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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá dopadem případu Nejvyššího soudu Loving vs. Virginia na 

americkou veřejnou diskuzi ohledně práv sexuálních menšin s důrazem na právo na sňatek. 

Podporovatelé práv homosexuálů, kteří se ve 21. století zaměřili především na legalizaci 

práva na sňatek pro členy komunity LGBTQ, chápali případ Loving vs. Virginia z roku 1967 

jako analogický a využívali argumenty z tohoto případu k podpoře legalizace 

stejnopohlavních sňatků. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických 

v případu Loving vs. Virginia z roku 1967 prohlásilo legislativu, která omezovala možnost 

sňatku mezirasového páru, za protiústavní. Nejvyšší soud tímto rozhodnutím také stanovil, 

že právo na sňatek je základním právem všech Američanů. Tento argument se stal klíčovým 

v boji za legalizaci stejnopohlavních sňatků, a to především v případu Obergefell vs. Hodges 

z roku 2015, ve kterém Nejvyšší soud rozhodl o uzákonění stejnopohlavních sňatků v celých 

Spojených státech amerických. Práce zahrnuje historický vývoj práv homosexuálů ve 

Spojených státech, který je důležitý k pochopení rozhodnutí v klíčových případech ohledně 

práv homosexuálů a k vytvoření analogie mezirasových a stejnopohlavních sňatků. V rámci 

obsahové analýzy vybraných článků z deníku Washington Post a New York Times práce 

reflektuje mediální výskyt analogie mezirasových sňatků a případu Loving vs. Virginia se 

stejnopohlavními sňatky. Práce zodpoví otázku, zda lze situaci stejnopohlavních sňatků 

považovat za analogickou k situaci mezirasových sňatků a pokud ano, jak byla tato analogie 

využívána v soudních případech týkajících se práv homosexuálů a ve vybraných médiích. 

 

Annotation 
The bachelor thesis addresses the impact of the Supreme Court case Loving v. Virginia on 

the U.S. public debate concerning the rights of sexual minorities, concentrating on the right 

to marry. In the 21st century, the LGBTQ rights supporters have focused primarily on the 

same-sex marriage legalization. In that effort, they considered the 1967 Loving v. Virginia 

case analogical and they have employed the arguments used in this case to support 

legalization of same-sex marriage. The Supreme Court decision in the Loving v. Virginia 

case banned anti-miscegenation laws all over the United States and declared the right to 

marry to be a fundamental right of all American citizens. This became a key argument in the 

efforts to legalize same-sex marriage and especially in the 2015 Supreme Court decision in 

the case Obergefell v. Hodges which has made same-sex marriage legal in the whole U.S. 



 
 

  

The thesis first gives a historical overview of gay rights in the U.S. which is important for 

understanding the key court decisions and for making the parallel between interracial 

marriage and same-sex marriage. Then a content analysis of selected articles from the 

Washington Post and New York Times journals is provided, reflecting the presence of the 

interracial marriage (or the Loving v. Virginia case) and same-sex marriage analogy in the 

media. The thesis aims to determine whether the analogy between interracial and same-sex 

marriage is valid and if it is, then how this analogy was used by judges in the gay rights-

related court cases as well as by the selected media.  
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Úvod 
Téma práv členů komunity LGBTQ, zejména práva na sňatek, je problematikou, o které se 

diskutuje nejen ve Spojených státech amerických, ale také v zemích Evropy nebo Asie. Ve 

Spojených státech se v posledních dvaceti letech podařilo uzákonit několik dílčích práv 

komunity LGBTQ, mezi které patří zákaz zákonů o sodomii nebo odstranění homosexuality ze 

seznamu duševních chorob. Jedním z nejdůležitějších milníků vývoje práv homosexuálů je 

právo na sňatek, které bylo ustanoveno v roce 2015 Nejvyšším soudem Spojených států 

rozhodnutím v případu Obergefell vs. Hodges.1 Jako paralelu ke stejnopohlavním sňatkům 

zastánci práv sexuálních menšin vnímali případ Loving vs. Virginia z roku 1967, který plošně 

zrušil jakoukoli legislativu zakazující mezirasové sňatky.2 Argumenty z případu Loving vs. 

Virginia byly použity v několika případech týkajících se práv homosexuálů, a zejména 

v případu Obergefell vs. Hodges. 

 Práce se nejprve věnuje historickému vývoji práv homosexuálů s důrazem na právo na 

sňatek. Tento vývoj je zásadní pro pochopení analogie mezirasových a stejnopohlavních sňatků. 

Vysvětluje také, proč podporovatelé stejnopohlavních sňatků srovnávali tuto problematiku 

s mezirasovými sňatky. V části práce věnované historickému kontextu jsou také zahrnuta čtyři 

nejdůležitější soudní rozhodnutí ohledně práv homosexuálů – Bowers vs. Hardwick (1986), 

Baehr vs. Lewin (1993 a 1996), Lawrence vs. Texas (2003) a Obergefell vs. Hodges (2015), 

které ilustrují vývoj postoje Nejvyššího soudu k problematice práv homosexuálů. Dále se práce 

zaměřuje na současnou situaci práv homosexuálů a na komparaci vývoje mezirasových a 

stejnopohlavních sňatků. Následující část práce je věnována obsahové analýze relevantních 

článků z deníků Washington Post a New York Times z období od roku 2015 do roku 2017. Tato 

část práce je rozdělena na dvě sekce – kvantitativní a kvalitativní analýzu. Kvantitativní část je 

zaměřena na četnost článků, které spojují případ Loving vs. Virginia nebo mezirasové sňatky 

se stejnopohlavními sňatky. Práce v této části zohledňuje také klíčové události a témata, které 

se ve článcích vyskytovaly s vyšší četností. Kvalitativní část podrobně analyzuje několik 

vybraných článků z obou deníků. Práce si klade otázku, zda lze situaci stejnopohlavních sňatků 

považovat za analogickou k situaci mezirasových sňatků a pokud ano, jak byla tato analogie 

využívána v soudních případech týkajících se práv homosexuálů a ve vybraných médiích. 

                                                
1 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
2 Loving vs. Virginia, 388 U.S. 1 (1967). 
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Bakalářská práce navazuje na nepublikovanou ročníkovou práci s názvem „Analýza 

rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v případu Loving vs. Virginia“ 

z roku 2018. Autorka této bakalářské práce využila poznatků získaných ze své ročníkové práce 

zejména v kapitolách týkajících se komparace mezirasových a stejnopohlavních sňatků a dále 

také během definování pojmu anti-miscegenation laws („zákony zakazující mezirasové 

sňatky“). 

 

Definice pojmů 
V práci se objevuje řada pojmů, které je nutno pro další pochopení textu definovat. 

V následujících odstavcích se práce zaměřuje na definici klíčových pojmů LGBTQ, domácí 

partnerství, registrované partnerství a stejnopohlavní manželství. Dále práce vymezí některé 

pojmy spjaté s problematikou mezirasových sňatků a zaměří se také na dvě ustanovení 

čtrnáctého dodatku americké Ústavy, a to především ustanovení o řádném soudním procesu 

(due process clause) a rovnosti před zákonem (equal protection clause). 

 K označení komunity sdružující různé sexuální menšiny je nejčastěji používaná zkratka 

LGBT nebo LGBTQ. Oxfordský slovník definuje pojem LGBT jako zkratku sloužící 

k pojmenování komunity leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob.3 Pojem LGBTQ navíc 

sdružuje queer osoby, které se neztotožňují s výše uvedenými pojmy, ale zároveň jejich 

sexualita nespadá do heterosexuálních norem.4 Tato zkratka má několik rozšířených verzí, které 

zahrnují další sexuální menšiny s odlišnou sexuální orientací. Zkratka LGBTQI zahrnuje ve 

svém názvu intersexuály a zkratka LGBTQIA zdůrazňuje heterosexuální osoby, které otevřeně 

podporují boj za práva homosexuálů a vymezují se proti homofobii. Zkratky jsou dále 

doplňované znaménkem plus, které symbolizuje nepřebernou škálu dalších druhů sexuální 

orientace, které nejsou přímo definovány písmenem ve zkratce.5 Ve své práci používám 

k definování komunity sexuálních menšin zkratku LGBTQ. 

