé, 

mohou se tyto problémy zvětšovat a zatáhnout potom USA do mnohem hlubšího 

konfliktu. Vietnamský syndrom podle nich přispíval k nestabilitě, protože podporoval 

nepřátele v testování amerických limitů. Carter jako zastánce umírněné politiky bez 

intervencionistických tendencí byl tedy s blížícími se volbami v médiích i v Kongresu 

stále více kritizován za svou váhavost a nedůraznost ve vypořádávání se se zahraničními 

krizemi.126 

Koncem sedmdesátých let se Spojené státy začaly znovu přiklánět 

k intervencionistické politice. Bylo proto potřeba reorganizovat armádu, aby země 

mohla znovu používat vojenskou sílu jako účinný politický nástroj. V roce 1979 generál 

Bernard W. Rogers odhalil plány na vytvoření tzv. Rapid deployment force – elitních 

jednotek, které měly sloužit k rychlému poražení povstalců v zemích třetího světa, čímž 

by bylo vyloučeno zabřednutí do konfliktu podobného vietnamské válce. V tu samou  

                                                 
124 Schmitz, Brent Scowcroft, 68 – 69; McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 
81; Klare, Beyond the „Vietnam Syndrome“, 30.  
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dobu National Security Council přijala nový strategický plán pro oblast Perského zálivu, 

ve kterém požadovala rozšířenou přítomnost námořních jednotek, které by zde 

ochraňovaly americké klíčové zájmy. Americká veřejnost však stále tíhla 

k neintervencionistické politice, a proto byly tyto plány chovány v tajnosti až do 

vypuknutí íránské krize, která společenské stanovisko změnila. Příklon k důraznějšímu 

směru politiky a touha po definitivním ukončení morální krize a následků vietnamského 

syndromu se projevily i ve výsledku prezidentských voleb v roce 1980, jejichž vítězem 

se stal Carterův soupeř a zastánce naprosto odlišné zahraničněpolitické vize Ronald 

Reagan.127  
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4. Vliv vietnamského syndromu na zahraniční politiku 
Reaganovy administrativy   
Na výsledek prezidentských voleb měla vliv i Carterova selhání, která zastínila 

jeho politické úspěchy. Republikán a bývalý guvernér Kalifornie Ronald Reagan během 

kampaně kritizoval Carterovu politiku lidských práv i détente, jež podle něj Spojené 

státy oslabovaly a naopak posilovaly nepřátele. Reagan měl silně patriotské názory, ve 

kterých viděl USA jako ideální zemi a odmítal proto veškerou kritiku vietnamské války. 

Reagan během kampaně i během své vlády často vyzýval společnost k překonání 

vietnamského syndromu a na rozdíl od Carterovy idealistické rétoriky v minulých 

volbách sliboval návrat k principům studené války a ke konfrontaci s nepřátelskými 

státy.128 

Reagan svými prohlášeními a sliby na veřejnost skutečně zapůsobil, což mu 

přineslo vítězství. Navíc byl pravým opakem mírumilovného Cartera, protože na rozdíl 

od jeho vize idealistické politiky založené na lidských právech a dalších hodnotách, 

které Carter považoval za typicky americké, se Reagan rozhodl postavit svou politiku na 

vojenské i politické síle, která navrátí zemi sebevědomí ztracené ve Vietnamu.129 Po 

svém nástupu se však Reagan vedle vietnamského syndromu musel vyrovnat i s dalšími 

problémy, jako byla inflace, nezaměstnanost nebo zahraničněpolitické krize nevyřešené 

předchozí administrativou.130 Následující podkapitoly analyzují Reaganovy hlavní 

zahraničněpolitické vize, kroky a úspěchy, prostřednictvím kterých se snažil navrátit 

Spojeným státům sebevědomí ztracené v rámci vietnamského syndromu. 

4.1 Reaganova zahraniční politika 
Reaganův volební úspěch přišel ve chvíli, kdy na síle začal nabírat 

neokonzervatismus, jehož příznivci schvalovali Reaganovu vizi domácí i zahraniční 

politiky včetně použití vojenské síly.131 V rámci post-vietnamské zahraniční politiky se 

často objevovaly diskuze o jejím užití, Reagan se proto rozhodl překonat její limity a po 

svém nástupu do prezidentské funkce nastoupil tvrdou linii vojenského programu, která 

byla zcela protikladná k umírněné politice jeho předchůdce. Ministrem zahraničí 

Reagan jmenoval Alexandera Haiga a ministrem obrany Caspara Weinbergera, kteří 
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byli oba nakloněni expanzi vojenské síly a asertivnímu postoji v zahraniční politice. Po 

Reaganově nástupu začalo být důležité téma povstalců ve třetím světě, které bylo během 

Carterovy umírněné politiky odsunuto, protože představovalo faktor, který zatáhl 

Spojené státy do katastrofální vietnamské války. Reagan se v souladu se svou politikou 

a se zvyšováním vojenského rozpočtu rozhodl obnovit protipovstalecké jednotky a 

zmodernizovat jejich strategie. V souladu se svou intervencionistickou politikou, 

protikladnou ke Carterově umírněné idealistické strategii, se Reagan po svém nástupu 

rozhodl rovněž rozšířit americkou vojenskou flotilu. Změna oproti předchozímu 

prezidentskému období byla patrná i v novém Weinbergerově vojenském rozpočtu, 

který žádal zvýšení o 185 miliard dolarů oproti rozpočtu během Carterovy vlády. 

Součástí této politiky byla také vůle dokázat světu, že Spojené státy jsou nyní ochotné 

použít vojenskou sílu, protože se již vyrovnaly s vietnamským fiaskem.132  

Po nástupu do funkce bylo Reaganovou prioritou napravit americkou 

ekonomickou situaci, která podle něj měla podíl na tíživé společenské situaci, a tím i na 

přetrvávání následků vietnamského syndromu, a proto během prvního roku své vlády 

nepřistoupil v zahraniční politice k žádnému konkrétnímu kroku. Reagan se poučil 

z Carterových chyb – uvědomoval si důležitost toho, aby postoje jednotlivých členů 

jeho administrativy nebyly moc rozdílné. Spory se přesto objevily mezi Haigem, který 

chtěl mít na poli zahraniční politiky nejsilnější slovo, a Weinbergerem, který byl vůči 

Reaganovi velmi loajální. Haig rovněž věřil, že by Spojené státy měly skrze přesně 

naplánované vojenské akce demonstrovat schopnost stále bránit své národní zájmy. 

Oproti tomu Pentagon v čele s ministrem obrany Weinbergerem byl v otázce použití 

síly mnohem zdrženlivější, protože si uvědomoval nedobrý stav jednotek způsobený 

vietnamskou válkou.133   

Weinbergerův pohled na zahraniční politiku byl pro její další směřování velmi 

důležitý. V roce 1984 vydal několik pravidel, která měla ochránit Spojené státy před 

zabřednutím do dalšího Vietnamu a pomoci zemi vyrovnat se s následky vietnamského 

syndromu. Pravidla byla v podstatě postavena na lekcích z tohoto konfliktu – vojenské 

jednotky se zapojí jen při ochraně klíčových zájmů a jako poslední možnost, konflikt 

musí být vyhrán, musí mít přímou podporu v Kongresu i ve společnosti a cíle musí být 
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jasně definované. Tyto body, nazývané jako Weinbergerova doktrína, měly zároveň 

sloužit k ukončení diskuzí o dědictví vietnamské války.134  

V červnu 1982 byl kvůli rostoucím rozporům mezi Pentagonem a ministerstvem 

zahraničí Haig vystřídán Georgem P. Schultzem, který byl mnohem umírněnější a 

s Weinbergerem měl dobré vztahy – Reagan proto doufal, že tento krok zharmonizuje 

směřování zahraniční politiky. Schultz se však ukázal být pragmatikem, zatímco 

Weinberger se stále držel idealistických vizí, a zahraniční politika se tak dále potýkala 

s rozpory mezi jejími hlavními tvůrci. Schultz sdílel Reaganovy názory ohledně 

výjimečnosti USA a použití síly – podle něj bylo potřeba přenést se přes nerozhodnost a 

začít vojenskou sílu znovu používat jako legitimní zahraničněpolitický nástroj.135  

