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Abstract 
Article entitled "Trends in the current U.S. foreign and security policy" is 

devoted to a brief analysis of the contemporary position of the United States in the world 
and it evaluates specific approaches of the U.S. towards selected security problems. 
The text has no ambition to be the exhaustive and everything involving analysis, 
but it rather focuses on selected interesting and according the author's opinion, 
significant trends or factors that are important for the better understanding the U.S. 
foreign policy or which are relevant in terms of its next development and direction. 
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Ekonomické a vojenské postavení USA ve světě 
 

Spojené státy jsou státem s predominantním postavením v současném 
systému mezinárodních vztahů. Jsou dosud nejsilnější národní ekonomikou, ale 
jejich podíl na tvorbě globálního HDP neustále klesá, což je dáno vzestupem 
dalších států a ekonomických subjektů (BRIC – Brazílie, Rusko, Indie, Čína, ale i 
Evropské unie). Podle odhadu firmy Gold & Sachs budou Spojené státy vystřídány 
na pozici ekonomické jedničky dynamicky se rozvíjející Čínou již okolo roku 2030 
(ještě před třemi lety a před nástupem ekonomické recese stejná firma odhadovala 
tento nástup až v roce 2050). Dochází k relativnímu oslabování hospodářské pozice 
USA v globálním měřítku, kterému Spojené státy nejsou schopny zabránit, a proto 
se alespoň snaží o udržení primátu vojensky nejsilnější země. Akceschopné a 
globálně nasaditelné ozbrojené síly podporované aktivní diplomacií a 
ekonomickým vlivem jsou a pravděpodobně i nadále budou představovat 
mimořádně důležitý nástroj prosazování národních zájmů USA ve vysoce 
konkurenčním a stále více se globalizujícím světě. 

Udržování pozice supervelmoci zároveň umožňuje Spojeným státům do 
určité míry i provádění autonomní zahraniční a bezpečnostní politiky, v krajním 
případě i bez ohledu na ostatní státy či jiné aktéry systému mezinárodních vztahů 
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nebo dokonce proti jejich vůli. Vojenský potenciál USA je výsledkem 
dlouhodobých ekonomických, politických a diplomatických investic a má 
samozřejmě své počátky již v dobách druhé světové války a zejména v období 
Studené války. Její konec na přelomu 80. a 90. let minulého století, zánik 
bipolárního světa a zmizení tradičního nepřítele – Sovětského svazu, náskok 
Spojených států v oblasti rozvoje vojenských schopností ještě více zvýraznil. 
Oproti zemím západní Evropy, které v 90. letech vybíraly tzv. mírové dividendy, 
výdaje na obranu a bezpečnost ve Spojených státech zůstaly v zásadě na stejné 
úrovni jako v 80. letech, v dobách závodů ve zbrojení se Sovětským svazem.  

K dalšímu razantnímu a kontinuálnímu zvyšování výdajů dochází po roce 
20011 v souvislosti se zapojením USA do boje s mezinárodním terorismem a 
s vojenskými zásahy v Iráku a Afghánistánu. Dnes tvoří výdaje Spojených států 
zhruba polovinu celosvětových výdajů na obranu a bezpečnost a jsou o řád vyšší, 
než je tomu u dalších významných států (Velká Británie, Francie, Rusko, Čína). 
Udržování vysokých výdajů společně s vyšší efektivitou jejich vynakládání 
umožňuje Spojeným státům udržovat a dokonce zvyšovat vojenský náskok před 
ostatními státy, včetně svých evropských spojenců. Kromě toho další desítky 
miliard dolarů ročně vynakládají USA na zajišťování vnitřní bezpečnosti, ochranu 
obyvatelstva a kritické infrastruktury na domácím území. 
 