 Stejnopohlavní páry, které neměly před případem Obergefell vs. Hodges možnost 

stejnopohlavního sňatku, uzavíraly tzv. domácí partnerství (domestic partnership) nebo 

                                                
3 „LGBT“, Online Oxford Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lgbt (staženo 10. 4. 
2019). 
4 „LGBTQ“, Online Oxford Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lgbtq?q=LGBTQ 
(staženo 10. 4. 2019). 
5 „LGBT Dictionary“, Pride Club Pensylvanian State University, http://sites.psu.edu/prideclub/lgbt-dictionary/ 
(staženo 10. 4. 2019). 
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registrované partnerství (civil union).6 Tyto formy svazku zajišťují stejnopohlavním párům 

vybraná práva a povinnosti vyplývající z instituce manželství. Tato práva a povinnosti se 

mohou lišit, a to podle jednotlivých státních legislativ.7 Po roce 2015 a rozhodnutí v případu 

Obergefell vs. Hodges mají stejnopohlavní páry právo uzavřít manželský svazek ve všech 

státech Spojených států amerických.8 

 V práci se objevují také pojmy spjaté s tematikou mezirasových sňatků, a to především 

zákonů, které zakazují mezirasové sňatky. V anglickém jazyce se tato legislativa popisuje 

pojmem anti-miscegenation laws, který vznikl spojením dvou latinských slov – miscere 

(míchat) a genus (rasa).9 Tento pojem nemá v českém jazyce přesný ekvivalent. Ve své práci 

používám překlad „zákony zakazující mezirasové sňatky“. 

 Poslední pojmy, které je nutno definovat, jsou ustanovení o řádném soudním procesu 

(due process clause) a rovnosti před zákonem (equal protection clause). Tato ustanovení jsou 

zakotvena v oddílu 1 čtrnáctého dodatku americké Ústavy, který byl ratifikován v roce 1866.10 

Ustanovení o řádném soudním procesu nařizuje, že žádný stát nesmí nikoho zbavit života, 

svobody a majetku bez řádného soudního procesu.11 Druhé ustanovení nařizuje, že žádný stát 

nesmí nikomu odepřít rovnost před zákonem.12 Obě ustanovení jsou v práci zmiňována 

především v souvislosti se soudními rozhodnutími. 

 

Zhodnocení literatury 
V českém prostředí se literatura nebo odborné články zabývající se problematikou 

stejnopohlavních sňatků a vývoje práv homosexuálů ve Spojených státech téměř nevyskytují. 

Čerpala jsem proto především z primárních zdrojů, a to zejména z rozhodnutí Nejvyššího soudu 

v případech Bowers vs. Hardwick (1986)13, Baehr vs. Lewin (1993 a 1996)14, Lawrence vs. 

                                                
6 Ačkoli jsou tyto typy svazku v současnosti minimálně využívané, je důležité tyto pojmy definovat, protože jsou 
v práci použity a v českém prostředí není např. pojem domácí partnerství dostatečně vžitý.   
7 „Marriage, Domestic Partnerships, and Civil Unions: Same-sex Couples Within the United States“, National 
Center for Lesbian Rights, http://www.nclrights.org/wp-content/uploads/2013/07/Relationship_Recognition.pdf 
(staženo 10. 4. 2019). 
8 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
9 Ashok Bhusal, „The Rhetoric of Racism and Anti-Miscegenation Laws in the United States“, IAFOR Journal 
of Arts & Humanities 4, č. 2 (2017): 84, https://doaj.org/article/6857234ce6b747458186afb9266e28bf (staženo 
10. 4. 2019). 
10 10 David Schultz a John R. Vile, eds., The Encyclopedia of Civil Liberties in America (New York: Routledge, 
2015): 394. 
11 U.S. Const. amend. XIV. 
12 Ibid. 
13 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986). 
14 Baehr v. Miike, Circuit Court for the First Circuit, Hawaii No. 91-1394. 
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Texas (2003)15 a Obergefell vs. Hodges (2015)16. Přepisy soudních případů, ve kterých rozhodl 

Nejvyšší soud Spojených států amerických, jsou publikovány v online archivu Nejvyššího 

soudu. Výjimkou je případ Baehr vs. Lewin, ve kterém rozhodl Nejvyšší soud státu Havaj. 

Přepis tohoto případu je k dispozici v databázi serveru Justia U.S. Law. Hlavní část práce je 

založena na obsahové analýze mediálních článků, proto považuji za primární zdroj také články 

publikované mezi lety 2015 a 2017 v denících Washington Post a New York Times, na které 

se v rámci obsahové analýzy zaměřuji. Tyto články jsem vyhledala pomocí databáze Factiva. 

Téma práv homosexuálů je v americkém prostředí detailně zmapováno širokou škálou 

publikací a odborných článků. Informace jsou dostupné také díky neziskovým organizacím, 

které se tématem komunity LGBTQ zabývají. Ačkoli se práce zaměřuje na kontroverzní téma, 

které stále vyvolává diskuzi napříč společností, považuji sekundární zdroje, a to zejména 

literaturu a akademické články použité v této práci, za objektivní. Autoři ve svých pracích 

nereflektovali svůj vlastní pohled na problematiku, naopak téma práv homosexuálů objektivně 

popisovali. 

 Pro účel mapování vývoje práv homosexuálů jsem čerpala z publikace Same-sex 

Marriage in the United States: The Road to the Supreme Court autora Jasona Piercesona.17 Tato 

publikace poskytuje detailní informace, které popisují právní, ale i společenskou změnu týkající 

se stejnopohlavních sňatků ve Spojených státech amerických. Kniha také poskytuje komparaci 

Spojených států, Kanady a dalších vybraných evropských zemí. Jason Pierceson je vyučujícím 

na Univerzitě státu Illinois ve Springfieldu a zaměřuje se především na politické otázky ohledně 

sexuality a pohlaví.18 

 Informace ohledně vývoje mezirasových sňatků jsem čerpala z akademických článků, 

ale také z publikace s názvem Almighty God Created the Races: Marriage & American Law od 

Faye Bothamové.19 Tato kniha se zaměřuje především na postoj křesťanství k problematice 

mezirasových sňatků. Čerpala jsem především informace ohledně názoru katolíků a protestantů 

na mezirasové sňatky a dále je porovnávala s názorem těchto dvou církví na manželství 

stejnopohlavních párů. 

                                                
15 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). 
16 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
17 Jason Pierceson, Same-sex Marriage in the United States: The Road to the Supreme Court (Lanham: Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc., 2013). 
18 „Dr. Jason Pierceson“, University of Illinois, Springfield, 
https://www.uis.edu/politicalscience/faculty/pierceson/ (staženo 27. 4. 2019). 
19 Fay Botham, Almighty God Created the Races: Marriage & American Law (Chapel Hill: The University of 
North Carolina Press, 2009). 
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 Doplňující informace jsem získala z odborných článků a internetových zdrojů, zejména 

informace ohledně současného stavu práv komunity LGBTQ. Práce také využívala oficiálních 

stránek organizací, které se občanskými právy a právy homosexuálů zabývají. Mezi takové 

organizace patří Lambda Legal, Národní asociace pro povznesení barevného obyvatelstva a 

Národní centrum pro práva leseb. 

   

1. Historie práv homosexuálů ve Spojených státech 
V následující kapitole se práce zaměřuje na historický kontext vývoje práv homosexuálů se 

zaměřením na právo na sňatek. Práce jako výchozí bod boje za rovnoprávnost gayů a leseb 

shledává tzv. stonewallské nepokoje, neopomíjí ale ani zákony o sodomii, odstranění 

homosexuality ze seznamu duševních poruch, epidemii viru HIV nebo zákon na obranu 

manželství z roku 1996. V této části práce také zohledňuje důležitá soudní rozhodnutí, která 

ilustrují vývoj legalizace práv homosexuálů, kterými jsou právo na intimní styk homosexuálů 

a právo na sňatek.   