Přestože se během prvního roku Reaganova administrativa neuchýlila 

k žádnému konkrétnímu kroku, již v prvních týdnech byly představeny hlavní cíle, 

pomocí kterých chtěl Reagan navrátit Spojeným státům sebevědomí a sílu. K tomu měly 

sloužit následující kroky: přestat se omlouvat za americkou sílu a začít sebevědomě 

diskutovat o roli USA ve světě, oživit ekonomiku a tím přispět k stabilitě domácího i 

mezinárodního trhu, navrátit velmocenské vztahy do středu zahraniční politiky a začít 

realisticky pohlížet na SSSR, zvrátit strategickou nevyváženost pomocí soustředěného 

zbrojení, navrátit Spojeným státům sebevědomí a víru v jejich armádu prostřednictvím 

nové diskuze o vietnamské válce, obnovit ochotu k použití vojenské síly a jako poslední 

prezentovat americkou demokracii v zemích třetího světa jako alternativu sovětského 

socialismu.136 

Obnovení vojenské síly a jejího použití jako legitimního zahraničněpolitického 

nástroje, který by pomohl USA navrátit sebevědomí ztracené v důsledku vietnamského 

syndromu, bylo obecně velmi důležitým aspektem Reaganovy zahraniční politiky. 

Reagan v této souvislosti kritizoval Cartera, který vojenskou sílu ve většině případů 

odmítal, za umožnění Sovětskému svazu dál zbrojit a potenciálně tak ohrozit Spojené 

státy. V říjnu 1981 proto Reagan oznámil svůj plán oživit americké strategické síly 

pomocí nových zbraní a modernizací stávajících technologií. Během prvního 

Reaganova období se výdaje na zbrojení a obranu zvýšily o více než polovinu oproti 

výdajům za prezidenta Cartera, což v některých sovětských kruzích a zejména 

v médiích vyvolalo domněnku, že se Spojené státy připravují na válku. Reagan během  
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tohoto období zdůrazňoval, že hlavním cílem Spojených států je udržet mír, což je 

možné pouze prostřednictvím zvýšeného zbrojení včetně atomových zbraní, které zajistí 

USA silnou pozici ve vyjednávání se SSSR. Toto stanovisko přineslo Reaganovi mnoho 

kritiků, kteří byli později překvapeni jeho obratem během druhého období, kdy místo 

konfrontace se SSSR volil spolupráci.137 

Podle historika Trevora McCriskena se však Reagan celou dobu obával atomové 

války, a proto se uchýlil ke kontroverznímu rozhodnutí vytvořit vesmírný obranný 

systém, který by fungoval jako štít vůči potenciálnímu útoku. Šlo o projekt  Strategic 

Defence Initiative, který byl představen v březnu 1983 a získal přezdívku „Star Wars“. 

Reagan věřil, že by přinesl mír, ve kterém by však USA byly svému protivníkovi 

nadřazené.138 Projekt byl rovněž výsledkem Reaganova přesvědčení o americké 

výjimečnosti, protože podle něj byly Spojené státy schopné vytvořit jakoukoliv 

technologii, a přidával k němu i morální hodnotu, kterou byla ochrana veškerého 

lidstva. SSSR však tuto technologii viděl jako narušení vyrovnaných sil mezi východem 

a západem a Reagan musel proto sovětského vůdce Michaila Gorbačova ujišťovat, že 

projekt nijak nenaruší světovou stabilitu. 139 

Přestože Reagan neustále kritizoval Carterovu zahraniční politiku, rozhodl se 

převzít jeho doktrínu, kterou rozšířil na neustálou přítomnost amerických jednotek 

v oblasti Středního východu. Toto rozhodnutí zdůvodňoval nutností dokázat 

Sovětskému svazu, který byl stále přítomný v Afghánistánu, že jediný neopatrný krok 

může být spouštěčem konfrontace. Reaganův plán byl ještě více prohlouben 

Weinbergerem, který v květnu 1981 oznámil svůj úmysl učinit z Rapid deployment 

force komando, které bude v oblasti trvale přítomné.140  

Reaganova vize zahraniční politiky se skládala z mnoha představ týkajících se 

role Spojených států ve světě, politiky a lidské povahy. Reagan věřil, že lidské bytosti 

jsou ve své podstatě dobré a zaslouží si žít ve svobodě.141 S tím souvisela jeho víra v to, 

že Američané jsou vyvoleným národem, jehož povinností je vést svět ke svobodě a 

demokracii. Reagan byl přesvědčen, že americké hodnoty jsou nejvyspělejší, a nemohl 

pochopit a akceptovat to, že si jiné země vybírají socialismus. Tyto myšlenky silně 
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ovlivnily veškerou Reaganovu zahraniční politiku, které se věnují následující 

odstavce.142  

Reagan, podobně jako Carter, stavěl svou zahraniční politiku na propagaci 

amerických hodnot, jejichž návrat měl Spojené státy vyléčit z vietnamského syndromu. 

Představa o těchto hodnotách však byla u obou prezidentů odlišná. Zatímco Carterova 

vize byla založena na hodnotách jako jsou lidská práva, svoboda nebo lidskost, které 

měly zemi pomoci z morální krize způsobené intervencionistickou politikou, Reaganova 

představa zahrnovala sebevědomí a sílu, pomocí kterých je potřeba nutit demokracii a  

svobodu ostatním státům. Reagan nechápal odsuzování intervencionistické politiky, 

protože se podle něj snažila zavést tyto hodnoty, které jsou univerzálně morální, a 

nechápal zároveň ani odpor států, které tyto hodnoty nechtěly přijmout. V souvislosti 

s tím odmítal veškeré limity americké moci, protože USA byly podle něj morálně 

nadřazené všem ostatním státům, a jakékoliv americké akce, včetně vietnamské války 

(jejíž následky v podobě vietnamského syndromu prokazatelně uvrhly zemi do tíživé 

společenské i politické situace), obhajoval tím, že byly provedeny pro „dobro světa“.143  

