
   

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Nováková  
 

 

 

 

 

 

„Special Relationship“?  

Britsko-americké vztahy v období vlády 

Baracka Obamy a Davida Camerona 
 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017  

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Michaela Nováková  

Vedoucí práce: Mgr. Jana Sehnálková  

 

 

Rok obhajoby: 2017 

 
  



   

 

Bibliografický záznam 

 

NOVÁKOVÁ, Michaela. „Special Relationship“? Britsko-americké vztahy v období 

vlády Baracka Obamy a Davida Camerona. Praha, 2017. 97 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra 

amerických studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jana Sehnálková.  

 

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. 

Abstract 

The term "special relationship" was for the first time in public used by the British 

Prime Minister Winston Churchill in his Fulton speech in 1946. His belief was based on 

the assumption that both countries were culturally similar and had cooperated in 

the Second World War. The cultural similarity and common purpose have been the 

presumption of mutual cooperation right from the beginning of the Cold War. Personal 

ties and Anglo-Saxon roots played also played a key role in defining the relationship as 

undoubtedly special. Such examples are JFK and Harold MacMillan, Margaret Thatcher 

and Ronald Reagan, and the subservient policy of Tony Blair towards G. W. Bush. 

The last mentioned is also used for partial comparisons throughout the thesis. The thesis 

called A "Special Relationship?" the Anglo-American Relationship in the Age 

of Barack Obama and David Cameron deals with the question whether the so-called 

special relationship is still special. By setting Obama-Cameron relationship into 

historical context, it offers a comparison between peaks, troughs, and average-level 

Anglo-American relationships. This leads to a conclusion providing specific factors 

of the Anglo-American special relationship. Those factors stem from the historical 

perspective and are then used in the main-body analysis of five areas of cooperation –

diplomatic, defence, security and nuclear, intelligence, economic, and cultural. The 

conclusion of the thesis brings a historical comparison of the level of perceived Anglo-

American cooperation since the beginning of the Cold War; put into a graph thus brings 

a unique perspective on the issue. The negative aspects of the Obama-Cameron 

relationship then form a third part of the conclusion. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením intenzity britsko-amerických 

vztahů v období vlády prezidenta Baracka Obamy a premiéra Davida Camerona.  

Britsko-americká spolupráce je označována za výjimečnou. Nicméně tato 

výjimečnost často bývá zpochybňována a hovoří se také o konci „special relationship“. 

Co však tento pojem znamená a jaký má význam? 

Téma práce a definice termínu a konceptu 

Při oficiální návštěvě v Londýně v dubnu 2016 řekl prezident Obama o britsko-

amerických vztazích: „Jsme tak propojeni, že nic neovlivní emoční, kulturní 

a intelektuální pouta mezi námi“.1 Jaký význam však mají tato slova v kontextu 

definování „special relationship“?  

„Special relationship“ neboli zvláštní vztahy jsou označením pro výjimečně dobré 

vztahy mezi dvěma státy. Nejedná se tedy o exkluzivní termín pro britsko-americké 

spojenectví, ale mohou tak být označeny jakékoliv vztahy. Tento pojem se nicméně vžil 

nejvíce právě pro označení britsko-americké spolupráce. Definovat zvláštní vztahy mezi 

Spojeným královstvím a Spojenými státy je však obtížné.  

Termín „special relationship“ pro popis britsko-amerických vztahů poprvé 

oficiálně použil Winston Churchill ve svém projevu ve Fultonu v roce 1946, v němž tak 

označil vztahy Britského Commonwealthu a impéria se Spojenými státy dané 

společným historickým, kulturním a diplomatickým základem. Zdůraznil také důležitost 

spolupráce ve vývoji jaderných zbraní.2 Tato definice se dále rozšiřovala 

a v jednotlivých obdobích byl důraz kladen na různé oblasti. Právě Churchillovo 

základní pojetí zvláštních vztahů je však součástí koncepce této práce. 

Britský akademik Ruike Xu z University of Nottingham, zabývající se britsko-

americkými zvláštními vztahy, rozděluje akademiky věnující se problematice „special 

relationship“ do tří skupin podle faktorů, jež považují za důvod k přetrvání vztahů. Do 

první skupiny řadí tzv. sentimentalisty (konstruktivisty), kteří do popředí staví společný 

jazyk, historii, kulturu a hodnoty. Mezi ně řadí H. C. Allena. Druhá skupina dává důraz 

                                                 
1 „President Obama’s Visit to the UK“, U.S. Embassy London Web Archive, 24. dubna 2016, 

http://www.pairclondon.net/archive/index.php/2016/04/24/president-obamas-visit-to-the-uk-april-2016/, 

(Přístup 24. března 2017). 
2 Winston Churchill, „The Sinews of Peace ('Iron Curtain Speech’)“, in The International Churchill 

Society, 1946, https://www.winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-

sinews-of-peace/%20, (Přístup 22. března 2017). 
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na společné zájmy obou států, zatímco kulturním pohnutkám přiřazuje menší význam 

(realisté). Příkladem jsou David Reynolds a John Dumbrell. Třetí skupinu tvoří 

akademici, kteří věří, že zvláštní vztahy jsou založeny stejně tak na společných zájmech 

jako na kulturních znacích. Jejími zástupci jsou Alan Dobson a Steve Marsh.3 Další 

autoři zmínění v první kapitole, William Wallace a Christopher Phillips rozlišují 

motivaci ke spolupráci rovnoměrně mezi společné zájmy, díky nimž spolupracují 

Spojené státy, a sentimentální pohnutky dané historicky, jež zastává Británie.4  

Tato práce je založena na předpokladu, že společné zájmy, sentiment (historie, 

společný jazyk, osobní rovina vztahů) a zvyk přispívají k ochotě států spolupracovat. 

Nelze tedy vybrat jeden faktor, který plní nejdůležitější roli v zachování „special 

relationship“.  

V odborné literatuře dále nalezneme mnoho dalších kritérií a postupů k definování 

výjimečnosti britsko-amerických vztahů. Profesor Reynolds například definuje „special 

relationship“ na základě kvality a kvantity vztahů.5 Profesor Dumbrell dokazuje zvláštní 

vztahy na konkrétních případech spolupráce.6  

Tato práce definuje zvláštní vztahy jako blízkou spolupráci v oblasti diplomatické, 

bezpečnostní (obranné/vojenské/při vývoji jaderných zbraní), zpravodajských služeb, 

ekonomické a kulturní. Tyto roviny spolupráce jsou rozděleny do podkapitol, které na 

základě příkladů analyzují britsko-americkou spolupráci v těchto oblastech. Úroveň 

spolupráce je v klíčových oblastech dána do kontrastu se vztahy v období vlády 

G. W. Bushe a Tonyho Blaira. Práce zjišťuje, zda skutečně oba státy spolupracují na 

společných zájmech, a do jaké míry se jejich spolupráce v některých oblastech podobá 

spojenectví na zmíněném vrcholu vztahů. Tato srovnání jsou pouze sekundární, 

                                                 
3 Alan Dobson a Steve Marsh, „Benign Neglect: America's Threat to the Anglo-American Alliance“, 

Orbis 58, č. 2 (2014): 266-81, doi:10.1016/j.orbis.2014.02.005, 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0030438714000064, (Přístup 16. února 2016). 
4 William Wallace a Christopher Phillips, „Reassessing the Special Relationship“, International Affairs 

85, č. 2 (březen 2009): 263–84, doi:10.1111/j.1468-2346.2009.00793.x, 

https://academic.oup.com/ia/article-lookup/doi/10.1111/j.1468-2346.2009.00793.x, Ruike Xu, 

„Institutionalization, Path Dependence and the Persistence of the Anglo-American Special Relationship“, 

International Affairs 92, č. 5 (září 2016): 1207–28, doi:10.1111/1468-2346.12705, 

https://academic.oup.com/ia/article-lookup/doi/10.1111/1468-2346.12705, (Přístup 18. února 2016); 

Ruike Xu, „Institutionalization, Path Dependence and the Persistence of the Anglo-American Special 

Relationship“, International Affairs 92, č. 5 (září 2016): 1207–28, doi:10.1111/1468-2346.12705, 

https://academic.oup.com/ia/article-lookup/doi/10.1111/1468-2346.12705, (Přístup 2. března 2016). 
5 David Reynolds, „A ‘Special Relationship’? America, Britain and the International Order since the 

Second World War“, International Affairs 62, č. 1 (1985): 1–20, doi:10.2307/2618063, 

https://academic.oup.com/ia/article-lookup/doi/10.2307/2618063, (Přístup 17. února 2016). 
6 John Dumbrell, A Special Relationship: Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq, 2nd ed 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006). 
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nicméně napomáhají vyhodnotit vzájemné vztahy z jiné perspektivy, než popisuje tato 

práce.  

Britsko-americká spolupráce je dále hodnocena na základě klíčových slov 

spolupráce, důvěra, konzultace, podpora a sdílení. Tato slova prolínají celou prací a jsou 

základem pro charakteristiku všech blízkých vztahů.  

Pro komplexní zhodnocení výjimečnosti britsko-amerických vztahů je také nutné 

brát v úvahu rozpor mezi ústní či písemnou afirmací o zvláštních vztazích (formou) 

a reálnou politikou (obsahem). Pojem bývá často používán jako projev vůle 

spolupracovat, což někdy bývá v rozporu s praxí, kde tato spolupráce není tak 

výjimečná, jak se oba státy navzájem ujišťují. 

Cíl práce a metodologie 

Cílem této práce je zodpovědět, zda jsou britsko-americké vztahy stále „special 

relationship“ a pokud ano, do jaké míry jsou výjimečné, tedy jak úzce oba státy 

spolupracují, zda se jedná o vrchol vzájemných vztahů, kde oba státy intenzivně 

spolupracují, či zda jsou britsko-americké vztahy udržované v rovině, kde se dají ještě 

považovat za „výjimečné“, ale státy dávají přednost jiným formám spolupráce a různým 

mezinárodním partnerům.  

V práci jsou zároveň zodpovězeny tyto otázky: 

• Jaké jsou hlavní „pilíře“ britsko-amerických vztahů?  

• Jaké jsou důvody zpochybňování vztahů ve sledovaném období? Jaký dopad na 

vzájemný vztah měla neshoda v otázce reakce na použití chemických zbraní 

v Sýrii? 

• Jaký stát byl v daném období klíčovým spojencem Spojených států amerických 

v Evropě? 

Hlavní využitou metodologií je deskriptivní analýza. Tato práce analyzuje 

spolupráci v oblasti diplomatické, bezpečnostní a jaderné, zpravodajských služeb, 

ekonomické a kulturní. Pro podporu argumentu a zmíněný kontrast je využito dílčí 

komparace s obdobím britsko-amerických vztahů mezi G. W. Bushem a T. Blairem.7 

Práce je založená na hypotéze, že zvláštní britsko-americké vztahy existují a jsou 

založeny na historických a kulturních anglosaských kořenech. Dalším pilířem jsou 

společné zájmy, které jsou však často prosazovány na multilaterální úrovni nebo 

s různými partnery. Britsko-americké vztahy v období vlády Baracka Obamy a Davida 

                                                 
7 Loajalita Velké Británie ke Spojeným státům, za spojenectví a možnost ovlivnění politiky Washingtonu.  
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Camerona tedy lze označit za výjimečné, pouze nejsou na svém vrcholu, jako tomu bylo 

u předchozího amerického prezidenta a premiéra Blaira. To lze usuzovat i z dokumentů 

a projevů obou stran, v nichž své vztahy označují za „special relationship“.8  

Struktura práce 

První kapitola se věnuje úvodu do problematiky britsko-amerických zvláštních 

vztahů z hlediska jejich dějinného vývoje především od konce druhé světové války 

a projevu Winstona Churchilla ve Fultonu v roce 1946. Od té doby se v dlouhodobém 

měřítku rozšiřuje spolupráce obou zemí. Od počátku studené války lze určit dva hlavní 

vrcholy zvláštních vztahů, kdy mezi oběma státy probíhala intenzivní spolupráce – 

vztahy Margaret Thatcher a Ronalda Reagana, a George W. Bushe a Tonyho Blaira. 

Intenzitu vztahů však negativně ovlivnilo také mnoho krizí, nejvýznamnější je Suezská 

krize či vietnamská válka.9 V kapitole se ukazuje, že vztahy nebyly bezchybné, ani když 

byly na svém pomyslném vrcholu. Důležitá však byla vzájemná komunikace, důvěra, 

společné zájmy a práce na dosažení společného cíle. 

 Druhá kapitola je rozčleněna na podkapitoly věnující se jednotlivým oblastem 

spolupráce. První podkapitola s názvem diplomatická spolupráce je dále rozdělena na 

čistě bilaterální spolupráci a spolupráci v mezinárodních organizacích. Bilaterální 

rovina nejprve pracuje s pojmem „special relationship“ a jeho obdobami v kontextu 

bilaterálních vztahů Británie a USA obecně. Následně analyzuje využití dvou 

diplomatických nástrojů – telefonátů a zahraničních návštěv v britsko-amerických 

vztazích. V rámci mezinárodních organizací probíhá spolupráce na dvou úrovních – 

konzultativní bilaterální a především multilaterální. Otázkou je, zda je multilaterální 

rovina spolupráce ve sledovaných vztazích využívána více a efektivněji než vztahy 

bilaterální. 

Podkapitola bezpečnostní spolupráce a jaderné zbraně je dále rozdělena na 

bezpečnostní spolupráci (bez jaderných zbraní), jež analyzuje vybrané bezpečnostní 

problémy z pohledu strategických obranných plánů obou států, ujištění o vzájemné 

spolupráci na tiskových konferencích a zároveň reálné politiky. Spory ohledně 

příspěvků do rozpočtu NATO jsou zařazeny jako jedna z hlavních bezpečnostních 

hrozeb proto, že mohou významně ovlivnit stav NATO, a tím i bezpečnostní spolupráci 

                                                 
8 USA i Velká Británie mají i další významné spojence, které považují za potenciálně výjimečné, u 

většiny z nich však existují překážky (jazyková bariéra, rozdílné zájmy, politiky), kvůli kterým lze s 

jistotou říct, že vybudování „special relationship“ v nejbližší době nedojde. 
9 Intenzita spolupráce a jednotlivých vztahů je zobrazena v přiloženém grafu. 
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navenek. Britsko-americká spolupráce v řešení bezpečnostních problémů je ukázána na 

příkladech Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Libye, Izraelsko-palestinského konfliktu a v části 

o spolupráci v jaderné oblasti dále na příkladech Íránu a Severní Korey. 

Třetí podkapitola se věnuje spolupráci v oblasti zpravodajských služeb, jež se 

odvíjí od studenoválečné spolupráce na základě smlouvy UKUSA. Dále jsou zde 

rozebrány problémy s únikem tajných informací WikiLeaks a jejich vliv na vztahy mezi 

Spojenými státy a evropskými partnery. Související otázkou je problematika extradice, 

která byla ve sledovaném období značně kritizována, a to vedlo ke zpřísnění požadavků 

na vydání jedince z Británie do Spojených států. 

Ekonomická spolupráce je založena na srovnání ekonomických ukazatelů (export, 

import, přímé zahraniční investice) a na vybraných ekonomických otázkách 

(smlouva TTIP, ekonomické sankce vůči Rusku). Tato částečně neoficiální/nevládní 

složka spolupráce ukazuje také to, jak ochotné jsou firmy vyvážet a investovat, tedy do 

jaké míry důvěřují britské/americké ekonomice a spotřebitelům. 

Poslední kapitolou je kulturní spolupráce. Ta se věnuje kulturnímu propojení obou 

států, studentským výměnám a názoru veřejnosti na existenci zvláštních vztahů. Právě 

průzkumy veřejného mínění ukazují, do jaké míry s existencí zvláštních vztahů souhlasí 

občané obou států, a zda důvěřují druhému státu ve spojenectví. Studentské výměny pak 

ukazují ochotu a preference mladých lidí studovat v druhé zemi.  

Rozbor literatury 

V této práci jsou používány primární i sekundární zdroje, v anglickém jazyce, 

neboť vzhledem ke zvolenému tématu je rešerše v jiném jazyce kontraproduktivní. 

Zatímco první kapitola, věnovaná historii vztahů, je dobře zpracována v odborných 

knihách a článcích, druhá kapitola je zpracována především z vládních dokumentů 

a novinových článků. 

V historické části je používána kniha profesora Johna Dumbrella, působícího na 

Durhamské univerzitě, který se zabývá problematikou „Anglo-American Special 

Relationship“ a dále například Vietnamskou válkou. Kniha A Special Relationship: 

Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq 10 je členěna na kapitoly založené 

na historické posloupnosti a pak se věnuje vybraným otázkám v britsko-amerických 

vztazích. Nevýhodou této knihy je, že nepokrývá celé období až po prezidenta Obamu 

a premiéra Camerona, ale pouze část britsko-amerických vztahů od druhé světové války 

                                                 
10 Dumbrell, A Special Relationship. 
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po válku v Iráku. Jedná se již o druhé zrevidované vydání, ve kterém autor, vzhledem 

k novým okolnostem, přehodnocuje svůj postoj ke zvláštním vztahům v souvislosti 

s jejich vzkříšením v období prezidenta Bushe a premiéra Blaira. Kniha je určena jak 

pro oborové začátečníky, tak pro odborníky, jimž může nabídnout některé detaily 

i zajímavý úhel pohledu. Vzhledem k odborným zkušenostem autora je kniha poměrně 

spolehlivým zdrojem. Jedním z hlavních zdrojů je také jeden z jeho publikovaných 

článků The US–UK Special Relationship: Taking the 21st-Century Temperature,11 

v němž se věnuje i období následujícímu, tedy zhruba do roku 2009. 

Dalším významným autorem zabývajícím se problematikou britsko-amerických 

vztahů je britský historik a profesor působící na univerzitě v Cambridge David 

Reynolds,12 který se primárně věnuje transatlantickým vztahům v období druhé světové 

války a Studené války. Ten například v článku A 'Special Relationship'? America, 

Britain and the International Order Since the Second World War, pracuje s otázkami, 

zda se britsko-americké vztahy od ostatních bilaterálních vztahů lišily svou výjimečnou 

důležitostí a kvalitou. Ačkoliv se jedná o článek z 80. let 20. století, je nezbytné s ním 

pracovat, neboť stále patří k nejcitovanějším a nejlépe zpracovaným analýzám britsko-

amerických vztahů.  

John Dumbrell i David Reynolds jsou také pravidelnými přispěvateli na blogu 

London School of Economics and Political Science, který je taktéž poměrně 

důvěryhodným zdrojem. Stránky univerzity poskytují blogy týkající se různých 

geopolitických oblastí, na nichž nabízí odborné eseje a analýzy věnující se mimo jiné 

i problematice politiky USA a britské vnitřní a zahraniční politiky. Z těchto stránek je 

využit například článek The WikiLeaks Saga has revealed a souring of the US/UK 

„special relationship“, který analyzuje zveřejněné informace o britsko-amerických 

vztazích. Ten je využit v podkapitole o spolupráci ve zpravodajských službách. 

Dalšími významnými zdroji jsou světově uznávané think-tanky a jimi vydávané 

časopisy. V této části mohu zmínit například The Brookings Institution, se sídlem ve 

Washingtonu DC (www.brookings.edu) a londýnský Chatham House 

(www.chathamhouse.org). Z časopisů jsou využity především International Affairs, 

Foreign Affairs a The British Journal of politics and International Affairs, které opět 

                                                 
11 John Dumbrell, „The US–UK Special Relationship: Taking the 21st-Century Temperature“, The British 

Journal of Politics and International Relations 11, č. 1 (únor 2009): 64–78, doi:10.1111/j.1467-

856x.2008.00352.x, http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-856x.2008.00352.x, (Přístup 18. 

února 2016). 
12 Reynolds, „A ‘Special Relationship’?“ 
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nabízí řadu odborných článků zabývajících se zvoleným tématem. Výše zmíněně blogy, 

časopisy a think-tanky jsou používány v obou hlavních částech práce. Z druhé kapitoly 

je třeba zmínit například článek od Jamese Stronga, působícího na London 

School of Economics and Political Science Interpreting the Syria vote: parliament and 

British foreign policy,13 zabývající se hlasováním britského parlamentu o tom, zda 

zasáhnout proti Asadově režimu po použití chemických zbraní v roce 2013 v Sýrii, 

a dopadem rozhodnutí na britsko-americké vztahy. Tento článek je použít v kapitole 

o bezpečnostní spolupráci.  

V druhé části jsou kromě článků použity také primární zdroje. Ráda bych zmínila 

především oficiální webové stránky Bílého domu (www.whitehouse.gov) a britské 

vlády (www.gov.uk), které nabízejí oficiální vládní dokumenty, záznamy projevů, 

stanoviska, stejně tak jako web britské vlády, na němž jsou navíc také záznamy 

telefonátů Davida Camerona a Baracka Obamy. Z těchto pramenů lze zjistit, jaké 

postoje zaujímají Washington a Londýn vůči jednotlivým tématům. V některých 

případech (např. v projevech) je však problémem jejich obecnost, neboť vyřčené 

myšlenky se nemusí nutně promítnout i do skutečné politiky, proto je nutná důkladná 

konfrontace primárních zdrojů s jinými prameny nebo literaturou. Další komplikací, 

která je spojena s aktuálnosti tématu, je že mnoho dokumentů a informací nebylo dosud 

odtajněno. Výsledky práce na toto téma se tak s časovým odstupem mohou lišit. Mezi 

primární zdroje patří také strategické plány obou zemí využité v diplomatické 

a bezpečnostní části. Jejich komparací zjistíme hlavní společné zájmy a cíle obou států 

a jejich klíčové partnery. Dále jsou použity webové stránky NSA, Organizace spojených 

národů, OECD, NATO a dalších, které také poskytují spolehlivá data a informace. 

Pro část věnující se kulturní spolupráci jsou použity například stránky společnosti 

věnující se průzkumům veřejného mínění: www.yougov.co.uk a stránky Fulbrightovy 

nadace (http://eca.state.gov/fulbright), jež přináší odpovědi na dílčí otázky v britsko-

amerických vztazích. Problémem těchto zdrojů však může být zkreslení v důsledku 

vybraného vzorku osob. 

Práce dále analyzuje informace z článků a rozhovorů získaných z internetových 

verzí periodik většinou britského původu, neboť ty kladou větší důraz na zmiňování 

britsko-americké spolupráce, z čehož však plynou možné problémy se zaujatostí médií. 

                                                 
13 James Strong, „Interpreting the Syria Vote: Parliament and British Foreign Policy“, International 

Affairs 91, č. 5 (září 2015): 1123–39, doi:10.1111/1468-2346.12401, https://academic.oup.com/ia/article-

lookup/doi/10.1111/1468-2346.12401 (Přístup 6. března 2016). 
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Například britský deník The Guardian publikoval dokumenty WikiLeaks kvůli svému 

středo-levicovému tedy mírně liberálnímu zaměřen14 a náklonosti Julianu Assangeovi. 

Byl tedy nejochotnější poskytovat informace o krizích ve zvláštních vztazích. 

Spolupráce s WikiLeaks však skončila kvůli neshodám a spolupráci převzal britský 

deník The Daily Telegraph. The Daily Telegraph je středo-pravicovým deníkem 

zdůrazňujícím konzervativní hodnoty,15 který využívá informace získané z WikiLeaks k 

podpoře svých argumentů o konci zvláštních vztahů. Rizikem je tak předpojatost 

deníků, které lze předejít kritickým rozlišením faktů a názorů. 

Práce dále využívá zprávy BBC, jež jsou zaměřené středo-levicově, a tedy mírně 

liberálně,16 ale jsou fakticky spolehlivé. Nejspolehlivějšími jsou zprávy agentury 

Reuters, která je uvedena jako nejdůvěryhodnější zdroj informací.17 

Z amerických periodik čerpá práce z deníku The New York Times18 a časopisu The 

Time, což jsou liberálně zaměřená středo-levicová periodika. Z toho vyplývá, že uvádějí 

pravdivá fakta a důraz dávají na emoční podporu liberálních tvrzení.19 

Relevance tématu 

Téma britsko-amerických zvláštních vztahů je často diskutovaným tématem. 

Úroveň spolupráce mezi Spojenými státy a Británií má vliv na mezinárodním poli 

(v řešení mezinárodních problémů) i na vnitropolitické záležitosti států (například 

vyjádření prezidenta Obamy ohledně členství Británie v EU, spory ohledně obnovení 

systému Trident).20 Konkrétně vztahy v období od roku 2010 do roku 2016 nebyly 

vzhledem k jejich aktuálnosti dosud komplexně zpracovány. Ucelená analýza všech 

oblastí spolupráce však přináší rizika spojená s rozsahem práce a použitých informací. 

Z tohoto důvodu se práce snaží pokrýt příklady různého rozsahu spolupráce, aby tak 

mohla vyhodnotit způsob spolupráce obou států. 

V celé práci není využito přechylování. Zároveň jsou využívány zkratky, jež jsou 

uvedeny v seznamu zkratek. Pro označení zvláštních vztahů bývají používány pojmy 

                                                 
14 „The Guardian“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/the-guardian/, (Přístup 11. 

března 2017). 
15 „Daily Telegraph“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/daily-telegraph/, (Přístup 

11. března 2017). 
16 „BBC“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/bbc/, (Přístup 11. března 2017). 
17 „Reuters“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/reuters/, (Přístup 11. března 2017). 
18 „New York Times“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/new-york-times/, (Přístup 

11. března 2017). 
19 „Time Magazine“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/time/, (Přístup 11. března 

2017). 
20 Zmíněno v druhé kapitole. 
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„special relationship“, zvláštní vztahy, výjimečné vztahy a v kapitole věnované 

diplomatické spolupráci jsou zmíněny další možné varianty. Všechny tyto výrazy mají 

totožný význam. 

1. Historie britsko – amerických vztahů 

Stručný vývoj britsko-amerických vztahů do konce druhé světové války 

Britský historik David Reynolds datuje počátky britsko-americké spolupráce do 

konce 19. století, kdy v britské zahraniční politice vznikaly názory, že by měla Británie 

se Spojenými státy spolupracovat. Reynolds argumentuje tím, že žádné další velmoci, 

které soutěžily o vliv a bohatství, nemluvily stejným jazykem.21 Do 19. století však oba 

státy proti sobě soupeřily, důkazem je americká válka za nezávislost či anglo-americká 

válka z roku 1812. Vzájemné soupeření pramenilo především z toho, že Spojené státy 

byly původně britskou kolonií a Británie byla zároveň ekonomickou a koloniální 

velmocí. Ekonomika Spojených států však v průběhu 19. století sílila a oba státy spolu 

soupeřily v obchodní sféře. Výrazným faktorem hospodářského růstu Spojených států 

byla průmyslová revoluce, která začala v Británii. Do Spojených států přišla později, 

avšak byla mnohem efektivnější. Americká ekonomika tak od druhé poloviny 19.století 

výrazně narostla a Spojené státy se z bývalé kolonie postupně stávaly ekonomicky 

silnějším soupeřem. Již od počátků jejich sbližování spojovaly oba státy kromě 

velmocenského postavení také liberální hodnoty, které byly v USA ceněny od 17. – 18. 

století a v Británii až od druhé poloviny 19. století.22 Z těchto důvodů se někteří britští 

politici snažili navázat se Spojenými státy užší spolupráci. K výraznějšímu propojení 

však došlo až později. Británii se Spojenými státy tedy na počátku 20. století sbližoval 

fakt, že byly obě země ekonomicky a politicky silné, sdílely některé stejné hodnoty, 

cíle, a především společný jazyk, jenž jim umožňoval lepší spolupráci.  

Vliv na další sblížení Británie a Spojených států měly jak obě světové války, tak 

doba meziválečná. Spojené státy v první světové válce zastávaly politiku neutrality až 

do roku 1917, ale přesto spojencům prodávaly válečný materiál a poskytovaly finanční 

půjčky, což vedlo k britské ekonomické závislosti na Spojených státech. Po první 

světové válce se kromě ekonomické závislosti rozvinula také námořní spolupráce 

                                                 
21 David Reynolds, „Rethinking Anglo-American Relations“, International Affairs 65, č. 1 (1988): 100, 

doi:10.2307/2620984, https://academic.oup.com/ia/article-lookup/doi/10.2307/2620984,  

(Přístup 15. února 2016). 
22 Ibid., 100. 
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smlouvou z Washingtonu (1921–1922), která udávala poměr, v němž mohou mít 

zúčastněné námořní velmoci velikost bitevního loďstva v závislosti na jeho síle.  