 
Převzato z: Global Issues [online]. July 7, 2010 [cit. 2010-12-12]. World Military Spending. 
Dostupné z WWW: <http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending# 
USMilitarySpending>. 
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V uplynulých dvou dekádách si také USA vytvořily nebo rozšířily síť 
vojenských zahraničních základen a spojeneckých svazků, které jim umožňují 
kontrolu světových komunikací a klíčových surovinových oblastí. Budeme-li 
aplikovat teorii her na popis fungování systému mezinárodních vztahů, pak se 
jedná o hru s nulovým součtem, kdy zisk jednoho státu je vyvážen ztrátou státu 
jiného. Zánik Sovětského svazu a oslabení Ruska v minulé dekádě umožnil 
faktickou expanzi americké vojenské a politické přítomnosti do nových 
geografických oblastí. Nejedná se jen o rozšíření NATO i do zemí střední a 
východní Evropy, včetně přijetí bývalých republik SSSR do Aliance, masivní 
pronikání na Střední Východ, ale i vybudování silných bilaterálních vazeb na státy 
bývalé sovětské střední Asie apod. Přestože se právě v posledně uvedeném regionu 
dostávají vlivem agresivní a ambiciózní ruské zahraniční politiky Spojené státy 
v současnosti do defenzívy, je evidentní, že USA jsou schopny a ochotny 
ovlivňovat dění v klíčových zájmových regionech, a to i za použití svých 
ozbrojených sil. 
 

 
 
Převzato z: VOGEL, Richard D. Combating Globalization: Confronting the Impact of 
Neoliberal Free Trade Policies on Labor and the Environment. From the Left : A US Forum 
on Combating Globalism [online]. 2009, 1, [cit. 2010-10-15]. 
Dostupný z WWW: <http://combatingglobalization.com/articles/combating_ 
globalization4.html>. 
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Tato projekce americké moci a expanze vojenské přítomnosti je 
výsledkem činnosti administrativy Billa Clintona a především George Walkera 
Bushe, v jehož druhém prezidentském období dosahuje svého vrcholu. Ovšem na 
druhou stranu se právě za administrativy Bushe mladšího projevují limity americké 
zahraniční a bezpečnostní politiky, které se v uplynulých letech ještě více 
zvýraznily s nástupem globální ekonomické recese.  

I pro tak hospodářsky vyspělou a vojensky silnou zemi, jako jsou Spojené 
státy, však byl a stále je tento expanzivní způsob prosazování národních zájmů 
velmi náročný, a o to více v době propukající hospodářské a finanční krize. K tomu 
bylo třeba přičíst rostoucí nepopularitu Spojených států a jejího prezidenta Bushe 
v zahraničí, zhoršující se vztahy s klíčovými partnery – velké ochlazení vztahů 
s Ruskem, disputace s Čínou, ale je třeba připomenout i roztržku s Evropskou unií 
např. v otázce podpory invaze do Iráku. 

Kontroverzní globální válka s mezinárodním terorismem spojená 
s faktickým posilováním vojenské přítomnosti na Středním Východě a ve Střední 
Asii, prosazování legálně sporné preemptivní strategie v praxi, invaze do Iráku a 
Afghánistánu, netaktní vystupování amerického prezidenta vůči muslimskému 
světu atd., to vše vyvolávalo rostoucí odpor světové veřejnosti vůči politice 
Spojených států, která byla silně personifikována a ztotožněna s kovbojskou 
postavou George Bushe mladšího.  

Rovněž americká veřejnost vnímala rostoucí izolaci Spojených států a 
navíc velmi citlivě reagovala na zavádění kontroverzních či ilegálních praktik 
bezpečnostních složek ospravedlňovaných bojem proti terorismu a ochranou 
amerických zájmů a hodnot (zřízení věznice Guantánamo na Kubě, mučení osob 
podezřelých z terorismu, aféra Abu-Ghraib, tzv. targeted assasinations atd.). Vedle 
toho se Spojené státy musely potýkat s řadou domácích problémů, např. se 
sociálními důsledky počínající ekonomická recese, tématem zdravotní reformy, 
rostoucí nezaměstnaností atd., jimž Bushova administrativa podle Američanů 
nevěnovala dostatečnou pozornost.  

Proto, když se 20. ledna 2009 stal novým americkým prezidentem 
demokratický politik Barack Obama, byla tato změna v Bílém domě spojována 
nejen se zásadní změnou americké zahraniční politiky a se změnou obrazu USA 
v zahraničí. Nástup prezidenta černé pleti, světoběžníka, člověka s právním 
vzděláním a s praxí v oblasti sociálních věcí, byl do značné míry vnímán jako 
revoluční předěl, jako počátek nové éry Spojených států. Toto očekávání sdílela 
většina světa a první rok prezidenta Obamy ve funkci hlavy státu tyto naděje 
povzbuzoval. 