4.1.1 Boj s vietnamským syndromem  
Jednu z Reaganových hlavních snah bylo navrátit Spojeným státům sebevědomí 

ztracené po vietnamské válce a vyléčit národ z vietnamského syndromu. Reagan často 

apeloval na americký nacionalismus a myšlenku americké výjimečnosti. Snažil se 

povzbudit národ, aby se vrátil k velkým činům a k ideálům, jako je odvaha nebo 

sebevědomí, za což byl svými kritiky často odsuzován – přesvědčení o americké 

neporazitelnosti podle nich vedlo k vietnamskému fiasku.144  

Během své vlády se Reagan nevyhýbal konfrontaci s problémy, které jeho 

předchůdce nebyl schopen vyřešit, což přispívalo k jeho popularitě. Reagan navíc 

opravdu hluboce věřil v myšlenku amerického excepcionalismu. Ta však, na rozdíl od 

excepcionalistické myšlenky prezidenta Cartera, která byla založená na umírněných 

humanistických hodnotách, byla postavená na patriotismu a síle, kterou Spojené státy 

disponují. Reagan dokázal svými proslovy vzbudit v americké veřejnosti dojem 

velkoleposti. Podle výše zmíněného historika McCriskena však Reagan občas mluvil o 

věcech, které nebyly pravdivé nebo kterých se neúčastnil. Mezi ně patřilo například 
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tvrzení, že byl mezi prvními americkými vojáky, kteří osvobodili nacistické 

koncentrační tábory v Evropě – Reagan však během druhé světové války nikdy 

neopustil Spojené státy a koncentrační tábory viděl jen na záběrech pořízených 

armádou. Podle McCriskena se však Reagan dokázal do situace natolik vžít, až sám 

uvěřil, že se jí doopravdy zúčastnil.145  

Dalším Reaganovým rysem byl, na rozdíl od Carterova pesimismu, hluboký 

optimismus, který dokázal veřejnosti předat a kterým ji motivoval v překonávání 

různých překážek, včetně následků vietnamského syndromu. Právě optimismem se 

Reagan odlišoval od svých kolegů z republikánské strany, kteří většinu situací, jež 

nastaly v zahraniční politice, viděli pesimisticky a negativně.146 Reagan dokázal 

s veřejným míněním pracovat, protože věděl, co společnost potřebuje slyšet, a často 

zdůrazňoval, že společným úsilím a důrazem na americké hodnoty je možné překonat 

všechny překážky. Carter souhlasil se svým předchůdcem v tom, že odpovědí na 

problémy je sebevědomí, avšak na rozdíl od Cartera, který zdůrazňoval jeho nedostatek 

v americké společnosti, Reagan oslavoval jeho hojnost a apeloval na to, aby se Spojené 

zaměřily místo na prožitá traumata na nový začátek – toto slovní spojení Reagan často 

používal zejména během svého prvního funkčního období.147 

Reagan se snažil přenést Spojené státy přes vietnamský syndrom pomocí nového 

směru smýšlení o vietnamské válce. Vyzýval společnost, aby ve vietnamských 

veteránech začala vidět hrdiny, kteří se obětovali pro vlast a pro americké hodnoty. 

Vojáci podle něj bojovali se stejným nasazením jako v jiných válkách, avšak ve 

vietnamském případě se jim nedostalo mezi vlastním národem uznání a „nebylo jim 

umožněno vyhrát“. Aby podpořil tento nový náhled na vietnamskou válku, nechal 

Reagan ve Washingtonu v roce 1982 na památku veteránů odhalit památník.148  

Reaganovi předchůdci Ford a Carter si oba, podobně jako Reagan, uvědomovali 

nutnost vymanit Spojené státy z vietnamského syndromu. Vzpomínky na válku však 

během jejich vlády byly příliš čerstvé, a tak se oba prezidenti snažili zmínkám o ní spíše 

vyhýbat. Reagan se oproti tomu nebál o tomto tématu často hovořit – doufal, že právě  
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redefinováním pohledu na vietnamskou válku pomůže zemi překonat její 

následky. Reagan dokázal umně pracovat s veřejným míněním prostřednictvím svých 

proslovů, a proto se zaměřil na novou pozitivní rétoriku, prostřednictvím které 

popisoval válku jako „Noble Cause“. Tím uspěl u té části společnosti, která i přes 

časový odstup stále hledala odpověď na to, proč Spojené státy nedosáhly ve Vietnamu 

svých cílů. Reagan jim poskytoval odpověď: protože tehdejší americká vláda armádě 

neumožnila těchto cílů dosáhnout.149 Podle historika George Herringa však s 

Reaganovou představou čestné války nemohl souhlasit nikdo, kdo se jí přímo účastnil. 

Reagan ale tímto označením vyjádřil něco, co společnost chtěla slyšet a co jí pomáhalo 

překonat morální krizi.150 

Během svého boje s důsledky vietnamského syndromu Reagan dokázal z části 

redefinovat vietnamskou válku jako vítězství, které sice nebylo vojenské ani politické 

povahy, nýbrž povahy duchovní, a společnost by proto na něj měla být hrdá. Přestože 

Reagan ve svých proslovech i názorech ignoroval americká selhání, jako byl masakr 

v My Lai nebo tragické potlačení demonstrace na Kent State, dokázal svým úsilím 

pomoci vietnamským veteránům, jejichž zásluhy nyní začala společnost uznávat ve 

větší míře než dosud. Podle McCriskena Reagan sice svým úsilím přispěl k překonání 

vietnamského syndromu, válku a její následky ale viděl příliš zjednodušeně, a proto se 

Spojené státy se syndromem ještě nějaký čas musely dále potýkat.151 

K určení toho, zda použití síly za Reaganovy vlády bylo kompletně obnoveno, či 

zda tento politický nástroj byl využíván jen částečně, je potřeba zanalyzovat zahraniční 

politiku administrativy vůči Sovětskému svazu a zemím třetího světa a její strategii 

v boji s terorismem.152 

4.1.2 Vztahy se SSSR 
Vztahy se Sovětským svazem byly velmi důležitou součástí Reaganovy 

zahraniční politiky. Reaganův nesmlouvavý postoj byl výsledkem jeho snahy o 

navrácení amerického sebevědomí, prostřednictvím kterého měl být zažehnán 

vietnamský syndrom a krize svědomí. Během svého prvního funkčního období tak 
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150 George C. Herring, „The ‚Vietnam Syndrome‘ and American Foreign Policy“, The Virginia Quarterly 
Review 57, č. 4 (1981), http://www.vqronline.org/essay/vietnam-syndrome-and-american-foreign-
policy.  
151 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 104.  
152 Ibid., 108.  
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Reagan Sovětský svaz silně odsuzoval a snažil se nad ním získat strategickou převahu, 

kterou podle něj USA ztratily během období détente, čímž se ještě zhoršil stav americké 

sebedůvěry.153 Přestože Reagan kritizoval svého předchůdce Cartera za politickou 

slabost, během své vlády odvolal několik sankcí, které Carter na SSSR uvalil – 

příkladem je zrušení obilného embarga v roce 1981, protože podle něj ubližovalo více 

americkým farmářům než Sovětskému svazu. Rozpor mezi Reaganovou plamennou 

rétorikou a realitou je však nejvíce patrný v případě sestřelení korejského dopravního 

letadla nad sovětským vzdušným prostorem v září 1983. Ve svých prohlášeních 

prezident tento čin silně odsuzoval, nepodnikl ale žádné odvetné kroky.154 

Zhoršení vztahů mezi oběma zeměmi je možné pozorovat již od začátku 

sovětské invaze do Afghánistánu na konci roku 1979. Vztahy se nadále zhoršovaly 

v souvislosti s regionálními konflikty v zemích třetího světa, mezi které patřila 

Nikaragua, Angola a Etiopie, a v souvislosti se zvýšeným oboustranným zbrojením.155 

Reagan Sovětský svaz nazýval Říší zla (Evil empire) a jeho obyvatele ve svých 

proslovech označoval jako kruté, nelidské a agresivní. V opozici vůči Sovětskému 

svazu nebyl Reagan osamocený – nejbližším spojencem mu byla britská premiérka 

Margaret Thatcherová. V roce 1983 jeho protisovětská rétorika dosáhla vrcholu, avšak 

od roku 1984 se jeho postoj vůči SSSR začal umírňovat a Reagan připustil, že se nyní 

budou obě velmoci pokoušet navázat hlubší spolupráci a snažit se omezit zbrojení. 

