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Půldruhého roku ve funkci se u politiků tak často nekomentuje, ale u amerického prezidenta Joe 

Bidena k tomu aktuálně dochází. Do Bílého domu nastoupil 20. ledna 2021. A pozornost k jeho 

vládnutí je s vysokou pravděpodobností k němu upřena proto, že zaujímá klíčové postavení také v 

současném dění na Ukrajině. Tedy by měl, protože se zdá, že se věnuje hlavně vnitropolitickým 

problémům. K tomu ho donutila situace ve Spojených státech.  Tzv. progresívní křídlo demokratů mu 

vyčítá při řešení problémů malou ráznost. Týká se to jak potratového zákona, zabíjení dětí ve školách 

a na demonstracích a inflace; stejně tak by ho ale měly zajímat mezinárodní vztahy, zvláště konflikt 

na Ukrajině. S americkým prezidentem je spokojeno už jen 38 procent lidí. A šetření Gallupova ústavu 

z minulého týdne ukázalo, že Bílému domu jako instituci důvěřuje jen 23 procent Američanů, což je o 

15 procent méně než před rokem. Dvě třetiny Američanů si myslí, že pro stáří by už neměl být 

prezidentem. 

Pozornost poutá zejména také dění kolem bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho role při vpádu 

jeho stoupenců do Kapitolu. To může mít rozhodující vliv na nominaci budoucího prezidenta USA, 

které se Biden pro svůj věk již nechce zúčastnit a viceprezidentka Kamala Harissová se zatím příliš 

neprosazuje. Jak republikáni, tak demokraté mají tedy, pokud jde o příští prezidentské volby 

nepopiratelné personální manko.   

Nepřehlédnutelná absence vedoucí západní role Bidena v rusko-ukrajinské válce vede některé 

komentátory k úvaze, jestli by si Trump v tomto konfliktu nepočínal lépe než Biden, nebo zda by k 

němu vůbec došlo. 

Americký prezident si z hlediska zájmů Spojených států ale nepočínal zrovna nejhůř: prosadil 

strategie s odmítnutím vytvoření bezletové zóny a zásobování ukrajinské armády zbraňovými 

systémy, posílil tím dominanci USA ve světě, zvýšil hodnotu dolaru i vůči euru i odbyt energií a zbraní. 

Ukrajinu to však k míru nepřiblížilo. Předpokládalo se, že k tomu přispěje summit G7 v Bavorsku a 

NATO v Madridu. Nejvyspělejší průmyslové země se však soustředily na další sankce vůči Rusku a 

vyšší investice do světové ekonomiky. Aliance se rozhodla posílit obranu východního křídla vojáky 

rychlé reakce ze čtyřiceti tisíc na tři sta tisíc a přijmou za členy Švédsko a Finsko; nová vojenská 

strategie již nepočítá s Ruskem jako s partnerem, ale považuje jej za přímou hrozbu; nově je 

vymezena politika vůči Číně, ekologii a technologiím. Jde tedy v obou případech a preventivní 

opatření, konec války to nepřibližuje. Joe Biden se tak role hlavního vyjednavač nemůže vyhnout a 

Vladimir Putin zjevně s nikým jiným jednat nehodlá, protože se stále cítí, že stojí v čele supervelmoci. 

To logicky nemusí respektovat Joe Biden.  

Tím pravděpodobnějším se stává scénář, že válka bude trvat do doby, kdy Moskva podle cíle 

"speciální operace na Donbase" obsadí toto území, což bude časově záviset na kapacitě ruského 

vojenského potenciálu a možnostech spojenců dodávat ukrajinské armádě stále modernější zbraňové 

systémy. Poté ozbrojený konflikt přeroste v zamrzlý, který může kdykoli přerůstat znovu v otevřený. 