 

1.1. Trestnost homosexuálního styku a tzv. levandulová hrozba 
Zákony o sodomii, které ovlivňovaly život homosexuálů až do roku 2003 a ovlivnily i 

rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Lawrence vs. Texas, mají kořeny již v devatenáctém 

století. Tehdy měly zákony o sodomii chránit dobré mravy, ale také ochraňovat ženy a děti před 

sexuálním napadením. Rétorika těchto zákonů se výrazně změnila ve dvacátém století, kdy se 

zaměřily nejprve na pohlavní styk dvou mužů a dále i dvou žen. Zákony o sodomii nejenže 

zasahovaly do soukromého života gayů a leseb, ale také zásadně přispěly k navýšení falešných 

obvinění homosexuálů.20  

 V padesátých letech tato situace vyvrcholila během mccarthismu v tzv. levandulovou 

hrozbu (Lavender Scare). Již od začátku čtyřicátých let až po šedesátá léta dvacátého století 

začali být gayové propouštěni ze svých pracovní pozic ve federálních úřadech z důvodu odlišné 

sexuální orientace. I přes to, že se již o homosexualitě otevřeně hovořilo (a to především díky 

publikaci Alfreda Kinseyho Sexuální chování muže z roku 1948), většina gayů v té době ještě 

svoji sexuální orientaci otevřeně nepřiznala. K negativnímu názoru veřejnosti na gaye a lesby 

                                                
20 Richard Weinmayer, „Discrimination of Sodomy in the United States“, American Medical Association 
Journal of Ethics 16, č. 1 (2014): 916, https://journalofethics.ama-assn.org/article/decriminalization-sodomy-
united-states/2014-11 (staženo 17. 2. 2019). 
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přispělo nejen několik zprofanovaných případů falešného obvinění homosexuálů ze sexuálního 

zneužití, ale také vládou řízená represe spočívající především v nucené hospitalizaci a léčbě 

„sexuálních psychopatů“. Toto opatření schválené Kongresem z roku 1948 vycházelo z faktu, 

že homosexualita byla stále klasifikována jako duševní choroba. Vrcholem byl poté rok 1950 a 

známý proslov senátora McCarthyho, ve kterém hovořil o seznamu 205 osob domnělých 

komunistů pracujících pro americkou vládu. Dvě osoby také obvinil z homosexuality.21 

 Během tohoto období se začaly formovat uzavřená hnutí a organizace gayů a leseb. 

Mezi prvními byla organizace Mattachine Society založená v roce 1950 Harry Hayem, která se 

snažila zůstat v utajení z důvodu možného pronásledování.22 

  

1.2. Stonewallské nepokoje 
Tzv. stonewallské nepokoje z roku 1968 byly událostí, která zahájila trvalý boj za 

rovnoprávnost gayů a leseb, donutila aktivisty k nepřetržitému zapojování se do veřejného 

aktivismu a vytvořila tak jedno z prvních hnutí komunity LGBTQ.23 

Stonewall Inn byl newyorský bar, kde se scházeli především mladiství bez domova, 

jejichž rodiče silně nesouhlasili s jejich sexuální orientací, tj. gayové a lesby, transsexuálové a 

další potlačovaní členové sexuálních menšin.24 V New Yorku v šedesátých letech dvacátého 

století bylo podávání alkoholu členům komunity LGBTQ přísně zakázáno a gay bary nebyly 

schopny získat licenci k podávání alkoholických nápojů.25 Bar Stonewall Inn však díky 

spolupráci s tehdejší mafií fungoval bez této licence.26 Tyto často nelegální bary čelily četným 

policejním raziím a kontrolám.27 

Razie na Stonewall Inn proběhla 28. června 1969.28 Zadržení byli obvykle v této situaci 

velice submisivní a řídili se policejními pokyny, protože se obávali zatčení nebo prozrazení. 

                                                
21„Congressional Investigation and the Lavender Scare“, National Archives, 
https://www.archives.gov/publications/prologue/2016/summer/lavender.html (staženo 17. 2. 2019). 
22 Jason Pierceson, Same-sex Marriage in the United States: The Road to the Supreme Court (Lanham: Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc., 2013), 25. 
23 Ibid., 27.  
24 Angela M. Glosser a Nicole Weller, eds., „The Look of Pride: Examining the Social Movement of Stonewall, 
Windsor, and Obergefell“, Conference Papers – American Sociological Association (2016): 7, 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=sih&AN=12120212
5&site=eds-live&scope=site&lang=cs (staženo 17. 2. 2019). 
25 Ibid., 6. 
26 Elizabeth A. Armstrong a Suzanna M. Crage, eds., „Movements and Memory: The Making of the Stonewall 
Myth“, American Sociological Review 71, č. 5 (2006): 737, https://www.jstor.org/stable/25472425 (staženo 17. 
2. 2019). 
27 Glosser a Weller, „The Look of Pride“, 6. 
28 Mark F. Scruti, „From Stonewall to the Supreme Court“, Maryland Bar Journal 46, č. 5 (září/říjen 2013): 6, 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.barjournals/mdbj0046&div=51 (staženo 17. 2. 2019). 
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Během nájezdu na Stonewall Inn v roce 1969 se však překvapivě zadržení odmítali 

identifikovat a obecně spolupracovat s policejními jednotkami. Propuštění protagonisté této 

události zformovali před barem početnou skupinu. Když začaly bezpečnostní složky bít jednu 

ze zadržených účastnic, skupina se rozhodla proti policii použít násilí.29 

Ačkoli nebyly stonewallské nepokoje prvním příkladem odporu proti raziím na gay bary 

a další podobné podniky, jejich úspěch tkvěl především v silném mediálním pokrytí.30 Mimo 

jiné byly stonewallské nepokoje první událostí, která vedla ke každoročnímu připomínání boje 

gayů a leseb za rovnoprávnost.31  

  

1.3. Odstranění homosexuality ze seznamu duševních poruch 
Dalším faktorem, který silně ovlivnil vznik a vývoj hnutí komunity LGBTQ, byla stále sílící 

hnutí za rovnoprávnost Afroameričanů a žen. Jak díky stonewallským nepokojům, tak díky 

dopadu těchto úspěšných hnutí se komunita LGBTQ rozhodla zaměřit se spíše na osobní 

svobodu než na občanská práva mimo jiné zahrnující i právo gayů a leseb na manželský 

sňatek.32 Důležitým průlomem a úspěchem komunity LGBTQ, co se osobní svobody týče, 

bylo odstranění homosexuality ze seznamu duševních poruch. V únoru roku 1973 se sešla 

komise Americké psychiatrické asociace spolu s komisí aktivistů komunity LGBTQ s hlavním 

cílem vyjmout homosexualitu ze seznamu duševních poruch publikovaném v Diagnostickém a 

statistickém manuálu duševních poruch. K tomuto rozhodnutí došlo 15. prosince 1973.33 

Klasifikace homosexuality jako nezměnitelné lidské charakteristiky silně ovlivnila vnímání 

gayů a leseb veřejností a přispěla také k dalším pokrokům, kterými byly eliminace zákonů, 

které trestaly sexuální styk homosexuálů a ochrana základních občanských práv (např. 

eliminace diskriminace v profesním životě a bydlení).34 

 Členové komunity LGBTQ díky těmto pokrokům začali vyvíjet větší nátlak v boji za 

další politické a právní reformy. Nejen, že se dále snažili o úplnou eliminaci diskriminace na 

                                                
29 Glosser a Weller, „The Look of Pride“, 7. 
30 Armstrong a Crage, „Movements and Memory“, 737. 
31 Ibid., 738. 
32 Tricia Andryszewski, Same-Sex Marriage: Granting Equal Rights or Demanding the Status of Marriage? 
(Minneapolis: Twenty-First Cenutry Books, 2012), 13. 
33 Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (v anglickém jazyce Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder, zkratka DSM) je mezinárodně používaná publikace vytvořená Americkou psychiatrickou 
asociací pro klasifikaci jednotlivých duševních poruch zejména k vylepšení jejich diagnóz a následnému léčení. 
34 Charles Silverstein, „The Implications of Removing Homosexuality from the DSM as a Mental Disorder“, 
Archives of Sexual Behavior 38, č. 2 (2009): 161, https://doi.org/10.1007/s10508-008-9442-x (staženo 19. 2. 
2019). 
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pracovištích a v dalších organizacích (např. v církvi), ale na začátku roku 1974 také podpořili 

návrh liberálních demokratů k pozměnění zákona o občanských právech z roku 1964 tak, aby 

se federální ochrana proti diskriminaci vztahovala i na členy komunity LGBTQ. Kongres ale 

nakonec tento návrh zamítl.35 

 

1.4. Osmdesátá léta: epidemie viru HIV a její dopad na práva 
homosexuálů 

V sedmdesátých letech mezi gayi a lesbami převládal názor, že manželství je heterosexistický36 

konstrukt. Většina členů komunity LGBTQ považovala institut manželství za staromódní. I 

přes to se ale objevovaly homosexuální páry, které v boji za právo na manželství nadále 

pokračovaly.37 Událost, která silně ovlivnila přesvědčení většiny gayů a leseb ohledně možnosti 

homosexuálního sňatku, byla epidemie viru HIV. 