Tento zlom v Reaganově vztahu vůči SSSR byl způsoben několika faktory, ke kterým 

nepochybně patřil i nástup Michaila Gorbačova, který sovětskému režimu přinesl určité 

uvolnění. Gorbačov se však sovětským představitelem stal až v roce 1985, a proto 

spouštěčem americko-sovětského uvolnění probíhajícího již rok předtím byla podle 

některých historiků Reaganova snaha získat větší popularitu, což souviselo s právě 

probíhající prezidentskou kampaní – americké společnosti totiž začaly prezidentovy 

názory připadat příliš vypjaté. Druhá skupina historiků je naopak přesvědčena, že 

společnost naopak s Reaganovými názory ohledně SSSR souhlasila, a uvolnění proto 

bylo výsledkem prezidentovy obavy z rozpoutání jaderné války.156  

                                                 
153 Rossinow, „The Legend of Reagan the Peacemaker“, 61.  
154 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 122 - 123.  
155 William D. Jackson, „Soviet Reassessment of Ronald Reagan, 1985 – 1988“, Political Science Quarterly 
113, č. 4 (1998/1999): 617 – 644, zde 619, http://www.ebscohost.com. 
156 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 98 – 101; Robert R. Tomes, US 
Defense Strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom: Military Innovation and the New American 
Way of War, (New York: Routledge, 2007), 99.  
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Tato obava se u Reagana ve větší míře objevila po vojenském cvičení NATO 

s názvem Able Archer, které podle amerických zpravodajských služeb mohlo být 

chápáno Sovětským svazem jako záminka k útoku, který by mohl spustit jadernou 

válku.157 Začátkem nové etapy americko-sovětských vztahů byl Ženevský summit 

v listopadu 1985, který byl vyjádřením oboustranné vůle přestat se vzájemně obviňovat 

a začít spolupracovat.158 V roce 1987 byla mezi představiteli obou zemí podepsána 

smlouva s názvem Intermediate Nuclear Forces agreement, která omezovala jaderné i 

konvenční zbrojení a která byla následována dalším postupným uvolňováním vztahů, 

během kterého začal Reagan Gorbačova nazývat svým přítelem a které pokračovalo až 

do rozpadu obou bloků a konce studené války.159  

 

4.1.3 Střední Amerika 
Reaganova administrativa věřila, že oblast Střední Ameriky je pro americkou 

zahraniční politiku velmi důležitá, protože je ovlivňována Sovětským svazem a Kubou a 

mohla by proto pro Spojené státy představovat nebezpečí. Po svém nástupu byl Reagan 

rozhodnut omezit sovětský expanzionismus a postupem času proto ve spolupráci se 

svou administrativou vypracoval strategii známou jako Reaganova doktrína, která měla 

zamezit povstáním ve třetím světě způsobeným sovětským vlivem.160 V rámci této 

doktríny Spojené státy podporovaly různé skupiny v zemích třetího světa, jako 

například contras v Nikarague nebo mudžahedíny v Afghánistánu okupovaném SSSR. 

Podpora se týkala i některých diktátorů, což Reaganův předchůdce Carter během své 

vlády silně kritizoval.161  

Potenciální použití síly jako legitimního zahraničněpolitického nástroje bylo 

limitováno vietnamským syndromem, který bylo podle Reagana potřeba co nejrychleji 

překonat, aby USA mohly aktivně začít zemím třetího světa pomáhat zbavit se 

komunistického vlivu. Reagan si v této souvislosti představoval podobnou strategii. 

                                                 
157 Jonathan M. DiCicco, „Fear, Loathing, and Cracks in Reagan’s Mirror Images: Able Archer 83 and an 
American First Step Toward Rapprochement in the Cold War“, Foreign Policy Analysis 7, č. 3 (2011): 253 
– 274, zde 253 - 254, http://www.ebscohost.com. 
158 Adam B. Ulam, „Soviet-American Relations in the Reagan Years“, Harvard International Review (10th 
Anniversary Issue): 82 – 86, zde 85 – 86, http://www.ebscohost.com. 
159 Tomes, US Defense Strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom, 105, Beinart, „Think Again: 
Ronald Reagan“. 
160 James M. Scott, „Interbranch Rivarly and the Reagan Doctrine in Nicaragua“, Political Science 
Quarterly (Academy of Political Science) 112, č. 2 (1997): 237 – 260, zde 237, 
http://www.ebscohost.com. 
161 Schmitz, Brent Scowcroft, 72.  
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jakou byla Trumanova doktrína, a ve svých proslovech rozhodně odmítal vyslat do 

oblasti americké jednotky, které se stále ještě silně potýkaly s následky vietnamské 

války.162 

Vietnamská zkušenost byla hlavním faktorem veškeré Reaganovy zahraničí 

politiky a lekce z Vietnamu se tudíž dotýkaly i středoamerické oblasti. V politice vůči 

tomuto regionu byly opět patrné názorové rozpory mezi Weinbergerem a Haigem, které 

se silně projevily v případě Salvadoru, na jehož příkladu je patrný posun zahraniční 

politiky Reaganovy administrativy vůči politice administrativy Carterovy, kterou 

Reagan často kritizoval. Salvador se do pozornosti USA dostal v sedmdesátých letech, 

kdy se k moci začaly dostávat radikální levicové strany podporované zejména Kubou, 

která poskytovala výcvik salvadorským guerillovým oddílům. Salvadorský radikalismus 

se ještě více vyostřil po nikaragujské revoluci v roce 1979, které se práce věnuje 

v dalších odstavcích.163  

Carter během své vlády zaměřoval svou politiku vůči Salvadoru idealisticky 

s důrazem na lidská práva, a i přes zhoršující se situaci se stále pokoušel se zemí 

diplomaticky vyjednávat a poskytovat jí finanční i vojenskou pomoc. V roce 1979 však 

byla svržena vláda prezidenta Romery a Carter se rozhodl pod podmínkou splnění svých 

požadavků na dodržování lidských práv poskytovat nadále pomoc i nové vládě. Ta se 

však Carterovými demokratickými požadavky příliš neřídila a zároveň se v zemi 

objevilo několik vražd amerických poradců a pracovníků. Když Reagan na začátku roku 

1981 nastoupil do prezidentské funkce, rozhodl se vyřešit samotný zdroj salvadorské 

situace, kterým byly souběžné problémy s Nikaraguou, Kubou a SSSR. Reagan také 

zvýšil zejména vojenskou pomoc, což ho odlišovalo od Cartera, který ji sice rovněž 

Salvadoru poskytoval, ale trval spíše na idealistických hodnotách. Se souhlasem 

prezidenta Haig inicioval velikou protipovstaleckou kampaň, které se poprvé od 

vietnamské války účastnili američtí vojenští poradci – Haig musel svůj krok obhájit 

před Kongresem, kde se objevily obavy ohledně dalšího Vietnamu. Obě administrativy, 

přestože používaly jinou strategii, sdílely společnou obavu z toho, že pokud guerillové 

                                                 
162 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 108 – 109.  
163 Robert Pastor, „Continuity and Change in U.S. Foreign Policy: Carter and Reagan on El Salvador“, 
Journal of Policy Analysis and Management 3, č. 2 (1984): 175 – 190, zde 176 – 178, 
http://www.ebscohost.com.  



   

 

50 

  

oddíly převezmou v Salvadoru moc, bude v zemi ustanoven radikální komunistický 

režim.164 

 Druhou klíčovou zemí Střední Ameriky byla pro Reaganovu administrativu 

Nikaragua, v jejímž případě se Reagan rozhodl použít principy své doktríny. Nikaragua 

byla sužována občanskou válkou mezi odpůrci režimu rodiny Somozů Sandinisty a 

mezi Contras, kteří nesouhlasili se sandinistovským převzetím moci v roce 1979. 

