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Vymezení tématu práce
Diplomová práce se bude zabývat vzestupem Turecka jako regionální mocnosti
na Blízkém východě a jeho mocenským ambicím.
Regionální mocnosti představují v oboru mezinárodních vztahů v současnosti hojně
diskutované téma. K oživení zájmu o studium regionů a regionalismu došlo v souvislosti
s koncem studené války a tím i desítky let trvající bipolární konfrontace mezi Spojenými státy
a Sovětským svazem. Zatímco v průběhu studené války bylo fungování mezinárodního systému
i vztahy uvnitř jednotlivých regionů určovány zejména zájmy dvou velmocí, po jejím konci
získaly světové regiony větší autonomii a vlastní dynamiku (Fawcett, 2017, s. 99).
O Blízkém východě můžeme hovořit jako o multipolárním regionálním systému, neboť
zde vícero států usiluje o roli hegemona, kterou se však zatím žádnému z nich nepodařilo zcela
dosáhnout (Mason, 2017, s. 11). Mezi aspiranty na pozici dominantní síly v regionu se obvykle
řadí Egypt, Írán, Izrael, Saúdská Arábie a v neposlední řadě Turecko, na které se v práci
zaměřím.
Turecko prošlo během posledních několika desetiletí mimořádnými změnami ve sféře
politické, ekonomické i sociální. V 80. letech 20. st. představil tehdejší premiér Turgut Özal
program ekonomické liberalizace doplněný o politické reformy a položil tak základy
hospodářského růstu, který Turecko zažívalo od nového tisíciletí (Bozdağlioğlu, 2003, s. 77).
Zásadní společensko-politický zlom nastal v roce 2002, kdy parlamentní volby vyhrála
s nadpoloviční většinou hlasů konzervativní Strana spravedlnosti a rozvoje (Adalet ve Kalkınma
Partisi – AKP). Vláda AKP, která je v Turecku dodnes nejsilnější stranou, přinesla zemi
kýženou stabilitu a byla schopná prosadit další ekonomické reformy jako reakci na těžkou
finanční krizi, jež zemi postihla v roce 2001. Po překonání krize začalo turecké hospodářství
dosahovat značného tempa růstu, které vláda využila mj. k větší aktivitě a participaci Turecka
v mezinárodně-politických otázkách. Navzdory současným ekonomickým problémům
a napjaté společensko-politické situaci, způsobené zejména stále autoritativnějším způsobem
vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, se Turecko rozvinulo v regionální mocnost, která
má ambice stát se i globálním hráčem.
V diplomové práci budu zkoumat období od roku 2002, tj. od nástupu Strany
spravedlnosti a rozvoje k moci, až do roku 2017.

Zdůvodnění výběru tématu
Případ Turecka jako zkoumaného objektu jsem si kromě výše popsaných událostí, které
považuji za zajímavé detailněji prozkoumat, vybrala z důvodu dlouholetého zájmu o tuto zemi
a její obyvatele. Zkoumat Turecko coby regionální mocnost jsem se rozhodla i proto, že jeho
pozice na Blízkém východě je komplikovaná faktem, že se nejedná o arabskou zemi, jak je
tomu u většiny ostatních států regionu.

Cíl práce a vymezení výzkumných otázek
Hlavním cílem diplomové práce bude objasnit faktory, které přispěly k mocenskému
vzestupu Turecka v regionu Blízkého východu od počátku nového tisíciletí. Na základě analýzy
mocenského postavení země bude práce zkoumat, zda a jakým způsobem se Turecku daří
naplňovat ambice zastávat v oblasti pozici dominantního aktéra a ovlivňovat jednání ostatních
států v regionu.
K naplnění cíle práce jsem určila následující výzkumnou otázku, kterou dále člením na
tři podotázky:
Dosáhlo Turecko postavení regionální mocnosti na Blízkém východě?
•

Jaké faktory dopomohly Turecku k jeho mocenskému vzestupu?

•

Jakým způsobem se Turecko snaží naplňovat ambice zastávat v regionu pozici
vůdčího aktéra?

•

Daří se Turecku uplatňovat svou moc a ovlivňovat jednání ostatních států Blízkého
východu?