 Epidemie viru HIV vypukla ve Spojených státech v osmdesátých letech.38 V jejích 

prvopočátcích se tato nemoc nazývala GRID (gay-related immune deficiency), později také 

CRID (community-related immune deficiency). Tyto názvy naznačují, že jediné, co lékaři 

v prvních letech o nemoci věděli, bylo, že se nemoc objevovala především v komunitě gayů.39 

Z důvodu nedostatku informací o této nemoci propukla posléze vlna homofobie a diskriminace 

proti gayům. Někteří lékaři dokonce odmítli pacienty ošetřit, i když se prokázalo, že možnost 

nákazy členů lékařského personálu byla díky nutným opatřením minimální.40 V roce 1981 byl 

v deníku New York Times otištěn článek, ve kterém bylo nakažení virem HIV klasifikováno 

jako nová forma rakoviny bez zjevných známek nakažlivosti.41 Virus HIV byl identifikován až 

v roce 1985.42 Na nátlak hnutí homosexuálů došlo během devadesátých let k výraznému 

rozšíření a zlepšení možností léčby tohoto onemocnění. Díky tomu se podařilo snížit počet obětí 

a současně se také prodloužila délka života pacientů nakažených tímto virem.43 

                                                
35 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 15. 
36 Podle knihy The Sage Encyclopedia of LGBTQ Studies je heterosexismus popsán jako kulturní ideologie, která 
chápe členy komunity LGBTQ jako podřadné lidem heterosexuálním. Heterosexismus vnímá svazek muže a 
ženy jako jediný možný. 
Abbie E. Goldberg, The Sage Encyclopedia of LGBTQ Studies (Thousand Oaks: Sage Publications, 2016): 497. 
37 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 13. 
38 Pierceson, Same-sex Marriage in the United States, 45. 
39 Perry N. Halkitis, The AIDS Generation: Stories of Survival and Resilience (Oxford: Oxford University Press, 
2014): 2. 
40 Raanan Gillon, „Refusal to treat AIDS and HIV positive patients“, British Medical Journal 294 (1987): 1332. 
41 Lawrence K. Altman, „Rare Cancer Seen In 41 Homosexuals“, The New York Times, 3. července 1981, 
https://www.nytimes.com/1981/07/03/us/rare-cancer-seen-in-41-homosexuals.html (staženo 21. 2. 2019). 
42 Halkitis, The AIDS Generation: Stories of Survival and Resilience, 2. 
43 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 21. 
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 Epidemie viru HIV velice ovlivnila pohled homosexuálů na manželství nebo další 

formy partnerství (jako je registrované či domácí partnerství).  Protože nebyli partneři ve 

stejnopohlavním páru sezdaní, neměli nárok na vzájemné návštěvy v nemocnicích nebo na 

dědictví.44 Jedním z  důležitých soudních rozhodnutí v této oblasti bylo rozhodnutí v případu 

Braschi vs. Stahl Associates z roku 1989. Toto soudní rozhodnutí stanovilo, že partneři ve 

stejnopohlavním vztahu byli považován za členy rodiny, a to především z výše popsaných 

důvodů. Jednou z nevýhod tohoto rozhodnutí byla platnost omezená na území města New York. 

I přesto byl tento případ důležitý v dalších ustanoveních ohledně benefitů a ochrany pro 

stejnopohlavní páry.45 Díky tomuto výraznému posunu se aktivisté rozhodli zaměřit se 

především na možnost legalizování jiného než manželského svazku.46 

 

1.5. Situace na Havaji a zákon na obranu manželství z roku 1996 
Zásadním momentem pro další vývoj boje za stejnopohlavní sňatky bylo rozhodnutí 

havajského Nejvyššího soudu z roku 1993, který stanovil, že odepírání práva na sňatek 

homosexuálů podporuje genderovou diskriminaci a porušuje tak ústavu státu Havaj.47 Kongres 

se nakonec kvůli obavám z toho havajského soudního sporu rozhodl v roce 1996 schválit zákon 

na obranu manželství (Defense of Marriage Act, DOMA).48 Toto legislativní opatření stanovilo 

dvě základní pravidla, která výrazným způsobem zkomplikovala boj homosexuálů za právo na 

sňatek. Zákon na obranu manželství poprvé detailně definoval manželství jako sňatek muže a 

ženy a stanovil, že stát, ve kterém jsou homosexuální sňatky nelegální, nemusí uznat sňatek 

stejnopohlavního páru, který byl sezdán ve státu umožňujícím tento sňatek.49 Dále tato 

legislativa odepřela již sezdaným stejnopohlavním párům nárok na výhody plynoucí 

z manželského svazku (např. pojištění, nárok na dědictví nebo daňové úlevy). Mnoho 

republikánů vyjádřilo souhlas s novou legislativou, protože se obávali, že by mohl sňatek 

                                                
44 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 20. 
45 Pierceson, Same-sex Marriage in the United States, 45. 
46 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 21. 
47 „Litigating the Defense of Marriage Act: The Next Battleground for Same-Sex Marriage“, Harvard Law 
Review 11, č. 8 (2004): 2685, https://www.jstor.org/stable/4093411 (staženo 9. 3. 2019).  
48 Donald P. Haider-Markel, „U.S. President Clinton Signs Defense of Marriage Act“, Salem Press 
Encyklopedia, 2018, 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=ers&AN=96776021
&site=eds-live&scope=site&lang=cs (staženo 9. 3. 2019). 
49 „Litigating the Defense of Marriage Act: The Next Battleground for Same-Sex Marriage“, 2686. 
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homosexuálů narušit klasické pojetí manželství jako instituce. Dále také vyjádřili znepokojení 

ohledně narušení a následného rozšiřování pojmu tradiční rodina.50 

V roce 1996 vznikla koalice sestávající se především z křesťanských konzervativců 

s názvem Národní kampaň na ochranu manželství (National Campaign to Protect Marriage, 

NCPM). Tato koalice slíbila podporu kampaní za úplný zákaz stejnopohlavních sňatků na státní 

a federální úrovni. Národní kampaň za ochranu manželství také ovlivnila názor řady občanů 

jednotlivých států, kteří poté rozhodovali v neprospěch zákonů o stejnopohlavních sňatcích 

v místních referendech.51 Těmto státním legislativám zakazujícím stejnopohlavní sňatky, které 

byly schváleny v plebiscitech, se také často přezdívalo „mini DOMAs“.52 Hlavním účelem 

těchto zákonů bylo především zcela pozastavit vývoj legalizace stejnopohlavních sňatků a 

omezit diskuzi o rovnosti manželství.53 

V roce 2013 došlo k důležitému rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států 

amerických v případu United States vs. Windsor, který shledal sekci 3 zákona o ochraně 

manželství protiústavní, protože porušovala ustanovení o řádném soudním procesu čtrnáctého 

dodatku americké Ústavy. Tato sekce definovala manželství jako svazek muže a ženy. Díky 

tomuto rozhodnutí došlo k rozšíření všech benefitů vyplývajících z manželství i na 

stejnopohlavní páry.54 

  

1.6. Soudní případy 
 

1.6.1. Bowers vs. Hardwick (1986) 
Aktérem tohoto případu byl Michael Hardwick ze státu Georgia, který byl spolu se svým 

partnerem přistižen policistou během sexuálního styku ve svém vlastním domě. Tímto 

jednáním se Hardwick a jeho partner dopustili trestného činu na základě porušení georgijského 

zákona o sodomii. Ačkoliv se místní prokurátor odmítl tímto případem dále zabývat, Michael 

                                                
50 Haider-Markel, „U.S. President Clinton Signs Defense of Marriage Act“. 
51 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 85. 
52 Barry D. Adam, „The Defense of Marriage Act and American Exceptionalism: The „Gay Marriage“ Panic in 
the United States“, Journal of the History of Sexuality 12, č. 2 (2003): 259, https://www.jstor.org/stable/3704614 
(staženo 9. 3. 2019). 
53 Steve Sanders, „Mini-DOMAs as Political Process Failure: The Case for Heightened Scrunity of state anti-gay 
marriage amendments“, Northwestern University Law Review, č. 288 (2014): 19, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2463461 (staženo 9. 3. 2019). 
54 Windsor vs. United States, 570 U.S. 744 (2013). 