Spojené státy se stavěly proti sandinisteckému hnutí a po Reaganově nástupu byla 

pozastavena ekonomická pomoc, která byla nahrazena novou strategií zahrnující 

proamerickou propagační kampaň a vojenskou pomoc v boji proti Sandinistům. Jedním 

z výsledků tohoto programu mělo podle USA být i zastavení přílivu zbraní z Nikaraguy 

do Salvadoru, které by přispělo k vyřešení salvadorského problému.165 

 Na základě tohoto programu začala CIA, která svými utajenými operacemi 

přispěla ke vzniku tíživé situace sedmdesátých let, znovu operovat – Nikaragui 

poskytovala pomoc v podobě trénování bojových jednotek. Operace se v Kongresu i 

v americké společnosti setkaly s určitou mírou kritiky, která postupně rostla a někteří 

politici se tak začali obávat protestů a nesouhlasu veřejnosti známých z období 

vietnamské války. Kongres se postupně rozhodl pomoc omezit, administrativa proto 

musela lobbovat za obnovení pomoci Contras a situace nakonec byla vyřešena 

kompromisem mezi oběma stranami.166 

 Snížení výše finančních nákladů vydávaných na pomoc Contras přispěla k aféře 

Írán–Contras z roku 1987. Ve snaze zvýšit pomoc povstalcům se Reaganova 

administrativa uchýlila k tajnému prodeji zbraní Íránu, který byl v té době na oficiálním 

seznamu zemí podporujících terorismus, a z těchto peněz následně financovala 

nikaragujské povstalce. USA navíc požadovaly propuštění amerických rukojmích 

držených v Libanonu.  Tento případ vzbudil ve Spojených státech obrovské pobouření a 

Reagan proto musel najít způsob, jak tuto záležitost vysvětlit veřejnosti. Uchýlil se 

proto k tvrzení, že akce sloužila k navázání kontaktů a k podpoře prozápadních 

íránských skupin, navíc podle jeho slov USA s teroristy nikdy přímo nevyjednávaly.  

                                                 
164 Pastor, „Continuity and Change in U.S. Foreign Policy“, 181 – 184; Klare, Beyond the „Vietnam 
Syndrome“, 83.  
165 Scott, „Interbranch Rivarly and the Reagan Doctrine in Nicaragua“, 239 – 242.  
166 Ibid., 243 – 250.  
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Aféra Irangate se stala jedním z největších amerických politických skandálů – ve 

společnosti vyvolala vzpomínky na Watergate a znovu rozvířila diskuzi o úpadku 

americké síly a morálních hodnot. Rozdílem však bylo to, že na rozdíl od Nixona byl 

Reagan schopný se obhájit a Irangate proto pro něj neznamenal konec politické kariéry. 

167 

4.1.4 Střední východ 
 Oblast Středního východu byla pro Reagana, podobně jako pro Cartera, z výše 

zmíněných důvodů důležitá. V této oblasti byly poprvé od vietnamské války ve větší 

míře zapojeny americké jednotky, které měly za úkol kvůli libanonsko-izraelskému 

konfliktu udržovat společně s jednotkami dalších států mír v hlavním městě Libanonu 

Bejrútu. Jednotky byly v oblasti zapojeny dvakrát – poprvé na přelomu srpna a září 

1982 a podruhé od konce září 1982 do února 1984. V této souvislosti se na povrch opět 

vynořila diskuze o vietnamském syndromu, a proto Reagan musel společnost i Kongres 

ujistit, že americké jednotky v oblasti nezůstanou déle než 30 dní, čímž bude zabráněno 

zabřednutí do dalšího Vietnamu, a jednotky navíc nebyly zapojeny do žádných bojů. 

Situace v Libanonu se však nezlepšovala a stažení jednotek proto Reagan (i přes kritiku 

ze strany médií, společnosti a Kongresu) stále odkládal.168 

Přestože se Reagan od začátku svého funkčního období snažil vymanit USA 

z vietnamského syndromu, libanonská zkušenost negativní vzpomínky naopak rozjitřila 

a dokázala, že americká společnost ještě není připravena na vojenský konflikt plného 

rozsahu. Podle McCriskena Reagan v libanonském případě udělal chybu, protože 

zapojení jednotek nepostavil na zkušenostech z Vietnamu – dokázal sice omezit délku 

zapojení, ale v případě druhé mise nebyl úspěšný při definování jasných cílů, kterých je 

potřeba dosáhnout. Jednotky navíc nebyly schopné se ubránit teroristickým útokům, 

společnost ani Kongres misi nevítaly, protože stála mnoho životů a nechránila klíčové 

americké zájmy. Libanonská akce i přes Reaganovy proslovy překonání syndromu 

nepotvrdila.169  

                                                 
167 Scott, „Interbranch Rivarly and the Reagan Doctrine in Nicaragua“, 253 – 254; Ronald Lee a Shawn J. 
Spano, „Technical Discourse in Defense of Public Virtue: Ronald Reagan’s Explanation of the Iran/Contra 
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David Barber, „How Irangate Differs from Watergate“, The New York Times, 9. srpna 1987, 
http://www.nytimes.com/1987/08/09/opinion/how-irangate-differs-from-watergate.html (staženo 1. 5. 
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168 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 110 – 111.  
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4.1.5 Invaze na Grenadu 
 Americká invaze na karibský ostrov Grenada je do určité míry přelomem 

americké post-vietnamské zahraniční politiky. Americké jednotky, které čítaly 1 900 

mužů, se 25. října 1983 společně s dalšími jednotkami ze šesti karibských států zapojily 

do řešení grenadské situace. Reagan akci nazýval záchrannou misí a obhajoval ji tím, že 

je nutné ochránit přibližně tisíc amerických občanů, z nichž většina byla studenty 

lékařské školy, předejít možnému chaosu a znovunastolit v zemi demokracii.170 

 Jedním z důvodů invaze však bylo i to, aby Reagan mohl společnosti dokázat, že 

svá slova o překonání vietnamského syndromu myslí vážně, a aby USA dokázaly světu 

(a zejména SSSR), že jsou znovu schopné používat v zahraniční politice sílu. 

Administrativa schválně zvolila misi takto malého rozsahu, aby bylo snadné postavit ji 

na vietnamských lekcích a tím zaručit její úspěšnost. Reagan si uvědomoval nutnost 

situaci vyřešit rychle a bez zbytečných ztrát a vyhnout se tak připomenutí vietnamského 

konfliktu171 

 Na případu Grenady je opět možné vidět rozdíl mezi Carterovým a Reaganovým 

přístupem k zahraniční politice. Carter situaci řešil prostřednictvím pozastavení finanční 

pomoci a odsouzením místní vlády, která převzala moc při puči v roce 1979. Po 

Reaganově nástupu se americké vztahy s ostrovní zemí ještě zhoršily a Grenada se stále 

více dostávala pod vliv SSSR a Kuby, o níž byl Reagan přesvědčen, že plánuje na 

Grenadu invazi.172 

 Pro úspěch grenadské invaze, kterou Reagan vnímal jako potvrzení toho, že 

USA definitivně obnovily veškerou svou sílu ztracenou díky vietnamskému syndromu, 

bylo velmi důležité vzít v potaz lekce z vietnamské války. Operace byla prováděna ve 

spolupráci se členy Organizace východokaribských států, což bylo pro Spojené státy 

klíčové – nyní, na rozdíl od vietnamské války, nemohly být obviněny ze sledování 

vlastních „sobeckých“ zájmů. Reagan deklaroval, že mise je prováděna pouze za 

účelem osvobození amerických občanů bez jakýchkoliv tendencí převzít vládu nad 

ostrovem. Operace v souladu s tvrzeními administrativy pokračovala rychle a v prosinci 