Britsko-americké vztahy se však výrazně zlepšily až v roce 1939 a především za 

2. světové války, kdy se rozvinuly ekonomické vztahy ve formě finanční a materiální 

pomoci (např. v rámci Zákona o půjčce a pronájmu) a v oblasti diplomatické, vojenské 

a ve vývoji jaderných zbraní. 23  

Termín „special relationship“ a poválečná spolupráce 

V té době se začíná hovořit o tzv. special relationship. Původně se jedná o termín, 

který byl součástí britské zahraničně-politické strategie a soukromých konverzací.24 

Oficiálně ho poprvé použil Winston Churchill ve svém projevu ve Fultonu v roce 1946, 

v němž tak označil vztahy Britského společenství a impéria se Spojenými státy, dané 

společným historickým, kulturním a diplomatickým základem. Vyzdvihl také důležitost 

britsko-americké „bratrské“ spolupráce na nastolení míru a zdůraznil britsko-americkou 

spolupráci v oblasti obrany a na vývoji jaderných zbraní.25 Tato „definice“ se postupem 

času rozvíjela. Při posuzování blízkosti obou zemí je nutné brát v úvahu i další faktory. 

Těmi jsou například společné zájmy, jež byly důležitou součástí rozvoje spolupráce. Za 

války jimi byl boj proti státům Osy a následně, po celou studenou válku, politika vůči 

Sovětskému svazu a řešení dalších dílčích problémů. Vzájemné konzultace byly také již 

od počátku „výjimečnosti“ vztahu jeho důležitou součástí. Další důležitou rovinou pro 

posuzování úrovně spolupráce je institucionalizace vztahu, která rovněž probíhala již od 

jeho počátku a bude v kontextu zmíněna později.26 V neposlední řadě, „special 

relationship“ není exkluzivním termínem, ale spíše pojmem využívaným účelově jako 

vyjádření zájmu o úzkou spolupráci nebo vytvoření dojmu o blízkosti vztahu, který 

ve skutečnosti není tak výjimečný. Churchillovu vizi vztahu nelze tedy vytrhnout 

z kontextu a považovat ji za jediné možné kritérium posuzování zvláštnosti vztahu. Lze 

ji však považovat za kořeny „special relationship“. 

Již v roce 1946 byla podepsána smlouva UKUSA, která je dodnes základem 

sdílení zpravodajských informací, materiálu a personálu.27 O pár měsíců později byla 

však spolupráce obou zemí utlumena především kvůli McMahonovově zákonu z roku 

                                                 
23 Ibid., 98. 
24 Reynolds, „Rethinking Anglo-American Relations“. 
25 Winston Churchill, „The Sinews of Peace ('Iron Curtain Speech’)“. 
26 Xu, „Institutionalization, Path Dependence and the Persistence of the Anglo-American Special 

Relationship“. 
27 Později se přidala i Kanada (1948), Austrálie a Nový Zéland (1949). 
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1946.28 Kooperace obou zemí však podle Davida Reynoldse opět nabyla na důležitosti 

díky společným zájmům. Oba státy od válečných let do roku 1963 spolupracovaly na 

vytvoření poválečného světového ekonomického pořádku (např. Marshallův plán, 

Brettonwoodský systém), evropské i světové bezpečnosti (NATO), diplomacii 

v kontextu studené války a politice zadržování komunismu.29 

Jak ukazuje Matthewsovo memorandum z roku 1946,30 Spojené státy na počátku 

„special relationship“ přeceňovaly Brity v síle a schopnosti.31 Spojené království bylo 

po válce ve špatné ekonomické situaci, kvůli čemuž se muselo postupně vzdávat svých 

kolonií. Tento úpadek Británie nebyl v zájmu Spojených států. Británie se na nich 

stávala závislá, protože byly schopny poskytnout finanční prostředky za britské 

„mozky“.32 Výhodou Velké Británie byla naopak především schopnost poskytnout 

Spojeným státům nefinanční zdroje, a to zázemí (základny)33 a vliv v impériu, a po jeho 

rozpadu už pouze prostřednictvím Britského společenství. Právě strategické výhody 

spojené s faktem, že Británie byla koloniální velmocí, jsou považovány za jeden 

z hlavních důvodů pro odlišení zvláštních vztahů mezi Británií a Spojenými státy 

od ostatních obdobných vztahů, které jsou označovány za výjimečné.34 Jedná se tedy 

o vztah stojící na vzájemném doplňování se, výměně a komunikaci založené na důvěře 

a plynoucí z pocitu kulturní sounáležitosti. To umožnilo oběma státům kontinuální 

spolupráci a zvyk spolupracovat. Například Ruike Xu ve svém článku uvádí, že hledání 

jiného takto blízkého partnera by bylo pro oba státy příliš nákladné.35 

Padesátá léta a Suezská krize 

Ještě v průběhu padesátých let potvrdila Británie svou pozici evropského spojence 

Spojených států. V letech 1954–1955 se výrazně podílela na jednáních, která umožnila 

                                                 
28 McMahonův zákon přivlastňoval hlavní podíl na vývoji jaderných zbraní v rámci projektu Manhattan 

Spojeným státům a zakazoval předávat informace o americkém jaderném výzkumu všem zemím včetně 

svých nejbližších spojenců. 
29 Reynolds, „A ‘Special Relationship’?“ 
30 Matthewsovo memorandum bylo jedním z dokumentů vydaných americkým ministerstvem zahraničí, 

jež definovaly americkou politiku zadržování vůči Sovětskému svazu. 
31 Henry Kissinger, Diplomacy, 1. Touchstone ed, A Touchstone Book (New York, NY: Simon & 

Schuster, 1995). 
32 „My máme mozky, oni mají peníze“; Helen Thomas, „UK intelligence work defends freedom, say spy 

chiefs“, BBC News, 7. listopadu 2015, sek. UK Politics, http://www.bbc.com/news/uk-politics-24847399, 

(Přístup 13.5.2017). 
33 Například se jednalo o dohodu 1940 dohoda a 1963 Polaris  
34 Reynolds, „Rethinking Anglo-American Relations“. 
35 Xu, „Institutionalization, Path Dependence and the Persistence of the Anglo-American Special 

Relationship“. 
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navrácení formální suverenity Západnímu Německu.36 Nicméně v roce 1956 si vztah 

prošel první velkou zkouškou v podobě Suezské krize. Francouzsko-britská invaze byla 

proti mezinárodnímu právu a zároveň kolidovala se sovětskou invazí do Maďarska. 

Zároveň také Británie se Spojenými státy nedostatečně komunikovaly o svých plánech, 

což vedlo k narušení důvěry mezi oběma státy.37 Právě obavy z poškození vztahu ze 

strany premiéra Harolda Macmillana vedly k podepsání Deklarace o společném poslání 

(Declaration of Common Purpose) v roce 1957.38 Podle britského historika Dumbrella 

se ale obě země brzy vzpamatovaly z neshod a J. F. Kennedy s Haroldem Macmillanem 

započali novou éru vztahů, která pokračovala do období po Studené válce.39  

Postupně také vzrůstala závislost Británie na Spojených státech. Podle Henryho 

Kissingera si Británie byla vědoma své závislosti na Spojených státech již před 

Suezskou krizí, i když se stále považovala za velmoc. Právě v období po krizi začal 

Londýn interpretovat „special relationship“ jako prostředek k získání vlivu 

na rozhodnutích Washingtonu.40 Příkladem britského vlivu na americkou politiku je 

Kubánská krize, v níž Británie hrála značnou roli v přesvědčování Spojených států 

k mírovému řešení. Právě vliv ve Washingtonu byl a stále je jedním z hlavních důvodů 

pro kontinuální snahu o udržení blízkých vztahů.41 

Přelom padesátých a šedesátých let: jaderná spolupráce  

Zejména od počátku šedesátých let zejména narůstala kooperace v obranné 

a jaderné oblasti. V roce 1958 byl McMahonův zákon modifikován a obnovená 

spolupráce se projevila součinností na bilaterální obranné smlouvě (Mutual Defence 

Agreement). V padesátých letech probíhaly rozhovory o britském pronájmu jaderných 

systémů Skybolt, ty však nakonec byly nahrazeny systémem jaderných zbraní Polaris. 

Dohoda o prodeji systému Polaris byla podepsána na konferenci v Nassau a vešla 

v platnost v roce 1963. Součástí nákupu byl i souhlas Británie s využitím skotského 

anglického hrabství Fylingdale a skotského zálivu Holy Loch pro jaderné účely.42 Právě 

dohoda o prodeji systému Polaris znamenala významný krok v britsko-amerických 

                                                 
36 Wallace a Phillips, „Reassessing the Special Relationship“, 265. 
37 Dumbrell, A Special Relationship, 54. 
38 Kissinger, Diplomacy, 548. 
39 „Declaration of Common Purpose by the President and the Prime Minister of the United Kingdom.“, 

25. října 1957, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=10941, (Přístup 24. října 2016). 
40 Dumbrell, A Special Relationship, 38. 
41 Ibid., 56–60. 
42 Ibid., 161. 
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vztazích, neboť oba státy se díky této smlouvě zavázaly k dlouhodobé spolupráci 

v jaderné oblasti. 

Šedesátá léta: Velká Británie a její členství v EU 

Konference v Nassau je spojena také s další kapitolou v britsko-amerických 

vztazích. Nassau bylo pro Francii jasným signálem o obnovení úzké spolupráce Británie 

a Spojených států. Washington zároveň od začátku podporoval členství Velké Británie 

v evropské integraci.43 Z tohoto důvodu se Francie obávala, že Británie bude jakýmsi 

„trojským koněm“ Spojených států v Evropě. I proto byla žádost Británie o členství 

v evropských společenstvích v letech 1963 a 1967 zamítnuta. K odstartování 

přístupových rozhovorů došlo až po ukončení působení Charlese de Gaullea 

v prezidentském úřadě. Kromě toho převážně proevropský britský premiér Edward 

Heath nepředstavoval ve francouzských očích takovou „hrozbu“ pro budoucnost 

Evropy.44 Británie nakonec přistoupila do evropských společenství v roce 1973. Premiér 

Heath se soustředil převážně na společnou evropskou zahraniční politiku. Přesto 

pokračovala britsko-americká spolupráce ve zpravodajských službách a na vojenských 

akcích probíhaly bilaterální výměny vojáků.45  

Vliv anglosaských kořenů na britsko-americké vztahy 

Spolupráce J. F. Kennedyho a Harolda Macmillana je ukázkou vlivu společných 

anglosaských kořenů na blízkost britsko-amerických vztahů. Jejich spojenectví bylo 

založeno na kvalitních osobních vztazích a příbuzenských vazbách.46 Kennedyho otec 

například působil na přelomu třicátých a čtyřicátých let jako americký velvyslanec 

v Londýně. Dokladem snahy o velmi úzkou spolupráci je fakt, že Kennedy jmenoval 

svého vzdáleného příbuzného velvyslancem v Británii. Přátelství napomohl 

i Macmillanův z poloviny americký původ a svatba jeho synovce s Kennedyho starší 

sestrou.47 Osobní vztahy obou představitelů a jejich společné anglosaské kořeny byly 

významnými faktory vedoucími k úzkým vztahům mezi oběma státy.  

Historik Dumbrell vztahy mezi Kennedym a Macmillanem nazývá „zlatou érou“ 

britsko-amerických zvláštních vztahů, které nebyly založené na mocenském kalkulu, ale 

                                                 
43 Ibid., 220. 
44 Reynolds, „A ‘Special Relationship’?“, 16. 
45 Wallace a Phillips, „Reassessing the Special Relationship“, 226. 
46 Reynolds, „A ‘Special Relationship’?“, 12. 
47 Dumbrell, A Special Relationship, 57–58. 



   

 

15 

  

na hlubokém vědomí společného poslání a na dlouhodobé spolupráci.48 Jejich vztahy 

byly výjimečné také v osobní rovině ve formě vzájemných konzultací, například během 

již zmíněné Karibské krize. Tyto vztahy však trvaly přibližně pouze tři roky, tedy ne tak 

dlouho a v takové intenzitě, aby mohly být touto prací označeny za vrchol britsko-

amerických zvláštních vztahů. 

Šedesátá léta: ekonomický úpadek Británie a vietnamská válka  

Rozpad britského impéria v šedesátých letech doprovázela v druhé polovině 

šedesátých let akutní krize v platební bilanci a silný propad libry. Británie se musela 

stáhnout z Perského zálivu a Singapuru a vzdát se kontroly nad územím východně od 

Suezského průplavu.49 Úpadek Británie neznamenal výrazné snížení geopolitické 

důležitosti, neboť si zachovala vliv v bývalých koloniích prostřednictvím Britského 

společenství. Právě britská imperiální minulost, ale zároveň zachování vlivu v zemích 

Commonwealthu dodnes představuje její hlavní komparativní výhodu vůči ostatním 

státům, které mají výjimečné vztahy s Washingtonem. Stejně tak přetrvaly dlouhodobé 

společné britsko-americké zájmy. Tyto dvě věci byly pro Spojené státy stěžejní, a proto 

výjimečné vztahy přetrvaly i přes stále zřetelnější asymetrii. 

Británie se odmítla přímo zapojit do války ve Vietnamu. Důvodem byla její špatná 

finanční situace, což dokládá propad libry v roce 1966. Zároveň byla zainteresována ve 

své bývalé kolonii Malajsii (proti Indonésii). Podle Dumbrella za její snahu nezapojovat 

se vojensky mohl i fakt, že spolupředsedala Ženevské konferenci v roce 1954 a cítila tak 

povinnost snahy o mírové řešení. Přesto se Británie zapojila dodáváním zbraní.50  

Sedmdesátá a osmdesátá léta: cesta na vrchol britsko-amerických vztahů 

Podle profesora Dumbrella zlepšení britsko-amerických vztahů napomohlo pouto 

mezi prezidentem Jimmy Carterem a premiérem Jamesem Callaghanem, jež bylo 

kvalitní jak po stránce osobní, tak i díky sdílení společných přesvědčení.51 Například 

v řešení otázky bývalé britské kolonie Rhodesie se projevily jejich stejné názory na 

„détente“ a lidská práva. Vztahy zasažené krizí kvůli Vietnamské válce se opět urovnaly 

na konci sedmdesátých let. Premiér Callaghan, stejně jako premiér Harold Wilson před 

ním, se snažil urovnat britsko-americké vztahy. Byl také jedním z propagátorů teorie 

považující Británii za spojovací most mezi Evropou a Spojenými státy. Washington 

                                                 
48 Ibid., 57–58. 
49 Reynolds, „A ‘Special Relationship’?“, 12. 
50 Dumbrell, A Special Relationship, 82. 
51 Ibid., 56–58. 
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však stále považoval za výhodnějšího spojence sílící Západní Německo než ekonomicky 

upadající Británii. Podle Dumbrella tak společné zájmy obou představitelů vedly k úzké 

spolupráci Velké Británie a Spojených států.52 Profesor David Reynolds naopak tvrdí, 

že po roce 1973 nastal úpadek, který přetrval až do roku 1980 a nástupu Ronalda 

Reagana v roce 1981.53 

Skutečný vrchol nastal v období vlády britské premiérky Margaret Thatcher 

a amerického prezidenta Ronalda Reagana v osmdesátých letech. I přes velmi úzkou 

spolupráci, založenou na dobrých osobních vztazích a časté vzájemné komunikaci 

a spolupráci, se v osmdesátých letech objevily otázky ohledně limitů v britsko-americké 

spolupráci. Do války o Falklandy (1982), se Washington zapojil jen nepřímo formou 

tzv. kyvadlové diplomacie, tedy jako mediátor mezi Argentinou a Británií. Přímé 

zapojení do konfliktu na straně Británie by totiž pro Spojené státy mělo negativní dopad 

na vztahy s Argentinou. Dalším problémem ve vzájemných vztazích byla americká 

invaze do Granady, která proběhla bez konzultací s Británií. Třetím problémem ve 

vzájemných vztazích je bombardování Libye v roce 1986, kdy Británie poskytla své 

základny.54 Ani jeden z nejbližších spojenců nezaručoval bezmeznou loajalitu. Proto lze 

tvrdit, že osobní vztahy nejsou zárukou neomezeného spojenectví. Stejně tak není 

osobní přátelství jedinou podmínkou „special relationship“. I přes některé problémy, 

byly tyto vztahy na všech úrovních spolupráce nejbližší. Zejména z diplomatického 

hlediska došlo k mnoha úspěchům na bilaterální i multilaterální úrovni. Příkladem úzké 

spolupráce jsou „hvězdné války“55 a vyjednávání se Sovětským svazem. Na začátku 

osmdesátých let byla také dohodnuta výměna Polaris za systém Trident. Ten v roce 

1996 nahradil program Polaris. Britská snaha pokračovat v jaderné spolupráci ukázala 

nekončící důvěru v americký jaderný program a naznačila vůli dále dlouhodobě 

spolupracovat se Spojenými státy. Blízkosti Británie a Spojených států napomohla také 

britská ochota podporovat Spojené státy diplomaticky i vojensky. Britské výdaje na 

obranu v osmdesátých letech výrazně převyšovaly evropský průměr.56 Asymetričnost 

britsko-amerického vztahu však již byla naprosto zřejmá.  

                                                 
52 Ibid., 94–98. 
53 Reynolds, „A ‘Special Relationship’?“ 
54 Wallace a Phillips, „Reassessing the Special Relationship“, 266. 
55 Margaret Thatcher původně nesouhlasila se „zero option“ (nulová volba). Hlavní obavou Thatcher bylo 

připoutání USA k Evropě.  
56 Dumbrell, A Special Relationship, 111–16. 
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Britsko-americké vztahy po skončení studené války: Konec zvláštních vztahů? 

S pádem Sovětského svazu a koncem studené války přišla Británie se Spojenými 

státy o hlavní společný cíl. Jednání na bilaterální úrovni nebyla tak pravidelná a nedošlo 

k žádným výrazným úspěchům. Příčinou byly také ne příliš silné vztahy mezi 

prezidentem Bushem a premiérem Majorem. Spojené státy se vydaly cestou 

neokonzervatismu a zároveň se spíše orientovaly na Asii, která procházela rychlým 

ekonomickým a technologickým růstem. Ani prezident Bill Clinton (zvolený 1992) 

nejevil větší zájem o spolupráci s Británií, což dokazuje unilaterálnost amerických akcí 

bez konzultací s Británií, například letecký útok na Irák v roce 1993. Stejně tak téměř 

neprobíhal dialog ohledně politiky vůči Jugoslávii. 57  

Přes snížený počet vzájemných konzultací ujistil prezident Clinton v roce 1994 

Británii, že je vztah „speciální“ pro něj osobně i pro Spojené státy americké. 

Washington se však více než na Británii samotnou zaměřoval na Evropu. 58 Například 

Partnerství pro mír (Partnership For Peace) z roku 1994 či Nová transatlantická agenda 

(New Transatlantic Agenda) z roku 1995 vyjadřovaly důležitost Evropy pro USA. 

Clintonova aktivita v otázce Severního Irska umožnila Washingtonu hluboký vliv 

v britské domácí politice. I přesto, že jsou Irové významnou americkou menšinou, se 

jejich otázce do té doby žádný americký prezident nevěnoval. Prezident Clinton výrazně 

napomohl v řešení irské otázky podpisem Velkopáteční dohody 1998,59 která znamenala 

významný posun v severoirském mírovém procesu.60 Prezident G. W. Bush navázal 

do jisté míry v Clintonově pomoci s řešením irské otázky. Intenzivní zapojování 

do problematiky Irska pokračovalo i v dalších letech a podle profesora Dumbrella bylo 

mimo jiné i výsledkem Blairovy ochoty spolupracovat ve válce proti terorismu a invazi 

do Iráku.61 

 Druhý vrchol zvláštních vztahů: G. W. Bush a Tony Blair  

Na začátku nového tisíciletí již bylo zcela jasné, že si Spojené státy 

s Velkou Británií vyměnily svou úlohu v mezinárodních vztazích a Pax Britannica 

devatenáctého století se s pádem britského impéria proměnilo v Pax Americana. Jestliže 

v polovině dvacátého století byly role obou států zdánlivě vyrovnané, v druhé polovině 

                                                 
57 Ibid., 136. 
58 Ibid., 136. 
59 Velkopáteční dohoda z roku 1998 je základem pro devoluční systém, tedy stanovuje pravomoci 

severoirského parlamentu a stanovovala, že Severní Irsko zůstane součástí UK, dokud se většina obyvatel 

nerozhodne pro opak. 
60 Dumbrell, A Special Relationship, 111–16. 
61 Ibid., 268. 
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dvacátého století se zhoršováním ekonomické situace a ztrátou britských kolonií 

vzrostla asymetričnost vztahů. Tento fakt se nejvíce projevil právě za vlády Tonyho 

Blaira, který se cestou bezmezné loajálnosti vůči Spojeným státům snažil získat vliv ve 

Washingtonu. Za své chování si však v médiích vysloužil přezdívku „pudl“. Nicméně 

fakt, že Británie byla prvním spojencem Spojených států při útoku v Afghánistánu,62 

a vysoká míra spolupráce v postupu proti společnému cíli, byly opět známkou 

zvláštních vztahů.63 

Období G. W. Bushe a Tonyho Blaira je dokonce označováno za další pomyslný 

vrchol vztahu. Je příznačné, že stejně jako u Reagana a Thatcher lze i zde zdůraznit 

osobní vztahy a vzájemnou spolupráci. Teroristický útok z 11. září 2001 a následná 

spolupráce na strategii ve válce proti terorismu vedly k semknutí Velké Británie 

a Spojených států a boj proti terorismu se stal novým společným zájmem a cílem obou 

států. Právě společné poslání a dobré osobní vztahy tak opět vedly k intenzivní 

spolupráci prezidenta Bushe a premiéra Blaira. 

Recese v britsko-amerických vztazích: Gordon Brown a nástup Baracka Obamy 

Po nástupu Gordona Browna na post britského předsedy vlády v červnu 2007 se 

ovšem vztahy opět zhoršily. Brown dal jasně najevo, že nehodlá pokračovat v Blairově 

politice a vymezil se vůči Spojeným státům. Obavy z odsouzení britskými občany byly 

na místě. Průzkum veřejného mínění YouGov v roce 2016, tedy přibližně 10 let po 

Blairově vládě ukázal, že se Britové stavili vůči Blairově politice na Středním východě 

odmítavě a 53 % z nich odpovědělo, že mu jeho konání nikdy neodpustí.64 Chladnost 

a počáteční nejistotu ve vztahu následovalo v roce 2007 při setkání Davida Camerona 

(z funkce lídra opozice) a G. W. Bushe ve Washingtonu ujištění, že vztah pod 

konzervativní vládou zůstane „special“.65 Cameronova slova odrážela i postoj nově 

zvoleného premiéra Browna (labouristická strana). Britové si však nebyli příliš jistí 

návratem ke spolupráci se Spojenými státy. To vyjadřuje i fakt, že červnová 

                                                 
62 Blair si kvůli útoku v Afghánistánu vysloužil rozsáhlý odpor britské veřejnosti vůči své politice. 
63 V červenci 2005 došlo k teroristickému útoku v Londýně, který byl aktem tzv. domácího terorismu, 

jenž zvýraznil rozdíl cílů Velké Británie (prakticky evropských zájmů) a Spojených států, které se v rámci 

protiteroristických opatření věnují především vnější hrozbě. 
64 Luke Chambers, „British public: we will never forgive Tony Blair“, YouGov: What the world thinks, 

25. května 2016, //yougov.co.uk/news/2016/05/25/no-public-appetite-forgiving-blair/,  

(Přístup 10. října 2016). 
65 John Dumbrell, „The US–UK Special Relationship“. 
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Smlouva o vojenské spolupráci (US-UK Defence Trade Cooperation Treaty) byla 

z britské strany přijata se zpožděním.66  

V roce 2008 bylo z Brownovy rétoriky jasné, že změnil směr stejně jako Francie 

či Německo v té době. V projevu během své druhé návštěvy ve Spojených státech 

v dubnu 2008 mluvil jen málo o liberálním intervencionismu, který byl známý z éry 

Tonyho Blaira.67 Naopak navázal na Blairovu řeč z roku 1999 a zdůraznil 

„demokratizující sílu nových technologií v mobilizování síly myšlenek, sdílení hodnot 

a nadějí, které mohou získat srdce a mysl, spíše než vojenská intervence“.68 Neměl 

v úmyslu vrátit se k Blairově stylu jednání, ale vyjádřil podporu a ochotu ke spolupráci 

se Spojenými státy.69  

Neshody byly znát i z projevu republikánského kandidáta na post amerického 

prezidenta Johna McCaina v Londýně (v rámci předvolební kampaně), který zdůraznil 

blízké vztahy, ale vymezil se vůči britskému odporu k americkému střežení makových 

polí v Afghánistánu.70 Postupně však Británie se Spojenými státy společně vyvinuly 

program na přesvědčování afghánských farmářů, aby nepěstovali mák kvůli jeho 

zneužití k výrobě drog.71 

Mezi hlavní problémové otázky v britsko-amerických vztazích řešené za 

Brownovy vlády patří například propuštění podezřelého z bombového útoku v letadle, 

které se v roce 1988 zřítilo v městečku Lockerbie, skotskou vládou. Dalším tématem 

byla ropná havárie firmy British Petroleum (Deep Water Horizon Oil Spill). British 

Petroleum byla americkými soudy obviněna a v roce 2015 rozsudkem donucena zaplatit 

pokutu ve výši 18,7 miliard dolarů americké vládě.72 V oblasti zpravodajských služeb se 

řešila otázka britského občana Garyho McKinnona, muže s Aspergerovým syndromem, 

                                                 
66 „Implementing the UK-US Defense Trade Cooperation Treaty“ (GOV.UK, 4. dubna 2014), 

https://www.gov.uk/government/publications/implementing-the-uk-us-defense-trade-cooperation-treaty, 

(Přístup 9. května 2016). 
67 Liberální intervencionismus je doktrína, která říká, že by liberální státy měly zasáhnout v suverénních 

státech za účelem boje za liberální hodnoty. 
68 Nicholas Watt, „Brown Calls for New Dawn of Collaboration for US and EU“, The Guardian, 19. 

dubna 2008, sek. Politics, http://www.theguardian.com/politics/2008/apr/19/gordonbrown.foreignpolicy, 

(Přístup 27. ledna 2017). 
69 Ibid. 
70 John Dumbrell, „The US–UK Special Relationship“. 
71 Karen DeYoung, „U.S. and Britain Again Target Afghan Poppies“, 8. srpna 2009, 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/07/AR2009080703678.html,  

(Přístup 28. ledna 2017). 
72 Terry Wade a Kristen Hays, „BP reaches $18.7 billion settlement over deadly 2010 spill“, Reuters, 

2. července 2015,  

http://www.reuters.com/article/us-bp-gulfmexico-settlement-idUSKCN0PC1BW20150702, 

 (Přístup 26. února 2017). 
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který byl obviněn z proniknutí do počítačové sítě Pentagonu, o jehož vydání USA 

usilovaly. Jeho stíhání bylo v roce 2012 zastaveno a extradice do USA zablokována.73 

Vztahy mezi premiérem Brownem a prezidentem Obamou nebyly bezmezně 

loajální jako za vlády premiéra Blaira a prezidenta Bushe. Nicméně konzultace, 

deklarace představitelů států, vzájemné dohody a v neposlední řadě kontinuální 

spolupráce v klíčových oblastech jsou znaky zachování blízké spolupráce. Přechod od 

Blaira a Bushe k Obamovi a Brownovi znamenal podle Wallace a Phillipse konec 

návratu („revivalu“) britsko-amerických vztahů. Wallace a Phillips posuzují vztahy na 

základě spolupráce ozbrojených sil, přístupu k technologiím a spolupráci ve 

zpravodajské oblasti v souladu s dohodou UKUSA a poskytnutí vojenských základen 

v Británii i v zámořských oblastech.74 V následující kapitole budou rozebrány vztahy 

v období vlády Baracka Obamy a Davida Camerona v několika rovinách spolupráce.  