 
 

 12 

Hardwick se rozhodl domáhat se žalobou spravedlnosti na federálním soudu. Hardwick byl 

totiž přesvědčen o tom, že zákony o sodomii porušují americkou Ústavu.55 

 Obvodní federální soud rozhodl v neprospěch Michaela Hardwicka. Soudci své 

rozhodnutí založili na precedentu z případu Doe vs. Commonweatlh’s Attorney, ve kterém 

Nejvyšší soud v roce 1976 podpořil virginské zákony o sodomii. Případ Bowers vs. Hardwick 

se po projednání odvolacím soudem dostal až k Nejvyššímu soudu Spojených států 

amerických.56 

 Nejvyšší soud nakonec v případu Bowers vs. Hardwick zákony o sodomii podpořil, 

protože neshledal sexuální styk homosexuálů základním právem garantovaným americkou 

Ústavou. I přes to ale nebyli soudci Nejvyššího soudu stejného názoru. Soudce Blackmun 

podotkl, že se tento zákon primárně nezabývá jen sexuálním stykem homosexuálů a jejich 

právem na soukromí, ale práva na soukromí jako takového i pro heterosexuální páry a všechny 

obyvatele Spojených států.57 

 Případ Bowers vs. Hardwick byl jedním z prvních případů, který napadal americké 

zákony o sodomii zakazující gayům a lesbám sexuální styk. Zákony o sodomii byly plošně 

zakázány až v roce 2003.58 

 

1.6.2. Baehr vs. Lewin (1993 a 1996) 
Rozhodnutí havajského nejvyššího soudu v případu Baehr vs. Lewin bylo jedno z prvních 

rozhodnutí týkajících se práva na stejnopohlavní sňatek, které vyvolalo vlnu pozitivních i 

negativních ohlasů. Tři stejnopohlavní páry – Ninia Baehrová a Genora Dancelová, Joe Mellilo 

a Pat Lagon, Antoinette Pregilová a Tammy Rodriguezová – v roce 1990 na Havaji požádaly o 

vystavení manželské licence. Tento požadavek byl ale okamžitě zamítnut.59 Je důležité zmínit, 

že tento případ byl iniciován místními aktivisty, a to především Billem Woodsem, který se 

zasadil o nalezení těchto tří stejnopohlavních párů ochotných ucházet se o manželskou licenci.60 

 V devadesátých letech převládal mezi právníky názor, že není vhodná doba pro tak 

zásadní zlom v boji za práva gayů a leseb, proto bylo velice obtížné nalézt pro aktéry tohoto 

                                                
55 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986). 
56 Thomas B. Stoddard, „Bowers v. Hardwick: Precedent by Personal Predilection“, The University of Chicago 
Law Review 54, č 2 (1987): 649, 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/scholar?hl=cs&as_sd
t=0%2C5&q=bowers+v.+hardwick&btnG=&httpsredir=1&article=4526&context=uclrev (staženo 17. 2. 2019). 
57 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986). 
58 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). 
59 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 79. 
60 Pierceson, Same-sex Marriage in the United States, 93. 
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případu právníka, který by je u soudu reprezentoval. Nejprve se páry obrátily na místní pobočku 

organizace American Civil Liberties Union (Americký svaz pro občanské svobody, ACLU), 

která nakonec odmítla páry reprezentovat. Stejně tak učinila i druhá významná občanskoprávní 

iniciativa za práva homosexuálů Lambda Legal.61 Obě tyto organizace se rozhodly 

reprezentování párů u soudu odmítnout z toho důvodu, že preferovaly usilovat o legalizaci 

domácího partnerství spíše než manželství. Nakonec se o reprezentování případu u soudu 

zasadil Dan Foley, místní právní zástupce. I přes odhodlání Dana Foleyho se nepodařilo u 

okresního havajského soudu uspět.62 

 V květnu roku 1993 byl případ projednáván u havajského nejvyššího soudu, který 

rozhodl, že manželství je základní občanské právo. Rozhodnutí havajského nejvyššího soudu 

je založeno na části havajské Ústavy, která zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě rasy, 

náboženství, původu nebo pohlaví. Také se opírá o změnu havajského zákona o manželství 

z roku 1984, která stanovila, že stát nesmí odepřít manželskou licenci páru z důvodu impotence 

nebo tělesného postižení.63 

 Rozhodnutí havajského nejvyššího soudu v případu Baehr vs. Lewin se také poprvé 

opřelo o rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v případu Loving vs. 

Virginia z roku 1967, které plošně zakázalo jakékoliv zákony, které by odepíraly mezirasovým 

párům možnost manželství. V rozhodnutí havajského nejvyššího soudu poprvé zaznělo, že se 

jedná o případ, který obecně garantuje právo na sňatek.64 

 Nejvyšší soud nakonec stejnopohlavní sňatky nelegalizoval, ale dal prostor státu a 

odpůrcům manželství pro gaye a lesby, aby u soudu odůvodnili svůj negativní postoj. Případ u 

havajského nejvyššího soudu pokračoval až v prosinci roku 1993 pod novým názvem – Baehr 

vs. Miike.65 Podle soudce Changa ale stát nedokázal dostatečně obhájit to, jak by legalizování 

stejnopohlavních sňatků přispělo veřejnému zájmu nebo jak by toto rozhodnutí 

napomohlo uzákonění těchto sňatků i v jiných státech. Soudce také vyjádřil obavu ohledně 

                                                
61 Sylvia A. Law, „Baehr v. Lewin and the Long Road to Marriage Equality“, University of Hawai’i Law Review 
33, č. 2 (2011): 708, 
https://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/scholar?hl=cs&as_sdt
=0%2C5&q=baehr+v.+lewin+and+the+long+road&btnG=&httpsredir=1&article=1523&context=facpubs 
(staženo 17. 2. 2019). 
62 Pierceson, Same-sex Marriage in the United States, 93. 
63 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 80. 
64 Anna M. Burton, „Gay Marriage – A Modern Proposal: Applying Baehr vs. Lewin to the International 
Covenant on Civil and Political Rights“, Indiana Journal of Global Legal Studies 3, č. 1 (1995): 181, 
https://www.jstor.org/stable/20644614 (staženo 17. 2. 2019). 
65 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 80. 
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výchovy a vývoje dětí vyrůstajících v rodině homosexuálů.66 Ačkoli se stát odvolal, v roce 1998 

byl voliči schválen dodatek k Ústavě, který explicitně stejnopohlavní sňatky neumožňoval. 

Dodatek u voličů uspěl také kvůli milionové kampani dotované Církví Ježíše Krista Svatých 

posledních dnů (mormony).67 

 

1.6.3. Lawrence vs. Texas (2003) 
Houstonská policie v září roku 1998 vtrhla do bytu Johna Lawrence kvůli falešnému nahlášení 

střelby. Policie ale v bytě přistihla Johna Lawrence s jeho partnerem Tyronem Garnerem během 

sexuálního styku. Tímto činem pár porušoval texaský zákon, který sexuální styk gayů a leseb 

zakazoval.68 Pár se rozhodl vznést námitku proti udělení pokuty houstonskou policií ve výši 

dvě stě dolarů.69 Oba aktéři byli toho názoru, že texaský zákon o sodomii porušuje jejich právo 

na soukromí a ustanovení o rovnosti před zákonem čtrnáctého dodatku americké Ústavy. U 

soudu se je rozhodla reprezentovat organizace Lambda Legal. Obvodní soud své rozhodnutí 

založil na předešlém rozhodnutí Bowers vs. Hardwick, proto se rozhodl texaský zákon podpořit. 

