
Abstrakt 

 Když premiér Churchill hovořil ve svém projevu ve Fultonu v roce 1946 o zvláštních 

vztazích mezi Spojenými státy a Velkou Británií, zakládal své tvrzení na společných kulturních 

znacích a výrazném rozvoji spolupráce obou států za druhé světové války. Právě kulturní 

podobnost a společný cíl, jímž ve válečném období bylo zvítězit nad státy Osy a ve studené 

válce nad Sovětským svazem, byly základními předpoklady pro rozvoj jejich spolupráce. Po 

skončení studené války však termín „special relationship“ nevymizel, naopak v období George 

W. Bushe a Tonyho Blaira byl používán snad ještě častěji, a to mimo jiné proto, že oba státy 

našly další společný cíl, boj proti terorismu. Po skončení této zlaté éry zvláštních vztahů však 

význam jejich partnerství poklesl. Práce „Special Relationship?“ Britsko-americké vztahy v 

období vlády Baracka Obamy a Davida Camerona se věnuje zhodnocení britsko-americké 

spolupráce za současné vlády prezidenta Baracka Obamy a premiéra Davida Camerona, tedy 

od nástupu Davida Camerona v květnu 2010, po jeho odstoupení v červnu 2016. Ve sledovaném 

období byla spolupráce negativně ovlivněna několika faktory, proto se často hovoří o zhoršení 

britsko-amerických vztahů, či dokonce o jejich konci. Tato práce zodpovídá dvě hlavní otázky, 

kterými jsou, zda a do jaké míry byly britsko-americké vztahy za vlády Camerona a Obamy 

výjimečné. V první kapitole jsou vztahy za Obamy a Camerona zasazeny do kontextu britsko-

amerických vztahů od druhé světové války. Uvádí, že britsko-americké vztahy byly od konce 

druhé světové války dvakrát na pomyslném vrcholu. V jejím závěru jsou definována kritéria 

pro posuzování spolupráce, která jsou použita v analýze spolupráce v jednotlivých oblastech v 

druhé kapitole. Druhá kapitola je rozdělena do podkapitol podle oblastí spolupráce, v nichž oba 

státy spolupracují. Intenzita jejich spolupráce v jednotlivých oblastech je vyhodnocena na 

základě znaků, které vyplývají z historické zkušenosti zvláštních vztahů. Přiložený graf pak 

dokresluje odhadovanou míru britsko-americké spolupráce od druhé světové války a slouží k 

doplnění výsledků práce. 

  