1983 již proběhly kýžené svobodné volby.173 

                                                 
170 Michael Rubner, „The Reagan Administration, the 1973 War Powers Resolution, and the Invasion of 
Grenada“, Political Science Quarterly (Academy of Political Science) 100, č. 4 (1985/1986): 627 – 647, zde 
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171 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 112, 115.  
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 Intervence tedy byla pokládána za úspěšnou, protože se podařilo postavit ji na 

vietnamských lekcích – stála minimum životů i finančních prostředků, netrvala dlouho a 

dosáhla stanovených cílů. Reagan ve svém typickém optimistickém duchu nazýval 

vojáky hrdiny a veřejné mínění s ním do veliké míry souhlasilo – intervence se ve 

společnosti dočkala vysoké podpory a přinesla i jistou úlevu, protože dokázala, že USA 

jsou schopny použít vojenskou sílu, aniž by opakovaly chyby z Vietnamu. Invaze měla 

podporu i mezi politiky, Reaganovými poradci a nejbližšími spolupracovníky. Kritika 

však překvapivě přišla ze strany největšího amerického spojence Velké Británie v čele 

s premiérkou Margaret Thatcherovou, která nesouhlasila s použitím síly vůči členskému 

státu Commonwealthu, kterým Granada byla, a samozřejmě i ze strany Sovětského 

svazu.174 

 Podle článku Waltraud Queiser Moralesové byla invaze na Grenadu posledním 

americkým konfliktem postaveným na typickém studenoválečném schématu.175 

Přestože úspěšná intervence dokázala americkou vůli použít sílu, rozhodně neprokázala, 

že by USA byly připraveny na vojenský konflikt jakéhokoliv rozsahu. Zároveň 

nezpůsobila to, že by po jejím úspěchu USA začaly vojenskou sílu, postavenou na 

částečně navráceném sebevědomí, používat jako jediný politický nástroj – USA však 

nyní viděly, že tento nástroj je možné úspěšně využít v obdobných podmínkách a 

situacích, jako byl grenadský případ.176  

4.1.6 Boj proti terorismu 
 Důkazem toho, že USA i po úspěšné grenadské invazi nezačaly používat 

vojenskou sílu jako hlavní politický nástroj, je jejich boj s narůstajícím terorismem. Po 

teroristickém útoku na americké vojáky sloužící během mise v Libanonu Reagan ve 

svém proslovu ohlásil, že se nyní USA zaměří  právě na tento problém. Reaganova 

rétorika týkající se terorismu však byla poměrně mírná, a to až na jeden případ – tím 

bylo bombardování Libye v dubnu 1986. Síla použitá na tuto akci byla společně s výše 

popsanou invazí na Grenadu nejmasivnějším zapojením vojenských sil během 

Reaganovy vlády. Podobně jako v grenadském případě byla libyjská situace poměrně 

snadno zvládnutelná.177 

                                                 
174 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 116 – 117.  
175 Waltraud Queiser Morales, „US Intervention and the New Wordl Order: Lessonf from Cold War and 
Post Cold War Cases“, Third World Quarterly 15, č. 1 (1994): 77 – 101, zde 78, 
http://www.ebscohost.com. 
176 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 118.  
177 Ibid., 119. 
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 Spouštěčem amerického útoku na znepřátelenou Libyi v čele s Muammarem 

Kaddáfím byl výbuch bomby v Západním Berlíně, kterým vyvrcholily napjaté vztahy 

mezi oběma zeměmi. USA se tedy rozhodly k vojenské akci, při které byly 

bombardovány vojenské cíle podílející se na výcviku teroristů. Útok byl považován za 

sebeobranu, protože Libye vyzvala k atentátům na jakékoliv americké občany po celém 

světě. Na rozdíl od grenadské akce mělo bombardování Libye plnou podporu Margaret 

Thatcherové, stejně jako grenadská invaze bylo bombardování úspěšné a těšilo se 

podpoře veřejnosti i Kongresu. Podobně jako Grenada dokázala libyjská situace 

povzbudit americké sebevědomí, avšak vietnamský syndrom stále nebyl plně překonán. 
178 
 Reaganovy akce se vedle podpory setkaly ve společnosti i v Kongresu s kritikou. 

Lidé v USA i v západní Evropě protestovali v důsledku zvýšeného zbrojení proti vývoji 

dalších jaderných zbraní, protože se obávali možné jaderné války. Podobný pohled na 

toto téma panoval i v demokratické straně, která vedle toho jaderné zbrojení viděla 

rovněž jako zbytečný výdaj a destabilizaci světové situace. 179 

 Přesto však nelze Reaganovi upřít podíl na navrácení amerického sebevědomí a 

na částečném překonání vietnamského syndromu, který však v USA rezonuje dodnes. 

Tuto snahu měl společnou se svým předchůdcem Carterem, avšak Reaganova 

důraznější politika se zdá být v tomto případě úspěšnější. Hlubšímu porovnání 

zahraniční politiky obou prezidentů se věnuje následující a zároveň poslední kapitola 

této práce. 

  

  

 

                                                 
178 McCrisken, American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam, 119 – 122.  
179 Schmitz, Brent Scowcroft, 72.  
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5. Komparace Carterovy a Reaganovy zahraniční 
politiky 
Carter a Reagan měli k zahraniční politice nepochybně velmi rozdílné postoje, 

podmíněné už jejich příslušností ke dvěma odlišným politickým stranám. Carterova 

umírněná idealistická politika byla postavena na demokratických hodnotách a zejména 

na propagaci lidských práv.  Oproti tomu Reaganova politika byla mnohem radikálnější 

a realističtěji orientovaná. V některých oblastech se oba prezidenti shodli, některé 

Carterovy myšlenky Reagan přijal a prohloubil a v některých oblastech byly jejich 

pohledy naprosto odlišné. Následující kapitola je komparací zahraniční politiky obou 

prezidentů a jejich práce s výše popsanými projevy vietnamského syndromu. 

Carterovy a Reaganovy myšlenky týkající se pohledu na vietnamskou válku a 

její následky byly v určitém ohledu podobné. Oba prezidenti si uvědomovali nutnost 

vyléčit Spojené státy z vietnamského syndromu, ale každý z nich měl jinou představu o 

tom, jaký způsob bude nejvhodnější. Oba dva se snažili překonat syndrom důrazem na 

americké hodnoty, jejichž návrat do každodenního života i do politiky by zajistil 

vymanění z pochmurných vzpomínek na vietnamskou válku a aféru Watergate – tyto 

hodnoty však byly u obou prezidentů odlišné. 

Carterovy hodnoty vycházely z jeho osobního, náboženského i politického 

přesvědčení a zahrnovaly důraz na dodržování lidských práv a propagaci svobody. 

Carter, podobně jako Reagan, kladl důraz na návrat tradičních hodnot, které by zemi 

umožnily získat ztracené sebevědomí a překonat krizi. Oba dva prezidenti byli zastánci 

excepcionalistické myšlenky, podle které byly Spojené státy výjimečným národem, 

který má povinnost vést svět a učit ostatní země správným hodnotám. Carter se často 

odvolával na Otce zakladatele, kteří Spojené státy založili právě na idealistických a 

demokratických hodnotách, jejichž návrat by podle něj dokázal vyvést zemi z morální 

krize. 