 

 

Znaky 1 2 3 4 5 

Anglosaské kořeny, společný jazyk a velmocenská minulost 
 

X X X X 

Osobní sympatie vrcholných představitelů 
   

X X 

Společné krátkodobé cíle 
  

X X X 

Dlouhodobé zájmy a projekty 
 

X X X X 

Jednotná strategie vůči společnému dlouhodobému nepříteli 
 

X X X X 

Časté bilaterální konzultace a schůzky 
   

X X 

Veřejné ujišťování o výjimečnosti vztahu 
 

X X X X 

Sdílení, výměny a vzájemná důvěra 
  

X X X 

Vzájemný vliv 
  

X X X 

Klíčoví spojenci 
   

X X 

Dlouhodobé vztahy (minimálně 4 roky) 
    

X 

Multilaterální spolupráce 
 

X X X X 

Tabulka č. 1: Tabulka znaků výjimečných vztahů, zjištěných z historické zkušenosti  

Znaky, které se musí projevit současně a intenzivně, aby byl daný vztah znázorněn v přiloženém grafu 

odhadované spolupráce na stupnici od 1 do 5;  

2–5 jsou výjimečné vztahy, 

2-3 průměrně výjimečné 

4 vrchol 1 - krátkodobý 

5 vrchol 2 - dlouhodobý   

 

Zdroj: Autorka 

 

  

                                                 
73 „Profile: Gary McKinnon“, BBC News, 14. prosince 2012, sek. UK, http://www.bbc.com/news/uk-

19946902, (Přístup 14. června 2016). 
74 Wallace a Phillips, „Reassessing the Special Relationship“, 263–84. 
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2. Britsko-americká spolupráce v období vlády 

Baracka Obamy a Davida Camerona 

2.1 Diplomatická spolupráce 

V rozhovoru pro The Times s velvyslancem Spojených států Matthewem 

Barzunem z ledna 2017 zaznělo:  

I když Británie přestane být mostem mezi Evropou a Amerikou, představitelé Spojeného 

království i Spojených států budou nadále sedět vedle sebe v Radě bezpečnosti OSN, NATO, 

G20 a G7. I přesto, že je pouhá náhoda, že díky abecedě sedíme vedle sebe, bok po boku 

také pracujeme na tom, aby bylo ve světě více míru a prosperity...jsme ochotni ozvat se a 

bránit stejné věci, a v některých případech za ně i bojovat.75 

Velvyslanec Spojených států takto vyjadřuje základní myšlenku zvláštních vztahů. 

Oba státy intenzivně pracují na šíření demokratických hodnot, na politice založené na 

sdílených zájmech a dosahování cílů na bilaterální i multilaterální úrovni a v rámci 

mezinárodních organizací. Tato kontinuální diplomatická spolupráce je základem 

zvláštních vztahů již od jejich počátku. Proto se tato kapitola bude zabývat otázkou, zda 

i v období vlády premiéra Camerona a prezidenta Obamy Británie se Spojenými státy 

spolupracovaly na bilaterální úrovni a v mezinárodních organizacích. 

2.1.1 Bilaterální spolupráce 

Spojené státy a Velká Británie zmiňují svá partnerství ve strategických plánech 

z let 2010, 2012 i 2015. Podstatným rozdílem v náhledu obou států je britské 

zdůrazňování „výjimečně blízkého spojenectví“ se Spojenými státy ve všech 

strategických plánech.76 Naopak Spojené státy v roce 2010 považovaly za jednoho 

z hlavních partnerů považují „Evropu“.77 V roce 2015 však opět zdůraznily prohloubení 

vztahů s historicky důležitými partnery, mezi něž řadí UK, Francii, Německo, Itálii 

                                                 
75 Rachel Sylvester, „‘The special relationship is bigger than any leader... it’s unbreakable’“, The Times, 

7. ledna 2017, sek. News, https://www.thetimes.co.uk/article/the-special-relationship-is-bigger-than-any-

leader-its-unbreakable-006gmz93w, (Přístup 7. dubna 2016). 
76 „A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy“ (Stationery Office, 2010), 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/national-security-strategy.pdf,  

(Přístup 31. března 2016). 
77 „National Security Strategy 2010“, 2010, http://nssarchive.us/national-security-strategy-2010/,  

(Přístup 29. března 2016). 
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a Kanadu.78 Plán Spojených států z roku 2015 také zmiňuje, že žádný mezinárodní 

problém nemůže být vyřešen bez Spojených států.79 Ty ale potřebují podporu svých 

spojenců.80 Jak Velká Británie, tak USA zdůrazňují, že hrají klíčovou roli ve všech 

mezinárodních organizacích, v nichž působí, a tato spolupráce je pro ně podstatná.  

Mezi hlavní bilaterální vztahy řadí Británie i USA především vztahy s evropskými 

státy, Kanadou a rychle se rozvíjejícími asijskými ekonomikami. Spojené státy zmiňují 

především tzv. obrat do Asie („Asian Pivot/rebalance to Asia“), tedy prohloubení 

vztahů s nejrůznějšími partnery v Asii.81 Vztahy s asijskými zeměmi zdůrazňuje také 

Velká Británie.82 Ta například v roce 2010 přislíbila Indii vytvoření nového 

výjimečného vztahu mezi Indií a Británií („new special relationship“).83 Při návštěvě 

čínského prezidenta Xi Jinpinga v Londýně o pět let později, Británie ujistila i Čínu 

o existenci blízkých vztahů mezi oběma státy.84 Spojené státy dokonce prohlásily Čínu 

za nejdůležitějšího amerického spojence.85 Spojené státy dále přislíbily výjimečné 

vztahy například Indii,86 Kanadě,87 Francii,88 Německu.89  

Ze zmíněných ukázek vyplývá, že se oba státy snaží udržovat a navazovat 

výjimečné, či blízké vztahy s více zeměmi. Jedná se tedy o termín používaný 

k (většinou veřejné) prohlášení daného státu o intenzivnější spolupráci. Při nich lze 

                                                 
78 „National Security Strategy 2015“, 10. února 2015, http://nssarchive.us/national-security-strategy-

2015/, (Přístup 30. března 2016). 
79 Ibid. 
80 „National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015:A Secure and Prosperous 

United Kingdom.“, 2015, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 

attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf,  

(Přístup 30. března 2016). 
81 „National Security Strategy 2015“. 
82 „National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015“. 
83 Dean Nelson, „Ministers to Build a New ‚Special Relationship´ with India“, 7. července 2010, sek. 

News, http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/7877719/Ministers-to-build-a-new-special-

relationship-with-India.html?fb, (Přístup 7. dubna 2016). 
84 David Cameron a Xi Jinping, Joint press conference: David Cameron and President Xi Jinping, 

GOV.UK, 2015, https://www.gov.uk/government/speeches/joint-press-conference-david-cameron-and-

president-xi-jinping, (Přístup 13. května 2016). 
85 Cheng Li, „Assessing U.S.-China relations under the Obama administration“, Brookings, 30. srpna 

2016, https://www.brookings.edu/opinions/ 

assessing-u-s-china-relations-under-the-obama-administration/, (Přístup 17. února 2017). 
86 Gardiner Harris, „President Obama and India’s Modi Forge an Unlikely Friendship“, The New York 

Times, 5. června 2016, sek. Asia Pacific, 

https://www.nytimes.com/2016/06/06/world/asia/india-narendra-modi-obama.html, (Přístup 6. září 2016). 
87 Julie Hirschfeld Davis a Michael D. Shear, „Obama and Canada’s Justin Trudeau Promote Ties and 

Climate Plan“, The New York Times, 10. března 2016, sek. Americas, https://www.nytimes.com/ 

2016/03/11/world/americas/obama-trudeau-canada-climate-change.html, (Přístup 9. září 2016). 
88 Angelique Chrisafis, „Barack Obama and François Hollande: New Style, Same Substance“, The 

Guardian, 17. května 2012, sek. World news, http://www.theguardian.com/world/2012/may/17/barack-

obama-francois-hollande-new-style, (Přístup 16. března 2017). 
89 President Obama And Chancellor Merkel’s Full 2016 Press Conference, 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=UoFgnQQzqYU, (Přístup 2. dubna 2017). 
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sledovat použití termínu „special relationship“, „close relationship“, „exceptional 

relationship“ či „outstanding relationship“.90 Použitím těchto termínů se však ani Velká 

Británie ani Spojené státy nesnaží zcela marginalizovat ostatní obdobné vztahy. 

Konkrétní náplň termínu má však různý rozsah. Britsko-americké vztahy tedy jsou 

výjimečné, protože si to státy stále přejí a ujišťují o této skutečnosti sebe navzájem 

i veřejnost. 

 Spojené státy tak mají i v Evropě více klíčových partnerů, jejichž pořadí se může 

lišit. Vždy záleží na povaze problému, který státy řeší. Francie je například ochotnější 

vyslat své jednotky do vojenských konfliktů než Německo. Spolu s Německem je však 

hlavním partnerem Spojených států v rámci Evropské unie a oba státy jsou členy 

eurozóny. Velká Británie naopak není členem eurozóny a na základě smluv se 

Spojenými státy, jež jsou zmíněny dále, spolupracuje v bezpečnostních a vojenských 

otázkách. Proto Spojené státy i Velká Británie spolupracují na dobré úrovni s různými 

státy. Tato strategická partnerství lze určit podle reálné spolupráce (obsahu pojmu)91 

a prostřednictvím diplomatických nástrojů a gest (forma pojmu). Následují část 

rozebere některé příklady diplomatických nástrojů – telefonáty, návštěvy a summity, 

tedy jednání. Za gesta lze považovat zmíněná ujišťování o výjimečnosti vztahů. 

Telefonáty 

Společné telefonáty jsou jedním z hlavních diplomatických nástrojů mezi 

vrcholnými představiteli států. Vzhledem k vzdálenosti a existenci dalších zahraničně-

politických i domácích priorit není možné jednat o společných tématech vždy osobně. 

Telefonáty jsou tak již od počátku důležitou formou komunikace sloužící k projednání 

důležitých témat či k nástinu dalšího směru zahraničně-politické spolupráce. Příkladem 

důležitosti telefonních rozhovorů v diplomatické praxi je Obamův telefonát íránskému 

premiérovi Hassanovi Rouhanimu, který byl prvním telefonátem s Iránským vrcholným 

představitelem od roku 1979. Prostřednictvím rozhovoru prezident Obama vyjádřil 

snahu spolupracovat na dosažení smlouvy omezující íránský jaderný program. Stejně 

tak učinil i premiér Cameron, který v rámci P5+1 vyjednával s Íránem smlouvu.92  

                                                 
90 Zde je nutné připomenout, že tato práce počítá s existencí mnoha zvláštních vztahů na obou stranách. 

Není cílem vyloučit výjimečnost ostatních vztahů obou států. 
91 To je obsahem dalších podkapitol. 
92 Jeff Mason a Louis Charbonneau, „Obama, Iran’s Rouhani hold historic phone call“, Reuters, 28. září 

2013, http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-iran-idUSBRE98Q16S20130928, (Přístup 22. února 

2017). 
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První hovory prezidenta Obamy po nástupu do funkce v lednu 2009 směřovaly 

k prezidentu Palestiny Mohamedu Abbásovi a poté izraelskému premiérovi 

Ehudu Olmertovi. Tak naznačil nejen snahu o dosažení příměří ve svém volebním 

období, ale i zájem o řešení izraelsko-palestinského konfliktu krátce po konfliktu 

v Gaze.93 Ještě za vlády Cameronova předchůdce Gordona Browna tak prezident 

upřednostnil projev zájmu na řešení konfliktu před ujišťováním svých spojenců 

o blízkosti jejich přátelství. Zároveň tak dal najevo, že nechce pokračovat v politice 

a úzkém spojenectví svého předchůdce George W. Bushe a britského premiéra Tonyho 

Blaira. Prezident tak naznačil svoji pragmatičnost v řešení problémů i hledání spojenců. 

Naopak první telefonát Davida Camerona po zvolení do funkce premiéra, proběhl 

s prezidentem Barackem Obamou. Prezident Obama pogratuloval Cameronovi, 

vyzdvihl výjimečnost britsko-amerických vztahů a pozval nově zvoleného premiéra 

s manželkou na návštěvu do Bílého domu.94 

Dalším příkladem je britsko-americký telefonát v listopadu 2012. V prvním 

transatlantickém telefonátu po amerických prezidentských volbách, pogratuloval David 

Cameron prezidentu Obamovi ke znovuzvolení. Dále podle mluvčího premiéra, označil 

Obama vztah za „outstanding relationship“. V rozhovoru zmínili také další významná 

témata, například řešení situace v Sýrii a Libyi. Prezident Obama také zdůraznil nutnost 

spolupráce na TTIP v následujícím roce, kdy Británie přebrala předsednictví 

v organizaci G-8, čemuž předcházela jednání o tomto tématu na konferenci G-8 v Camp 

Davidu.95 

Kromě gratulačních telefonátů spolu oba představitelé pravidelně komunikují96 

a projednávají zahraničně-politické otázky a plány. Příkladem je telefonát z 8. března 

2011, kdy se premiér s prezidentem shodli na nutnosti ukončení brutality, násilí 

a odchodu Muammara Kaddáfího. Mluvili také o možnostech dalšího postupu v Libyi 

                                                 
93 Robert Farley, „One of Obama’s first calls was to Palestinian leader, and Israeli leader“, politifact, 

2009, http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2009/may/08/chain-email/one-obamas-first-

calls-was-palestinian-leader-and-/, (Přístup 23. května 2016);  

Jeff Zeleny, „President Obama’s First Day“, The Caucus, 2009, 

https://thecaucus.blogs.nytimes.com/2009/01/21/reporting-for-duty/, (Přístup 23. května 2016); 

Oliver Burkeman a Ed Pilkington, „Obama - the First 100 Hours“, The Guardian, 24. ledna 2009, sek. US 

news, http://www.theguardian.com/world/2009/jan/24/barack-obama-inauguration,  

(Přístup 23. května 2016). 
94 John F. Burns, „Cameron Takes Over as British Premier After Brown Resigns - NYTimes.com“, The 

New York Times, 12. května 2010, sek. A1, http://www.nytimes.com/2010/05/12/ 

world/europe/12britain.html?pagewanted=all, (Přístup 26. května 2016). 
95 Rowena Mason, „Barack Obama Phones David Cameron for ‚Five Minute´ Chat“, 8. listopadu 2012, 

sek. World, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/9664874/Barack-Obama-phones-

David-Cameron-for-five-minute-chat.html, (Přístup 3. dubna 2016). 
96 Nebylo možné zjistit, jak často. 
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od humanitární asistence, přes embargo na dovoz zbraní po bezletovou zónu. Zároveň 

také projednávali situaci v Egyptě a vojenskou kampaň v Afghánistánu. 

V dalším rozhovoru, ze dne 16. ledna 2014, projednávali prezident Obama 

s premiérem Cameronem například pokrok v Ženevských mírových jednáních o Sýrii, 

bezpečnostní situaci v Afghánistánu před prezidentskými volbami, pokrok v jednáních 

o dohodě v Severním Irsku nebo spolupráci zpravodajských služeb.97 

V prvním rozhovoru po britském Referendu o Evropské unii 24. června 2016, 

ocenil prezident Obama premiéra Camerona za jeho jednání v mnoha záležitostech 

a projednali výsledky referenda. Prezident Obama se již při své návštěvě v dubnu 2016 

vyjádřil proti tzv. Brexitu.98 Britský premiér dále volal také s vrchními představiteli EU 

a dalšími evropskými lídry včetně kancléřky Merkel a prezidenta Hollandea, kterým 

poděkoval za podporu v nadcházejícím vyjednávacím procesu o vystoupení Británie 

z Evropské unie.99 A tak stejně jako po referendu o nezávislosti Skotska v červnu 2014, 

tak i v červnu 2016 se americký prezident znovu vyjádřil k vnitřním záležitostem Velké 

Británie. Tehdy k otázce Skotska například řekl, že „silné a jednotné Spojené království 

je jedním z nejbližších spojenců, které kdy Spojené státy měly“.100  

Poslední telefonát prezidenta Obamy ve funkci prezidenta směřoval k německé 

kancléřce Merkel, kterou ocenil za výjimečné vůdčí schopnosti.101 Právě Německo bylo 

také poslední prezidentovou zahraniční destinací.102 Obama tak zdůraznil klíčovou roli 

Německa jako hlavního evropského spojence. 

Není možné dohledat, jak často se oba státníci kontaktují a s jakou četností dané 

otázky projednávají, ani nejsou k dispozici celé přepisy jejich rozhovorů. Z uvedených 

příkladů je však zřejmé, že oba státníci touto cestou pravidelně 

spolupracují konzultováním společných otázek. 

                                                 
97 „PM phone call with Barack Obama“, GOV.UK, 16. ledna 2014, 

https://www.gov.uk/government/news/pm-phone-call-with-barack-obama, (Přístup 14. dubna 2017). 
98 Rowena Mason a Anushka Asthana, „Barack Obama: Brexit Would Put UK ‚Back of the Queue´ for 

Trade Talks“, The Guardian, 22. dubna 2016, sek. Politics, http://www.theguardian.com/politics/ 

2016/apr/22/barack-obama-brexit-uk-back-of-queue-for-trade-talks, (Přístup 30. května 2017). 
99 „PM calls with President Obama and European leaders: 24 June 2016“, GOV.UK, 24. června 2016, 

https://www.gov.uk/government/news/pm-calls-with-president-obama-and-european-leaders-24-june-

2016, (Přístup 31. května 2017). 
100 Brian Taylor, „Scottish Independence: Barack Obama Backs ‚Strong and United´ UK“, BBC News, 5. 

června 2014, sek. Scotland politics, http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-27713327, 

(Přístup 26. ledna 2017). 
101 Kate Samuelson, „Obama’s Final Phone Call as President Was With Angela Merkel“, Time, 20. ledna 

2017, http://time.com/4640803/barack-obama-angela-merkel/, (Přístup 26. dubna 2017). 
102 Ibid. 
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Zahraniční návštěvy 

Zahraniční návštěvy jsou dalším možným ukazatelem diplomatické spolupráce. 

Při srovnání návštěv britských premiérů Tonyho Blaira a Davida Camerona ve 

Spojených státech zjistíme, že počet oficiálních i soukromých návštěv premiéra Blaira 

byl v porovnání s premiérem Cameronem mnohem vyšší (12:4). Počet setkání Tonyho 

Blaira s americkým prezidentem na summitech ve Spojených státech byl také vyšší 

(6:4). Naopak porovnáním počtu návštěv prezidenta Bushe a prezidenta Obamy 

v Londýně zjistíme, že vrchol zvláštních vztahů v období Bushe a Blaira, je co do počtu 

návštěv amerického prezidenta v Británii srovnatelný s obdobím Obamy a Camerona. 

Oba američtí prezidenti navštívili Británii celkem pětkrát, z toho celkem třikrát na 

oficiální návštěvě a dvakrát na summitu (NATO/G7/G8).103 Z uvedených čísel vyplývá, 

že premiér Blair byl důležitějším partnerem Spojených států v řešení otázek. Právě 

společné zájmy a plány na řešení jednotlivých otázek vedly k větší spolupráci Tonyho 

Blaira s americkými prezidenty. 

Zajímavé je také srovnání posledních destinací prezidenta Spojených států. 

Prezidenti Bill Clinton a George W. Bush na rozdíl od prezidenta Baracka Obamy se 

rozloučili s Evropou z Británie, naopak prezident Obama si vybral jako poslední zemi 

v Evropě Německo. Právě poslední místo návštěvy je projevem speciální náklonnosti. 

Důkazem tohoto tvrzení je Obamovo prohlášení: „V Německu se setkám s kancléřkou 

Merkel, která byla posledních osm let pravděpodobně mým největším spojencem.“ 104 

 Dále můžeme počet návštěv v Británii srovnat s návštěvami u dalších dvou 

hlavních evropských spojenců Spojených států – Francie a Německa. V obou z těchto 

zemí byl prezident Obama celkem šestkrát oproti pěti návštěvám v Británii. Tato čísla 

jsou téměř srovnatelná a nevypovídají příliš o větší důležitosti jednoho ze států. 

Při všech zmíněných návštěvách, konferencích a bilaterálních jednáních se oba 

státníci ujišťovali o výjimečnosti vztahů.105 Tato tvrzení vypovídají o snaze obou států 

udržovat zvláštní vztahy alespoň po formální stránce. Zda je tato myšlenka naplňována 

i reálně, je předmětem dalších podkapitol.  

                                                 
103 Zahrnuty jsou veškeré návštěvy podniknuté během období vlády. Tedy v daném období se jedná vždy 

o dvě návštěvy. 
104 Nick Allen, „Barack Obama Delivers Parting Snub to Special Relationship with Britain by Naming 

Angela Merkel His ‚Closest Partner´“, The Telegraph, 14. listopadu 2016, 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/14/barack-obama-delivers-parting-snub-to-special-

relationship-with/, (Přístup 6. března 2017). 
105 Oficiální návštěvy prezidenta Obamy v Londýně proběhly 5/2011 a 4/2016. Oficiální návštěvy 

premiéra Camerona se uskutečnily 7/2010, 3/2012, 1/2015. 
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2.1.2 Spolupráce v mezinárodních organizacích 

Británie i Spojené státy jsou členy Rady bezpečnosti OSN, OSN, NATO, G8 

a G20.106 V rámci jednání jednotlivých organizací spolupracují na bilaterální 

i multilaterální úrovni. Kromě bezpečnostních cílů zmíněných v následujících 

podkapitolách se oba státy společně podílejí na řešení dalších problémů. Tyto otázky 

jsou současně zmiňovány ve strategických plánech obou zemí.  

Jsou jimi například boj proti změně klimatu a důležitost dosažení Pařížské 

dohody,107proti nemocím typu ebola, boj za lidská práva, pokrok v rozvojových cílech 

milénia či pomoc po přírodních katastrofách (zemětřesení na Haiti, tsunami v Japonsku, 

tajfun na Filipínách). Zdůrazňují také podporu ekonomického růstu, zotavování 

z Ekonomické krize nebo smlouvu TTIP (Spojené státy také TPP).108  

Příklady spolupráce v mezinárodních organizacích 

Summit NATO ve Walesu 9/2014  

V září 2014 ve Walesu se konal summit, jež byl podle mnohých vyjádření 

nejdůležitějším summitem NATO od konce Studené války.109 Prezident Obama tak byl 

prvním americkým prezidentem, který navštívil Wales. Ještě před samotným summitem 

navštívil prezident Obama spolu s premiérem Cameronem jednu ze škol, jež se zapojila 

do projektu, který dal studentům příležitost, aby napsali vzkazy představitelům NATO 

s odpovědí na otázku, co by si přáli, aby se ve světě změnilo, než dospějí. To je 

příkladem, že oba představitelé tak spolupracují i na projektech zaměřených na mladší 

generace.110  

Hlavními otázkami summitu byly situace na Ukrajině a politika vůči Rusku po 

anexi Krymu a zapojení NATO ve válkách v Afghánistánu a proti ISIL, v neposlední 

řadě také příspěvky do rozpočtu NATO.111 Oba představitelé shodně požadovali 

společný postup proti Islámskému státu v době, kdy byl zabit americký zajatec 

a Islámský stát vyhrožoval vraždou britského zajatce, a ve všech dalších hlavních 

                                                 
106 „National Security Strategy 2015“. 
107 Pařížská dohoda byla podepsána 12. prosince 2015. Obsahuje cíle, které musí jednotlivé státy plnit, 

aby zabránily nadměrné změně klimatu.  
108 „National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015“. 
109 „President Barack Obama Arrives in Wales Ahead of Nato Summit“, BBC News, 3. září 2014, sek. 

South East Wales, http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-east-wales-29036492,  

(Přístup 19. září 2016). 
110 Ibid.; Dále rozebráno v kapitole „kulturní spolupráce“.  
111 Remarks by President Obama at NATO Summit Press Conference, 5. září 2014, 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/05/remarks-president-obama-nato-

summit-press-conference, (Přístup 13. dubna 2016). 



   

 

28 

  

otázkách summitu. Británie pak přislíbila zachování minimálně dvouprocentního 

příspěvku do rozpočtu NATO.112 Oba státy tedy mají zájem na spolupráci 

v konzultacích společných bezpečnostních problémů v rámci NATO,113 nicméně 

jednání o problémech mají především multilaterální charakter. 

Spolupráce v rámci OSN 

Spolupráce v rámci OSN probíhá nejen v samotné Radě bezpečnosti, která je 

zmíněna v následující podkapitole, ale také v plnění globálních cílů a v pomoci ve 

třetím světě. Například v roce 2011 obě země uzavřely bilaterální smlouvu o spolupráci 

na dosažení globálních cílů. Zvláštní vztahy zde vystihuje společné prohlášení obou 

států, v němž se uvádí, že globální rozvojové cíle představují společné zájmy a hodnoty 

obou států.114 Právě tyto faktory ovlivňují, zda spolu oba státy v jednotlivých otázkách 

spolupracují. Díky společným hodnotám se oba státy dále podílejí na dalších 

vojenských i nevojenských operacích zmíněných výše včetně rozvojové pomoci 

či peacekeepingových operací.  

Dalším příkladem je Pařížská dohoda o změně klimatu, která je ukázkou důrazu 

na multilaterální spolupráci k dosažení společného cíle. Na tiskové konferenci premiéra 

Camerona a prezidenta Obamy v dubnu 2016 prezident Obama zmínil, že oba státy 

společně s více než sto-padesáti státy světa napomohly vzniku první globální a závazné 

smlouvy o změně klimatu.115 Toto tvrzení je pravdivé, neboť obě země se významně 

podílely na dosažení dohody. Jednání však opět probíhala především na multilaterální 

úrovni bez výrazného vedení a v rovině bilaterální s různými partnery. Spojené státy 

například v období před uzavřením dohody spolupracovaly s Čínou, s níž se dohodly na 

snížení množství skleníkových plynů.116 Naopak Cameron byl jedním z hlavních 

představitelů zastupujících Evropskou unii, který vedl jednání převážně s představiteli 

                                                 
112 „We will not be cowed by barbaric killers“, The Times, 4. září 2014, 

https://www.thetimes.co.uk/article/ 

we-will-not-be-cowed-by-barbaric-killers-dhkhvgsfsxd, (Přístup 28. června 2016). 
113 Podrobněji v kapitole „bezpečnostní spolupráce a jaderné zbraně“. 
114 „The US - UK Partnership for Global Development“, květen 2011, https://www.gov.uk/government/ 

uploads/system/uploads/attachment_data/file/67491/US-UK-Global-Development-Fact-Sheet.pdf, 

(Přístup 19. března 2016). 
115 Remarks by the President Obama and Prime Minister Cameron in Joint Press Conference, 22. dubna 

2016, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/22/remarks-president-obama-and-

prime-minister-cameron-joint-press, (Přístup 21. března 2017). 
116 „Cameron and Obama have shown that co-operation on climate change works“, Inside track, 22. 

dubna 2016, https://greenallianceblog.org.uk/2016/04/22/cameron-and-obama-have-shown-that-co-

operation-on-climate-change-works/, (Přístup 23. dubna 2017). 
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Unie. Nejedná se tedy o bilaterální spolupráci Británie a Spojených států, ale je zde opět 

výrazná multilaterální forma spolupráce, v níž oba státy mají vedoucí postavení. 

Příklady spolupráce v G7, G8 a G20 

Summity na úrovni G7, G8 a G20 slouží jako platforma, na níž největší 

ekonomiky světa projednávají globální problémy. Tyto summity jsou primárně 

multilaterální formou spolupráce. Uvedené příklady však ukazují, že jsou také 

příležitostí pro bilaterální jednání členských států. 

První velký summit G8/G20, na kterém se prezident Obama s premiérem 

Cameronem setkali, se konal v červnu 2010 v Kanadě. Hlavní náplní jejich bilaterálního 

jednání byla havárie britské ropné firmy British Petroleum v Mexickém zálivu. Británie 

se obávala příliš přísných následků pro tuto firmu. Premiér Cameron na adresu firmy 

řekl, že je v zájmu Velké Británie i Spojených států, aby firma nadále prosperovala, 

neboť zaměstnává více lidí v USA než Británii a její podíly vlastní mnoho Američanů. 

Na multilaterální úrovni byly hlavními tématy situace v Afghánistánu, Íránu, Severní 

Koreje a na Středním východě a úsporná opatření v Evropě.117 Velká Británie se 

Spojenými státy tak využily možnost setkání pro řešení společného britsko-amerického 

problému a zároveň projednání nosných témat summitu předem. Otázka firmy British 

Petroleum zároveň odkazuje na propojenost obou zemí v ekonomické oblasti. 