Jejich výrazem bylo např. udělení Nobelovy ceny míru Baracku Obamovi 
v říjnu 2009. Norský výbor pro její udělování zdůvodnil svůj výběr „Obamovým 
úsilím o omezení proliferace jaderných zbraní a prosazováním nového klimatu 
v mezinárodních vztazích, zejména směrem k muslimskému světu.“.2 

Dnes, s určitým odstupem, je však nutné říci, že naděje vkládané do 
nového prezidenta, nebyly vždy naplněny. Důvodem je charakter americké 
politiky, principy a mechanismy její tvorby. Přestože prezident hraje velmi 
důležitou roli a konkrétně Barack Obama se navíc může opřít o skutečný dream 
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team složený z lidí, jako jsou Hillary Clintonová, Robert Gates, James Jones nebo 
James Panetta, není tím, kdo politiku autonomně tvoří a prosazuje. Opírá se totiž 
o masivní a kvalifikovaný aparát, který sám o sobě vylučuje dramatičtější výchylky 
v americké zahraniční a bezpečnostní politice a naopak zaručuje její kontinuitu. 
Jinými slovy, její podoba závisí na osobě prezidenta méně, než se očekávalo, a 
jejím základním motivem zůstává co nejefektivnější, kontinuální a důvěryhodná 
obhajoba národních zájmů, přičemž na prvním místě je bezpečnost Spojených 
států, jejich občanů, spojenců a partnerů. 

Z tohoto pohledu je nutné také hodnotit reálné možnosti nové 
administrativy. Barack Obama se pokusil spíše korigovat kurz zahraniční politiky 
USA, než že by se snažil o její zásadní změnu. V řadě oblastí dokonce neuspěl 
nebo uspěl jen částečně, přestože na kritice kroků Bushova prezidentství založil 
svoji volební kampaň. Stále funguje věznice Guantánamo na Kubě, kde jsou stále 
na základě pochybného právního výkladu drženy osoby spojované s terorismem. 
Téměř nikdo nebyl potrestán za vytvoření systému zvůle bezpečnostních složek, 
který umožnil mučení vězňů a zajatců na Kubě a v Iráku, nebyla uspokojivě 
vysvětlena existence tajných věznic CIA atd. 

Větší změna je patrná v dnešním americkém přístupu k zahraničním 
partnerům a řešení současných nejpalčivějších bezpečnostních problémů.  

Ve vztahu k Ruské federaci došlo k výraznému oteplení vzájemných 
vztahů, založených na posilování vzájemné důvěry a výhodnosti. Hillary 
Clintonová při návštěvě Ruska na jaře 2009 hovořila o tzv. restartu americko-
ruských vztahů.3 Kritika ruského autokratického režimu, jeho agresivní politika na 
Kavkaze, útok na Gruzii, plány na budování protiraketového deštníku ve střední 
Evropě, to vše ustupuje do pozadí výměnou za spolupráci na mezinárodním poli, 
chápavější přístup Ruska k americké politice vůči Íránu a shodu v otázce jaderného 
odzbrojování. Přes určité úspěchy ve vztazích s Moskvou, kterým bylo např. 
podepsání dohody o omezení počtu jaderných zbraní na pražském summitu na jaře 
letošního roku, kritici Obamovi administrativy upozorňují na možná až příliš 
měkký, snad až naivní přístup k Rusku. Jen pro dokreslení, v únoru letošního roku 
přijatá Vojenská doktrína Ruské federace stále vnímá USA a Severoatlantickou 
alianci jako nepřátele a vojenské ohrožení.4 