Reaganovy hodnoty byly oproti tomu více založeny na nacionalismu. Reagan ve 

svých projevech, prostřednictvím kterých uměl na veřejnost zapůsobit lépe než Carter, 

často zdůrazňoval výjimečnost amerického národa, která pramení z jeho odvahy, 

sebevědomí a síly. V porovnání s Carterovým pojetím byly Reaganovy hodnoty 

přímočařejší a srozumitelnější, což může být jedním z vysvětlení toho, proč se 

v americké společnosti setkaly s větší popularitou než hodnoty Carterovy. V souvislosti 

s tímto tématem Reagan také lépe dokázal pracovat s veřejným míněním, což může mít 
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spojitost s Reaganovou předchozí hereckou kariérou, díky které dokázal své proslovy 

lépe přednést a upoutat tak pozornost. Reaganovy proslovy byly zároveň nabité 

optimistickými vizemi, což ostře kontrastovalo s Carterovým pesimismem, který 

prosakoval do jeho projevů, čímž ještě zhoršoval již tak tíživou morální krizi 

sedmdesátých let. Reagan dokázal svou schopnost formulovat myšlenky a přesvědčit 

veřejnost o jejich pravdivosti a důvěryhodnosti v případě aféry Írán-contras, která ve 

Spojených státech oživila vzpomínky na Watergate. Reagan tento skandál dokázal do 

určité míry obhájit a díky tomu ho na rozdíl od Nixonovy aféry Watergate nestál 

politickou kariéru. Zde je možné vidět rozdíl mezi Carterem a Reaganem – Reagan se 

dokázal obhájit v mnohem horších situacích než Carter, který ztratil svou prvotní 

popularitu ne kvůli skandálům, ale kvůli naivitě a mírnosti, jež mu přinesly kritiku ze 

strany společnosti i Kongresu.  

Roli v politice obou prezidentů hrála i doba, ve které vládli. Carter do funkce 

nastoupil brzo po konci války a vzpomínky na ni proto byly po celou dobu jeho vlády 

příliš čerstvé na to, aby byla společnost schopná je odsunout a přenést se přes 

vietnamský syndrom. Během Carterovy vlády se rovněž projevilo několik 

zahraničněpolitických krizí, které prohloubily negativní společenskou a politickou 

atmosféru. Na začátku osmdesátých let byly hrany syndromu sice stále ještě ostré, ale 

s postupem času se otupovaly a do určité míry tak Reagan měl oproti Carterovi výhodu. 

Během Reaganovy vlády se sice rovněž projevily některé zahraniční krize, ale 

v souvislosti s delším odstupem od vietnamské zkušenosti mohl Reagan při jejich řešení 

používat jiné zahraničněpolitické nástroje než Carter, který byl více či méně odkázán na 

diplomatická vyjednávání.  

Pojítkem mezi Carterovou a Reaganovou administrativou byly názorové rozpory 

a nekonzistentnost politiky, se kterými se musely potýkat a které nedovolovaly znovu 

nastolit plnou důvěru občanů v politiku. Carterova zahraniční politika byla 

poznamenána názorovými neshodami mezi poradcem pro národní bezpečnost 

Brzezinským a ministrem zahraničí Vancem, které ji oslabovaly. Reagan se na začátku 

svého prvního volebního období sice také potýkal s rozpory mezi ministrem zahraničí 

Haigem a ministrem obrany Weinbergerem, ale vzal si poučení z Carterova příkladu a 

brzy se rozhodl ministra zahraničí vyměnit. Nový ministr Schultz sice také 

s Weinbergerem nesouhlasil ve všech ohledech, nicméně rozpory mezi nimi nikdy 

nedošly tak hluboko jako v Carterově administrativě.  
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Společným rysem Carterovy a Reaganovy zahraniční politiky byl důraz na 

význam zemí třetího světa, které je potřeba získat na svou stranu a zamezit tak vlivu 

Sovětského svazu. Carter se snažil země přimět ke spolupráci propagováním lidských 

práv, které podle něj mohly v zemích vzbudit větší sympatie než potenciální represe, 

které by probíhaly v případě autoritativního režimu, a mimo jiné se zaměřil i na 

navázání vztahů s Čínskou lidovou republikou, díky jejichž prohloubení byl omezen 

vliv SSSR. Reagan oproti němu v otázce podpory zemí třetího světa volil radikálnější 

strategii, včetně vojenské pomoci a podpory různých odbojových hnutí. 

Patrný rozdíl mezi oběma administrativami byl v otázce použití vojenské síly. 

Carter tuto možnost razantně odmítal, zatímco Reagan se rozhodl znovu z ní učinit 

legitimní zahraničněpolitický nástroj, který pomůže Spojeným státům vymanit se 

z vietnamského syndromu a znovu nastolit jejich plnou sílu. S tímto tématem souvisely i 

vztahy se Sovětským svazem, které stále tvořily hlavní osu studenoválečného konfliktu. 

Carter k SSSR přistupoval na základě své umírněné politiky, která nepřipouštěla přímou 

konfrontaci a která byla celkově vůči komunismu umírněnější než politika Reaganova. 

Snažil se o navázání hlubší spolupráce a přál si dosáhnout podpisu smlouvy o kontrole 

zbrojení. To se paradoxně podařilo až mnohem nesmlouvavějšímu Reaganovi, který 

zpočátku svého prvního funkčního období SSSR neustále kritizoval a nazýval ho Říší 

zla. S postupem času však Reagan od této rétoriky ustoupil a se SSSR po nástupu 

Gorbačova navázal lepší vztahy, než mezi sebou kdy obě dvě země měly.  

Z hlediska úspěšnosti v otázce překonání vietnamského syndromu 

pravděpodobně větší uznání patří Reaganovi. Přestože si Carter uvědomoval nutnost 

vymanit Spojené státy z následků vietnamské války a společenské krize a se syndromem 

ve své politice aktivně pracoval, nebyl tak úspěšný jako jeho nástupce Reagan, který 

zvolil radikálnější politiku zaměřenou na jiné hodnoty. Překonání syndromu a navrácení 

amerického sebevědomí bylo Reaganovým hlavním cílem, který propagoval už během 

volební kampaně a který mu společně s jeho řečnickým uměním zaručil dostatek 

popularity, aby se mohl stát prezidentem. Pravděpodobně díky kombinaci všech výše 

popsaných faktorů byl Reagan v překonávání vietnamského syndromu úspěšnější, avšak 

nelze opomíjet ani Carterovy úspěchy, které v některých případech mohly Reaganovi 

připravit vhodnou půdu pro další práci s vietnamským syndromem. 
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Závěr 
Problematika vietnamského syndromu je složena z mnoha rovin. Cílem této 

práce bylo odpovědět na otázky položené v úvodu, které se týkaly vzniku vietnamského 

syndromu a jeho projevů v zahraniční politice Carterovy a Reaganovy administrativy. 

V úvodu byla rovněž nastíněna hypotéza, která předpokládala, že snaha o překonání 

vietnamského syndromu bude patrná u Cartera i Reagana a že ji oba prezidenti pojali 

odlišnými způsoby, které se lišily na základě jejich politického i osobního přesvědčení.  

První kapitola, která se zabývala první výzkumnou otázkou, hledala a 

analyzovala jednotlivé stavební kameny vietnamského syndromu, mezi které patřilo 

selhání americké strategie vůči Vietnamu, nepříznivý stav amerického veřejného 

mínění, role médií, návrat veteránů a spěšné ukončení války. Druhá část otázky se ptala, 

proč na těchto základech syndrom vznikl. Na základě provedené analýzy vyplývá, že se 

v průběhu vietnamské války nahromadilo velké množství různých problémů, které by 

jednotlivě nemohly způsobit trauma tak velikého rozsahu. Všechny stavební kameny se 

však objevily ve stejnou dobu, čímž překonaly hranice snesitelného a způsobily tak 

vznik situace označované jako vietnamský syndrom. 

