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Abstrakt: 

Bakalářská práce bude zaměřena na komparaci politiky Německa a Turecka vůči Rusku v 

rámci jejich členství v NATO. Zaměří se na shodné aspekty, které jsou společné Německu a 

Turecku a které tvoří východisko pro formulovanou hypotézu. Tyto faktory budu následně 

testovat na jednotlivých případech jednání Německa a Turecka vůči Rusku v rámci konkrétních 

intervencí NATO. 

 
Úvod do problematiky: 

Jednou z příčin omezených možností kooperace v rámci mezinárodních organizací a 

institucí je zvýšená heterogenita jejich vnitřního prostředí.   

Klíčovou roli v této práci bude hrát NATO, Severoatlantická aliance. Bezpečnostní role 

této organizace a její působnost je důležitá nejen pro zachování vyvážení poměrů celosvětových 

sil. V současné době jsou v NATO zastoupeni výrazní světoví aktéři, mezi které patří mimo jiné 

USA, Velká Británie, Německo, Francie a Turecko.  

Každá ze členských zemí má specifické zájmy a ambice, které se projevují jak v rámci 

jejich členství v NATO, tak mimo ně. V této práci vedle sebe postavím dvě země – Německo a 

Turecko.  

Ačkoliv jde na první pohled o výrazně odlišné aktéry, ať už po geografické, politické, 

ekonomické či kulturní stránce, bude cílem práce identifikovat společné faktory, především v 

rámci historické zkušenosti obou zemí a na úrovni jejich ekonomických vztahů s Ruskem. Tyto 

dva aspekty tvoří základ pro formulaci hypotézy a možnost porovnávat jejich politiku v rámci 

konkrétních operací NATO, které se dotkly vztahů mezi touto organizací a Ruskem.  

 

Cíle práce: 

Cílem práce je porovnáním vybraných historických a současných aspektů německé a 

turecké zahraniční politiky zjistit, zda a do jaké míry jsou politiky těchto dvou aktérů vůči Rusku 

v rámci jejich členství v NATO podobné. Prostředkem k ověření míry shody bude analýza 

konkrétních vojenských operací NATO, které se nějakým způsobem dotkly ruských zájmů a 

ovlivnily tedy i zájmy Německa a Turecka vůči této třetí straně. 
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Hypotézy: 

 

1) Německo a Turecko mají na základě podobného historického a ekonomického 

kontextu podobnou politiku vůči Rusku v rámci jejich členství v NATO.  

2) Během intervence NATO v Kosovu, operace v Afghánistánu a intervence v Libyi došlo 

ke střetu zájmů Německa a Turecka s Ruskem, přičemž východiska ruské politiky 

Německa a Turecka byla do značné míry podobná. 

 

Metodologie: 

Bakalářská práce bude založena primárně na komparaci Německa a Turecka ve třech níže 

specifikovaných oblastech. Další metodou bude analogie, úsudek o shodě Německa a Turecka na 

základě  několika shodných vlastností a to především v rámci stanovené hypotézy. 

Nejprve stanovím okruhy, ve kterých se Německo a Turecko historicky shodovaly. 

Prvním ze zkoumaných okruhů bude imperiální zkušenost obou zemí. Období německého 

imperialismu, relevantní pro tuto práci, datuji do období od druhé poloviny 19. století do počátku 

první světové války. Naproti tomu největší rozmach imperiálního Turecka, respektive Osmanské 

říše, by bylo nutno zařadit do dřívějšího období. Přesto se v této práci budu zabývat tureckým 

imperialismem od počátku 19. století do první světové války. V rámci imperiální zkušenosti 

těchto zemí bude jedním ze zkoumaných faktorů nacionalismus a jeho rozdílný vliv na oba 

národy. V případě Německa bude nacionalismus zkoumám jako jedna z příčin vzestupu říše, 

která vedla až k první světové válce. V Turecku byl naopak příčinou pádu a rozpadu Osmanské 

říše, tedy úpadku jejího imperialismu. Obdobné zkušenosti jako Německo a Turecko má i Rusko, 

jehož imperiální období bychom mohli datovat již od roku 1721, kdy po vítězství v severní válce 

vzniklo tzv. „ruské impérium“ a Petr I. Veliký přijal titul imperátora. Ruské impérium zaniklo 

v roce 1917, kdy abdikoval car Mikuláš II.  

Druhým společným okruhem obou zemí bude konfrontace Německa a Turecka s SSSR na 

počátku studené války. Rusko hrálo významnou roli při rozdělování území Německa mezi Západ 

a Východ. V rámci turecko-ruských vztahů na počátku studené války přiblížím pozadí sovětských 

nároků na vojenské základny mezi Černým a Středozemním mořem. Třetí okruh bude vymezen 

specifickými ekonomickými vztahy Německa a Turecka s Ruskem od 90. let 20. století. Jejich 
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vzájemné ekonomické vztahy lze označit jako specifické, jelikož Rusko je pro Turecko jedním z 

největších dodavatelů ropy a plynu, obdobně jako pro Německo.  

Předpokladem je, že Německo se s Tureckem shodují ve zkušenostech v rámci všech tří 

zkoumaných okruhů. Po analýze těchto zkušeností budu moci předpoklad potvrdit. Poté budu 

zkoumat vliv společných faktorů na politiku obou zemí v rámci konkrétních zásahů NATO. Mezi 

zásahy NATO zahrnu  intervenci aliance v Kosovu, operaci v Afghánistánu a intervenci v Libyi. 

Právě v těchto případech mělo Německa, Turecko a Rusko v oblastech své zájmy. Klíčové bude 

zahrnout a aplikovat různé aspekty jednotlivých okruhů na konkrétní politická jednání Německa 

a Turecka vůči Rusku během zmíněných zásahů NATO, respektive to, zda jejich společná  

imperiální minulost, konfrontace s SSSR při zrodu studené války a jejich současné ekonomické 

vztahy s Ruskem ovlivňovaly podobně či stejně právě jejich politiku v NATO vůči Rusku. 
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