Britsko-americké jednání na summitu G20 v září 2013 v Petrohradě je dalším 

typem spolupráce obou států. V otázce diskriminačních zákonů118 v Rusku se premiér 

Cameron s prezidentem Obamou dohodli na společném vyvinutí tlaku na ruského 

prezidenta Vladimira Putina kvůli represím vůči LGBT komunitě. Obama však zrušil 

bilaterální setkání s Putinem, z toho důvodu, že Rusko udělilo v srpnu 2013 azyl 

Edwardu Snowdenovi. Premiér Cameron tak získal hlavní pozici v jednání s Putinem 

o otázce zákonů a situaci na Ukrajině.119 Na summitu v Petrohradu tak britský premiér 

do jisté míry zastoupil Spojené státy v rozhovorech s Ruskem a jednal v souladu 

s postupem domluveným s prezidentem Obamou. 

V listopadu 2014 se konal summit G20 v Austrálii, který byl tentokrát především 

ukázkou multilaterální spolupráce. Premiér Cameron například o summitu prohlásil, že 

                                                 
117 „UK’s Cameron, Obama to talk BP at G8/G20 summit“, Reuters, 23. června 2010, 

http://www.reuters.com/article/us-bp-cameron-g-idUSTRE65M21920100623, (Přístup 26. února 2016); 

„G20 Toronto Summit Declaration“, 2010,  

https://www.oecd.org/g20/summits/toronto/g20-declaration.pdf, (Přístup 7. dubna 2016). 
118 Zákon zakazující propagandu netradičních sexuálních vztahů mezi menšinami.  
119 Edward Snowden je dále zmíněn v kapitole o zpravodajských službách. 
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vyslal jasnou zprávu Vladimíru Putinovi o jednotě Evropské unie se Spojenými státy 

v řešení Ukrajinské krize. Ta byla také předmětem jednání premiéra Camerona, 

prezidenta Obamy a dalších evropských vrcholných představitelů na setkání v Bruselu, 

jež summitu v Brisbane předcházelo. Summit se dále zabýval smlouvou TTIP, kterou 

premiér Cameron podpořil.120 Summit v Brisbane je tak především příkladem 

multilaterální spolupráce, v níž Británie zastupovala EU. To je dáno mimo jiné typem 

problému, neboť sankce, vzhledem k členství Británie v EU, ani nemohou být 

bilaterální otázkou Británie a USA.  

Na tiskové konferenci G7 v červnu 2015 v Německu zmínil prezident Obama 

důležitost členství Británie v EU jako nejbližšího spojence USA v řešení mnoha 

kritických otázek. Právě tato slova jsou podstatná. Oba státy skutečně spolupracují 

v mnoha kritických otázkách. Ujišťují se o vzájemné spolupráci a často spolu jednají. 

V mnoha otázkách však každý ze států spolupracuje více na multilaterální úrovni 

a s dalšími spojenci. Blízkost vztahů ale vystihují jednání na bilaterální úrovni, jež 

summity doprovázejí. Touto formou oba nejvyšší představitelé konzultují důležité 

otázky v soukromí. Na tomto summitu v Německu jednali především o nutnosti 

společně pokračovat v sankcích vůči Rusku a o situaci ve válce proti ISIL.121 

Závěr 

Analýzou bilaterální úrovně vztahů docházíme k závěru, že Spojené státy 

s Británií spolupracují na řešení běžných otázek. Také se přesvědčují o výjimečnosti 

vztahů. Nicméně z vyjádření prezidenta Obamy, jeho volby místa pro poslední návštěvu 

a posledního telefonátu z postu prezidenta vyplývá, že Německo bylo v období vlády 

Baracka Obamy hlavním klíčovým spojencem USA v Evropě.  

V mezinárodních organizacích Británie s USA spolupracují na bilaterální 

i multilaterální úrovni. Při britsko-amerických rozhovorech jednají o klíčových otázkách 

a domlouvají se na společném postupu při jejich řešení. Obě země však kladou důraz na 

multilaterální rovinu spolupráce. To je způsobeno především množstvím ekonomických 

témat, která nelze řešit v izolaci obou států od ostatních. Británie jako člen EU nemůže 

jednat v ekonomických otázkách zcela nezávisle, proto jedná především skrz EU, a ne 

                                                 
120 David Cameron press conference G20, Brisbane, Australia, GOV.UK, 16. listopadu 2014, 

https://www.gov.uk/government/speeches/david-cameron-press-conference-g20-brisbane-australia, 

(Přístup 26. května 2016). 
121 G7: Statement by David Cameron and Barack Obama, GOV.UK, 8. června 2015, 

https://www.gov.uk/government/speeches/g7-statement-by-david-cameron-and-barack-obama, 

(Přístup 7. června 2017). 
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pouze se Spojenými státy. Obama s Cameronem však nepreferují bilaterální formu ani 

v případech, kdy mají možnost takto spolupracovat, například v otázce Pařížské dohody. 

Vybrané ukázky britsko-americké spolupráce tak podtrhují slova prezidenta Obamy, že 

Spojené státy považují Británii za klíčového spojence pouze v určitých otázkách.  

2.2 Bezpečnostní spolupráce a spolupráce v oblasti jaderných 

zbraní  

2.2.1 Obrana a vojenské záležitosti 

Na tiskové konferenci prezidenta Obamy a premiéra Camerona v Londýně 

22. dubna 2016 Obama řekl:  

Musíme pokračovat v investování do NATO, abychom plnili naše zámořské závazky od 

Afghánistánu až po Egejské moře. Musíme vyřešit konflikt na Ukrajině a znovu ujistit 

spojence, kteří jsou pochopitelně znepokojeni ruskou agresí. Všichni spojenci NATO by 

měli přispívat 2 % HDP na obranu, stejně jako to David zajistil zde v Británii.122 

Podle profesora Dumbrella je spolupráce v oblasti obrany jednou ze dvou 

klíčových oblastí britsko-amerických vztahů, které přežily konec Studené války. 

Druhou jsou pak zpravodajské služby.123 Obě země ztratily společného nepřítele 

v podobě Sovětského svazu, jež byl hlavní podstatou jejich studenoválečného zvláštního 

vztahu. Přesto však jejich spolupráce přetrvala díky stejným dílčím cílům a hodnotám. 

Mezinárodní smlouvy (například UKUSA) pak vedly k vytvoření určité míry 

propojenosti institucí a vzájemné důvěry. V strategickém plánu z roku 2010 Velká 

Británie uvedla, že britsko-americké obranné, bezpečnostní a zpravodajské vztahy jsou 

výjimečně blízké.124 Je však otázkou, do jaké míry toto tvrzení odpovídá realitě. 

Dochází k dominantním akcím známým z doby G. W. Bushe a Tonyho Blaira, které 

tvořily vrchol zvláštních vztahů, nebo se spíše jedná o průměrnou spolupráci blízkých 

spojenců?  

Hlavní bezpečnostní cíle 

Cíle a zájmy Velké Británie a Spojených států jsou zmíněny ve strategických 

obranných plánech (2010, 2012, 2015). Mezi hlavní bezpečnostní cíle obou států patří 

                                                 
122 Remarks by the President Obama and Prime Minister Cameron in Joint Press Conference. 
123 Dumbrell, A Special Relationship, 184. 
124 „A Strong Britain in an Age of Uncertainty“. 
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zabránit Íránu, Severní Koreji a dalším zemím ve vývoji a šíření jaderných zbraní. Dále 

usilují o dosažení stability a prosperity na Středním východě a o potlačování 

teroristických a jiných extremistických skupin. Oba státy se také angažují ve východní 

Evropě, kde usilují o ochranu a podporu svých východních partnerů vůči ruské expanzi. 

V zájmu obou států je také aktivní členství v mezinárodních organizacích. Spojené státy 

i Velká Británie dlouhodobě přispívají nad 2 % HDP do rozpočtu NATO.125 Vezmeme-

li v úvahu peacekeepingové operace, Spojené státy byly na prvním místě v jejich 

financování a Británie v letech 2010-2016 na třetím až šestém.126 

Vybrané bezpečnostní problémy 

Příspěvky do rozpočtu NATO 

Spolupráce v rámci NATO byla zasažena snahou Británie snížit příspěvky do 

rozpočtu organizace. V historicky prvním komplexním plánu Silná Británie v nejisté 

době („A Strong Britain in an Age of Uncertainty“) z října 2010 Británie uvádí, že bude 

pokračovat v aktivní roli v NATO a formování mezinárodního práva.127 Kvůli 

hospodářské krizi a následným škrtům v rozpočtu se předpokládalo, že by do roku 2020 

mohla snížit příspěvek do NATO až na 1.6 % HDP.128 To pochopitelně vyvolalo nevoli 

ve Washingtonu. Prezident Obama například v únoru 2015 varoval Londýn, že pokud 

bude snižovat příspěvek, oslabí tím NATO jako takové a ovlivní další jeho členy, kteří 

i v současné době přispívají méně než 2 %.129 Ve strategickém plánu z roku 2015 tedy 

Británie díky příznivému hospodářskému růstu přislíbila příspěvek ve výši 2 %.130 

V březnu 2016 ale prezident Obama opět kritizoval Británii nejen za nízké příspěvky, 

ale i za nedostatečné zapojení do situace po pádu Muammara Kaddafího v Libyi.131 

                                                 
125 Ibid. 
126 Ibid.; „Financing peacekeeping. United Nations Peacekeeping“, http://www.un.org/en/peacekeeping/ 

operations/financing.shtml, (Přístup 13. dubna 2017). 
127 „A Strong Britain in an Age of Uncertainty“. 
128 Ibid. 
129 Ben Farmer, „Obama to Cameron: Maintain UK Defence Spending or Weaken Nato“, 10. února 2015, 

sek. World, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/11403519/Obama-to-Cameron-

maintain-UK-defence-spending-or-weaken-Nato.html, (Přístup 22. února 2016). 
130 „Single departmental plan: 2015 to 2020“, GOV.UK, https://www.gov.uk/government/ 

publications/mod-single-departmental-plan-2015-to-2020/single-departmental-plan-2015-to-2020, 

(Přístup 4. dubna 2017); „2% defence spending target will be met thanks to combination of real-terms 

increases and accounting rules changes“, RUSI, 3. srpna 2015, 

https://rusi.org/rusi-news/2-defence-spending-target-will-be-met-thanks-combination-real-terms-

increases-and, (Přístup 16. ledna 2016);  

„A Strong Britain in an Age of Uncertainty“. 
131 Michael White, „Is Barack Obama Right to Criticise Nato’s Free Riders? Of Course He Is“, The 

Guardian, 11. března 2016, sek. US news, 

http://www.theguardian.com/us-news/blog/2016/mar/11/barack-obama-right-criticise-natos-free-riders-

course-he-is, (Přístup 10. června 2016). 
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Sýrie, Irák a válka proti ISIL 

Sýrie 

Nespokojenost s režimem Bašára al-Asada vedla k nepokojům a pokusům o jeho 

svržení při tzv. Arabském jaru v roce 2011. Násilné potlačení demonstrací vedlo až 

k občanské válce. 

Vzhledem k zhoršující se situaci, která přispěla k migrační krizi, bylo nutné do 

situace v Sýrii zasáhnout. Na summitu G8 v Severním Irsku v roce 2013 se lídři shodli 

na nutnosti zahájit mírová jednání v Ženevě. Premiér Cameron varoval, aby se 

neopakovala situace z Iráku a vyzval k zachování současné vlády, dokud nebude 

nalezena alternativa přijatelná pro všechny strany.132 Ženevská mírová jednání byla 

zahájena v roce 2013 a do června 2016 se konaly celkem tři konference. Ženevských 

jednání o příměří se účastní syrští vládní představitelé, opozice a členové Rady 

bezpečnosti OSN. Vzhledem k rozdílným zájmům všech stran jsou mírová jednání 

problematická. Velká Británie spolupracuje se Spojenými státy v rámci Rady 

bezpečnosti a prostřednictvím bilaterálních konzultací.133 Důvodem ke spolupráci jsou 

tedy společné zájmy a postoje, a společné členství v Radě bezpečnosti OSN, které je 

pozůstatkem historického vývoje. 

V průběhu roku 2013 se zjistilo, že od března do srpna 2013 byly v Sýrii 

několikrát použity chemické zbraně. Z jejich použití byl obviněn syrský prezident Bašár 

al-Asad. UNHCR později prokázala, že se skutečně jednalo o typ zbraní, které vlastní 

syrská armáda.134 Prezident Obama reagoval výzvou k zásahu do války. To však vedlo 

ke krizi v britsko-amerických vztazích, která nastala na přelomu srpna a září 2013.135  

Premiér Cameron se sice rozhodl zasáhnout v Sýrii spolu se Spojenými státy. 

Chtěl ale získat pro vyslání jednotek do Sýrie podporu parlamentu.136 K tomu ho vedly 

především zkušenosti z minulých intervencí, kdy Británie po boku Spojených států 

vstoupila do nekonečných a často poměrně bezvýsledných bojů. Zatímco premiér Tony 

Blair následoval doktrínu liberálního intervencionismu například v Iráku 

a Afghánistánu, díky čemuž byl hlavním spojencem Spojených států amerických, 

                                                 
132 „G8 Backs Urgent Syria Peace Talks in Geneva“, BBC News, 18. června 2016, sek. Middle East, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22957614, (Přístup 13. dubna 2017). 
133 Ibid. 
134 „UN News - INTERVIEW: The Syrian forces and ISIL used toxic chemicals as weapons – report“, 

UN News Service Section, 30. srpna 2016, http://www.un.org/apps/news/ 

story.asp?NewsID=54795#.WXjeDelBqUl, (Přístup 2. února 2017). 
135 Strong, „Interpreting the Syria Vote“. 
136 Souhlas britského parlamentu s vojenskou akcí není nutný. 
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premiér Cameron se vydal pragmatičtější cestou a před nástupem do funkce slíbil 

mírnější, liberální konzervatizmus.137 V srpnu 2013 premiér Cameron apeloval na 

parlament, aby hlasoval pro intervenci, ten ale překvapivě hlasoval proti, poměrem 

285:272.138 Cameron se tak stal prvním britským premiérem od konce 18. století, který 

„prohrál“ v hlasování parlamentu o vojenské akci.139 Prezident Obama tak ztratil 

hlavního významného spojence a zároveň velkou podporu ve Washingtonu. Proto se 

rozhodl odsunout americkou akci na neurčito. V reakci na „prohru“ v Británii také 

Obama zdůraznil blízké vztahy s Francií, jež byla ochotná zasáhnout spolu se 

Spojenými státy.140 Washington na negativní výsledek hlasování britského parlamentu 

odpověděl ujištěním Francie o blízkých vztazích, neboť Francie zásah odsouhlasila 

téměř okamžitě.  

Valné shromáždění OSN pak v prosinci 2013 odsoudilo použití chemických 

zbraní. Stejně jako v roce 2005141 bylo zopakováno, že vlády mají zodpovědnost za 

ochranu svých obyvatel, v případě selhání – jako při použití chemických zbraní, jež je 

porušením mezinárodního práva, je povinností mezinárodních společenství, aby se do 

konfliktu vložila a viníky potrestala.142 To zcela odpovídá doktríně liberálního 

intervencionismu, ke které se prezident Obama přihlásil, nicméně Spojené státy se ne 

vždy doktrínou řídí.143 

Irák 

Americké jednotky bojovaly ve válce proti terorismu v Iráku od roku 2003. 

Kromě vojenské akce se podílely především na trénování bezpečnostních složek 

a vojáků. Britské a americké jednotky byly společně součástí dlouhého složitého 

a nákladného konfliktu. Proto se Spojené státy rozhodly své jednotky postupně 

stáhnout. Stahování amerických sil z Iráku bylo zahájeno v roce 2008 a dokončeno v 

roce 2011.  

                                                 
137 Strong, „Interpreting the Syria Vote“. 
138 „Syria Crisis: Cameron Loses Commons Vote on Syria Action“, BBC News, 30. srpna 2013, sek. UK 

Politics, http://www.bbc.com/news/uk-politics-23892783, (Přístup 26. září 2016). 
139 Strong, „Interpreting the Syria Vote“. 
140 Ibid. 
141 Ewen MacAskill, „Syria’s Chemical Weapons Red Line Has Troubling Consequences – for Obama“, 

The Guardian, 26. dubna 2013, sek. Opinion, http://www.theguardian.com/commentisfree/ 

2013/apr/26/syria-chemical-weapons-red-line-obama, (Přístup 6. října 2016). 
142 „UN News - Those guilty of chemical weapons attacks in Syria must be held accountable – Ban“, UN 

News Service Section, 13. prosince 2013, http://www.un.org/apps/news/ 

story.asp?NewsID=46739#.WXjgQelBqUl, (Přístup 8. září 2016). 
143 MacAskill, „Syria’s Chemical Weapons Red Line Has Troubling Consequences – for Obama“. 
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Rychlý postup Islámského státu na území Iráku a Levanty vedl k tomu, že se 

Spojené státy rozhodly v červnu 2014 znovu intervenovat. Důvodem bylo také rozsáhlé 

porušování lidských práv.144 Tentokrát již Washington nespoléhal na britskou pomoc 

a zasáhl. Nicméně Británie vojenskou akci proti Islámskému státu v září 2014 

podpořila.145 I díky intervenci ztratil Islámský stát do ledna 2016 asi 40 % území.146  

Podle strategického obranného plánu USA z roku 2015 budou Spojené státy 

nadále spolupracovat se svými mezinárodními spojenci ve válce proti ISIL. Budou 

podporovat umírněnou syrskou opozici a irácké bezpečnostní síly trénováním 

a poskytnutím vybavení. Jediné možné řešení konfliktu však Washington vidí ve změně 

politického uskupení.147 Velká Británie sdílí americký plán na podporu ukončení 

konfliktu a britské a americké jednotky tedy spolupracují ve válce proti ISIL jak 

vojensky, tak i jako mírové mise.148 

Spojené státy si po hlasování o zásahu proti Asadově režimu uvědomily, že se 

nemohou na Británii spoléhat a proti ISIL zasáhly bez pomoci Británie, ta se přidala 

o tři měsíce později. Do války proti ISIL se kromě Spojených států a Velké Británie 

zapojila také Austrálie, Kanada, Německo, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Belgie, 

Jordánsko, Maroko a Turecko. Kromě Spojeného království se tak z hlavních 

amerických spojenců jedná o Kanadu, Německo a Francii. Jistá nespolehlivost Británie 

tak vedla k nedůvěře v další britskou akci a oslabení britsko-amerických vztahů. 

Nicméně na tiskové konferenci v Londýně v dubnu 2016 prezident Obama s premiérem 

Cameronem opět vyzdvihli spolupráci Británie se Spojenými státy v postupu proti 

Islámskému státu a v pomoci Sýrii a Iráku. Ujištění o blízkých vztazích zde tedy 

znamená jistou míru spolupráce, nikoliv však formou společně naplánovaných úderných 

akcí, jako tomu bylo v období Tonyho Blaira a George W. Bushe.  

Zpráva o Iráku (Chilcot Inquiry) 

V říjnu 2015 byla zveřejněna nezávislá závěrečná zpráva „Chilcot Inquiry“, jež 

měla zhodnotit roli Británie ve válce v Iráku (probíhající od roku 2003). Závěrem 

zprávy Sira Johna Chilcota je, že invaze do Iráku nebyla nevyhnutelná, neboť Saddám 

Husajn nepředstavoval pro Británii bezprostřední nebezpečí a zpravodajské informace 

ohledně držení zbraní hromadného ničení nebyly podložené. Dále také, že Británie 

                                                 
144 „National Security Strategy 2015“. 
145 Strong, „Interpreting the Syria Vote“. 
146 „Conflict Monitor“, IHS Markit, (Přístup 16. dubna 2017). 
147 „National Security Strategy 2015“. 
148 „Single departmental plan“. 
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nevyčerpala všechny nevojenské možnosti, které se jí nabízely, a podryla tak autoritu 

Rady bezpečnosti OSN. Vojenská invaze do Iráku v roce 2003 a následná válka, tak 

byla podle Sira Johna zbytečná.149 Chilcot Inquiry navazoval na předcházející Butlerovu 

zprávu z roku 2010 (Butler Report) o utajených informacích o jaderných zbraních.150  

Jestliže se o vztahu Blaira a Bushe hovoří jako o vrcholu „special relationship“, co 

tedy onen vrchol a nezpochybnitelnost vztahů znamená? Podle Chilcota si například 

premiér Blair s prezidentem Bushem vyměnili mnoho osobních, tajných 

a neschválených zpráv.151 Nikdo jiný tak pravděpodobně neměl veškeré informace. 

Akce nebyla dostatečně konzultovaná s dalšími stranami. Jednalo se tedy o zásah dvou 

dominantních lídrů. Přestože lze spekulovat o závislosti Británie na amerických 

rozhodnutích, právě osobní vztahy lídrů a společné tajné plánování akcí téměř bez 

konzultace s ostatními spojenci v rámci mezinárodních organizací jsou tím, čímž lze 

definovat vrchol „special relationship“. Jak je však zmíněno u jednotlivých případů, 

Spojené státy pravděpodobně neplánovaly dané vojenské akce především s Velkou 

Británií. Prohloubení nedůvěry po hlasování o zásahu v Sýrii tak apouye a především 

utvrdilo Spojené státy v přesvědčení, že Británie není klíčovým spojencem. Dalším 

důkazem je také unilaterálnost některých akcí, například rozhodnutí stáhnout jednotky 

y Iráku. Tím dal prezident Obama již v roce 2008 najevo, že nebude ve všech otázkách 

spolupracovat s Británií. Navíc ani britská ani americká strana nechtěla opakovat chyby 

Bushe a Blaira. Vzhledem k nedostatečné ochotě prezidenta Obamy a premiéra 

Camerona zasahovat, a především společně plánovat strategii vůči jednotnému cíli, tak 

nelze hovořit o vrcholu zvláštních vztahů.  

Libye  

Protesty a následné svržení dlouhodobého prezidenta Muammara Kaddafího 

v rámci Arabského jara v roce 2011 v Libyi vedly k dalším nepokojům a absenci 

suverénní vlády. Řízení země se ujala Přechodná národní rada. Té se však nedařilo 

dosáhnout kontroly nad mnoha ozbrojenými skupinami, které se vytvořily před 

svržením Kaddafího. V následujícím roce tedy rada předala vládu nově zvolenému 

Všeobecnému národnímu kongresu. V červnu 2014 si však občané zvolili Radu 

                                                 
149 „PM statement on the Iraq Inquiry: 6 July 2016“, GOV.UK, 6. července 2016, 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-the-iraq-inquiry-6-july-2016,  

(Přístup 15. ledna 2017). 
150 „Government’s response to Lord Butler’s Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction“, 

GOV.UK, 26. října 2010, https://www.gov.uk/government/publications/governments-response-to-lord-

butlers-review-of-intelligence-on-weapons-of-mass-destruction, (Přístup 4. března 2016). 
151 „PM statement on the Iraq Inquiry“. 
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reprezentantů, která se z Tripolisu ovládaného mocnými vojenskými jednotkami 

přestěhovala do Tobruku. Následných sporů mezi oběma „parlamenty“, využily milice 

islámského státu a obsadily pobřežní města. Proto byla na přelomu let 2015 a 2016 v 

Tripolisu za podpory OSN ustavena nová vláda národní jednoty. Tu však oba 

parlamenty odmítly uznat.152 

Do občanské války, která následovala po svržení Kaddafiho, se s podporou OSN 

zapojila koalice států NATO tvořená Spojenými státy spolu s Británií, Francií a dalšími 

spojenci. Rezoluce 1973 Rady bezpečnosti OSN o použití všech dostupných nástrojů 

k zastavení konfliktu a Cameronův apel na to, aby Británie pomohla odvrátit krvavý 

masakr, vedly k podpoře akce britským parlamentem. Ten v březnu 2011 přijal návrh 

poměrem 557:13 hlasům.153 Následné letecké nálety podle prezidenta Obamy 

napomohly v řešení konfliktu, Libye nicméně zůstala v chaosu. Následně Obama 

kritizoval v roce 2016 premiéra Camerona a prezidenta Sarkozyho, kteří intervenci 

vedli, za nedostatečné zapojení evropských států do situace po náletech. Obama doufal, 

že evropské státy budou vzhledem k blízkosti Libye více zainteresovány do nastolení 

pořádku po intervenci, nicméně ocenil pomoc spojenců v konfliktu.154 V konfliktu 

v Libyi se projevila kritika Británie i Francie, jako dalšího amerického spojence 

v Evropě. Přičemž Německo, které prezident Obama prohlásil za klíčového spojence 

v Evropě, se vojensky do konfliktu nezapojilo. 

V letech následujících po intervenci spolu Britové s Američany spolupracovali na 

vzniku Vlády národní shody, jež má zá úkol obnovit v Libyi stabilitu. To je tedy cílem 

Británie, USA i dalších spojenců.155 Dále usilují o odstranění teroristů, navrácení 

suverenity a bezpečnosti hranic a dlouhodobou prosperitu Libye. Ta má na rozdíl od 

dalších států výhodu ve své poloze mimo ostatní země, ve kterých probíhají dlouhodobé 

konflikty. V zemi se nenachází pozemní jednotky, ale Británie a Spojené státy vyvíjí 

snahu trénovat místní vojenské a bezpečnostní síly, které mají zemi dovést k úspěšnému 

zastavení konfliktu a zotavení země.156  

                                                 
152 „Libya Country Profile“, BBC News, 13. července 2017, sek. Africa, http://www.bbc.com/news/world-
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Intervence v Libyi byla tedy vedena především Francií a Británií. Tím se podle 

The Guardian snažil Obama zabránit větší radikalizaci nepřátelských jednotek vůči 

Spojeným státům.157 Podle slov prezidenta Obamy v rámci kritiky evropských partnerů 

mohla být jejich blízkost k Libyi také důvodem pro přenechání vedení intervence.158 

Zásah tedy, alespoň podle informací dostupných veřejnosti, nebyl primárně akcí 

vedenou Spojenými státy s Velkou Británií, nýbrž Francií a Británií, jako důležitými 

evropskými spojenci v NATO. 

Migrační krize 

Evropská unie spolupracuje s libyjskou vládou a pobřežní stráží na vymýcení 

pašování lidí. Podle údajů CIA však libyjská vláda neusiluje dostatečně o eliminaci 

obchodu s lidmi.159 Krize se Spojených států bezprostředně netýká, proto se na jejím 

řešení účastní méně než Británie v rámci EU.160 V zájmu Spojených států je však 

stabilita EU, proto se podílí na jednáních, která vedou ke stabilizování situace. 

Rozdílnost zájmů a zkušeností je znát z odlišných názorů prezident Obamy a premiéra 

Camerona na asimilaci muslimských obyvatel. Spojené státy nemají výrazné problémy 

se začleňováním a extremismem, na rozdíl od Británie a dalších evropských států. 

Cameron upozorňuje, že mnozí muslimové využívají kvalitní britské školství a pak se 

extremizují.161 Tento problém je v USA mizivý. Nicméně oba státníci se zavazují k boji 

proti extremizaci.162  

Spojené státy spolupracují s evropskými zeměmi na pomoci s migrační krizí 

především v rámci NATO. Podpořily také migrační dohodu EU s Tureckem. Prezident 

Obama však o podmínkách migrační dohody jednal spíše s představiteli EU, Německa 

a  Francie.163 Při návštěvě Evropy v dubnu 2016 podpořil prezident Obama kancléřku 

Angelu Merkel v její politice vůči uprchlíkům a vyzdvihl Německo jako důvěryhodného 

                                                 
157 MacAskill, „Syria’s Chemical Weapons Red Line Has Troubling Consequences – for Obama“. 
158 „Obama: Cameron Was ‚Distracted´ after Libya Intervention“. 
159 „The World Factbook - Libya“, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/ 

the-world-factbook/geos/ly.html, (Přístup 30. března 2017). 
160 „Remarks by President Obama and Prime Minister Cameron of the United Kingdom in Joint Press 

Conference“. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Ian Bremmer, „These 5 Facts Explain What Obama Wants From Europe“, Time, 28. dubna 2016, 

http://time.com/4311144/obama-europe-trip-brexit-diplomacy/, (Přístup 8. ledna 2017). 
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a stabilního partnera v Evropě. Migrační krize byla dále předmětem jednání na summitu 

G5 v Hannoveru tentýž měsíc.164 

Téma migrační krize je příkladem problémů, v nichž hlavní roli hrají mezinárodní 

organizace. Vzhledem ke klíčové pozici Německa a Francie v Evropské unii je pro 

Spojené státy výhodnější jednat v rámci G5 (spolu s britským premiérem Davidem 

Cameronem, prezidentem Hollandem, kancléřkou Angelou Merkel a italským 

premiérem Matteem Renzim), či přímo s představiteli EU. Prezident Obama ani premiér 

Cameron tedy, vzhledem k povaze problému, nevyvíjí příliš velkou snahu řešit tuto 

otázku bilaterálně.  