Stanovení tezí a proměnných
Zodpovězení výzkumných otázek by mělo vést k ověření teze, že Turecko dosáhlo v oblasti
Blízkého východu postavení regionální mocnosti. Práce předpokládá, že ekonomický růst byl
hlavním faktorem, který Turecku umožnil zvýšit objem prostředků vynaložených na aktivní
zahraniční politiku. Díky tomu se Turecku daří, v souladu s přesvědčením skupiny neorealistů
o touze států maximalizovat vlastní moc a usilovat o pozici hegemona, uplatňovat svou moc
a ovlivňovat jednání ostatních států v regionu.
Vyhodnocení toho, zda můžeme Turecko označit za regionální mocnost, provedu pomocí
několika kroků na základě definičních kritérií vymezených v teoretické části práce. Zaprvé bude
nutné zjistit turecké materiální kapacity, které jsou klíčovým měřítkem pro určení moci země

(Ponížilová, 2016, s. 52). K měření materiálních zdrojů využiji tři kritéria, kterými jsou
demografický profil, ekonomická síla a vojenské kapacity. Skrze nich bude možné zkoumat
růst turecké moci v průběhu sledovaného období. V dalším kroku budu zjišťovat, zdali má
Turecko ambice zastávat v regionu pozici vůdčí mocnosti. Zaměřím se na strategie, doktríny
a politická prohlášení v rámci zahraniční politiky, z nichž by měly být tyto ambice patrné.
Nakonec budu zkoumat, zda je Turecko schopné ovlivňovat ostatní státy v regionu, a to hlavně
prostřednictvím analýzy jeho vztahů se čtyřmi dalšími státy Blízkého východu. Přitom budu
sledovat konkrétní zahraničně-politické nástroje, pomocí nichž se Turecko snaží svůj vliv
a moc prosadit. V rámci analýzy vybraných vztahů se budu věnovat nejen ekonomickým
a politickým, ale i bezpečnostním tématům.

Metoda výzkumu
Diplomová práce bude koncipována jako jednopřípadová studie, tzn. že jejím cílem
bude poskytnout hluboké porozumění nebo příčinné vysvětlení vybraného případu
se zohledněním širšího kontextu (Kořan, 2008, s. 33). V závislosti na zkoumaných jevech
budou v práci využita jak kvalitativní, tak kvantitativní data, pomocí kterých bude možné
analyzovat postavení Turecka coby regionální mocnosti.

Předpokládaná struktura práce
Práce se bude kromě úvodu a závěru skládat z teoretické a praktické části. V teoretické
části, tj. v první kapitole práce, vymezím koncept moci a koncept regionu v mezinárodních
vztazích. Poté představím rozdílné teoretické přístupy k analýze regionálních mocností a určím
definiční kritéria, na základě kterých budu určovat, zda můžeme Turecko považovat za
regionální mocnost. V první části práce také stručně vysvětlím rozdíly mezi konceptem
regionální mocnosti a alternativními teoretickými koncepty jako např. střední mocnost.
Praktická část bude zahrnovat pět hlavních kapitol, které dále člením na podkapitoly.
Nejprve bude potřeba vymezit region Blízkého východu, neboť jeho pojetí bývá mnohdy
vnímáno odlišně. V další kapitole se zaměřím na zdroje turecké moci, konkrétně na
demografické, ekonomické a vojenské kapacity. Následně nastíním vývoj zahraniční politiky
Turecka od vzniku republiky v roce 1923, abychom lépe porozuměli zahraničně-politickým
krokům země v novém tisíciletí. Pátá kapitola diplomové práce představí Stranu spravedlnosti
a rozvoje (AKP), která v zemi vládne nepřetržitě od roku 2002. Turecké zahraniční politice po
nástupu strany AKP se pak bude věnovat následující kapitola. V rámci ní budu zkoumat
převážně zahraniční politiku na Blízkém východě a blíže se zaměřím na vztahy Turecka

se čtyřmi státy, které bývají považovány za další aspiranty na pozici regionální vůdčí mocnosti,
a to na turecké vztahy s Egyptem, Íránem, Izraelem a Saúdskou Arábií.
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