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TRUMPŮV POHLED NA SVĚTOVÝ 
SYSTÉM
 nepředvídatelný světový systém, 

oslabující tradiční americké cíle jako je 
prosazování demokracie nebo podpora 
mezinárodních institucí → USA tak 
musí sledovat především své 
vlastní zájmy

 Jacksonian  tradition in American 
foreign policy (Andrew Jackson, 1829 
-1837), populismus, nacionalismus, 
nedůvěra, použití síly



PREDIKOVANÉ ZMĚNY V ZAHRANIČNÍ POLITICE

Obecně několikrát deklarované snížení 
role USA ve světě (odklon od tradičních 
partnerů USA, sblížení s rivaly, 
jednostranné kroky).
1.) omezení amerických závazků v 
bezpečnostních aliancích ( NATO, 
obranné smlouvy s Japonskem, Jižní 
Koreou)
2.) mezinárodní smlouvy 
ekonomického charakteru – WTO, 
NAFTA



PREDIKOVANÉ ZMĚNY V ZAHRANIČNÍ POLITICE

3.) negativní pohled ohledně boje 
proti proliferaci ZHN – státy by se 
měly být schopny bránit samy, nezávisle 
na Washingtonu, otázka budoucnosti 
dohody s Íránem 
4.) sblížení s Ruskem
5.) podpora Asada v Sýrii
6.) podpora restriktivních 
ekonomických optařneí vůči Číně



PREDIKOVANÉ ZMĚNY V ZAHRANIČNÍ POLITICE

7.) otázka nerostných surovin – 
během invaze podpora, během kampaně 
kritika? / USA by měli těžit z nerostných 
zdrojů Iráku a Libye 
8.) postavení zdi na hranici s 
Mexikem



VLIV NA EVROPSKOU UNII?

1.) definitivní konec TTIP?
2.) nárůst role SBOP EU?
3.) utvrzení příznivců brexitu?
4.) růst populismu napříč EU?
5.) vliv na změny klimatu?



REALITA NEBO KAMPAŇ?

 nekonzistentnost výroků (NATO je 
zastaralá struktura / členské státy by 
měly více přispívat do rozpočtu)

 politicky mířené argumenty (TTIP)
“You should not believe anyone who says 
they know what Trump will do — even if 
that person’s name is Donald Trump,” 
Jeremy Shapiro, research director of the 
European Council on Foreign Relations



SCHOPNOST DOSTÁT ZÁVAZKŮM?

 relativní autonomie amerických prezidentů v 
zahraniční politice, schopnost ovlivnit veřejné 
mínění, neformální páky / administrativa, 
ministerstvo zahraničí, Pentagon

 pravděpodobné – potopení iránské jaderné 
dohody, ignorování závazků USA vůči změnám 
ohledně klimatu, restrikce vůči Číně a Mexiku

 nepravděpodobné – vystavění hraniční zdi s 
Mexikem, zisk nerostných surovin z Iráku a 
Libye (fyzicky nemožné, suverénní státy)
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