Afghánistán 

V reakci na útoky 11. září 2001 se Spojené státy spolu s Británii a Kanadou 

rozhodly zahájit invazí v Afghánistánu tzv. Válku proti terorismu. V roce 2003 se pak 

přidali další spojenci NATO. Tehdejší britský premiér Tony Blair neváhal a podpořil 

v plánování i v samotné akci svého klíčového spojence – Spojené státy, proto je toto 

období považováno za vrchol zvláštních vztahů. 

Válka proti terorismu na jednu stranu vedla k úspěchům při potlačování Talibanu, 

al-Kaidy a dalších teroristických skupin, na druhou stranu zúčastněné státy zavlekla do 

dlouhotrvajícího konfliktu, který trvá dodnes. Britsko-americká spolupráce 

v Afghánistánu tedy pokračovala i v období vlády Baracka Obamy a Davida Camerona.  

Prezident Obama již v roce 2008 slíbil postupné stažení vojáků koaličních států 

z Afghánistánu. Podle strategického obranného plánu z roku 2010 začaly Spojené státy 

v červenci 2011 postupně stahovat své jednotky z Afghánistánu.165 Kromě stažení vojsk 

z Afghánistánu bylo hlavním cílem Británie i Spojených států po roce 2010 umožnit 

bezpečné předání moci a kontroly afghánské vládě a jednotkám a zároveň pomoci 

afghánskému obyvatelstvu v zemědělství a na poli dodržování lidských práv. To vše má 

vést k dosažení stability a prosperity v zemi.166 

 Za Obamovy vlády se koaličním vojskům podařilo zabít některé z hlavních 

strůjců útoků z 11. září, například v květnu 2011 Usáma bin Ládina. Při návštěvě 

Davida Camerona ve Washingtonu ujistili oba lídři veřejnost o jednotě britsko-americké 

                                                 
164 Philip Oltermann a Patrick Wintour, „Barack Obama Hails Angela Merkel over Handling of 

Refugees“, The Guardian, 24. dubna 2016, sek. US news, http://www.theguardian.com/world/ 

2016/apr/24/migration-crisis-obama-and-eu-leaders-to-discuss-naval-patrols-in-libya,  

(Přístup 10. ledna 2017). 
165 „National Security Strategy 2010“. 
166 „A Strong Britain in an Age of Uncertainty“; „National Security Strategy 2010“. 
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spolupráce v Afghánistánu. Slíbili také, že veškeré boje budou ukončeny do konce roku 

2014.167 Zapojené koaliční země NATO pak v květnu 2011 přijaly strategii odchodu 

z Afghánistánu a byla zahájena mírová jednání podpořená Organizací spojených 

národů.168 Spojené státy v květnu 2014 znovu oznámily, že do prosince ukončí hlavní 

boje a v Afghánistánu ponechají několik tisíc zbytkových jednotek. Poslední britské 

jednotky opustily zemi v říjnu 2014 (od 2011 do 2014). Tedy tak, jak stanovoval britský 

strategický plán z roku 2010.169 Operace ISAF v Afghánistánu byly oficiálně ukončeny 

v prosinci 2014 a veškerá zodpovědnost za bezpečnost předána afghánské vládě. Přesto 

v zemi zůstalo několik tisíc vojáků. 

Válka v Afghánistánu je „dědictvím“ éry Tonyho Blaira a George W. Bushe. 

David Cameron s Barackem Obamou konzultovali dílčí akce v Afghánistánu, nemuseli 

však společně rozhodnout o intervenci, a tak i nést zodpovědnost za účast v dalším 

konfliktu. Obě země ale výjimečně spolupracovaly na dokončení bojů, úspěšném 

předání moci a kontroly afghánské vládě, trénování bezpečnostních složek státu 

a v pomoci tamním obyvatelům.  

Izraelsko-palestinský konflikt 

Podle rezolucí číslo 242 (1967) a 338 (1973) Rady bezpečnosti OSN mají 

obyvatelé Izraele a Palestiny právo žít na území mezi bezpečnými a uznanými 

hranicemi. Jedním z hlavních bodů rezoluce č. 242 je, že Izrael má opustit všechna 

okupovaná arabská území. Rezoluce 338 pak potvrzuje předchozí rezoluci a přidává 

nutnost vyvinout snahy o dosažení příměří.170 Podle článku 7 Charty OSN jsou státy 

povinny rezoluce implementovat. Toho však dosud nebylo dosaženo.171 Právě tyto dvě 

rezoluce jsou základem pro jeden ze způsobů řešení izraelsko-palestinského konfliktu. 

Spojené státy se tradičně podílejí na snahách o jeho ukončení a napomáhají k dosažení 

„two state solution“, tedy existence dvou států – Izraele a Palestiny. Proto například 

                                                 
167 Mark Landler, „Obama and Cameron Stand United on Afghanistan“, The New York Times, 14. března 

2012, sek. Europe, https://www.nytimes.com/2012/03/15/world/europe/cameron-and-obama-show-unity-

on-afghanistan.html, (Přístup 26. června 2017). 
168 „Afghanistan Profile - Timeline“, BBC News, 2. července 2017, sek. Asia, 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253, (Přístup 14. července 2017). 
169 „A Strong Britain in an Age of Uncertainty“. 
170 „S/RES/242 (1967) of 22 November 1967“, https://unispal.un.org/DPA/DPR/ 

unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136, (Přístup 11. dubna 2017);  

„The Question of Palestine & the United Nations“, un.org, březen 2003, 

http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch3.pdf, (Přístup 19. listopadu 2016). 
171 „Two-State Solution Only Viable Way to Resolve Israeli-Palestinian Conflict, Secretary-General Tells 

International Meeting as It Opens in Moscow“, un.org, 1. července 2015, 

https://www.un.org/press/en/2015/gapal1336.doc.htm, (Přístup 14. května 2016). 
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prezident Obama v roce 2011 vyzval Izrael ke stažení z okupovaných území a uznání 

hranic z roku 1967.172 V listopadu 2012 odhlasovalo Valné shromáždění OSN udělení 

statutu nečlenského pozorovatelského státu Palestině. Tím částečně uznalo existenci 

Palestiny. Spojené státy hlasovaly na rozdíl od Británie proti. Británie se hlasování 

zdržela.173 Spojené státy se dále významně podílely na mírových jednáních 2013/2014. 

Krátké naděje na úspěch v lednu 2014 však vystřídalo odmítnutí ze strany Izraele.174  

Premiér Cameron se nepodílel na řešení konfliktu aktivní spoluprací přímo se 

Spojenými státy, Izraelem a Palestinou a dalšími zeměmi, nicméně dal přednost 

spolupráci v rámci mezinárodních organizací, například jednání Rady bezpečnosti OSN 

či Valného shromáždění OSN, a konzultuje a částečně také podpořil Spojené státy na 

veřejnosti. Například v březnu 2014 podpořil premiér Cameron ministra zahraničí 

Spojených států Johna Kerryho ve vedení mírových rozhovorů mezi Izraelem 

a Palestinou.175 Spojené státy ale také několikrát podpořily právo Izraele na sebeobranu 

(v roce 2012 a 2014) a hrály významnou roli v blokování rezoluce Rady bezpečnosti 

OSN v prosinci 2014, která vyžadovala vytvoření státu Palestina v hranicích z roku 

1967 do tří let.176 Velvyslankyně Spojených států při OSN Samantha Power jako důvod 

uvedla, že řešení musí vzejít z tvrdých kompromisů od jednacího stolu.177 Tím dala 

najevo nesouhlas s řešením, se kterým nebyly oba státy spokojeny, a podpořila tak 

Izrael.  

Británie na jednu stranu odsouhlasila právo Izraele na obranu při útocích v Gaze 

v roce 2014178 stejně jako Spojené státy, zároveň ale nepodpořila Spojené státy 

                                                 
172 „Obama and the Israeli-Palestinian Conflict“, E-International Relations, 14. července 2016, 

http://www.e-ir.info/2016/07/14/obama-and-the-israeli-palestinian-conflict/, (Přístup 27. března 2017). 
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in United Nations“, un.org, 29. listopadu 2012, https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm, 
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Guardian, 30. prosince 2014, sek. World news, http://www.theguardian.com/world/2014/dec/30/un-

security-council-rejects-palestinian-statehood-bid, (Přístup 6. září 2016). 
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https://www.un.org/press/en/2014/sc11722.doc.htm, (Přístup 12. června 2016). 
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v odmítnutí uznání hranic státu Palestina a zdržela se hlasování.179 Británie symbolicky 

podpořila uznání státu Palestina hlasováním v parlamentu, v němž se premiér Cameron 

zdržel hlasování.180 Rozdílnost názorů britských politiků na izraelsko-palestinský 

konflikt vedla až k vnitropolitickým sporům, například v srpnu 2014 kritizoval lídr 

opozice Ed Miliband premiéra Camerona, že váhal s odsouzením izraelských náletů na 

civilní cíle v Gaze.181 To poukazuje na fakt, že způsob řešení mezinárodních otázek 

záleží především na postoji vrchního představitele vlády nebo státu – tedy, že pokud by 

byl v čele vlády někdo jiný, mohl by se postoj Británie v této situaci lišit. To by přispělo 

k posunu v britsko-americké spolupráci. 

Spojené státy s Británii sdílely stejný názor na celkový plán řešení sporu, 

nespolupracovaly ale v dílčích otázkách. Zároveň se jednalo o otázku spolupráce 

v rámci Rady Bezpečnosti OSN spíše než bilaterální, přesto oba státy řešení problému 

konzultovaly.182 Nelze to však chápat jako příklad výjimečné bilaterální spolupráce. 

Závěr 

Zmíněné příklady bezpečnostní spolupráce Spojených států a Velké Británie 

ukazují na zachování určité míry spolupráce. Nicméně nejedná se o vrchol britsko-

amerických zvláštních vztahů, neboť akce nejsou výsledkem bilaterálního plánování 

Spojených států s Británií. Nepovedená snaha o zásah v Sýrii utvrdila Spojené státy v 

přesvědčení, že není možné se spoléhat na britskou pomoc za všech okolností. Při 

rozhodování o intervenci v Iráku pak Spojené státy na britskou pomoc nespoléhaly. 

Nakonec však Spojené státy údajně využily Británii a Francii k vedení vojenské 

intervence. Na příkladu Afghánistánu se zdá, že státy spolupracovaly více než 

v ostatních zemích. To je však dané tím, že se ve sledovaném období nejednalo o zcela 

novou misi, o které bylo třeba rozhodnout. Oba státy postupovaly v konfliktech 

pragmaticky a nechtěly opakovat chyby z období vlády prezidenta Bushe a premiéra 

Blaira. Proto dávaly často přednost spolupráci v rámci mezinárodních organizací 
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a s různými partnery. Důvodem je mimo jiné i rozdílná povaha hrozeb. Pro Spojené 

státy není například situace v Libyi či migrační krize bezprostřední bezpečnostní 

hrozbou. Naopak Británie se jako člen EU podílí na řešení těchto otázek více. Z členství 

zároveň plyne fakt, že se nemůže rozhodovat o určitých otázkách v izolaci od EU 

a spolupracovat především se Spojenými státy. Nicméně fakt, že obě země uznávají 

základní demokratické principy, vede ke snaze o spolupráci obou zemí v konfliktech, 

které tyto hodnoty ohrožují. Spolupráce však v období vlády Davida Camerona 

a Baracka Obamy nebyla bezhlavá. Obě země dávaly přednost důkladné analýze 

reálného nebezpečí. Na rozdíl od éry G. W. Bushe a Tonyho Blaira, Obama 

s Cameronem kladli větší důraz na konzultativní spolupráci, diplomatické řešení a různé 

formy ekonomických sankcí spíše než na vojenské řešení. 

2.2.2 Spolupráce v jaderné oblasti  

Britsko-americká spolupráce ve vývoji jaderných zbraní je již od počátků studené 

války jednou z klíčových rovin jejich vzájemných vztahů. Podstatou vztahu jsou 

výměny personálu a poskytnutí jaderného materiálu Velké Británii. To však nemá vliv 

na rozhodování o jaderných operacích ze strany britské vlády, neboť britský jaderný 

program je závislý pouze na materiálu, nikoliv na pokynech k jeho využití.183 Obě země 

však mají na základě smlouvy UKUSA z roku 1946 vzájemný přístup k informacím 

o jaderném programu.184 

Již za druhé světové války spolupracovaly Spojené státy se svými spojenci 

Británií a Kanadou na tajném jaderném projektu Manhattan. V roce 1946 Spojené státy 

vydaly MacMahonův zákon, který říkal, že Spojené státy budou zodpovídat za jaderné 

technologie, a omezil vydávání informací o jaderném programu svým spojencům – 

Británií a Kanadě. To vedlo ke krizi v britsko-amerických jaderných vztazích a k tomu, 

že Británie začala vyvíjet v roce 1947 vlastní jaderný program. V padesátých letech se 

však ukázalo, že by vyvinuté jaderné zbraně „Blue Streak“ (středního doletu) a „Blue 

Steel“ – (krátkého doletu; střely vzduch-země) nebyly příliš efektivní v případě útoku 

Sovětského svazu. Proto se začalo hovořit o náhradním řešení. Alternativou se zdál být 

systém Skybolt. Ukázalo se však, že by byl příliš nákladný. Britové se navíc obávali 
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ztráty nezávislosti na Spojených státech. Proti nezávislému britskému jadernému 

programu byl například americký ministr obrany Robert McNamara či bývalý ministr 

zahraničí Dean Acheson.185 Obavy vyústily až v tzv. krizi Skybolt, kdy Británie chtěla 

jednání o Skybolt opustit. Levnější alternativa v podobě systému Polaris však údajně 

několikrát neuspěla v testech.186 Nicméně od Skyboltu bylo upuštěno a v roce 1962 

uzavřely Spojené státy s Velkou Británií dohodu v Nassau, jež poskytla Británii jaderný 

systém Polaris. 

Trident 

 Polaris byl funkční od roku 1968 do 1996, poté byl plně nahrazen systémem 

Trident. Ponorky, jaderné hlavice a bomby systému Trident získala Británie v 80. letech 

za vlády Margaret Thatcher.187 Plně funkční však byly až v roce 1996, neboť výroba a 

výměna jaderného arsenálu trvá přibližně sedmnáct let.188 Proto bylo nutné odsouhlasit 

jejich výměnu již na konci prvního desetiletí 21. století. Jednání o jeho výměně se však 

prodlužovala a debaty o užitečnosti Tridentu a jaderných zbraní pro Británii sílily.  

Prodleva ve výměně systému Trident a probíhající debata o nákladech, 

negativních dopadech a závislosti na Spojených státech vedly k vypracování možných 

scénářů při kompletní výměně Tridentu. Studie nabízí alternativy, které by byly Británii 

k dispozici ve třicátých letech 21. století. Dále vyhodnocuje důvěryhodnost, dostupnost 

a nákladnost jednotlivých možností. Zároveň ujišťuje, že vypracování studie neznamená 

upuštění od závazků k Tridentu. Cílem studie je pouze nalézt k němu důvěryhodné 

alternativy.189  

Další studie provedená britským think-tankem jménem „Britsko-americká rada 

pro bezpečnostní informace“ (British American Security Information Council) se 

zabývá samotnou otázkou existence Británie jako jaderné velmoci. V závěrečné zprávě 

této studie, vypracované nezávislou komisí pro Trident podporuje fakt, že by Británie 

                                                 
185 Dumbrell, A Special Relationship, 160–63. 
186 Ibid. 
187 Dumbrell, A Special Relationship, 161. 
188 „A Guide to Trident and the Debate about Replacement“, BBC News, 23. května 2017, sek. UK 

Politics, http://www.bbc.com/news/uk-politics-13442735, (Přístup 25. června 2017). 
189 „Trident alternatives review“ (GOV.UK, 16. července 2013), https://www.gov.uk/government/ 

publications/trident-alternatives-review, (Přístup 17. dubna 2016). 
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měla zůstat jadernou velmocí. Měla by ale snížit negativní dopady vzplývající z držení 

jaderných zbraní.190  

Problémy v jaderné spolupráci  

Vztahy mezi Obamou a Cameronem pravděpodobně negativně ovlivnilo 

vyzrazení tajných informací o britském jaderném programu Rusku v roce 2010. To 

vyplývá z tajných dokumentů zveřejněných na stránkách WikiLeaks v únoru 2011, podle 

nichž vyzradila Obamova administrativa informace o britském jaderném programu. 

Ta tak učinila, aby přiměla ruského prezidenta Dmitrije Medveděva podepsat dohodu 

o omezení jaderného programu neboli dohodu Nový start (New START Deal) v roce 

2010. Z dostupných informací však není jasné, jak na tento incident reagovala britská 

strana.191  

Dalším problémem je stav jaderných zbraní. Podle odtajněných informací není 

zcela jasné, do jaké míry jsou jaderné zbraně efektivní. Například pracovník 

námořnictva William McNeilly vydal v roce 2015 zprávu o jejich neefektivnosti, kvůli 

níž byl obviněn z vyzrazení utajovaných informací.192 Dále se také objevily v lednu 

2017 informace, že Obamova administrativa požádala Londýn, aby nevyzradil 

informace o nepovedeném testu jaderných zbraní z června 2016.193 Američané se 

obávali, že by mohla být neúčinná i další zařízení, třebaže se jednalo pouze o test 

amerických materiálů. Britská strana odmítla tuto otázku komentovat.194 

Pokračování ve spolupráci a obnovení Tridentu 

Snahu pokračovat ve vzájemné jaderné spolupráci potvrdily Británie se 

Spojenými státy v červenci 2014, kdy oba státy zrevidovaly smlouvu o oboustranné 

obranné spolupráci z roku 1958 (Mutual Defence Agreement). Podle Obamy má nový 

dodatek „umožnit lepší vzájemný přenos informací o jaderných zbraních, jaderné 

                                                 
190 „The Trident Commission - Concluding Report“ (basicint.org, červenec 2014), 

http://www.basicint.org/sites/default/files/trident_commission_finalreport.pdf, (Přístup 18. dubna 2016); 

„Trident Commission Concluding Report“, British American Security Information Council, 1. července 

2014, http://www.basicint.org/publications/trident-commission/2014/trident-commission-concluding-

report, (Přístup 20. dubna 2016). 
191 Matthew Moore, „WikiLeaks Cables: US Agrees to Tell Russia Britain’s Nuclear Secrets“, 4. února 

2011, sek. World, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8304654/WikiLeaks-cables-

US-agrees-to-tell-Russia-Britains-nuclear-secrets.html, (Přístup 7. ledna 2017). 
192 Libby Brooks a Josh Halliday, „Trident Whistleblower William McNeilly in Military Custody“, The 

Guardian, 19. května 2015, sek. UK news, http://www.theguardian.com/uk-news/2015/may/19/trident-

whistleblower-william-mcneilly-turns-himself-in-navy, (Přístup 2. dubna 2017). 
193 Sam Coates a Francis Elliott, „US urged Britain to keep Trident blunder secret“, The Times, 24. ledna 

2017, sek. News, https://www.thetimes.co.uk/article/us-urged-britain-to-keep-trident-blunder-secret-

knqkbdt5b, (Přístup 28. února 2017). 
194 Ibid. 
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technologii a materiálu, materiálu a vybavení pro rozvoj obranných plánů, trénování 

a školení personálu, vyhodnocování potenciálních hrozeb a výzkum, vývoj a vzhled 

jaderných reaktorů“.195 To dokazuje i fakt, že obě strany mají zájem zachovat a rozvíjet 

výjimečnou spolupráci v jaderné oblasti. 

Po dlouhých odkladech odsouhlasil dne 19. června 2016 britský parlament 

obnovení systému Trident poměrem hlasů 472:117 hlasům.196 V souvislosti 

s hlasováním, prohlásila ministryně vnitra Theresa May, že by se v případě ohrožení 

neostýchala jaderné zbraně použít a obnovení podporuje. May se stala premiérkou 

Velké Británie po Referendu o EU a odstoupení Davida Camerona v červnu 2016. Proto 

je její kladný postoj vůči jaderným zbraním podstatný pro budoucí vývoj britsko-

amerických vztahů. Naopak mnoho politiků z labouristické strany a Skotsko je 

dlouhodobě proti obnovení Tridentu.197 To by v případě odtržení Skotska od Británie 

v důsledku Brexitu, mohlo mít dopad na jeho vztahy se Spojenými státy. 

Kooperace v řešení jaderných otázek 

Kromě sdílení jaderných zbraní a informací spolupracuje Británie se Spojenými 

státy také formou diplomatických jednání s dalšími jadernými velmocemi. Příkladem je 

multilaterální spolupráce v politice vůči Íránu a vůči Severní Koreji. 

Sankce vůči Íránu 

Sankce, které uvalily Spojené státy vůči Íránu po Íránské revoluci v roce 1979, 

byly znovu rozšířeny v roce 1995 o firmy obchodující s íránskou vládou. V roce 2006 

rovněž Rada bezpečnosti OSN vydala Rezoluci 1696, podle níž také zavedla sankce 

vůči Íránu. Důvodem bylo odmítnutí Íránu upustit od obohacování uranu. Sankce měly 

velký dopad na íránskou ekonomiku. Spojené státy spolu s dalšími zeměmi včetně 

Velké Británie, proto využívaly sankce k vyjednávání o íránském obohacovacím 

programu. Tato vyjednávání však vázla. Proto státy P5+1 začaly jednat o zpřísnění 

sankcí.198 To ale vyvolalo kontroverze mezi státy i jednotlivými politiky. O zákonech 

umožňujících zpřísnění sankcí měl hlasovat americký kongres. Prezident Obama byl 

                                                 
195 Richard Norton-Taylor, „UK-US Sign Secret New Deal on Nuclear Weapons“, The Guardian, 29. 

července 2014, sek. World news,  

http://www.theguardian.com/world/defence-and-security-blog/2014/jul/29/nuclear-weapons-us-uk-

cooperation, (Přístup 9. září 2016). 
196 „MPs vote to renew Trident weapons system - BBC News“, 19. července 2016, 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36830923, (Přístup 6. dubna 2017). 
197 Ibid. 
198 „Iran Nuclear Deal: Key Details“, BBC News, 16. ledna 2016, sek. Middle East, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655, (Přístup 18. října 2016). 
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však proti a spolu s dalšími státy P5+1 usiloval o dosažení dohody. Při společné tiskové 

konferenci Baracka Obamy s Davidem Cameronem premiér Cameron prohlásil, že 

zpřísnění sankcí může ohrozit jednotu a důvěryhodnost států P5+1 ve vyjednávání 

s Íránem. Dodal však, že není v jeho kompetenci Kongresu do hlasování mluvit, ale 

chce pouze poskytnout názor Spojeného království na tento důležitý mezinárodní 

problém.199  

Kvůli zamítavému postoji Kongresu a snahám prezidenta Obamy dojít s dalšími 

státy k řešení přijatelnému pro všechny strany dospěly státy na jednáních P5+1 

v Lausanne v dubnu 2015 a ve Vídni v červenci téhož roku k dohodě mezi P5+1 

(Spojenými státy, Velkou Británií, Francií, Ruskem, Čínou + Německem), Evropskou 

unií a Íránem. Ta vešla v platnost v lednu 2017. Podstatou dohody je zrušení většiny 

sankcí výměnou za postupné zastavení obohacování uranu, a tedy znemožnění vývoje 

jaderných zbraní.200 

Na příkladu politiky vůči Íránu je vidět určitá míra bilaterální britsko-americké 

spolupráce. Zároveň se v politice vůči Íránu projevila i snaha o vzájemný vliv na 

vnitropolitické rozhodování, když se Cameron vyjádřil k hlasování v americkém 

kongresu podobně jako později Obama v případě Brexitu k vnitřním záležitostem 

„blízkého spojence“.201 Také je zřejmá rezervovanost v bilaterální spolupráci a větší 

důraz na multilaterální formu kooperace. Například v období vrcholu britsko-americké 

spolupráce za vlády Tonyho Blaira by Británie v takovou chvíli zasahovala nepochybně 

razantněji a intenzivněji. Dohoda s Íránem je nicméně jedním z hlavních strategických 

cílů Londýna i Washingtonu. Oba státy tedy spolupracují především na multilaterální 

úrovni a bilaterální rovinu často omezují na pouhé konzultace. 

Severní Korea 

Dalším příkladem jaderné spolupráce je politika vůči Severní Koreji. Sankce vůči 

Severní Koreji uvalila OSN v roce 2006 po provedení první jaderné zkoušky. Sankce 

jsou dále zpřísňovány v důsledku dalších vykonaných zkoušek (2006, 2009, 2013, 2016, 

2017). V únoru 2016 americký kongres jednomyslně schválil zákony umožňující 

zpřísnění sankcí pod názvem „North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 

                                                 
199 Nicholas Watt, „Barack Obama and David Cameron Fail to See Eye to Eye on Surveillance“, The 

Guardian, 16. ledna 2015, sek. US news, http://www.theguardian.com/us-news/2015/jan/16/barack-
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200 „Iran Nuclear Deal“. 
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US President Urges UK“, BBC News, 22. dubna 2016, sek. UK, http://www.bbc.com/news/uk-england-
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2016“. Naopak Velká Británie se jako člen Evropské unie podílí na sankcích uvalených 

Evropskou Unií. Opět je zde zřetelný důraz na multiraterální formu spolupráce Británie, 

a to i vzhledem k jejímu dosavadnímu členství v EU. Postavení Spojených států jim 

umožňuje jednat s ostatními zeměmi, členy Rady bezpečnosti nebo Evropskou unií. 

Přestože jsou jednání se Severní Koreu opět zmíněny ve strategických plánech obou 

zemí, Velká Británie není dostatečně dominantním partnerem pro bilaterální spolupráci 

na sankcích. Spojené státy se tak spoléhají především na unilaterální akce a ujišťování 

se o vzájemné spolupráci.202  

Závěr 

Debaty o pronájmu Tridentu ukazují, že Británie má zájem na zachování statutu 

jaderné velmoci. Právě tato komparativní výhoda vůči jiným státům nepochybně 

podporuje zájem Spojených států o zachování blízkých anglo-amerických vztahů. Velká 

Británie může jako člen NATO poskytnout vlastní jaderný arsenál v případě jaderného 

konfliktu.203 Proto je nejen Dohoda o Tridentu, ale především samotné vlastnictví 

jaderných zbraní důležitou motivací pro britsko-americkou spolupráci.  

Dalším důvodem je spolupráce tzv. skupiny P5+1 při jednáních s problémovými 

státy. Tato spolupráce však opět probíhá především na multilaterální bázi, 

a to i v případě, že oba státy mají společné zájmy. V jaderné a obranné spolupráci 

Británie s USA je tak stejně jako v dalších oblastech znát rezervovanost v bilaterální 

komunikaci, která se často omezuje spíše na vzájemné telefonáty, ujištění a doporučení, 

spíše než na společné akce dvou dominantních hráčů. 

