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V tomto díle přinášíme první část komentářů dr. R. Jocha k oblastem politik amerického prezidenta
Donalda Trumpa.

Dialog bych natočen ve čtvrtek 15. prosince 2016 v dopoledne v prostorách CEVRO institutu,
Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. 

Trump – obecný pohled

Jaký bude pan Trump pro USA a ostatní svět? Komentátoři se shodovali, že Donald Trump bude více
nepředpovídatelný v zahraniční politice než ona. Od ní se čekal standardní postoj, jaký měl její
manžel, když byl prezidentem. Lze spekulovat, že ani pan Trump neví, co budou jeho priority
v zahraniční politice i domácí. Například se očekává změna přístupu k Číně, Rusku …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-obecný-pohled-2016.mp3

Trump – Otřesená Evropa

Prezident Trump očekává, že evropští spojenci budou na obranu dávat tolik, k čemu se zavázali, což
je racionální očekávání – za to Donalda Trumpa nemůžeme odsuzovat. Co je zásadní – v kampani
rétoricky přivítal brexit, též měl dobré vztahy Nigelem Faragem, což logicky může podpořit
desintegrační vztahy na starém kontinentu …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Otřesená-Evropa-2016.mp3

Trump – Orientace na Ameriku

Hleďme si domácích úkolů a neiniciujme další „arabské jaro“. Je nutné, aby Evropa si vyřídila své
domácí záležitosti …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Orientace-na-Ameriku-2016.mp3

Trump – Vztahy USA a Číny

Bude mezi USA a Čínou nová studená válka? Je otázka jakou bude mít? Nemusí jít o plné válečné
nepřátelství, ale může mít podobu zadržování …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Vztahy-USA-a-Číny-2016.mp3

Trump – Vztahy USA a Ruska

Vztah Ameriky a Ruska je asymetrický – a to z důvodu síly USA a slabosti Ruska. Rusko již není
supervelmocí jako za existence Sovětského svazu, byť je Rusko na mezinárodním poli asertivnější …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Vztahy-USA-a-Ruska-2016.mp3

Trump – Zbrojení

Jaký je význam zbrojení USA pro svět? Mají násobně větší rozpočty než další důležité země.
Například pro mnoho zemí v Asii je Japonsko, Jižní Koreu, Taiwan, Vietnam, Singapur, Filipíny je
uklidňující, že je americká vojenská přítomnost zabezpečuje stabilitu, neboť se tyto země nemusí bát
Číny, což je země, která do zbrojení investuje …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Zbrojení-2016.mp3

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-obecn%C3%BD-pohled-2016.mp3
http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Ot%C5%99esen%C3%A1-Evropa-2016.mp3
http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Orientace-na-Ameriku-2016.mp3
http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Vztahy-USA-a-%C4%8C%C3%ADny-2016.mp3
http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Vztahy-USA-a-Ruska-2016.mp3
http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2016/12/Joch-Trump-Zbrojen%C3%AD-2016.mp3