Minimálně od doby nástupu prezidenta Billa Clintona ztratila americká 
zahraniční politika svůj evropocentrický charakter a mnohem více se zaměřuje na 
vztahy s Asií. Evropa, resp. Evropská unie a evropští členové NATO představují 
dnes pro USA relativně bezproblémové, avšak poněkud těžkopádné spojence. 
Podle tvrzení amerického experta Fareeda Zakariy dnes USA a Evropa tvoří 50 % 
globálního HPD a sdružují 85 % světových vojenských kapacit.5 Ovšem 
využitelnost evropských vojáků mimo Evropu, např. v Iráku nebo Afghánistánu, se 
vždy potýkala s národními politickými a ekonomickými limity, které jsou pro 
americké představitele často jen obtížně představitelné a vysvětlitelné. Evropa po 
vojenské stránce stále zaostává za Spojeným státy a schopnost naplňování ambicí 
Evropské unie být globálním hráčem je velmi sporná. Pro USA zatím Evropa 
představuje sice nejjistějšího, kulturně, politicky, ekonomicky a vojensky 
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nejbližšího spojence, jehož význam však relativně klesá a jehož potenciál zůstává 
z hlediska Spojených států nevyužit.  

Mnohem významnějším partnerem a zároveň konkurentem se stává Čína. 
Její dynamický ekonomický růst, rostoucí závislost Ameriky na čínském importu a 
dnes již faktická role věřitele USA (Čína drží zhruba 30 % amerických dluhopisů), 
činí z této země prioritu americké zahraniční, bezpečnostní a hospodářské politiky. 
V tomto světle je nutné také vnímat americké angažmá na Středním Východě a ve 
Střední Asii. 

Právě Střední a Blízký Východ jsou dnes oblastmi, kde Spojené státy 
nejvíce tlačí bota. Invaze do Iráku, operace Enduring Freedom v Afghánistánu, 
íránský jaderný program, podpora Izraele, to vše na straně jedné znamená výraznější a 
dlouhodobou americkou přítomnost v regionu, na straně druhé s sebou nese enormní 
politické, vojenské a finanční náklady, které začínají být nad možnosti USA. V tomto 
kontextu je nutné vidět zvyšující se důraz na diplomatická řešení (symbolické je 
např. jmenování zvláštních zmocněnců pro Střední Východ, pro Pákistán a 
Afghánistán) nebo prezidentův novoroční projev k lidu Íránu z roku 2009 či projev 
určený muslimskému světu na Káhirské univerzitě z dubna téhož roku. 

Především ukončení nepopulární války v Iráku bylo tahákem prezidentské 
předvolební kampaně Baracka Obamy, paradoxně po jeho zvolení však došlo 
k dalšímu masivnímu navýšení americké vojenské přítomnosti na Středním 
Východě. Nicméně současná americká politika vůči Iráku je považována za 
úspěch, pokud za úspěch budeme považovat skutečnost, že zde padlo přes 4 500 a 
bylo raněno přes 30 000 amerických vojáků a prozatím operace Irácká svoboda 
stála Američany více jak 900 miliard dolarů. Ukončení bojových operací 
amerických sil k poslednímu srpnu 2010, jejich redukce na zhruba 50 000 osob a 
úplné stažení do konce roku však umožňuje Spojeným státům soustředit se na 
řešení situace v Afghánistánu. Přes navyšování vojenské přítomnosti v této zemi na 
cca 90 000 vojáků je však i zde zřejmý ústup od původních ambicióznějších cílů 
Bushovi administrativy, tj. od přeměny Afghánistánu v demokratický, bezpečný a 
funkční stát. 27. března 2009 prezident Obama vyhlásil novu strategii boje proti 
Al-Káidě v Pákistánu a Afghánistánu, jejímž cílem je především a téměř pouze 
ochromení této organizace a její vypuzení ze zmíněných zemí.6  

Podle názoru autora jsou uvedené změny mimo jiné odrazem skutečnosti, 
že výrazněji než v minulosti je dnes americká zahraniční politika nucena brát ohled 
na možnosti domácí ekonomiky a veřejné mínění, které upřednostňuje spíše 
zajištění své vlastní osobní bezpečnosti před vzdáleným a s každodenním životem 
zdánlivě nesouvisejícím angažmá v zahraničí. 