Odvolací soud nejprve rozhodl ve prospěch obviněných, ale poté se soudci shodli na podpoření 

texaského zákona opět na precedentu z případu Bowers vs. Hardwick. Lambda Legal se spolu 

s ACLU odvolali až k Nejvyššímu soudu Spojených států amerických.70  

 Případ Lawrence vs. Texas se zapsal do historie jako první případ, ve kterém Nejvyšší 

soud rozhodl ve prospěch práv homosexuálů. Soudci shledali texaské zákony o sodomii jako 

protiústavní a zrušili tak precedent případu Bowers vs. Hardwick. Soudce Anthony M. 

Kennedy, který zastupoval většinové stanovisko spolu se soudci Stevensem, Souterem, 

Ginsburgovou a Breyerem, vyvrátil argument z případu Bowers, že sexuální styk gayů a leseb 

odporuje západním hodnotám tím, že právě západní státy již zákony o sodomii zrušily.  

Soudkyně Sandra Day O’Connorová, která souhlasila s rozhodnutím, že zákony o 

sodomii jsou protiústavní, se ale neztotožňovala s názorem soudce Kennedyho, že porušují 

ustanovení o řádném soudním procesu čtrnáctého dodatku. Proto se rozhodla představit 

stanovisko, ve kterém vyjádřila nesouhlas s odůvodněním rozhodnutí.71 Podle ní zákony o 

                                                
66 Baehr v. Miike, Circuit Court for the First Circuit, Hawaii No. 91-1394. 
67 Pierceson, Same-sex Marriage in the United States, 98. 
68 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). 
69 Ibid. 
70 „COPS IN THE BEDROOM: HOW THE TEXAS SODOMY CASE BEGAN“, American Civil Liberties 
Union, https://www.aclu.org/other/cops-bedroom-how-texas-sodomy-case-began?redirect=lgbt-rights_hiv-
aids/cops-bedroom-how-texas-sodomy-case-began (staženo 17. 2. 2019). 
71 V anglickém jazyce concurring opinion. 
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sodomii porušovaly ustanovení o rovnosti před zákonem, protože postihovaly pouze sexuální 

styk homosexuálů.72  

Mezi soudci se také objevila nesouhlasná stanoviska. Soudce Antonin Scalia, ke 

kterému se následně připojil i soudce Thomas, upozornili na to, že se kvůli tomuto rozhodnutí 

ocitne mnoho států pod silným tlakem na legalizování stejnopohlavních sňatků nebo povolení 

vstupu gayů a leseb do americké armády. Soudci také dodali, že by se měly státy samy 

rozhodnout na základě demokratické volby, zda chtějí, či nechtějí legalizovat sexuální styk 

gayů a leseb.73 

Nejvyšší soud nakonec prohlásil zákony o sodomii za protiústavní a anuloval tak 

rozhodnutí v případu Bowers vs. Hardwick.74 Případ Lawrence vs. Texas je jedním 

z nejdůležitějších rozhodnutí, co se práv homosexuálů ve dvacátém prvním století týče.  

 

1.6.4. Obergefell vs. Hodges (2015) 
Případ Obergefell vs. Hodges sloučil případy čtrnácti stejnopohlavních párů a dvou mužů, 

jejichž partneři již zemřeli. Tyto osoby se hromadně rozhodly pro podání žaloby proti 

legislativám ve státech Michigan, Kentucky, Ohio a Tennessee, odkud žalující pocházeli. Státní 

legislativy neumožňovaly stejnopohlavní sňatky nebo neposkytovaly plné uznání 

stejnopohlavního sňatku uzavřeného v jiném státu.75 Příkladem je případ Obergefell vs. 

Wymyslo sdružující žalobce ze státu Ohio, kterým nebyl uznán stejnopohlavní sňatek uzavřený 

mimo stát Ohio.76 Dalším případem je DeBoer vs. Snyder, ve kterém žalujícím byl lesbický pár 

ze státu Michigan, kterému nebylo umožněno sdílet opatrovnictví jejich adoptovaných dětí. 

Důvodem byla michiganská legislativa, která definovala manželství pouze jako sňatek mezi 

mužem a ženou, tudíž nepovolovala uzavírání stejnopohlavních sňatků.77 Poté, co místní soudy 

rozhodly ve prospěch žalujících, jednotlivé státy se dále odvolaly. Odvolací soud nakonec 

podpořil místní zákony neumožňující stejnopohlavní sňatek. V červnu roku 2015 došlo 

k rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v tomto případu.78 

                                                
72 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
76 Marie Louise Dienhart, „Case Summary: Obergefell v. Hodges“, Regent University Law Review 28, č. 1 
(2015/2016): 164, 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/regulr28&div=11&id=&page=&t=1557385463 
(staženo 17. 2. 2019). 
77 Ibid., 166. 
78 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
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 Většinové stanovisko bylo reprezentované soudcem Anthonym M. Kennedym, které 

podpořili i soudci Ginsburgová, Breyer, Sotomayorová a Kaganová.79 Soudce Kennedy, stojící 

v rámci tehdejšího Nejvyššího soudu na hranici mezi liberálním a konzervativním křídlem, byl 

sepsáním stanoviska pověřen zjevně kvůli svému tradičnímu zaměření na občanská práva a 

ustanovení o řádném soudním procesu.80 Většinové stanovisko soudce Kennedyho vymezilo, 

že legislativní opatření neumožňující stejnopohlavní sňatky porušují ustanovení o rovnosti před 

zákonem a řádného soudního procesu čtrnáctého dodatku americké Ústavy. Dále se zaměřilo 

především na historii manželství jako instituce a potřebu rozšířit právo na sňatek i na 

stejnopohlavní páry kvůli právům, která z manželství vyplývají. Soudce Kennedy své 

rozhodnutí podložil mimo jiné případem Loving vs. Virginia z roku 1967. Již tehdy bylo právo 

na sňatek definováno Nejvyšším soudem jako základní právo každého občana Spojených států. 

Soudce Kennedy ve svém většinovém stanovisku také uvedl několik důvodů, proč má být právo 

na sňatek jako základní právo chráněno. Mezi takové důvody patří, že manželství je základem 

společnosti, ochraňuje potomky, podporuje pár ve vzájemném oddanosti a je svobodným 

rozhodnutím, které je součástí autonomie každého jedince. Soudce Kennedy také poukázal 

na povinnost Nejvyššího soudu dohlížet na dodržování Ústavy, a tedy chránit menšiny před 

diskriminací, které čelí v tomto případu právě stejnopohlavní páry, kterým je odepíráno právo 

na sňatek.81 

 Protože nebylo rozhodnutí jednomyslné, objevila se mezi soudci i nesouhlasná 

stanoviska, která byla zastoupena především soudci Robertsem, Scaliou, Thomasem a Alitem. 

Tito soudci zdůrazňovali, že takovým rozhodnutím soud podrývá názor obyvatel a napadá 

tradiční pojetí rodiny a manželství, které je založeno na křesťanských hodnotách. Opozice také 

sdílela názor, že základní právo na sňatek nezahrnuje nutnost měnit definice manželství 

jednotlivých států. Soudce Roberts také zdůrazňoval, že tradiční manželství by mělo být 

schopno reprodukce. Tento názor zastával i přes to, že americký právní rámec žádným 

způsobem reprodukci nevyžaduje od heterosexuálních párů v manželském svazku. Soudce 

Thomas považuje současná práva homosexuálů za dostačující. Zdůraznil také, že dnes již 

stejnopohlavní pár za svůj otevřený vztah nemusí čelit vysokým trestům, kterým čelili rasově 

smíšené páry v šedesátých letech.82 

                                                
79 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
80 „Justice Anthony Kennedy: His Jurisprudence and the Future of the Court“, Congressional Research Service, 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45256.pdf (staženo 17. 2. 2019). 
81 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
82Ibid. 
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  Nesouhlasná stanoviska byla založena na teorii tradicionalismu a originalismu.83 

Originalismus je myšlenkový proud, který tvrdí, že smysl Ústavy by měl zůstat takový, za 

jakým účelem byla původně vytvořena.84 Zastánci originalismus tedy nesouhlasí se 

stejnopohlavními sňatky, protože v době, kdy vznikla Ústava, nebyla potřeba definovat 

manželský svazek jinak než jako svazek mezi mužem a ženou. Opakem originalismu je tzv. 

living constitucionalism (teorie živé ústavy), který stanovuje, že význam Ústavy se mění spolu 

se společností a veřejným míněním.85 Tradicionalismus se zaměřuje na vžité praktiky 

z minulosti neboli tradice, které aplikuje na současné právní záležitosti.86 V nesouhlasném 

stanovisku bylo chápáno manželství jako prvek tradice, tedy svazek muže a ženy. 

 Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch legalizace stejnopohlavních sňatků napříč 

Spojenými státy. Pro legalizaci se vyslovilo pět soudců a proti čtyři soudci. Případ Obergefell 

vs. Hodges dokončil dlouholetou debatu o právu homosexuálů na sňatek. Již během soudního 

řízení třicet sedm států legalizovalo stejnopohlavní sňatky pomocí legislativy, soudních 

rozhodnutí nebo referend.87 Podporovatelé stejnopohlavních sňatků také věřili, že právě toto 

rozhodnutí napomůže v dalším rozšiřování práv sexuálních a jiných menšin.88 

 Je nutné dodat, že implementace rozhodnutí v případu Obergefell vs. Hodges (a 

jakéhokoli jiného rozhodnutí Nejvyššího soudu) závisí pouze na zákonodárné a výkonné moci. 

Nejvyšší soud nedisponuje žádnými prostředky, které by zajistily okamžitou implementaci 

daného rozhodnutí.89 Proto se po roce 2015 a rozhodnutí v případu Obergefell vs. Hodges 

objevily státy, které s rozhodnutím Nejvyššího soudu nesouhlasily a zasadily se o znemožnění 

sňatků stejnopohlavních párů, a to především státy Alabama a Texas. Osm alabamských okresů 

v červenci roku 2017 odmítalo vystavovat jakákoli povolení k sňatku bez ohledu na pohlaví. 

Tento krok sloužil k tomu, aby oblasti nemusely oddávat stejnopohlavní páry. Na rozdíl od 

Alabamy se v Texasu objevil pouze jeden okres, který se v roce 2017 zcela přesně nevyjádřil 

                                                
83 Obergefell vs. Hodges, 576 U.S. ___ (2015). 
84 „On Originalism in Constitutional Interpretation“, National Constitution Center, 
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/white-pages/on-originalism-in-constitutional-interpretation 
(staženo 17. 2. 2019). 
85 Ibid. 
86 Louis J. Virelli, „Constitutional Traditionalism in the Roberts Court“, University of Pittsburg Law Review 73, 
č. 1 (2011): 10, https://lawreview.law.pitt.edu/ojs/index.php/lawreview/article/view/173 (staženo 17. 2. 2019). 
87 Jane S. Schacter, „Obergefell’s Audiences“, Ohio State Law Journal 77, č. 5 (2016): 1014, 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ohslj77&div=41 (staženo 17. 2. 2019). 
88 Mark P. Strasser, „Obergefell’s Legacy“, Duke Journal of Gender Law & Policy 24, č. 1 (2016): 61, 
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/djglp24&div=5 (staženo 17. 2. 2019). 
89 „The Supreme Court: What Does It Do?“, American Government, http://www.ushistory.org/gov/9c.asp 
(staženo 17. 2. 2019). 
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k tomu, zda sňatky homosexuálů umožňuje. Zbývajících jedenáct států, ve kterých tato možnost 

před rokem 2015 neexistovala, po rozhodnutí Nejvyššího soudu umožnilo stejnopohlavním 

párům uzavřít manželství bez omezení.90 Podle posledních dostupných informacích texaský 

okres se doposud zřetelně nevyjádřil k tomu, zda stejnopohlavní páry oddává, či nikoli.91 

Situace v Alabamě vyvrcholila v březnu roku 2019. Senátoři odhlasovali zákon, který by 

neumožňoval vydávání manželských licencí v žádném z alabamských okresů.92 

 

1.7. Současná situace práv homosexuálů 
V roce 2001 souhlasilo s možnou legalizací sňatků pro stejnopohlavní páry pouze 35 % 

obyvatel (57 % nesouhlasilo, 8 % se k problematice nevyjádřilo). O šest let později se 

procentuální hodnoty výrazně změnily – 62 % dotazovaných vyjádřilo souhlas se sňatky 

homosexuálů, nesouhlas jen 32 %. Tento obrat mezi lety 2001 a 2017 v procentuálním 

zastoupení dospělých, kteří se stejnopohlavními sňatky souhlasí, je přisuzován zejména 

generační změně.93  

Ačkoliv došlo v roce 2015 k důležitému rozhodnutí v případu Obergefell vs. Hodges 

ohledně stejnopohlavních sňatků, budoucnost dalších práv homosexuálů je nejistá. Federální 

zákony totiž explicitně nezakazují diskriminaci na základě sexuální orientace, proto se 

komunita LGBTQ potýká se znevýhodňováním v zaměstnání nebo přístupu ke službám i dnes. 

Zákonodárci jednotlivých států se po legalizování sňatků homosexuálů snažili znevýhodnit tuto 

skupinu kvůli morálnímu nebo náboženskému přesvědčení. Některé zákony se vztahovaly 

pouze na služby spojené s organizací svatby, jiné znevýhodňovaly stejnopohlavní páry 

v mnohem závažnějších oblastech jako je zdravotnictví nebo možnost adopce.94 

 Dalším problémem je stále přetrvávající snaha o „léčbu homosexuality“. Licencovaní 

terapeuti se snaží pomocí psychoanalýzy, behaviorální psychologie, ale i taktikami jako jsou 

elektrošoky potlačit pacientovu homosexualitu. Terapie je nebezpečná především pro nezletilé 

                                                
90 „Local government responses to Obergefell v. Hodges“, Ballopedia, 
https://ballotpedia.org/Local_government_responses_to_Obergefell_v._Hodges (staženo 10. 3. 2019). 
91 „Happily never after?“, Equality Texas, https://www.equalitytexas.org/happily-never-after/ (staženo 7. 4. 
2019). 
92 Alex Bollinger, „Alabama lawmakers unanimously voted to stop issuing marriage licences so gay couples 
can’t get one“, LGBTQ Nation, 22. března 2019, https://www.lgbtqnation.com/2019/03/alabama-lawmakers-
unanimously-voted-stop-issuing-marriage-licenses-gay-couples-cant-get-one/ (staženo 7. 4. 2019). 
93 „Changing Attitudes on Gay Marriage“, Pew Research Center, https://www.pewforum.org/fact-
sheet/changing-attitudes-on-gay-marriage/ (staženo 10. 3. 2019). 
94 „All We Want Is Equality“, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/report/2018/02/19/all-we-want-
equality/religious-exemptions-and-discrimination-against-lgbt-people (staženo 10. 3. 2019). 
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mladistvé, jejichž rodiče se nedokázali s jejich sexuální orientací smířit a rozhodli se pro 

reparativní terapii. Mladiství trpí pocitem viny, sebevražednými sklony a depresemi. 

V současnosti konverzní terapii zakázalo pomocí legislativy čtrnáct států a Washington D.C.95 

    

2. Komparace vývoje mezirasových a stejnopohlavních sňatků 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Loving vs. Virginia prohlásilo veškerou legislativu 

zakazující mezirasové sňatky za protiústavní, a to na základě čtrnáctého dodatku americké 

Ústavy.  Soudce Earl Warren ve svém rozhodnutí definoval manželství jako základní právo 

každého občana Spojených států.96 Díky tomuto výroku se stal případ Loving vs. Virginia 

vzorem pro hnutí za práva gayů a leseb. V kontextu dnešní doby je tedy chápán jako další 

argument v boji za sňatky homosexuálů.97 

Debata amerických akademiků je ohledně analogie případu Loving vs. Virginia 

s legalizací stejnopohlavních sňatků rozpolcená. Peggy Pascoeová a William Eskridge jsou 

toho názoru, že bez znalosti historického vývoje zákonů zakazujících mezirasové sňatky není 

možné zcela pochopit dnešní debatu týkající se stejnopohlavních sňatků.98 Naopak profesor 

David Coolidge s takovou analogií nesouhlasí a chápe ji jako zneužívání případu Loving vs. 

