WILLIAM J. BRADLEY, JR.
NOMINANT NA POZICI UNDERSECRETARY OF DEFENSE FOR
RESEARCH AND ENGINEERING
William Bradley se narodil v roce 1950 ve státě Arizona v rodině
zdravotní sestry a inženýra, pracujícího pro General Electric. Po studiu
na střední škole jeho studijní plány narušila válka ve Vietnamu, kde
byl na jaře 1969 zraněn, a následně uvolněn z vojenské služby. V roce
1972 ukončil studium na Yaleově univerzitě s titulem v politických
vědách. Mezi lety 1974 a 1975 působil jako asistent na Ministerstvu zahraničních věcí,
společně se skupinkou spolupracovníků ale odešel, znechucen politikou Fordovy
administrativy, kterou považoval za nesmyslně smířlivou a zdrženlivou. Podílel se na formulaci
zahraničněpolitického programu Ronalda Reagana pro jeho kandidaturu na republikánskou
nominaci v roce 1976.
Zbytek sedmdesátých let strávil doktorským studiem na MIT, kde se soustředil na využití
nových technologií v bezpečnostních aplikacích. Po ukončení studia a krátkém akademickém
působení, přijal v roce 1981 nabídku působit jako poradce ministra obrany, kde se podílel na
přípravě projektu Strategic Defense Initiative. Po roce 1987, kdy opustil veřejný sektor, působil
na volné noze. Po většinu devadesátých let působil jako poradce izraelské vlády a Izraelských
obranných sil pro implementaci nových technologií a formulaci bezpečnostních doktrín pro
vedení asymetrických konfliktů. Koncem devadesátých let byl hlasitým proponentem
průzkumu a investic do bezpilotních letounů. V roce 1999 krátce působil jako poradce
Ministerstva obrany stran možnosti nasazení prvních generací dronů v boji proti Al-Káidě.
V roce 2001 přijal nabídku ministra obrany Donalda Rumsfelda působit jako poradce ministra
pro oblast technologií a akvizic. Byl hlasitým stoupencem tvrdého postupu proti Talibanu po
útocích 11. září. V únoru 2003 nicméně rezignoval, na protest proti schylující se invazi do Iráku,
kterou opakovaně označil za nelegální a strategicky katastrofální.
Zbytek dekády strávil opět na volné noze, především jako bezpečnostní konzultant. Zároveň
ale poměrně široce publikoval a působil také jako part-time profesor bezpečnostních studií na
své alma mater, Yale University. V roce 2008 souhlasil s nabídkou působit jako poradce
prezidentského kandidáta Johna McCaina pro otázky boje proti globálnímu terorismu.
Bradley byl zpočátku konzistentním kritikem Obamovy administrativy v otázkách operací
v Iráku a Afghánistánu. V otázce proliferace chemických zbraní byl stoupencem tvrdého
postupu proti Assadovu režimu. Již od roku 2006 varuje před nebezpečím íránského jaderného
arzenálu a upřednostňuje aktivní spolupráci se spojenci Spojených států v regionu. Před
volbami v roce 2016 vystoupil jako podporovatel Donalda Trumpa a jeho příslibu
racionalizovat zahraniční angažmá Spojených států. Hlasitě také varuje před podceněním
strategického soupeření s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Podporuje další

Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2020 Jakub Tabášek

navýšení investic do nových technologií a modernizaci jaderného arzenálu. Je silným
stoupencem veřejně financovaného výzkumu.
Bradley je ženatý, má čtyři děti, a se svou manželkou žije v Marylandu. Hlásí se
k Presbyteriánské církvi, ale navzdory své konzervativní výchově se považuje za společensky
liberálního; společně se svým patronem senátorem Goldwaterem se v 90. letech vyslovil pro
umožnění služby homosexuálů v ozbrojených složkách.
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