2.3 Spolupráce v oblasti zpravodajských služeb 

Britský deník The Daily Telegraph je známý konzervativními postoji vůči britské 

politice. V odtajňování dokumentů WikiLeaks převzal roli od britského deníku The 

Guardian, neboť byl ochotný upozorňovat na konec zvláštních vztahů či britského 

členství v EU.204 Ve svém článku k Brexitu a případnému ohrožení národní bezpečnosti 

se vyjádřil takto:  

                                                 
202 Maya Rhodan, „President Obama and Prime Minister Cameron Address Terrorism“, Time, 16. ledna 
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Britské členství ve „Five Eyes“, organizaci založené ve čtyřicátých letech společně s 

Austrálií, Kanadou, Novým Zélandem a Spojenými státy americkými, naštěstí zajišťuje, že 

bezpečnostní složky Velké Británie inklinují k hledání vlastních zdrojů tajných informací k 

odvrácení teroristických útoků spíše, než aby se spoléhaly při ochraně země na 

eurokraty.205 

The Daily Telegraph tak parafrázoval slova Davida Camerona, který na půdě 

Chatham House prohlásil, že Brexit vzhledem k britskému členství ve „Five Eyes“ 

neznamená ohrožení národní bezpečnosti Spojeného království.206 Nicméně otázkou je, 

zda je tato spolupráce tvořící základ zvláštních vztahů natolik silná, aby byla schopna 

nahradit členství v EU a spolupráci s evropskými orgány. To je však otázkou pro širší 

analýzu vztahů mezi EU, Británií a USA. Tato kapitola se tak bude věnovat zhodnocení 

úrovně spolupráce zpravodajských služeb a jejího vlivu na současný „special 

relationship“. 

Základy spolupráce: Smlouva UKUSA 

Spolupráce v oblasti zpravodajských služeb mezi Velkou Británií a Spojenými 

státy je založena na smlouvě BRUSA (známou jako UKUSA) z 5. března 1946. Ta byla 

vyvrcholením válečné spolupráce mezi zpravodajskými službami amerického letectva 

a námořnictva s britskými složkami a britskými dominii, Kanadou, Austrálií a Novým 

Zélandem. Smlouva UKUSA byla primárně podepsána mezi Spojeným královstvím 

a USA, nicméně byla doplňována a rozšířena o zmíněná dominia – Kanadu, Austrálii 

a Nový Zéland. Smlouva upravuje spolupráci všech pěti zemí „Five Eyes“ v předávání 

tajné komunikace, informací, sdílení materiálu a personálu. Právě vzájemné propojení 

americké CIA a FBI s jejich britskými obdobami MI5 a MI6 a dalšími napojenými 

organizacemi je základem britsko-amerických vztahů. Nicméně smlouva zmiňuje také 

vztahy ke třetím zemím, jimiž nejsou členové Britského společenství (ty mají zvláštní 

statut a mají tak zvláštní zpravodajské vztahy vůči USA a UK). Upravuje však také 

možnost udstoupení od spolupráce, pokud se stát rozhodne spolupráci ukončit a oznámí 

to ostatním spojencům.207  

                                                 
205 Con Coughlin, „Britain Would Be Perfectly Safe Outside the EU“, 15. prosince 2015, sek. News, 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/12052523/Britain-would-be-perfectly-safe-outside-the-

EU.html, (Přístup 29. dubna 2016). 
206 Tim Oliver, „UK national security and the Brexit debate — now more than ever they are closely 

locked“, LSE BREXIT, 11. listopadu 2015, http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2015/11/11/security-and-the-

brexit-debate/, (Přístup 6. února 2017). 
207 „UKUSA Agreement“. 
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Teoreticky je tedy snadné zvláštní vztahy plynoucí ze smlouvy UKUSA ukončit, 

nicméně vzhledem k vysoké míře institucionalizace, výměn informací a důvěry 

a případně také nákladům spojeným s hledáním nových spojenců by byla takováto akce 

ekonomicky nevýhodná. Z těchto důvodů je snazší tuto dohodu porušovat, například 

neposkytnutím některých informací či naopak vyzrazením tajných informací třetí straně. 

Organizace WikiLeaks tyto problémy v britsko-americké spolupráci odtajnila. Stejně tak 

zveřejnila dokumenty týkající se vztahů Spojených států s dalšími zeměmi. 

Za zveřejnění utajených materiálů hrozí obviněným extradice do Spojených států 

amerických a jejich stíhání. 

Extradice a WikiLeaks 

Právě vydávání lidí stíhaných ve Spojených státech či naopak v Británii je další 

formou spolupráce mezi oběma zeměmi. Podmínky extradice jsou zakotveny ve 

smlouvě o extradici z roku 2003.208 Nespokojenost s podmínkami vydávání britských 

občanů do Spojených států vedla k revizi smlouvy v roce 2013,209 kdy po sporech 

ohledně vydání Garryho McKinnona210 vyvstaly stížnosti na vydávání dalších osob. 

Například bývalý ředitel jedné z britských firem Christopher Tappin byl obviněn 

z prodeje válečného materiálu Íránu. Tappin vypověděl, že nevěděl, k jakému účelu 

budou jeho součásti použity ani jaká bude jejich cílová destinace. Případ vzbudil vlnu 

kritiky v období, kdy se jednalo o extradici Juliana Assange do Švédska.211 Proti častým 

a kvůli nepříliš přísně nastaveným pravidlům poměrně jednoduše realizovatelných 

extradicícch se ohradili občané i britští poslanci. Proto se téma extradic stálo důležitým 

tématem agendy ministryně vnitra Theresy May.212 Podle Camerona je spolupráce 

v extradicích znakem důvěry ve spravedlivé soudní procesy v druhé zemi.213  

Jeden z obviněných z úniku tajných informací, kterému hrozí extradice do 

Spojených států, je zakladatel WikiLeaks Julian Assange, jenž je pod ochranou 

ekvádorské ambasády v Londýně. Assange čelí mimo jiné také obvinění ze sexuálního 
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zneužívání a odtajnění vládních dokumentů. Vzhledem k jeho pobytu na ekvádorské 

ambasádě v Londýně, kde mu byla poskytnuta ochrana, nebyl do konce sledovaného 

období vydán ani do Švédska,214 ani do Spojených států, kvůli obvinění ze špionážní 

činnosti. Naopak OSN uznalo jeho stížnost na nedovolené zadržování na ekvádorském 

velvyslanectví. To podal kvůli špatnému zdravotnímu stavu a ujištění britské vlády, že 

bude zatčen londýnskou metropolitní policií a poté vydán do Spojených států.215  

Právě Julian Assange napomohl sehnat azyl Edwardu Snowdenovi, muži 

obviněnému ze špionáže a odtajnění utajovaných vládních dokumentů. K vypuknutí 

skandálu došlo v lednu 2013, kdy byly odtajněny desítky milionů odposlechů telefonátů 

amerických občanů, které prováděla NSA. Spojené státy opustil Assange v květnu 2013, 

kdy odcestoval do Hongkongu. Spory o jeho extradici s čínskou vládou vedly k napětí 

v americko-čínských vztazích a k výhružkám prezidenta Obamy o jejich zhoršení.216 

Snowden dále odcestoval do Ruska, kde mu byl nakonec poskytnut azyl. To opět vedlo 

ke zhoršení napětí v již vyhrocených americko-ruských vztazích a zrušení bilaterální 

schůzky prezidenta Baracka Obamy s prezidentem Vladimirem Putinem v srpnu 

2013.217  

Odposlechy a problémy odkryté serverem WikiLeaks 

Skandály spojené s WikiLeaks ovlivnily i vztahy Spojených států s dalšími 

zeměmi. Podle dokumentů odtajněných v červnu 2013 prováděly Spojené státy 

odposlechy v orgánech Evropské unie včetně například Mise EU při OSN. Napětí ve 

vztazích EU k USA ještě zesílilo poté, co byly zveřejněny odposlechy telefonátů 

německé kancléřky Angely Merkel v říjnu 2013 a později také francouzského 

prezidenta Francoise Hollandea.218 The Guardian později oznámil, že USA 

monitorovaly komunikaci 35 světových vrcholných představitelů zemí219 a 38 ambasád 

                                                 
214 Ve Švédsku se údajně v roce 2010 dopustil sexuálního útoku. 
215 „Julian Assange: Campaigner or Attention-Seeker?“, BBC News, 19. května 2017, sek. World, 

http://www.bbc.com/news/world-11047811, (Přístup 14. června 2017). 
216 „Edward Snowden: Leaks That Exposed US Spy Programme“, BBC News, 17. ledna 2014, sek. US & 

Canada, http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964, (Přístup 4. dubna 2017). 
217 „Edward Snowden: Timeline“, BBC News, 20. srpna 2013, sek. US & Canada, 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23768248, (Přístup 11. června 2017). 
218 Kim Willsher, „Obama Calls Hollande to Promise NSA Is No Longer Spying on French President“, 

The Guardian, 24. června 2015, sek. World news, http://www.theguardian.com/world/ 

2015/jun/24/obama-calls-hollande-nsa-no-longer-spying-french-president, (Přístup 26. ledna 2017). 
219 James Ball, „NSA Monitored Calls of 35 World Leaders after US Official Handed over Contacts“, The 

Guardian, 25. října 2013, sek. US news, http://www.theguardian.com/world/2013/oct/24/nsa-

surveillance-world-leaders-calls, (Přístup 29. října 2016). 
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a zahraničních misí.220 Na to reagoval ministr zahraničí John Kerry slovy, že „aktivity 

pro ochranu národní bezpečnosti nejsou v mezinárodních vztazích neobvyklé“.221 Toto 

tvrzení sice neobhajuje jednání Spojených států, nicméně právě z tohoto důvodu 

pravděpodobně netrvalo napětí ve zmíněných vztazích tak dlouho. Zjištění však 

nepochybně měla dopad na důvěru mezi danými státy či organizacemi. Prezident 

Obama reagoval na odtajnění odposlechů ujištěním kancléřky, že se situace již nebude 

opakovat, nevyloučil však, že k odposlechům došlo.222 Důkazem, že se vztahy urovnaly, 

je potom fakt, že poslední projev ve funkci v Evropě přednesl Obama právě v Německu 

jako poslední důkaz důrazu na spolupráci s EU. Obama při své návštěvě v listopadu 

2016 prohlásil, že Německo je nejbližším evropským spojencem Spojených států.223 

Případ Německa tak ukazuje, že prozrazení odposlechů nemusí vést k dlouhodobému 

zhoršení vztahů mezi státy. Pozice Velké Británie je však mírně odlišná, především 

z důvodu zmíněné smlouvy UKUSA, podle níž informace sdílené Británií a Spojenými 

státy nesmí být vydány třetí straně. Zároveň sdílení tajných informací vyžaduje značnou 

důvěru mezi státy. Její narušení může vést k nedostatku předávaných informací, což 

může ohrozit vyšetřování a předvídání teroristických a dalších hrozeb. 

WikiLeaks a problémy v britsko-amerických vztazích  

Podle dokumentů zveřejněných v roce 2010 například Spojené státy v minulosti 

kritizovaly britské operace v Afghánistánu. Zveřejnění těchto a dalších informací 

týkajících se Spojených států, UK a zemí Středního východu vyvolalo rozdílné reakce 

obou států. Zatímco Washington se obával, že WikiLeaks naruší protiteroristické 

operace, Londýn zdůraznil možné dopady nejen na britskou a americkou národní 

bezpečnost.224 V únoru 2011 však byly odtajněny další znepokojující dokumenty, které 

měly vliv na zvláštní britsko-americké vztahy. Za prvé se jednalo o informace o tom, že 

Spojené státy v rámci jednání o smlouvě o kontrole jaderného zbrojení vyzradily britská 

jaderná tajemství Rusku, aby je přiměly podepsat smlouvu o kontrole zbrojení. I přesto, 

                                                 
220 Ewen MacAskill Julian Borger, „New NSA Leaks Show How US Is Bugging Its European Allies“, 

The Guardian, 30. června 2013, sek. US news, http://www.theguardian.com/world/2013/jun/30/nsa-leaks-

us-bugging-european-allies, (Přístup 27. října 2016). 
221 „Edward Snowden“, 17. ledna 2014. 
222 Ibid. 
223 Philip Oltermann, „Obama Meets Merkel in Berlin to Discuss TTIP and Russia in Wake of Trump 

Win“, The Guardian, 17. listopadu 2016, sek. World news, http://www.theguardian.com/world/ 

2016/nov/17/barack-obama-angela-merkel-ttip-russia-berlin-meeting-us-germany,  

(Přístup 20. března 2017). 
224 „Wikileaks Files: Cables ‚Include Criticism of UK´“, BBC News, 29. listopadu 2010, sek. UK Politics, 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-11859333, (Přístup 11. září 2016). 
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že se smlouva Británie neměla přímo dotknout, využilo Rusko vyjednávání k tomu, aby 

zjistilo tajné informace o britském jaderném zbrojení.225 WikiLeaks dále zveřejnily 

snížení počtu sdílených informací v důsledku neshod ohledně údajného mučení vězně 

Binyama Mohameda ve věznici Guantánamo.226 Rovněž byly zveřejněny dokumenty, 

které prozrazovaly fakt, že Hillary Clinton požadovala informace o Ivanu Lewisovi, 

pracovníku britského ministerstva zahraničí. Při monitorování jeho komunikace 

Washington zjistil Lewisovy psychické problémy, milostnou aféru a to, že byl dosazen, 

aby vyvažoval propalestinské postoje britského politika Davida Milibanda.227  

Odtajnění odposlechů obsahujících důležité informace tak nepochybně negativně 

ovlivnilo zvláštní vztahy v počátcích období spolupráce Obamy a Camerona.228 

Prezident Obama však odposlechy britské strany popřel.229 Jak poukazují některé 

dokumenty, britsko-americké vztahy mají trhliny. Zároveň je mnoho informací tajných 

a jejich odkrytí by opět znamenalo větší vhled do problematiky britsko-amerických 

vztahů. Díky zveřejněným dokumentům je vidět rozdíl mezi formální stránkou 

zvláštních vztahů, tedy proklamacemi na veřejnosti, a stránkou obsahovou, v níž vidíme 

značné rezervy. Smlouva UKUSA, vysoká míra spolupráce a provázanost zajišťují 

zachování pout v této oblasti. Slovní ujištění ukazují, že oba státy výjimečné vztahy 

v této oblasti preferují. Například v telefonátu z 16. 1. 2014 oba státníci vyzdvihli 

„unikátní spojenectví“ v oblasti zpravodajských služeb.230 

Stránky WikiLeaks dále odkryly, že zvláštní vztahy nepřetrvaly do období Baracka 

Obamy a Davida Camerona ve stejné intenzitě, jako jsou známy z éry Tonyho Blaira 

a Billa Clintona nebo George W. Bushe.231 Důvodem byl převážně fakt, že oba státníci 

sdíleli ve své politice pragmatický postoj. Ten znamenal rozvinutí vztahů s dalšími státy 

                                                 
225 Moore, „WikiLeaks Cables“. 
226 Passed to the Telegraph by WikiLeaks, „THE BRITISH ASK, IS OUR SPECIAL RELATIONSHIP 

STILL SPECIAL IN WASHINGTON?“, 2. dubna 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-

files/london-wikileaks/8305152/THE-BRITISH-ASK-IS-OUR-SPECIAL-RELATIONSHIP-STILL-

SPECIAL-IN-WASHINGTON.html, (Přístup 4. května 2017). 
227 Izraelsko-Palestinský konflikt je (nejen) v britské a v americké politice kontroverzním tématem a 

věnuje se mu podkapitola bezpečnostní spolupráce.; Christopher Hope, „WikiLeaks Cables: How 

America Spied on the Foreign Office“, 4. února 2011, sek. World, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8304628/WikiLeaks-cables-how-America-spied-

on-the-Foreign-Office.html, (Přístup 10. února 2017). 
228 Ibid.; WikiLeaks, „THE BRITISH ASK, IS OUR SPECIAL RELATIONSHIP STILL SPECIAL IN 

WASHINGTON?“ 
229 Raf Sanchez, „US denies spying on David Cameron“, Telegraph, 24. října 2013, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10401111/US-denies-spying-on-David-

Cameron.html, (Přístup 5. května 2016). 
230 „PM phone call with Barack Obama“. 
231 Brown, „The Wikileaks saga has revealed a souring of the US/UK ‘special relationship’, and this 

foreign policy distance looks set to stay.“ 
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a upozadění zvláštních britsko-amerických vztahů. K tomuto jednání je vedly události, 

v jejichž řešení bylo nevyhnutelné jednat s EU, například ekonomická krize, 

či vzrůstající význam obchodních gigantů v Asii. Právě kvůli hospodářské síle Číny 

a jiných rychle rostoucích asijských ekonomik usilují mnohé země včetně Británie 

a Spojených států o zlepšení vztahů (americký obrat k Asii či britské ujištění 

o výjimečnosti britsko-čínských vztahů). Problémy obranného rázu však bylo možné 

řešit způsobem podobným vztahu Bushe a Blaira. Nicméně právě pragmatismus ze 

strany obou států přispěl k rozvíjení amerických vztahů s Evropskou unií a ke snaze 

Británie nahlížet na politiku reálněji.  

Jedním z pragmatických kroků Davida Camerona byla i snaha zakázat šifrování v 

internetové komunikaci. To by mělo dopad nejen na bezpečnostní složku, osobní 

svobodu jedince, ale i na ekonomickou sféru. Z těchto důvodů si návrh získal mnoho 

odpůrců a byl postupně zamítnut.232 Návrh byl nicméně projednáván i s americkou 

vládou. Na schůzce s Cameronem projevil Obama snahu rozšířit získávání 

zašifrovaných informací, nicméně zdůraznil, že budou respektovány osobní svobody 

jedince.233 Tento návrh by vzhledem k základním hodnotám tradičně uznávaným 

americkou kulturou – volný trh a osobní svobody jedince, jež by tento zákaz 

z morálního hlediska porušoval, by neprošel pravděpodobně ani ve Spojených státech. 

Podle článku The WikiLeaks Saga, byl Cameron prvním post-imperialistickým 

britským premiérem. Článek toto tvrzení zdůvodňuje tak, že Cameron upustil od 

neustálého „podlézání“ americkým prezidentům, aby si Británie stále dokazovala své 

velmocenské postavení. Místo toho se smířil s rolí nižší, která více odpovídá nynější 

globální realitě. Svým liberálně pragmatickým postojem tak poskytl Británii větší 

samostatnost v rozhodování výměnou za pocit velmocenského postavení. Naopak snahy 

o posílení francouzsko-amerických vztahů vyvíjel francouzský prezident Nicolas 

Sarkozy. Ten také s Obamou sdílel lepší „osobní chemii“ než Cameron. Stejně tak měl 

Cameron mnohem lepší vztahy s prezidentem Sarkozym a kancléřkou Merkel než 

s americkým prezidentem. Nešlo však pouze o osobní chemii, například britský ministr 

zahraničí William Hague kritizoval při své cestě po Středním východě izraelskou 

                                                 
232 James Ball, „Cameron Wants to Ban Encryption – He Can Say Goodbye to Digital Britain“, The 

Guardian, 13. ledna 2015, sek. Opinion, http://www.theguardian.com/commentisfree/ 

2015/jan/13/cameron-ban-encryption-digital-britain-online-shopping-banking-messaging-terror, 

(Přístup 23. září 2016). 
233 Julie Hirschfeld Davis, „U.S. and Britain Present a United Front“, The New York Times, 16. ledna 

2015, sek. Politics, https://www.nytimes.com/2015/01/17/world/obama-cameron-security.html,  

(Přístup 21. listopadu 2016). 
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nevraživost, což ukazuje i názorovou rozdílnost mezí oběma státy.234 Nic z toho však 

neznačí odvrat od Spojených států ve všech oblastech (například o Afghánistánu 

probíhala spolupráce Británie se Spojenými státy více než s ostatními státy), jde pouze 

o aktualizaci globálních poměrů, snahy přizpůsobit se a jednat v mezinárodních vztazích 

logicky a reálně. 

Novinář Bill Keller, který psal mimo jiné i pro deník The New York Times, se ve 

své studii zabývá využitím WikiLeaks novinami k podpoře vlastních zájmů. Zjistil, že 

středo-levicový deník The Guardian poskytl mnohem více prostoru WikiLeaks, 

například zdůrazňováním civilních obětí v Afghánistánu. Tyto informace podpořily 

protiválečné levicové postoje deníku. Naopak liberální The New York Times dal 

WikiLeaks mnohem méně prostoru, neboť dokumenty nepodporovaly jejich agendu. 

Spory WikiLeaks s deníkem The Guardian vedly k přesunu zveřejňování informací 

právě do The Daily Telegraph. Ten informace použil k podpoře teze o zhoršování 

britsko-amerických vztahů.235 

Závěr 

Spolupráce v oblasti zpravodajských služeb funguje na bázi smlouvy UKUSA, 

která teoreticky může být kdykoliv vypovězena. Z praktického hlediska jsou však 

zpravodajské instituce obou zemí natolik propojené, že k přetrhání těchto vazeb nemůže 

dojít jen v důsledku odtajnění odposlechů. Vzájemné poskytování personálu a jeho 

provázanost a informovanost by tak mohla mít široký dopad na britskou i americkou 

národní bezpečnost i na globální boj proti terorismu. Veškerou spolupráci v této oblasti 

však vyhodnotit nelze, neboť je převážně tajná. Je však možné opřít se o úniky 

důvěrných informací od WikiLeaks. Podle těchto zdrojů došlo k poklesu významu 

britsko-amerických zvláštních vztahů pro oba státy. Navíc jejich odkrytí mělo negativní 

dopad i na další bilaterální vztahy, s nimiž Spojené státy sdílí výjimečné partnerství, 

například s Německem. WikiLeaks však nezpůsobily žádné významné ani nevratné 

poškození žádných ze zmíněných vztahů. Spolupráce zpravodajských služeb zůstává 

jednou z klíčových oblastí spolupráce Velké Británie a Spojených států. Zároveň je však 

dlouhodobým projektem, jež odlišuje britsko-americké vztahy od dalších bilaterálních 

vztahů obou států.  

                                                 
234 Brown, „The Wikileaks saga has revealed a souring of the US/UK ‘special relationship’, and this 

foreign policy distance looks set to stay.“ 
235 Ibid. 
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2.4 Ekonomická spolupráce 

Na společné tiskové konferenci ministra zahraničí Spojených států amerických 

Johna Kerryho a britského ministra zahraničí Williama Haguea 9. září 2013 v Londýně 

John Kerry řekl: 

Nejsme pouze jeden druhému největšími investory, ale fakt, že každý den téměř milion lidí 

jde v Americe do své práce v britské společnosti a stejně tak více než milion lidí pracuje pro 

americkou společnost zde v Británii. Jsme tedy samozřejmě obrovsky propojeni. A proto 

jsme odhodláni intenzivněji využívat vztahy mezi Spojenými státy a Velkou Británií i mezi 

Spojenými státy a Evropskou unií k zvýšení naší společné prosperity.236 

Podle Lew Lukense, amerického chargé d'affaires ad interim na americké 

ambasádě v Londýně, oba státy spojuje víra v ekonomickou transparentnost, rovné 

příležitosti a v to, že hrají důležitou roli v sociální i ekonomické sféře. Tvrdí také, že 

ještě důležitější než oficiální spolupráce obou států, je částečně nevládní – ekonomická, 

neboť obě země jsou jedna druhé největšími investory. A stejně jako John Kerry říká, že 

britské firmy v USA zaměstnávají přibližně milion amerických občanů a amerických 

firmách v Británii pracuje také zhruba milion Britů.237  

Právě společné zájmy a propojenost díky přímým zahraničním investicím může 

značit kulturní blízkost obyvatel obou států. Dalšími kritérii zvažovanými v této 

podkapitole jsou import a export. Nakonec se bude věnovat některým ekonomickým 

problémům týkajících se obou států.  

Spojené království je dlouhodobě nejvyhledávanějším evropským státem pro 

přímé zahraniční investice.238 Jeho největším zahraničním investorem je USA.239 

Například v roce 2015 přímé zahraniční investice USA v UK tvořily 46.8 % všech. Na 

druhém místě byla Kanada, na třetím Španělsko. Především se jedná o investice ve 

finančních službách. Ve Spojeném království sídlí hlavní evropské pobočky amerických 

bank, jejichž odliv, v důsledku Brexitu, je často diskutovaným tématem v důsledku 

                                                 
236 Remarks With United Kingdom Foreign Secretary Hague, 9. září 2013, U.S. Department of State, 

//2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2013/09/213956.htm, (Přístup 3. března 2017).;  

překlad autorky 
237 Lew Lukens, Chargé Lukens speaking at the RAF Club on the Special Relationship, 8. února 2017, 

U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom, https://uk.usembassy.gov/raf-club-special-

relationship/, (Přístup 8. dubna 2017). 
238Celosvětově bylo UK v roce 2015 na 12. místě, 2016 již na 2. místě.; „Foreign investment in the United 

Kingdom“, Santandertrade.com, https://en.portal.santandertrade.com/ 

establish-overseas/united-kingdom/foreign-investment, (Přístup 11. března 2017). 
239 „A Strong Britain in an Age of Uncertainty“. 
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rozhodnutí odchodu z Evropské Unie. V období mezi lety 2010 a 2016 však stále 

platilo, že Spojené království bylo důležitým partnerem Spojených států ve finanční 

oblasti.240 Naopak přímé zahraniční investice Spojeného království ve Spojených 

státech tvořily v roce 2015 pouze 15.3 % (na druhém místě bylo Japonsko s 13 %).241 

Přímé zahraniční investice mají v cílové zemi například vliv na HDP, vytváření 

pracovních míst, a zároveň tedy i určitý ekonomický vliv v dané zemi. Díky přímým 

zahraničním investicím tak mají obě země vliv prolínaní firemních kultur a na oblibu 

dané značky v té druhé zemi. Spolu s exportem a importem tedy přímé zahraniční 

investice ovlivňují obraz dané země v zahraničí. Do jisté míry je tak možné 

kvantifikovat ekonomický vliv v druhé zemi. Ten je podle hodnot přímých zahraničních 

investic značný. 

Graf objemu přímých zahraničních investic USA v Británii a Británie v USA 

ukazuje dlouhodobý trend objemu v přímých zahraničních investic z let 2005-2014 

v miliardách liber.  

 

                                                 
240 „UK remains number one investment destination in Europe“, GOV.UK, 30. srpna 2016, 

https://www.gov.uk/government/news/uk-remains-number-one-investment-destination-in-europe, 

(Přístup 14. března 2017);  

„Foreign investment in the United States“, Santandertrade.com, https://en.portal.santandertrade.com/ 

establish-overseas/united-states/foreign-investment, (Přístup 20. března 2017). 
241 „Foreign investment in the United States“. 
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Graf č. 1: Přímé zahraniční investice UK – USA mezi lety 2005 a 2014. Zdroj: Autorka podle údajů 

z webu santandertrade.com 

Vezmeme-li v úvahu export a import zboží, bylo Spojené království v importu do 

Spojených států mezi lety 2010 a 2016 na 5. – 8. místě celosvětově. Asijské státy Čína, 

Japonsko, Jižní Korea, členové NAFTA Mexiko a Kanada, a z evropských zemí 

Německo se dlouhodobě umísťují před Spojeným královstvím v importu a exportu 

zboží (bez služeb). V každém z uvedených roků se jednalo o americký export do 

Británie a britský import amerického zboží, (každý) v hodnotě kolem 50 miliard dolarů. 

Obchodní bilance USA byla vůči Spojenému království deficitní v letech 2010 a 2012–

2015. Přebytek platební bilance USA byl pouze v letech 2011 a 2016.242  

 

                                                 
242 US Census Bureau Foreign Trade Division, „Foreign Trade: Data“, Census.Gov, 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4120.html, (Přístup 2. dubna 2017);  

Sami Hamroush, „The UK trade and investment relationship with the United States of America - Office 

for National Statistics“, 5. září 2016, https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/ 

balanceofpayments/articles/theuktradeandinvestmentrelationshipwiththeunitedstatesofamerica/2016, 

(Přístup 2. dubna 2017). 
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Graf č. 2: Export, import a obchodní bilance UK a USA mezi lety 2005 a 2015. Zdroj: Autorka podle 

údajů z webu ons.gov 

Z uvedených výsledků ekonomických ukazatelů vyplývá, že Spojené státy 

a Spojené království v ekonomické sféře spolupracují a navzájem se nepřímo ovlivňují. 

Přímé zahraniční investice jsou klíčovým ekonomickým faktorem jejich spolupráce. 

Z pohledu exportu a importu Spojené království stojí až za asijskými a 

severoamerickými státy a Německem. Z tohoto pohledu je tedy Spojené království 

méně významným obchodním partnerem než dané státy. To je ale způsobeno také tím, 

že Británie je menší ekonomikou než zmíněné státy. Naopak přední místo Británie/USA 

v dovozu a vývozu zboží do druhé země je důsledkem vzájemné důvěry ve značky a 

jejich kvalitu a dále například spoluprací firem v dodávání hmotného kapitálu (strojů). 