Jestliže v uplynulých téměř dvou dekádách výrazně rostly náklady spojené 
s rozšiřováním amerického vlivu a zajišťováním obrany a bezpečnosti a ještě před 
patnácti lety se americké ekonomické prognózy zabývaly otázkou budoucího 
snižování daní a předpokládaným fiskálním přebytkem, dnešní Spojené státy se 
propadají do dluhové pasti. Jen balík zákonů a opatření na zmírnění a překonání 
důsledků ekonomické a finanční krize, tzv. American Recovery and Reinvestment 
Act z roku 2009, přináší výdaje ve výši 787 miliard dolarů financovaných převážně 
z dluhopisů nakupovaných zejména Čínou a Japonskem.7 



PŘÍSPĚVKY                                            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 

7 
 

 
 
Převzato z: CANALI, Laura. The Centro Asian Ring. [s.l.] : Heartland Geopolitical Maps, 2009. 
Dostupné z WWW: <http://temi.repubblica.it/limes-heartland/the-centro-asian-ring-2/859>.   
 

 
Převzato z: CARROLL, Conn. Budget 2011 : Past Deficits vs. Obama’s Deficits in Pictures. 
The Heritage Foundation : Leadership for America [online]. February 5, 2010 [cit. 2010-10-
12]. Dostupný z WWW: <http://blog.heritage.org/2010/02/05/past-deficits-vs-obamas-
deficits-in-pictures/>. 
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V této situaci je logické, že jsou opouštěny ambiciózní cíle zahraniční a 
bezpečnostní politiky, které byly např. vymezeny Bushovou administrativou 
v Národní bezpečnostní strategii z roku 2002. Její aktualizovaná verze, přijatá 
v květnu 2010, je o poznání skromnější, realističtější a méně ambiciózní.8 Spojené 
státy jsou více nuceny k takzvanému aliančnímu chování, jsou ochotny více 
naslouchat svým spojencům a partnerům výměnou za jejich diplomatickou a 
vojenskou podporu. Je zde evidentní snaha vyhýbat se kontroverzním tématům 
v komunikaci s ostatními velmocemi (zejména s Ruskem a Čínou) a jejich získání 
na americkou stranu alespoň při řešení partikulárních problémů (např. v otázce 
íránského nebo severokorejského jaderného programu). Severoatlantická aliance, 
resp. evropští spojenci jsou tlačeni k vyššímu podílu na vojenských, politických i 
finančních nákladech operace Trvalá svoboda. Také čerstvou americko-ruskou 
dohodu o omezení jaderných arzenálů je nutné vidět v ekonomickém kontextu. 

Otázka jaderného odzbrojení, resp. úsilí USA o aktivnější kontrolu a 
omezování počtů jaderných zbraní, představuje určité novum americké zahraniční 
a bezpečnostní politice, resp. dochází k proměně reakce na hrozbu proliferace 
zbraní hromadného ničení. Spojené státy jsou si vědomy skutečnosti, že stále více 
států dosahuje technických, ekonomických i vojenských možností, které jim 
umožňují získat jaderné zbraně a jejich nosiče, na straně druhé musí vnímat i 
existenci jaderných arsenálů tradičních soupeřů, především Ruské federace. 

Hledání nového konceptu jaderného odstrašování, redukce nákladů na 
vývoj a udržování vlastní jaderné výzbroje i větší potřeba pružnějších expedičních 
konvenčních ozbrojených sil vede USA k ústupu tradiční role jaderných zbraní 
v její bezpečnostní a zahraniční politice. Dochází ke snižování závislosti a 
spoléhání se na jaderné zbraně a prezident Obama vizi světa bez jaderných zbraní, 
kde USA budou hrát klíčovou roli v odzbrojovacím procesu, představil mj. i ve 
svém veřejném projevu na summitu v Praze v roce 2009. V této souvislosti je 
nutné také alespoň zmínit zvýšenou aktivitu americké diplomacie na poli 
mezinárodní kontroly jaderných materiálů, oživení vyjednávání o Smlouvy 
o nešíření jaderných zbraní (NPT) apod. 