Jednotlivé stavební kameny tvořily komplexní problém, který Spojené státy 

nebyly dlouhou dobu schopné vyřešit. Prvním z kamenů bylo selhání americké 

strategie, jež bylo podle některých autorů výsledkem snahy udržovat konflikt 

v limitovaném rozsahu. Spojené státy se totiž obávaly zapojení Číny a SSSR, což by 

mohlo vést ke konfliktu mnohem většího rozsahu. Vedly tedy vyčerpávající válku, která 

však vietnamské komunisty na rozdíl od americké armády nezdolala.  

Téma americké strategie souvisí s konečným výsledkem války, který měl být 

podle Nixona definován slovy „mír se ctí“. Ten však v očích americké veřejnosti nebyl 

naplněn, protože se Spojené státy z Vietnamu urychleně stáhly, aniž by myslely vážně 

své sliby o ochraně Jižního Vietnamu v případě napadení. To se odehrálo dva roky po 

podepsání mírových smluv, které oficiálně válku ukončily. Veřejnost byla pobouřena 

tím, že Spojené státy odmítly poskytnout Jižnímu Vietnamu pomoc, což ještě více 

přispělo k nedůvěře vůči politice.  

Ta souvisela s dalším stavebním kamenem syndromu, kterým byly protesty 

veřejnosti. Společnost nesouhlasila s krutostí války ani s vojenskými odvody. Nesouhlas 

veřejnosti byl pro vznik vietnamského syndromu klíčový, protože společnost přestala 
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důvěřovat vládě, čímž byla podpořena tíživá atmosféra sedmdesátých let, a pro politiky 

bylo velmi obtížné získat důvěru občanů zpět.  

Posledním analyzovanou oblastí, na které vznikl vietnamský syndrom, je návrat 

veteránů, kteří na rozdíl od vysloužilců z předchozích válek nebyli uznáváni jako 

hrdinové, a část protiválečně zaměřené společnosti jimi naopak pohrdala, což 

v navrátilcích vzbuzovalo pocit frustrace. Veteráni se často vraceli s fyzickými i 

psychickými následky a bylo proto potřeba, aby jim stát poskytl určitou pomoc, aby se 

mohli znovu zapojit do normálního života. 

První kapitola práce tedy zanalyzovala základní stavební kameny, které poskytly 

základ vietnamskému syndromu, a odpověděla na otázku, proč na jejich základě 

syndrom vznikl. Druhá výzkumná otázka se týkala toho, jak se vietnamský syndrom 

projevoval v zahraniční politice Carterovy a Reaganovy administrativy a jak se lišila 

jejich práce s ním. Pro zodpovězení této otázky bylo nutné detailně zanalyzovat 

zahraniční politiku obou administrativ a srovnat jejich opatření a snahu o jeho 

překonání.  

S touto otázkou souvisela i hypotéza, která předpokládala, že snaha o překonání 

vietnamského syndromu je patrná u Cartera i Reagana a že ji oba prezidenti pojali 

odlišnými způsoby, které se lišily na základě jejich politického i osobního přesvědčení. 

Platnost této hypotézy se v průběhu výzkumu potvrdila, protože u Cartera i Reagana je 

skutečně silně patrná snaha vyléčit Spojené státy z vietnamského syndromu. Oba 

prezidenti k tomuto tématu rovněž dle předpokladu přistupovali odlišně na základě 

svého přesvědčení. Carterova zahraniční politika byla zaměřena idealisticky, což se 

projevovalo podporou demokratických hodnot a zejména lidských práv. Carter se proto 

snažil na společnost apelovat, aby se navrátila k původním hodnotám patrným u Otců 

zakladatelů, které podle něj měly sílu vymanit Spojené státy z morální krize způsobené 

vietnamským syndromem a aférou Watergate. Carterova umírněná politika bohužel 

žádné velké výsledky nepřinesla, a proto Carter, i přes některé nepochybné 

zahraničněpolitické úspěchy, ve vyléčení Spojených států z vietnamského syndromu 

neuspěl. Reagan oproti Carterovi zvolil mnohem razantnější přístup k veškerým 

zahraničněpolitickým záležitostem. Rozhodl se vymanit USA z vlivu syndromu a 

obnovit vojenskou moc jako legitimní zahraničněpolitický nástroj. Podobně jako Carter 

kladl Reagan důraz na hodnoty, které však byly od jeho předchůdce odlišné, protože 

byly zacílené na nacionalistické cítění a zahrnovaly sebevědomí a důvěru ve stát. 
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V překonávání syndromu byl na základě provedené analýzy a komparace 

úspěšnější Reagan, což bylo způsobeno několika faktory. Prvním z nich byla doba, ve 

které oba prezidenti vládli – zatímco Carter do funkce nastoupil krátce po konci 

vietnamské války, kdy byly její následky silně patrné, Reagan se stal prezidentem až 

v osmdesátých letech, v jejichž průběhu se vzpomínky na Vietnam postupně 

obrušovaly, což mu umožnilo uchýlit se v záležitosti překonávání vietnamského 

syndromu k jiným prostředkům, než které měl k dispozici Carter. Reaganova úspěšnost 

může být dána i jeho předchozími hereckými zkušenostmi, díky kterým dokázal lépe 

pracovat s veřejným míněním. K Reaganovu úspěchu na základě provedené analýzy 

přispěla rovněž jeho rozhodnost a razance, která kontrastovala s Carterovou naivitou a 

neschopností urychleně vyřešit zahraniční krize. Reagan se ve srovnání s Carterem 

nebál konfrontovat jakékoliv problémy a při jejich řešení se uchýlit k mnohem 

radikálnějším metodám než jeho předchůdce.  

Přestože se Carter usilovně snažil vietnamský syndrom překonat, zůstal zastíněn 

úspěchy svého nástupce Reagana, kterému se sice rovněž nepovedlo syndrom úplně 

vyloučit, avšak významně přispěl k jeho vyléčení a do historie vstoupil jako postava, 

které se částečně podařilo navrátit Spojeným státům ztracené sebevědomí.  
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Summary 
The Vietnam syndrome is a very complex problem, which consists of many 

aspects. The syndrome was caused by a Vietnam War and is a milestone of an American 

history, because it completely changed public opinion and also the American foreign 

policy, which had to adapt to the new conditions. The Vietnam Syndrome was caused 

by several reasons which include an antiwar movement, the failure of the American 

strategy and Peace with Honor, the media coverage and the return of the Vietnam 

veterans. The syndrome had many effects, but the most serious were the loss of self-

confidence and the loss of trust in politics. 

Both Carter and Reagan tried to heal America from the consequences of the 

Vietnam Syndrome. They had different strategies emerging from their political 

opinions. Carter was an idealist who believed in traditional American values of 

Founding Fathers. These democratic values, including especially human rights, could 

according to Carter heal the United States from the Vietnam Syndrome. Carter built his 

complete foreign policy on these values and he really believed that he could lead the 

United States out of the moral crisis. Some of his foreign policy achievements were 

successful; nevertheless he was criticized for being naive and feeble. 

Carter’s successor Reagan had completely different opinions and visions. He 

strongly opposed communism and was determined to heal the United States from the 

syndrome. He was also willing to use force as a legitimate foreign policy tool, which 

was something that Carter would never do. Reagan was also a very good speaker which 

helped him to influence the listeners. His values, which according to him could help to 

overcome the syndrome, were very different from Carter, because they were based on 

nationalism. These values included self-confidence and pride of being American.  

Both presidents wanted to heal the Vietnam syndrome, but only Reagan was 

successful. He was able to start using the military force again, which demonstrated that 

the United States can be the world leader again because they were able to recover from 

the humiliating defeat and sent troops to Grenada. Even though this invasion was very 

limited, it helped Americans to gain back their confidence and trust in politicians. 

Because of these achievements Ronald Reagan is known as a first politician who was 

able to at least partly heal the United States from the Vietnam Syndrome.  
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