Kromě ekonomických ukazatelů je nutné zmínit některé smlouvy. Příkladem 

bilaterálních obchodních smluv je Smlouva o spolupráci v obchodu se zbraněmi (US-

UK Defense Trade Cooperation Treaty) z dubna 2014.243 Jedná se o doplněnou smlouvu 

z roku 2007 upravující obchod se zbraněmi.244 Jak už bylo řečeno v jiných oblastech 

                                                 
243 „US-UK Defense Trade Cooperation Treaty“, U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom, 29. 

listopadu 2011, https://uk.usembassy.gov/us-uk-defense-trade-cooperation-treaty/, 

(Přístup 7. dubna 2016). 
244 „Implementing the UK-US Defense Trade Cooperation Treaty“. 
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spolupráce, Spojené státy upřednostňovaly dohodu s EU a multilaterální formu 

spolupráce.  

Příkladem multilaterální spolupráce je kontroverzní obchodní dohoda TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership/Transatlantické obchodní a investiční 

partnerství). Na jednáních se, kromě prezidenta Baracka Obamy, nejviditelněji podílelo 

několik čelních představitelů evropských států i Evropské unie jako celku včetně 

premiéra Camerona. Proti TTIP vznikla také rozsáhlá opozice v mnoha členských 

státech EU. Konkrétně ve Velké Británii panovaly obavy z privatizace zdravotnictví, a 

stejně jako v dalších státech, z rozdílných potravinářských norem. David Cameron 

ujistil britské obyvatele, že dohoda nebude mít na zdravotnictví vliv a podporoval 

smlouvu po celou dobu přípravných jednání. Ta byla oficiálně zahájena v červnu 2013 

na summitu G8 v britském Lough Erne. Prezident Obama, premiér Cameron a dva čelní 

představitelé Evropské unie předseda evropské komise José Manuel Barroso a předseda 

Evropské rady Herman van Rompuy zde přednesli úvodní projevy k počátku jednání. 

Právě projev premiéra Camerona značí jeho snahu a spolupráci na dosažení dohody. 

Premiér Cameron zmínil například kladné dopady smlouvy na obchod EU s USA.245 

O pozitivních dopadech přímo na Spojené království hovořil Cameron v listopadu 2014 

po bilaterálním setkání s prezidentem Obamou při summitu G20 v Austrálii. Podle 

britského premiéra měla smlouva TTIP „přinést 10 miliard liber do britské ekonomiky, 

umožnit vznik nových pracovních míst a mít příznivý dopad na rodiny“.246 Jeho slova 

tak mírně nadhodnocují význam TTIP, neboť výzkum odhadovaného dopadu TTIP na 

britskou ekonomiku předpokládá, že by smlouva díky liberalizaci obchodu, mohla 

v dlouhodobém měřítku britské ekonomice přinést příjmy mezi čtyřmi a deseti 

miliardami liber.247  

Multilaterální forma spolupráce s dalšími představiteli zemí EU a Evropské unie 

samotné byla i přes zřejmý Cameronův podíl na jednáních klíčová. Dílčí konzultativní 

rozhovory o TTIP probíhaly převážně na mezinárodních konferencích, neboť vznik 

                                                 
245 FCO, „G8 Summit: negotiations for historic EU-US trade deal announced“, GOV.UK, 17. června 

2013, 

https://www.gov.uk/government/news/g8-summit-negotiations-for-historic-eu-us-trade-deal-announced, 

(Přístup 17. dubna 2017). 
246 Graham Ruddick, „David Cameron Hails G20 Plan to Boost World Economy by $2 Trillion“, 16. 

listopadu 2014, sek. Finance, http://www.telegraph.co.uk/finance/g20-summit/11233941/David-

Cameron-hails-G20-plan-to-boost-world-economy-by-2-trillion.html, (Přístup 20. dubna 2017). 
247 „Trade and investment agreement between EU and USA: estimated impact on UK“, GOV.UK, 13. 

května 2013, https://www.gov.uk/government/publications/trade-and-investment-agreement-between-eu-

and-usa-estimated-impact-on-uk, (Přístup 16. ledna 2017). 
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smlouvy vyžadoval účast všech států. Na bilaterální úrovni probíhaly formou telefonátů 

mezi oběma státníky nebo v rámci setkání při naplánovaných konferencích.  

Vybrané ekonomické problémy 2010–2015  

Hospodářské sankce vůči Rusku  

Mezi ekonomické problémy britsko-amerických vztahů lze zařadit sankce vůči 

Rusku. Ty byly reakcí západních států na ruskou anexi Krymu a zasahování do 

teritoriální a právní integrity Ukrajiny. Premiér Cameron s prezidentem Obamou 

konzultovali sankce prostřednictvím telefonátů. Nicméně Cameron byl pouze jedním 

z několika evropských lídrů, kteří se účastnili jednání o sankcích, nikoliv hlavním. 

Jednalo se o krátké rozhovory spíše informativního charakteru. Například v rozhovoru 

z března 2014 oba státníci zdůraznili důležitost multilaterální spolupráce, ale shodli se 

na důležitosti diplomatického řešení.248 Po ruské anexi Krymu v červenci 2014 EU, 

Spojené státy a další spojenci zavedli sankce vůči Rusku. Sankce EU byly dále 

zpřísněny v září 2015 a pak dále prodlouženy do ledna 2016.249 Naopak sankce 

Spojených států s Kanadou nemají dané datum ukončení. Premiér Cameron například 

v březnu 2015 pohrozil Rusku, že v případě zintenzivnění agrese dojde k zpřísnění 

sankcí.250 Spojené státy tedy se Spojeným královstvím sdílejí stejný cíl odvrátit ruskou 

agresi pomocí sankcí. To se však děje především formou konzultací. Opět se tedy 

nejednalo o zásah dvou dominantních státníků, jako tomu bylo v případě spolupráce 

George W. Bushe a Tonyho Blaira při zásahu „proti terorismu“, kdy britsko-americké 

spojenectví hrálo významnou roli ve společném zásahu proti jednomu cíli.  

Dozvuky ekonomické krize 

 Ekonomická krize oficiálně začala v roce 2008, nicméně za její počátek bývá 

považován i rok 2007, kdy propukla hypoteční krize ve Spojených státech. 

Spotřebitelské ceny zároveň v důsledku poklesu reálného HDP rostly. Zároveň rostla 

                                                 
248 „PM phone call with President Obama: 2 March 2014“, GOV.UK, 2. března 2014, 

https://www.gov.uk/government/news/pm-phone-call-with-president-obama-2-march-2014, 

(Přístup 12. května 2016). 
249 Edward Hunter Christie, „Sanctions after Crimea: Have they worked?“, NATO Review, 

http://www.nato.int/docu/review/2015/Russia/sanctions-after-crimea-have-they-worked/EN/index.htm, 

(Přístup 6. dubna 2017). 
250 Jenny Gross a Cassell Bryan-Low, „U.K.’s David Cameron Warns West Is Prepared to Significantly 

Increase Sanctions Against Russia“, Wall Street Journal, 5. března 2015, sek. World, 

http://www.wsj.com/articles/u-k-s-david-cameron-warns-west-is-prepared-to-significantly-increase-

sanctions-against-russia-1425574648, (Přístup 26. května 2017). 
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cena ropy z důvodu spekulací na finančních trzích, kde na podzim roku 2008 naplno 

propukla finanční krize.  

Jedním ze států nejvíce postižených hospodářskou krizí je Řecko. Pomoc Řecku 

byla jedním z hlavních témat jednání dlouho po začátku krize. Vzhledem k možnému 

dopadu státního bankrotu Řecka, byla finanční situace Řecka jako člena eurozóny 

důležitým tématem i pro Spojené státy a Spojené království. Projednávané daně 

z finančních transakcí (FTT), které by umožnily lepší financování Mezinárodního 

měnového fondu, který by peníze dále použil při pomoci Řecku, byly odsuzovány mimo 

jiné i Spojenými státy a Velkou Británií. To poukazuje na stejné anglosaské hodnoty, 

mezi něž patří například větší podpora volného trhu, než je tomu u některých 

evropských států. Nicméně podobný postoj vůči tomuto problému nevedl ke zvýšené 

frekvenci jednání mezi Obamou a Cameronem. Příkladem je Summit G20 v listopadu 

2011. Členské státy zde projednávaly právě možnosti finanční pomoci Řecku a další 

problémy týkající se zaměstnanosti, obchodu a sociálních problémů. Britský premiér 

s americkým prezidentem však nevyužili setkání k jednání na bilaterální úrovni.251  

Závěr 

Ekonomická rovina britsko-amerických vztahů je částečně neoficiální formou 

spolupráce. Na ní má vliv především důvěra, zvyk spolupracovat, podobné ekonomické 

hodnoty a další kulturní jevy, kredibilita obou ekonomik a další faktory. Kromě 

uzavírání mezinárodních smluv a různých forem fiskální politiky, jde tedy spíše o odraz 

kulturních zvyklostí, a především o ekonomické faktory. Zajímavé je, že z průzkumu 

společnosti YouGov v roce 2012 vyplývá, že pouze 34 % dotázaných si myslí, že 

úspěch britské ekonomiky závisí na USA a 25 % s tímto tvrzením nesouhlasí.252 

Hodnoty uvedené výše však ukazují, že Spojené státy tvoří významný podíl na britském 

HDP, a to hlavně díky vysokým hodnotám čistého exportu (z UK do USA) a přímým 

zahraničním investicím. 

                                                 
251 Patrick Wintour, „G20 Summit: Cameron Will Urge EU to Flesh out Bailout Deal“, The Guardian, 2. 

listopadu 2011, sek. Business, http://www.theguardian.com/business/2011/nov/02/g20-summit-david-

cameron-bailout, (Přístup 20. září 2016). 
252 Bonnie Gardiner, „The Special Relationship“, YouGov: What the world thinks, 21. března 2012, 

//yougov.co.uk/news/2012/03/21/britains-special-relationship-us/, (Přístup 3. září 2016). 
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2.5 Kulturní spolupráce 

Zástupce velvyslance USA v Londýně, Lewis Lukens při své přednášce na téma 

„The Special Relationship“ na půdě King's College London, řekl: 

Sledujeme filmy jeden druhého, čteme romány jeden druhého, posloucháme hudbu jeden 

druhého. Mezi našimi novinami jsou ty nejčtenější, získávám nejvíce nominací na Oscary, 

máme nejvíce držitelů Nobelovy ceny... a co je především pro nás v tuto chvíli zajímavé – 

nejlepší univerzity na světě – s bohatým a produktivním partnerstvím mezi nimi.253  

Tento zlomek jeho slov jen potvrzuje pocit kulturní sounáležitosti, který mezi 

sebou oba státy sdílí, ať už se jedná o kulturní díla či o vzdělání. Spojené státy sdílí 

s Británií pocit kulturní sounáležitosti díky společnému jazyku a historickým 

okolnostem. Podobnost obou států vyjadřuje také Kiplingova teorie břemena bílého 

muže, ve které se nejedná pouze o Spojené státy, nýbrž o lidi bílé rasy anglosaského 

typu.254 Projevem této myšlenky je imperiální minulost obou států. Britské impérium 

přerostlo v „Commonwealth“, kde si Británie zachovala značný vliv. Přestože Spojené 

státy nezískaly tolik kolonií, a zároveň samy byly v minulosti britskou kolonií, staly se 

postupně ekonomickou a politickou velmocí. Právě velmocenská minulost obou států 

odlišuje jejich vztahy od těch s ostatními anglicky mluvícími státy.  

Pro nástin kulturní propojenosti je nutné vrátit se do historie. Právě Angličané 

(Britové) byli hlavní formovací silou, která vytvořila základy dnešních Spojených států. 

Angličtí migranti přinášeli na americký kontinent myšlenky, zvyky a tradice svých 

domovských zemí. Postupně vyrůstaly nové generace rodilých Američanů, formujících 

vlastní myšlenky, avšak stále pod značným vlivem z Evropy. Samozřejmě docházelo 

i k opačnému jevu. Prolínání obou kultur tedy není záležitostí pozdější globalizace 

světa, ale již od počátků kolonizace amerického kontinentu hrálo značnou roli. 

V průběhu existence Spojených států se jejich demografie značně měnila v souvislosti 

se získáváním nových „států“, ale hlavně s měnícím se profilem migrantů. Do popředí 

(podle počtu migrantů) se dostávali Asiaté, Hispánci, Afro-Američané, na úkor 

Evropanů, tedy i „Britů“. Každý z příchozích národů měl také na americkou kulturu 

vliv. 

                                                 
253 Rudyard Kipling, The White Man’s Burden: The United States & The Philippine Islands, 1899, 

http://sourcebooks.fordham.edu/halsall/mod/kipling.asp, (Přístup 3. března 2017). 
254 Ibid. 
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Zejména ve 20. století americká kultura pronikala do Británie a celé Evropy, kde 

byla formována a poté se v pozměněné formě vracela zpět do Spojených států. Tento 

trend byl především záležitostí americké a britské popkultury. Projevil se v hudbě, 

módě, životním stylu, literatuře a dalších oblastech. Například v hudbě se původně 

americký rock 'n' roll promítl v tvorbě The Beatles, kteří díky kombinaci dalších stylů 

populárních v USA – odnoží rocku a popu, vytvořili svůj osobitý styl, který byl opět 

„vyvážen“ směrem do Spojených států a do celého světa. Nicméně právě pocit kulturní 

sounáležitosti, pramenící ze společného anglosaského původu a jazyka, z migrace, 

přispěly blízkému kulturnímu vztahu obou států. Proto se tato podkapitola dotkne 

migrace, počtu studentů v zahraničí a vzájemné percepce obou států, jako ukazatelů 

vnímání britsko-amerických vztahů veřejností.255  

Počet Britů ve Spojených státech256 byl v roce 2013 758 919, což ve srovnání se 

730 382 v roce 2000 a 736 741 v roce 1990, představuje dlouhodobě rostoucí trend.257 

První v žebříčku byla Austrálie a třetí skončila Kanada. Zajímavostí je, že celkový počet 

Britů v zahraničí je cca 8 % obyvatelstva,258 na rozdíl od Američanů, kde se jedná 

pouze o 0.8 %. Britové jsou tedy obecně ochotnější bydlet v zahraničí než Američané. 

Jako důvody uvádějí nejčastěji cestování za prací, příbuznými, či přáteli nebo za 

studiem.259 Velkou roli při výběru cílové destinace jistě hraje společný jazyk, který 

mobilitu obyvatelstva usnadňuje.260  

                                                 
255 Dumbrell, A Special Relationship. 
256 Jedná se o obyvatele s trvalým pobytem v USA. 
257 „Yearbook of Immigration Statistics 2008“, dhs.gov, 2008, https://www.dhs.gov/immigration-

statistics/yearbook/2008, (Přístup 3. dubna 2017). 
258 Počet obyvatel UK byl v roce 2013 63,2 milionů a v roce 2014 63,7 milionů obyvatel.; „United 

Kingdom - OECD Data“, the OECD, http://data.oecd.org/united-kingdom.htm, (Přístup 6. dubna 2017). 
259 Nicola White, „Migration Statistics Quarterly Report“, Office for National Statistics, 26. května 2016, 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/

bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/may2016, (Přístup 5. dubna 2017). 
260 Počty nezahrnují Brity, kteří se v dané zemi oficiálně nezaregistrují.  
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Graf č. 3: Počet migrantů z UK do USA mezi lety 1820 a 2008. Zdroj: Autorka podle údajů z webu 

dhs.gov 

 

Naopak podle statistických údajů ONS z let 2010–2015, se Spojené státy neřadí 

mezi pět zemí s největším počtem obyvatel v Británii. Před nimi se nachází Indie, 

Polsko, Pákistán, Irsko a Německo.261 Graf organizace Migration Watch UK dokonce 

ukazuje, že dochází k odlivu amerických občanů (narozených v USA) ze Spojeného 

království. V současné době se jedná přibližně o 180 000.262 Příčinou tohoto poklesu 

může být například lepší nabídka pracovních míst ve Spojených státech, které se 

vzpamatovaly z následků ekonomické krize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 „Population of the UK by Country of Birth and Nationality“, Office for National Statistics, 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/

bulletins/ukpopulationbycountryofbirthandnationality/august2016, (Přístup 2. dubna 2017). 
262 „Population by Country of Birth“, Migration Watch UK, https://www.migrationwatchuk.org/statistics-

population-country-birth/#create-graph, (Přístup 3. dubna 2017). 
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Graf č. 4: Počet obyvatel UK narozených v USA, kteří získali britské občanství. Data z období mezi lety 

2004 a 2015. Zdroj: Autorka podle údajů z webu ons.gov 

 

Jak již bylo zmíněno, migrace je jedním ze způsobů vlivu na proměnu kulturních 

trendů. Například v literatuře, hudbě, módě, politických myšlenek a dalších oblastech, 

se oba státy ovlivňovaly v průběhu celé historie. Především ve 20. století se vzrůstající 

mírou globalizace světa se vliv Spojených států na kulturu ostatních zemí zvětšoval. 

Nicméně Británie byla často „průkopníkem“ americké kultury v Evropě a 

Commonwealthu. Často také docházelo k upravení daného amerického fenoménu a k 

jeho návratu zpět do Spojených států v již pozměněné podobě.  

Oba státy spolupracují na úrovni vládních i nevládních organizací, kulturních 

institutů a korporací. Příkladem je Britská rada (British Council) ve Spojených státech, 

která má za cíl posilovat transatlantické partnerství prostřednictvím spolupráce na 

společných projektech týkajících se umění, vzdělání a občanské společnosti.263 Britská 

rada se věnuje pořádání workshopů, výstava a dalších kulturních akcí. V minulosti 

institut spolupracoval například na britsko-americkém projektu s „Carnegie 

Corporation“ v New Yorku. Projekt „Our Shared Future“ (Naše společná budoucnost) 

                                                 
263 „Welcome to the British Council in the USA“, https://www.britishcouncil.us/, (Přístup 3. dubna 2017). 

140

150

160

170

180

190

200

210

220

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P
o

če
t 

o
b

yv
at

el
 v

 t
is

íc
íc

h

Počet obyvatel Velké Británie narozených ve Spojených 
státech amerických mezi lety 2004 a 2015



   

 

67 

  

měl za cíl zlepšit dialog veřejnosti týkající se muslimů ve Spojených státech a v Evropě. 

Byl ukončen v roce 2014.264  

Další ukázkou kulturní spolupráce je organizace „Young Leaders“ (YLUK; Mladí 

Lídři), která spojuje britské mladé leadery s diplomatickou a ekonomickou sférou ve 

Spojených státech. Funguje pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických 

v Londýně. Na jednom z workshopů vystoupil Barack Obama při své návštěvě Londýna 

v dubnu 2016.265  

Všechny tyto projekty jsou příklady snahy o kulturní spolupráci mezi oběma státy. 

Právě ochota spolupracovat na společných projektech a ke společnému dílčímu cíli je 

znakem zvláštních vztahů. V rámci projektů také dochází ke sdílení informací, 

vzájemné komunikaci a podpoře ve výzkumu a na tvorbě společné budoucnosti, což 

jsou další z faktorů nutných pro existenci zvláštních vztahů. Neboť právě soustavná 

podpora jeden druhého a spolupráce na společném cíli, například „vychovat“ v Británii 

nové lídry, kteří jsou neustále v kontaktu s americkou stranou, jimiž jsou do jisté míry 

ovlivňováni, také přispívají k tomu, co lze označit za „special relationship“. 

Jak bylo zmíněno v úvodu podkapitoly, velká nabídka kvalitního vzdělání 

v anglickém jazyce na obou březích Atlantiku je hlavním důvodem pro výběr 

Británie/Spojených států, jako místo studia. Podle agentury Open Doors Británie ve 

školním roce 2013/2014 vyslala do Spojených států 9 467 studentů vysokých škol, 

předběhla tak i Německo (14.). V roce 2014/2015 bylo v amerických školách 10 794 

britských studentů. Ve školním roce 2015/2016 odjelo z UK do USA studovat 11 599 

studentů, a Británie se zařadila před Turecko, a stala se tak prvním z evropských států 

a celosvětově 12. v počtu studentů v USA.266 Německo skončilo na 3.místě mezi 

evropskými státy a na 15. celkově. Přitom ještě v letech 2010/2011 a 2011/2012 se 

Německo řadilo v počtu studentů na amerických vysokých školách na 12. místo, tedy 

                                                 
264 „Case study: Our Shared Future“, British Council, https://www.britishcouncil.us/programmes/ 

society/our-shared-future, (Přístup 3. února 2017). 
265 „Young Leaders UK (YLUK)“, U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom, 

https://uk.usembassy.gov/yluk/, (Přístup 25. května 2017). 
266 „UK becomes number one European sender of students to US universities“, US-UK Fulbright 

Commission, 16. listopadu 2015, http://www.fulbright.org.uk/news/uk-becomes-number-one-european-

sender-of-students-to-us-universities, (Přístup 9. prosince 2016). 
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těsně před Velkou Británii (2. v Evropě), která ho poté předčila. Francie byla v roce 

2014/2015 čtvrtá mezi evropskými státy a celkově 18.267  

 
Graf č. 5: Vývoj počtu zahraničních studentů v USA podle země původu mezi lety 2004 a 2014.  

Zdroj: Autorka podle údajů z webu iie.org 

 

Obdobné statistiky pro americké studenty ve světě v letech 2013/2014 

a 2014/2015 ukazují, že Británie byla jako cílová země pro studium na prvním místě s 

38 250 a 38 190 a za ní byly z evropských států Itálie, Španělsko, Francie a dále Čína. 

Ve stejném pořadí země zůstávají po celé období 2010/2011 až 2014/2015 a jednotlivé 

počty studentů mají vzestupnou tendenci. 268 

Podle dat britské organizace UKCISA v období 2010–2016, byly Spojené státy 

mezi prvními pěti zeměmi s nejvyšším počtem studentů zapsaných na britských 

vysokých školách. Nutné je však brát v úvahu také počet obyvatel. Čína je dlouhodobě 

na prvním místě, s přibližně 90 tisíci studenty (tento počet roste). Počet studentů 

z Malajsie a USA je srovnatelný, tedy v rozmezí 16–18 tisíc, na rozdíl od čtvrté Indie, 

                                                 
267 Německo a Francie jsou spolu s UK klíčoví spojenci USA v Evropě.; Institute of International 

Education, „Top 25 Places of Origin of Internatonal Students 2010/2011-2015/2016“, iie, 

https://www.iie.org:443/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Leading-Places-

of-Origin, (Přístup 3. dubna 2017).;  

Zde se počítá se všemi studenty včetně výměnných a účastníků krátkodobých kurzech. 
268 Institute of International Education, „Top 25 Destinations of US Study Abroad Students“, iie, 2016, 

https://www.iie.org:443/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/US-Study-Abroad/Leading-

Destinations, (Přístup 3. dubna 2017).;  

Zde chybí údaje pro školní rok 2015/2016 
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u níž lze pozorovat klesající trend. V případě Indie se výrazněji projevilo také zvýšení 

poplatku ve školním roce 2012/2013 a vízové restrikce.269 

Statistiky dokazují, že obě země jsou si blízkými partnery ve vzdělávací sféře. 

Ukazuje se, že pro Američany je Británie na prvním místě a Británie je na prvním místě 

z evropských zemí v počtu studentů na amerických vysokých školách. U obou zemí lze 

dále sledovat vzestupný trend v počtu vysílaných studentů. To je pravděpodobně dáno 

nejen stejným jazykem, ale také, jak již bylo zmíněno, existencí nejlepších světových 

univerzit v obou zemích. Dalšími faktory ve výběru destinace zahraničního studia jsou 

rozdílné školské systémy, velikost kampusů, nabídky mimoškolní činnosti i možnost 

dalšího uplatnění. Právě fakt, že se v obou zemích nachází nejlepší vysoké školy na 

světě, spolu se zmíněnými faktory vede k poměrně vysokému počtu studentů obou zemí 

v druhé zemi. Díky podobné kvalitě škol, jsou studenti ochotní v druhé zemi studovat 

a školy spolupracovat. Právě spolupráce na základě obdobné kvality škol, vzájemné 

studentské i akademické výměny a společný jazyk, ale rozdílné školské systémy, 

přispívají k tomu, co lze považovat za výjimečné kulturní vztahy obou států. 

Dalším odrazem pocitu kulturní sounáležitosti je vzájemná percepce obou států, 

která je reflektována v průzkumech veřejného mínění. Jedná se jak o názor na politiku 

daného státu, na vnímání obyvatelstva, tak na samotný „special relationship“. Tyto 

představy se promítají do volebních preferencí a mohou tak ovlivnit politické 

rozhodování voličů a tím i jakým směrem se bude „special relationship“ vyvíjet. 

Často se hovoří o tom, že Britové uměle udržují „special relationship“, o který 

Američané příliš nejeví zájem. Průzkum agentury Ipsos-Mori z přelomu března a dubna 

loňského roku (2016) ukazuje, že 52 % Američanů souhlasí s tvrzením, že mezi oběma 

státy je „special relationship“ a jen 7 % to odmítá. Ve srovnání s Británií, kde 43 % 

respondentů odpovědělo kladně a 20 % záporně, jsou tedy dokonce obyvatelé 

Spojených států ochotnější mluvit o existenci zvláštních vztahů mezi oběma státy.270 

Společnost YouGov se zaměřila pouze na britské občany. Průzkum z března 2012 

ukazuje, že 54 % Britů tvrdí, že vztahy se Spojenými státy jsou blízké, na rozdíl od roku 

2011, kdy na stejnou otázkou odpověděli respondenti z 63 % kladně.  

                                                 
269 Jedná se o počet vyslaných studentů na daný školní rok; UK Council for International Student Affairs, 

„International Student Statistics: UK Higher Education“, leden 2017, https://institutions.ukcisa.org.uk/ 

Info-for-universities-colleges--schools/Policy-research--statistics/Research--statistics/International-

students-in-UK-HE/, (Přístup 3. března 2017). 
270 „Americans more likely than Britons to say there is a ‚special relationship´“, Ipsos MORI,  

22. dubna 2016, https://www.ipsos.com/ipsos-mori/ 

en-uk/americans-more-likely-britons-say-there-special-relationship, (Přístup 16. března 2017). 
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V roce 2012 jen 17 % Britů nevěřilo, že blízké vztahy s USA jsou důležité. Dále se také 

ukázalo, že 83 % věří, že Londýn nemá žádný vliv na politiku Washingtonu. Přesně 

polovina Britů souhlasí, že blízké osobní vztahy politických lídrů jsou důležité. Podle 

stejného průzkumu si 54 % obyvatel myslí, že britsko-americké vztahy za premiéra 

Camerona zůstaly stejné, 26 % že se zlepšily, a pouze 13 %, že se zhoršily. Vyrovnané 

je procento lidí toužících po lepších, či horších vztazích (20 % ku 21 %). 

Za nejdůležitějšího spojence pak Spojené státy považuje 60 % respondentů (pouze 10 % 

za nejsilnějšího).271  

Prudký pokles v důvěře ve výjimečnosti vztahů může být vysvětlen naplňováním 

zahraničně-politických cílů Spojených států, tedy deklarovanou politikou obratu do Asie 

(„Pivot to Asia“), který byl opět mezi hlavními zájmy americké zahraniční politiky. 

Obamova administrativa se také soustředila především na spolupráci s Německem a na 

svou politiku na Středním Východě. Americká administrativa také nekladla častý důraz 

na vyzdvihování zvláštních vztahů, a tak se mohlo zdát, že nejsou považovány 

za důležité.  