Velmi zřetelně se v americké zahraniční a bezpečnostní politice rovněž 
projevuje zkušenost z konce 90. let a především trauma z 11. září 2001. Mnohem 
více a intenzivněji než v minulosti si Američané uvědomují vlastní zranitelnost a 
vnímají jako reálnou možnost napadení USA přímo na vlastním teritoriu. Šok 
z teroristických útoků na cíle v New Yorku a Washingtonu byl přelomovým 
impulsem nejen pro oblast zahraniční politiky, ale především pro oblast vnitřní 
bezpečnosti, justice, zpravodajských služeb a zejména oblast ochrany obyvatelstva. 
Jestliže po skončení Studené války byla tato oblast zanedbávána, právě s ohledem 
na minimalizaci rizika jaderného útoku na území USA ze strany Sovětského svazu, 
resp. jiných států, pak uplynulou dekádu je možné hodnotit jako období renesance 
zájmu i realizace konkrétních a průlomových opatření směřujících k zajištění 
většího bezpečí a stupně ochrany obyvatel. Řadu kroků učiněných z federální 
úrovně by paradoxně bez šoku z 11. září 2001 nebylo možné realizovat, zejména 
z důvodu odporu veřejnosti i exekutivy jednotlivých států Unie. Historicky 
bezprecedentní státní regulace a kontrola pohybu osob, zboží i kapitálu, zavedení 



PŘÍSPĚVKY                                            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2011 

9 
 

nové legislativy a norem (je nutné zmínit alespoň přijetí tzv. Homeland Security 
Act v roce 2002), vytvoření federálních struktur (Department of Homeland 
Security) a alokace významných finančních prostředků do oblasti vnitřní 
bezpečnosti nejenže nenarazily na zásadní odpor veřejnosti, ale dokonce 
v počátcích dekády byly uvedené kroky přímo veřejností vyžadovány. I v období 
doznívající finanční krize a ekonomické recese američtí daňoví poplatníci 
akceptují vysoké a rostoucí výdaje na domácí bezpečnost a jen v roce 2010 vydal 
Department of Homeland Security více jak 56 miliard dolarů na zajištění svých 
kompetencí.  

Spojené státy se dnes nespoléhají jen na zajištění své bezpečnosti 
prostřednictvím svého exteritoriálního angažmá, ale velkou pozornost věnují 
rovněž oblasti vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. V zahraniční politice 
pak Američané kladou oproti minulosti větší důraz na diplomacii, podporu soft 
security (USAID je největším zdrojem financí pro obnovu Afghánistánu a Iráku), 
větší aktivitu struktur kolektivní bezpečnosti (USA hradí největší část finančních 
nákladů na peacekeepingové mise OSN) a intenzivnější zapojování spojenců a 
partnerů. 
 
 
Závěr 
 

Přestože v článku je pominuta celá řada důležitých otázek a problémů, 
kterými se americká zahraniční politika zaobírá, jako je např. obnova amerického 
vlivu v Latinské Americe, politika vůči Kubě, otázky energetické a surovinové 
bezpečnosti Spojených států, podíl USA na zmírňování následků negativních změn 
klimatu atd., lze si dovolit určité obecné shrnutí. 

Spojené státy i nadále zůstávají vojensky nejsilnějším státem světa a 
z hlediska mezinárodních vztahů si uchovávají pozici primus inter pares. Oproti 
předchozím dekádám je současná zahraniční a bezpečnostní politika USA méně 
ambiciózní, více izolacionistická, více reflektující potřeby zajištění vnitřní 
bezpečnosti, ochrany a podpory obyvatelstva. Možná je americká zahraniční a 
bezpečnostní politika v některých ohledech naivní, v každém případě je však 
kohezní a více než kdy jindy je vědoma si svých limitů. Změna administrativy a 
personální obměna na postu prezidenta nepřinesla dramatickou či dokonce 
revoluční změnu bezpečnostní a zahraniční politiky USA, byť nástup Baracka 
Obamy byl vnímán jako určitý předěl a byl spojován s mnoha nadějemi v tomto 
směru. Realita je však mnohem střízlivější. Změny se často odehrály spíše v rovině 
symbolické a personální, politika Obamovy administrativy je mnohem více 
kontinuální, než se očekávalo. Důvodem je fakt, že východiska zahraniční a 
bezpečností politiky USA zůstávají stále stejná – jsou jimi především obhajoba 
národních zájmů Spojených států. Mění se jen forma jejího provádění, způsob 
mediální a politické prezentace. 
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