Průzkumy mezi odbornou veřejností z roku 2016, před koncem Cameronovy 

i Obamovy vlády, ukazují, že 57 % dotázaných odborníků souhlasí, že se stále jedná 

o „special relationship“, 34 % je proti.272 Dále je porovnáván vzorek odborníků 

v jednotlivých oblastech („opinion formers“) v letech 2008 a 2016. Výsledky ukazují, 

že pozitivní vnímání „special relationship“ pokleslo ze 49 % na 46 %, výrazně se však 

snížil negativní postoj ke vztahu z 34 % na 12 %.273 Příčinou poklesu je pravděpodobně 

především to, že se Cameron i Obama distancovali od politiky Bushe a Blaira do roku 

2008. Do té doby Negativní vnímání války proti terorismu mělo dopad na postoj Britů 

vůči Spojeným státům. Například srovnáním kladného postoje k válce v Iráku v roce 

2003 a v roce 2015 zjišťujeme, že v roce 2003 si 54 občanů myslelo, že je vojenská 

akce v Iráku správná a 38 % bylo proti, v roce 2015 však už jen 37 % tvrdilo, že invaze 

                                                 
271 Bonnie Gardiner, „The Special Relationship“, YouGov, 21. března 2012, 

//yougov.co.uk/news/2012/03/21/britains-special-relationship-us/, (Přístup 9. března 2017). 
272 Alec Folwell, „Belief in a ‘Special Relationship’ between the UK and US remains strong“, YouGov, 

14. září 2016, //yougov.co.uk/news/2016/09/14/belief-special-relationship-between-uk-and-us-rema/, 

(Přístup 20. března 2017). 
273 Ibid. 
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byla správná a 43 % mělo opačný názor. Paradoxně tak jsou britsko-americké vztahy 

v období Bushe a Blaira chápány jako jeden z vrcholů zvláštních vztahů.274  

Z průzkumů veřejného mínění z období vlády Davida Camerona tak nevyplývá 

jasné přesvědčení o existenci „special relationship“. Nicméně nadpoloviční většina 

dotazované veřejnosti i odborníků, je přesvědčena, že se jedná o „special relationship“. 

Pokud bychom tedy braly v úvahu pouze průzkumy veřejného mínění, můžeme z nich 

vyvodit závěr, že mezi Británií a Spojenými státy stále existují zvláštní vztahy, nicméně 

jsou udržovány tak, aby byly stále zvláštní (nad 50 %), ale zároveň ne tak jedinečné, 

aby dosahovaly více procent. Průzkumy jsou například ovlivněny světovými událostmi 

a zdánlivými vztahy mezi politiky. A tak jsou cenným parametrem v posuzování 

zvláštnosti vztahů. 

Závěr 

Již od prvního osidlování Spojených států Angličany, pronikala anglická (britská) 

kultura na americký kontinent. Stejně tak se obě kultury prolínají dodnes. Právě tento 

vzájemný vliv a spolupráce v mnoha kulturních oblastech, jsou jedny z pilířů zvláštních 

vztahů. Projevem vzájemného výjimečného zájmu, jsou také výměny britských 

a amerických studentů, kteří si vybírají za svou studijní destinaci právě tu druhou zemi. 

Dalším projevem „special relationship“ je pak názor obyvatel na existenci zvláštních 

vztahů. Z té jsme zjistily, že britsko-americké vztahy, jsou považovány za zvláštní, ale 

jen zhruba kolem 55 % lidí. Z těchto údajů tedy nepřímo vyplývá, že 

„special relationship“ je pro veřejnost i odborníky výjimečný, ale jen tak, aby mohl být 

ještě považován za speciální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
274 Will Dahlgreen, „Memories of Iraq: did we ever support the war?“, YouGov, 3. června 2015, 

//yougov.co.uk/news/2015/06/03/remembering-iraq/, (Přístup 9. března 2016). ;  

Za nejbližší jsou považovány vztahy Margaret Thatcher a Ronalda Reagana. Vzhledem rozdílnosti 

historickému kontextu, jsou však ke srovnání používány druhé nejbližší vztahy G W. Bushe 

a Tonyho Blaira. 
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Závěr 

„Special relationship“ mezi Velkou Británií a Spojenými státy stále existuje, 

neboť oba státy nadále spolupracují ve všech zkoumaných rovinách spolupráce –

 diplomatické, bezpečnostní a jaderné, zpravodajské, ekonomické i kulturní. Toto 

tvrzení se opírá o výsledky analýzy zmíněných rovin, jež využila znaky zvláštních 

vztahů, zjištěné z historického kontextu od druhé světové války po současnost, 

a zkoumala, zda se tyto znaky projevily v daných oblastech. Na základě toho byla 

zároveň zjištěna odpověď na otázku, do jaké míry oba státy spolupracují. Dále byly 

zodpovězeny otázky, proč je existence britsko-amerických vztahů v období vlády 

Davida Camerona a Baracka Obamy zpochybňována a jaký stát byl v daném období 

klíčovým evropským partnerem Spojených států.  

V diplomatické oblasti spolupracuje Británie se Spojenými státy na bilaterální 

i multilaterální úrovni. Projevem zájmu o výjimečné vztahy je častá proklamace 

blízkosti britsko-amerických vztahů oběma stranami ve veřejných projevech. Samotné 

jednání však někdy reálně nekoresponduje s tímto tvrzením. Jedním z důvodů je fakt, 

že zvláštní vztahy závisí na osobním postoji obou představitelů k sobě navzájem 

a na preferovaném přístupu k řešení mezinárodních otázek. Prezident Obama a premiér 

Cameron se snažili jednat v mezinárodních vztazích liberálně a pragmaticky. Z těchto 

důvodů rozvíjeli také bilaterální vztahy se státy, jež jim napomohly k dosažení určitých 

cílů v zájmu své země. Zároveň bylo britsko-americké spojenectví v období vlády 

premiéra Camerona a prezidenta Obamy na únosné úrovni, a nebylo nutné tyto vztahy 

více rozvíjet. Oba státy tak upřednostňovaly strategické spojence zvolené podle povahy 

hrozby či mezinárodní otázky. Právě shodný liberální a pragmatický postoj k řešení 

problémů a v hledání spojence tak paradoxně oba státy oddálil, neboť v některých 

otázkách neměly důvody ke vzájemné bilaterální spolupráci. Naopak přístup premiéra 

Camerona napomohl Británii získat rovnocennější postavení v jednání se Spojenými 

státy, než měla Británie za vlády premiéra Tonyho Blaira. Toho Cameron docílil 

realističtějším postojem a s vědomím, že Británie již není velmocí srovnatelnou se 

Spojenými státy, ale přesto může hrát svou roli v mezinárodních organizacích a rovněž 

i v bilaterálních vztazích. Spojené státy a Velká Británie dávaly přednost řešení otázek 

v rámci mezinárodních organizací spíše než na dvojstranné úrovni. Bilaterální úroveň 

vztahů byla do velké míry omezena na konzultativní formu spolupráce. Oba státníci se 

navzájem ujišťovali o blízkosti britsko-amerických vztahů a pravidelně projednávali 
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důležité otázky formou telefonátů. V porovnání se zlatou érou vztahů mezi 

G. W. Bushem a Tony Blairem se však prezident Obama s premiérem Cameronem 

navštěvovali méně, a také spolupracovali především konzultováním otázek, spíše než 

v plánování společné strategie, což poukazuje na nižší míru spolupráce.  

Británie klade tradičně větší důraz na britsko-americké vztahy než Spojené státy. 

Toto tvrzení vychází i ze strategických obranných plánů, v nichž Británie opakovaně 

zmiňuje klíčové postavení Spojených států. Oba státy se však snaží o vzájemný vliv na 

vnitropolitické rozhodování druhého ze států a na jejich působení v mezinárodních 

vztazích. Příkladem je americké vyjádření k britskému členství v EU a Cameronova 

slovní vyjádření k hlasování o mezinárodních otázkách ve Washingtonu. 

K marginalizaci britsko-amerických vztahů může vést fakt, že Británie i Spojené 

státy deklarují existenci blízkých vztahů i s jinými státy. Jejich stručnou analýzou však 

zjistíme, že mezi státy, jimž Británie či Spojené státy slibují výjimečné vztahy, jsou 

značné rozdíly. Většina z těchto spojenců nespolupracuje se Spojenými státy 

či s Británií na dlouhodobých projektech na takové úrovni jako právě Británie 

a Spojené státy a nesdílejí s nimi stejné kulturní předpoklady – anglosaské kořeny, 

a především stejný oficiální jazyk, jež usnadňuje spolupráci obou států. Především však 

neexistuje žádný jiný stát, který by tyto znaky splňoval a zároveň byl velmocí a stálým 

členem Rady bezpečnosti OSN. Právě toto výjimečné propojení kulturních, historických 

a diplomatických předpokladů představuje pro Británii i Spojené státy potenciálně 

značný význam, jenž se projevil pokaždé, když byly britsko-americké vztahy na 

vrcholu. 

Právě společné kulturní znaky a propojenost obou států se dále projevuje ve 

vzájemném kulturním vlivu, spolupráci na společných kulturních projektech 

a preferencích ve výběru destinace pro zahraniční studium. Dále se odráží 

v průzkumech veřejného mínění, jež zkoumají názor obyvatel na existenci zvláštních 

vztahů. Ty potvrzují fakt, že britsko-americké vztahy jsou stále výjimečné, avšak ne do 

takové míry jako dříve. 

Spolupráce v oblasti bezpečnostní – vojenské, jaderné a také zpravodajské – tvoří 

pilíře zvláštních vztahů již od druhé světové války. Právě tyto oblasti nejlépe dokládají 

podstatu trvajících britsko-amerických zvláštních vztahů. Vysvětlují také, jak je možné, 

že výjimečnost těchto vztahů nezanikla se skončením studené války, kdy obě země 

přišly o společného nepřítele, ale naopak se v éře George W. Bushe a Tonyho Blaira 

opět dostaly na vrchol. Existence dlouhodobého společného zájmu, tedy projektu, 
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smlouvy na jejímž základě obě země spolupracují sdílením tajných informací, 

personálu, materiálu a technologií vede oba státy ke spolupráci, a je základem pro 

existenci zvláštních vztahů. Důkazem snahy zachovat výjimečnost vztahů je kontinuální 

spolupráce v rámci smlouvy UKUSA a revize dvoustranné obranné smlouvy „Mutual 

Defence Treaty“ podepsané v červenci 2014, která má umožnit například zlepšení 

přenosu informací a sdíleného materiálu v jaderné oblasti. Dalším společným projektem 

je odhlasování obnovy jaderného systému Trident. Hledání jiného takto významného 

spojence by bylo finančně, fyzicky i psychicky nákladné. 

Naopak dílčí zájmy nejsou nutným předpokladem k britsko-americké spolupráci. 

Příkladem je hlasování o vojenském zásahu po použití chemických zbraní režimem 

Bašára al-Asada v roce 2013 v Sýrii. Ačkoliv premiér Cameron usiloval o odsouhlasení 

vojenské intervence parlamentem, výsledek byl negativní. Prezident Obama si také 

nezískal dostatečnou podporu a po britském odmítnutí plán selhal. Společné zájmy 

a hodnoty, v tomto případě zákrok proti porušování lidských práv a demokratických 

principů, není nutnou podmínkou k existenci zvláštních vztahů, neboť toto selhání 

neovlivnilo dlouhodobý trend spolupráce. Krátkodobě však narušil vzájemnou důvěru 

obou států. Spojené státy v následujícím roce nepočítaly s účastí Británie na vojenské 

intervenci v Iráku. Zároveň prezident Obama potvrdil existenci velmi blízkých 

americko-francouzských vztahů dalšímu spojenci v Evropě, Francii. V tom samém roce 

však podle dostupných zdrojů Británie s Francií převzaly od Spojených států vedení 

operací v Iráku a britsko-americká vzájemná důvěra tak byla opět posílena.  

Tato práce upřesňuje tvrzení, že míra spolupráce ve vztazích, tedy to, zda spolu 

státy úzce spolupracují, je dána především společným cílem. Hlasování o vojenském 

zásahu v Sýrii proti režimu Bašára al-Asada ukázalo, že společný cíl ještě neznamená 

nutnou spolupráci. Dalším příkladem je požadavek vůči Rusku, aby ustoupilo od svých 

nároků a zachovalo územní integritu Ukrajiny, což bylo také cílem obou států, nicméně 

preferovaným způsobem řešení nebyla automaticky bilaterální spolupráce. Británie jako 

člen EU nemohla jednat a rozhodnout výlučně se Spojenými státy o ekonomických 

sankcích, jež byly na Rusko uvaleny. Společný cíl, který ovlivňuje existenci zvláštních 

vztahů, tedy musí být dlouhodobý a jasně definovaný a oba státy se musí podílet na 

společné strategii k jeho dosažení.  

V ekonomické oblasti se význam partnerství pro oba státy projevil na dvou 

úrovních – v bilaterální obchodní spolupráci a v řešení mezinárodních otázek 

ekonomické povahy. Z hlediska přímých zahraničních investic, exportu a importu, jsou 
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si oba státy vzájemně velmi významnými obchodními partnery. Ochota investovat 

v druhé zemi a poptávka po zboží značí vzájemnou důvěru v ekonomickou stabilitu, ve 

značky a kvalitu zboží a služeb v druhé zemi. Navíc obě země podstatně rozvíjely 

vztahy s dalšími ekonomickými spojenci, především Čínou, Indií a dalšími asijskými 

státy.  

Na mezinárodním poli upřednostňovaly oba státy použití tzv. měkké síly v podobě 

ekonomických sankcí před vojenským řešením konfliktů. Důležitost sankcí jako 

diplomatického nástroje, vedla obě země k posilování strategicky významných vztahů 

s Francií a Německem a jednáním na multilaterální bázi před dlouhodobě udržitelným 

britsko-amerických vztahů. Období po hospodářské krizi a snaha o mírové řešení sporů, 

tedy časté projednávání ekonomických otázek, vedly Británii i Spojené státy k jednání 

s Evropskou unií spíše než k bilaterální spolupráci.  

Intenzita britsko-americké spolupráce v období vlády premiéra Camerona 

a prezidenta Obamy byla výjimečná, ale v rámci dlouhodobé existence zvláštních 

vztahů spíše průměrná, jak ukazuje přiložený graf odhadované míry spolupráce. Toto 

tvrzení je založeno na porovnání zjištěných znaků nutných pro splnění pěti pomyslných 

úrovní britsko-americké spolupráce v historické perspektivě. Vztahy ve sledovaném 

období nevykazovaly všechny znaky spolupráce, které byly zřetelné v obdobích, kdy 

byly britsko-americké vztahy na svém vrcholu. Premiér Cameron a prezident Obama 

neměli mezi sebou tak výjimečná osobní pouta jako například americký prezident 

Ronald Reagan a britská premiérka Margaret Thatcher, nepovažovali se navzájem za 

hlavní klíčové spojence, ani dlouhodobě nespolupracovali na společné strategii vůči 

jednotnému konkrétnímu cíli. Přesto určitou míru sympatií a ochotu pokračovat ve 

spolupráci na společných dlouhodobých zájmech projevovali. Význam britsko-

amerických zvláštních vztahů tedy skutečně od období vlády G. W. Bushe poklesl, ale 

pouze na úroveň kolem pomyslného dlouhodobého průměru britsko-amerických vztahů. 

Důkazy pro toto tvrzení lze najít v každé z oblastí vzájemné spolupráce. 

Jak vyplývá z historické zkušenosti, britsko-americké vztahy se mohou opět na 

vrchol dostat, pokud o to budou usilovat hlavní představitelé obou států a budou 

usilovat o výjimečně blízkou spolupráci v přípravě strategie vůči dlouhodobému cíli, jež 

přispěje k opětovnému rozvoji vztahů. 

Ke zpochybňování existence zvláštních vztahů ve sledovaném období vedly 

obecné i konkrétní faktory. Mezi obecné patří nejednotnost projevů navenek, spíše 

průměrné osobní vztahy hlavních představitelů státu, obsah strategických dokumentů, 
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jež se v případě Spojených států do takové míry nezaměřují na proklamování 

Velké Británie za hlavního strategického spojence. Dalším argumentem může být, že 

oba státy deklarují více zvláštních vztahů, což může vést k představám o marginalizaci 

jejich vzájemného vztahu. Rozvoj debat o konci zvláštních vztahů podněcují spekulace 

v médiích, například zmíněný britský deník The Daily Telegraph, a na akademické 

půdě. 

Britsko-americké vztahy byly dále ovlivněny několika konkrétními negativními 

faktory či událostmi, jež svědčí o nedostatečné vzájemné důvěře obou států. Prvním 

příkladem je zveřejnění dokumentů na stránkách WikiLeaks odhalujících americký 

příslib prozrazení informací o britském jaderném programu Rusku. Druhým faktorem je 

opět odtajnění dokumentů organizací WikiLeaks. Ty tentokrát usvědčují americké 

ministerstvo zahraničí z monitorování komunikace britských politiků. Ačkoliv byly tyto 

informace americkou stranou popřeny, podnítily rozvoj debat o konci zvláštních vztahů. 

Hlavním faktorem pak bylo již zmíněné hlasování o Sýrii v roce 2013, které mělo 

znatelný dopad na důvěru Spojených států vůči Británii.  

Ve sledovaném období neexistoval pouze jediný klíčový spojenec Spojených států 

v Evropě. Prezident Obama označil za svého nejbližšího spojence v Evropě Německo. 

Své tvrzení podpořil výběrem země pro svůj poslední telefonát i návštěvu v Evropě. Pro 

Německo hovoří i fakt, že je silným partnerem v rámci EU, a především členem 

eurozóny. Německo se však většinou neúčastnilo vojenských intervencí, nesdílí se 

Spojenými státy dlouhodobou a kontinuální spolupráci v jaderné oblasti a ve sdílení 

tajných informací. Navíc bylo Německo stejně jako Francie Spojenými státy 

odposloucháváno. Francie je dalším státem, kterému Spojené státy přislíbily úzké 

spojenectví. Je zároveň členem eurozóny a silným spojencem v rámci EU. Dokonce se 

také po boku Spojených států účastnila vojenských akcí. Ze závěrečných gest Obamovy 

vlády však vyplývá, že ani Francie není klíčovým spojencem Spojených států v Evropě. 

To dokládá fakt, že mezi oběma státy neexistuje takové partnerství na základě smluv 

jako s Británií. 

Británie je tedy do jisté míry dlouhodobým klíčovým spojencem Spojených států 

v Evropě, nicméně ne jediným. Prezident Obama zdůraznil tradiční zájem Spojených 

států o členství Velké Británie v EU, protože tak je Británie silnějším partnerem pro 

Spojené státy. Tím zdůraznil zájem Spojených států o spolupráci s EU. Británie však 

byla vzhledem ke svému postavení mimo eurozónu a k dalším výjimkám v EU 

strategicky méně výhodným členem, proto v některých jednáních nebyla preferovaným 
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spojencem. Ve vojenské rovině Británie ukázala svoji nespolehlivost v britsko-

amerických vztazích v otázce použitých chemických zbraní v Sýrii, v níž byla Francie 

ochotnější zasáhnout.  

Jak dále vyplývá ze strategických obranných plánů a variability partnerů, Spojené 

státy se zaměřily více na Evropskou unii jako takovou a konkrétní spojence vybíraly 

účelově, podle povahy hrozby a dané oblasti. Nicméně klíčovými spojenci v Evropě 

byly tedy Německo, Británie i Francie. 

Hypotéza práce byla částečně potvrzena, ale zároveň prohloubena a upřesněna. 

Britsko-americké vztahy existují a opírají se o historické a kulturní předpoklady. Ještě 

důležitější je však přítomnost dlouhodobých cílů, zájmů a projektů, jež vysvětlují, jak je 

možné, že zvláštní vztahy mezi Velkou Británií a Spojenými státy přetrvaly dodnes. 

Otázka britsko-amerických zvláštních vztahů je a bude častokrát zpracována. 

Jedná se totiž o neustále aktuální téma, které je v mezinárodních vztazích důležité. 

Konkrétně vztahy mezi Obamou a Cameronem jsou však novým tématem, které dosud 

nebylo mnohokrát komplexně zpracováno a nebyly k němu zveřejněny všechny tajné 

informace. Z tohoto důvodu je obtížnější jejich vztahy hodnotit tak, jako je to například 

možné u Margaret Thatcher a Ronalda Reagana. Přesto je užitečné toto období 

zvláštních vztahů studovat, neboť je aktuální, a proto dosud nepříliš zpracované. To 

otevírá možnosti dalšího rozvoje výzkumu otázky existence zvláštních vztahů v tomto 

období. Otázkou pro další studium zůstává, jaké faktory ovlivnily postoj a politiku 

premiéra Davida Camerona vůči Spojeným státům a prezidenta Baracka Obamy vůči 

Spojenému království, a dále jejich přístup v mezinárodních vztazích. To by umožnilo 

větší vhled do osobní roviny jejich vztahů, jež bývají často označovány za vlažné. 

Britsko-americké vztahy v období vlády Baracka Obamy a Davida Camerona jsou 

výjimečné. Zvláštní vztahy jsou založeny na osobní a globální rovině, přičemž osobní 

rovina může do velké míry ovlivnit rovinu globální. I přes možné nízké vzájemné 

sympatie Baracka Obamy a Davida Camerona si oba představitelé uvědomovali, že 

hledat takto blízkého a spolehlivého spojence by bylo jak pro USA, tak i pro UK 

nákladné a náročné. 
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Summary 

 The "special relationship" between the United Kingdom and the United States is 

a widely discussed issue. The historical ties between the two countries are close by their 

common historical roots and the language but distant due to their rivalry and British 

supremacy above the US until the late 18th century. Since the second half of the 

19th century when both superpowers were roughly equal the roles have changed. Britain 

has lost its empire but kept its reach of influence which makes it a unique ally to 

the United States. The US has since adopted their leading status and the UK is no longer 

the global superpower, yet it acquired a new slightly subservient status in the ties with 

the United States. 

The thesis argues that the special relationship between the US and the UK still 

exists because the two countries tend to cooperate in all researched areas. It also argues 

that the US-UK relationship is based on the long term objectives, which is the reason 

why it persevered the end of the Cold War and revived in the Bush-Blair era to serve the 

short-term objectives but with a common strategy to achieve the goal in the War on 

Terror. In the age of Obama and Cameron the two countries have revised their 

commitments in the intelligence and defence cooperation thus showed their will to 

continue their mutual cooperation on a long-term basis.  

This study focuses on the analysis of US-UK relations in five areas of 

cooperation. The analysis is based on the features extracted from the historical context 

of the special relationship which allows to compare the peaks, troughs, and mediocrity 

of the special relationship in the historical perspective. The changes in the intensity of 

cooperation within the special relationship are depicted in the attached graph. The graph 

shows that there was not a boom in the US-UK relations in the Obama – Cameron era. 

Their special relationship was more mediocre than the one between G. W. Bush and 

Tony Blair. The main reasons for the decline are lack of personal chemistry and the 

personal attitudes of the leaders towards each other on the global basis, their 

personality, and their personal believes and objectives. Considering the historical 

experience of the special relationship, the relationship was mediocre but still special in 

quality. 

The thesis also argues that the special relationship was in the given period 

neglected due to broad and concrete negative factors. The difference between 

the proclaimed close relationship and the reality of it is one of them. The concrete 
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factors include the WikiLeaks leakage of secret documents accusing the US of spying 

on the British Foreign Office and the politicians. The accusation was neglected by the 

US but the doubts about the existence of the special relationship have deepened. The 

major crisis occurred in 2013. In the aftermath of the usage of the chemical weapons in 

Syria, the Syria vote in the British Parliament was primarily a way, how to legitimize 

the support of the intervention against the regime of Bashar al-Assad who allegedly 

used the chemical weapons against civilians. The United States counted on Britain to 

lead the intervention against the regime of president Bashar al-Assad with them. The 

British parliament voted against the intervention which caused the strategy being 

scrapped down by the United States. This event had a negative impact on the US trust in 

their ally and it lead to the American proclamation of a close relationship with France. 

The trust was restored a couple of months later when the UK and France took over the 

lead of the primarily US intervention to Iraq against the ISIL. 

The paper also argues that there is no single European ally of the United States. 

The pragmatic and liberal approach in policy of Cameron and Obama and their ally 

selection based on the type of issue at hand led the two leaders to developing relations 

with various partners. Even within the EU the USA had three key allies in the given 

period. The proclamation of the closeness to Germany at Obama's last state visit in the 

European country and Obama's last call of his tenure can lead to the conclusion that 

Germany was the most important US ally in Europe, nevertheless Germany did not 

participate in most of the military operations with the US. On the other hand, France 

did. Both France and Germany are also members of the Eurozone and the leading 

countries of the EU. But they do not share the same long-term objectives with the US. 

They do not cooperate with the US as closely and as long as the UK does. The UK is 

also the closest partner of the US in defence issues, and even though it is not a member 

of eurozone it was until the EU Referendum an important ally of the United States in the 

EU. To sum up, the US had in the age of Obama and Cameron three key European allies 

each of them advantageous in different way. 

In conclusion, the US-UK relationship in the age of Obama-Cameron did exist but 

it was not that special as it has already been. The personal attitudes of the two leaders 

towards each other played a key role in the level of the cooperation intensity, but the 

basis of the special relationship are the long-term objectives, which have again been 

confirmed.  
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Seznam zkratek  

USA  Spojené státy americké v práci je používána zkratka USA, 

Spojené státy americké nebo Spojené státy 

UK  v práci je požívána zkratka, Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska, Spojené království, Velká Británie, Británie 

EU    Evropská unie 

TPP    Trans-Pacific Partnership/Transpacifické partnerství 

TTIP    Transatlantické obchodní a investiční partnerství 

UKUSA/Five Eyes Smlouva o spolupráci ve sdílení zpravodajských informací, 

materiálu a personálu/členové aliance 

ONS UK   Office for National Statistic/Kancelář pro národní statistiku 

FDI    Foreign Direct Investment Přímé zahraniční investice 

FTT    Financial Transaction Tax Daň z finančních transakcí 

OSN    Organizace spojených národů 

NATO   North Atlantic Treaty Organization/severoatlantická aliance 

G7/G8/G20   Sedm/osm/dvacet největších světových ekonomik 
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vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 

New START  Strategic Arms Reduction Talks/Treaty Strategická dohoda o 
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SALT  Strategic Arms Limitation Talks/Treaty Strategická dohoda o 

omezení počtu jaderných zbraní 

RB OSN   Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

ISAF  International Security Assistance Force Mezinárodní bezpečnostní 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Graf odhadované míry britsko-americké spolupráce od druhé světové 

války (graf) 

  



   

 

98 

  

Winston Churchill

1
9
4

0
1

9
4

5

Clement Attlee

1
9
5

1

Winston Churchill

1
9
5

5

Anthony Eden

Harold Macmillan

1
9
5

7
1

9
6

3

Harold Wilson

1
9
6

4
1

9
7

0

Edward Heath

Harold Wilson

James Callaghan

Margaret Thatcher

John Major

Tony Blair

Gordon Brown

David Cameron

1
9
7

4
1

9
7

6
1

9
7

9
1

9
9

0
1

9
9

7
2

0
0

7
2

0
1

0
2

0
1

6

Franklin D. Roosevelt

Harry S. Truman

Dwight D. Eisenhower

John F. Kennedy

Lyndon B. Johnson

Richard Nixon

Gerald Ford

Jimmy Carter

Ronald Reagan

George H. W. Bush

Bill Clinton

George W. Bush

Barack Obama

1
9
3

3
1

9
4

5
1

9
5

3
1

9
6

1
1

9
6

3
1

9
6

9
1

9
7

4
1

9
7

7
1

9
8

1
1

9
8

9
1

9
9

3
2

0
0

1
2

0
0

9
2

0
1

7

Alec Douglas-Home

Odhadovaná míra spolupráce

G
r
a
f 

o
d

h
a
d

o
v
a
n
é
 m

ír
y
 s

p
o
lu

p
rá

ce
 v

 p
rů

b
ěh

u
 č

a
su

V
á
lk

a
 v

e
 V

ie
tn

a
m

u

(1
9
5
5

-1
9
7
5
)

V
ál

k
a

 v
 A

fg
h

á
n

is
tá

n
u

(1
9
7
9

-1
9
8
9
)

V
ál

k
a

 v
 J

u
g

os
lá

v
ii

  
(1

9
9
1

-2
0
0
1
)

V
á
lk

a
 v

 I
r
á

k
u

(2
0
0
3
-2

0
1
1

)

V
ál

k
a

 p
r

ot
i 

IS
IL

(2
0
1
4
-s

o
u

ča
sn

o
st

)

K
o

re
js

k
á

 v
ál

k
a

 

(1
9
5
0
-1

9
5
3

)

5 4 3 2 1

P
ří

lo
h
a
 č

. 
1
: 

G
ra

f 
o
d
h
a
d
o
va

n
é 

m
ír

y 
b
ri

ts
ko

-a
m

er
ic

k
é 

sp
o
lu

p
rá

ce
 

o
d

 d
ru

h
é 

sv
ět

o
vé

 v
á

lk
y
. 

Z
d

ro
j:

 A
u

to
rk

a



   

 

99 

  

 