Virginia vůči legalizaci manželství gayů a leseb.99  

Hnutí LGBTQ bylo samotné velkou měrou inspirováno občansko-právním hnutím za 

práva Afroameričanů. Obě hnutí se snažila o omezení společenského stigmatu a rozšíření 

občanských práv pro určitou skupinu obyvatel. Organizace, které tuto podobnost ilustrují, jsou 

Lambda Legal a NAACP (Národní asociace pro povznesení barevného obyvatelstva).100 Právní 

organizace Lambda Legal založená v roce 1973 se dlouhodobě snaží o garanci základních 

občanských práv pro gaye, lesby, bisexuály a transsexuály a pomáhá lidem trpícím nemocí 

AIDS. Snaží se také aktivně podílet na soudních případech, které by mohly mít důležitý dopad 

                                                
95 „Born Perfect: The Facts About Conversion Therapy“, National Center for Lesbian Rights, 
http://www.nclrights.org/bornperfect-the-facts-about-conversion-therapy/ (staženo 10. 3. 2019). 
96 Loving vs. Virginia, 388 U.S. 1 (1967). 
97 Dorothy E. Roberts, „Loving v. Virginia as a Civil Rights Decision“, New York Law School Law Review 59, č. 
1 (2014/15): 177, http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds 
(staženo 10. 3. 2019). 
98 Greg Johnson. „We’ve heard this before: The Legacy of Interracial Marriage Bans and the Implications for 
Today’s Marriage Equality Debates“, Vermont Law Review 34, č. 2 (2009): 278, 
http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vlr34&div=17 (staženo 10. 3. 2019). 
99 Ibid. 
100 „Marriage Equality’s Debt to Loving vs. Virginia“, Columbia Law School, 13. června 2017, 
https://www.law.columbia.edu/news/2017/06/loving-virginia-marriage-equality (staženo 10. 3. 2019). 
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na práva komunity LGBTQ.101 Organizace NAACP se naopak soustředí na eliminaci politické, 

ekonomické a sociální nerovnosti založené na rasové diskriminaci ve Spojených státech. Tato 

organizace se dále snaží vyvracet předsudky o Afroameričanech a informovat veřejnost o 

dopadech rasové diskriminace s cílem její eliminace.102 

Hlavním argumentem z případu Loving vs. Virginia, který se promítal ve sporech 

ohledně práv homosexuálů, bylo definování práva na sňatek jako základního práva všech 

občanů Spojených států.103 Tento argument se objevil i ve virginském případu Bostic vs. 

Schaefer z roku 2014, který zrušil virginský zákon zakazující stejnopohlavní sňatky. Soudce 

Henry F. Floyd popsal ve svém rozhodnutí případ Loving vs. Virginia jako zásadní součást 

vývoje instituce manželství a práva na sňatek. Protistrana ale tvrdila, že případ Loving vs. 

Virginia se týkal manželského svazku muže a ženy a nemůže tak být argumentačně použit 

v případu zabývajícím se stejnopohlavním párem. Soud ale i přes tento argument rozhodl ve 

prospěch Timothy Botica a Tonyho Londona.104 

Zástupci států Indiana a Wisconsin obhajovali odepírání práva na stejnopohlavní sňatek 

argumentem o tradičním pojetí manželství jako sňatku pouze mezi mužem a ženou. Vymezení 

práva na sňatek jen heterosexuálním párům chápali jako tradici, která je dostatečně 

opodstatněným argumentem podporujícím virginský zákon zakazující stejnopohlavní sňatky.  

Nakonec došlo k vyvrácení tohoto argumentu během případu Baskin vs. Bogan z roku 2014. 

Soudce Richard A. Posner zastával názor, že tradice neomlouvá žádnou formu diskriminace, a 

proto rozhodl o zrušení této legislativy.105  

V případu Latta vs. Otter z roku 2013 se objevil poslední z nejdůležitějších argumentů 

převzatých z případu Loving vs. Virginia. Obhájci státu Idaho a Nevada argumentovali pro 

neumožnění stejnopohlavních sňatků tím, že se o diskriminaci nejedná, protože gayové a lesby 

mají podle nich stále možnost sňatku s partnerem opačného pohlaví, tudíž jim není právo na 

sňatek jako takové odepíráno. Soudkyně Marsha Siegel Berzonová podotkla, že tento argument 

byl již vyvrácen během případu Loving vs. Virginia.106 Podobný argument totiž použili i 

                                                
101 „About Us“, Official Site of Lambda Legal, https://www.lambdalegal.org/about-us (staženo 10. 3. 2019). 
102 „What Is The Mission of the NAACP?“, Official Site of NAACP, https://www.naacp.org/about-us/ (staženo 
10. 3. 2019). 
103 Ronald Turner, „Same-Sex Marriage and Loving v. Virginia: Analogy or Disanalogy“, Washington and Lee 
Law Review Online 71, č. 4 (2015): 274, 
https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=wlulr-online (staženo 10. 3. 
2019). 
104 Bostic vs. Schaefer, 760 F.3d 352 (2014). 
105 Baskin vs. Bogan, 766, F.3d 648 (2014). 
106 Latta vs. Otter, No. 14-35421 (2014). 
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obhájci státu Virginia, kteří tvrdili, že virginská legislativa není diskriminační, protože zachází 

s bělochy a černochy stejným způsobem. Soudce Warren ale s tímto argumentem nesouhlasil, 

protože se zákony zakazující mezirasové sňatky stále dopouštějí diskriminace na základě rasy. 

Tato forma diskriminace není podle soudce Warrena tímto argumentem omluvitelná.107  

Analogie vývoje stejnopohlavních a mezirasových sňatků se vyskytuje i u 

protiargumentů. Jedním z nejčastějších je náboženský aspekt, který již není během soudních 

procesů přítomný, ale je stále populární u veřejnosti. Manželství muže a ženy je podle 

náboženského motivu vytvořeno Bohem, zatímco jiné druhy svazků nikoli.108 Co se 

náboženství týče, je zajímavé se na nejdůležitější případy stejnopohlavních a mezirasových 

sňatků – tedy Obergefell vs. Hodges a Loving vs. Virginia – podívat skrze optiku církve. I přes 

to, že oba sňatky nebyly v souladu s tzv. božím plánem, případ Loving vs. Virginia měl 

například oproti případu Obergefell vs. Hodges podporu katolické církve. Národní katolická 

konference pro mezirasovou spravedlnost podporovala boj za legalizaci mezirasových 

sňatků.109 Katolická církev totiž neschvalovala jakékoliv právní regulace ze strany státu, které 

by fungovaly jako překážka k uzavření tradičního manželství mezi mužem a ženou, a to bez 

ohledu na rasu.110 Postoj církví vůči stejnopohlavním sňatkům je ale rozpolcený. Některé 

kongregace sice stejnopohlavní sňatky vykonávaly – například Metropolitní komunitní církev 

(Metropolitan Community Church) založená v roce 1968 se speciálně věnovala oddávání gayů 

a leseb.111 Stále ale většinově převládal názor, že manželství je svazek pouze mezi mužem a 

ženou.112 Takový názor zastávaly i některé dominantní protestanské směry (metodisté, luteráni, 

presbyteriáni), které se během sedmdesátých let zapojily k politickým činnostem cíleným proti 

legalizaci stejnopohlavních sňatků.113  Dalším protiargumentem je neschopnost reprodukce. 

Mezirasovým párům bylo zplození potomků zakazováno, naopak gayům a lesbám bylo 

vyčítáno, že nejsou reprodukce schopni.114 Posledními protiargumenty jsou možný sklon 

                                                
107 Loving vs. Virginia, 388 U.S. 1 (1967). 
108 Johnson, „We’ve heard this before: The Legacy of Interracial Marriage Bans and the Implications for Today’s 
Marriage Equality Debates“, 281. 
109 Peter Wallenstein, „The Straight Interracial Couple Who Paved the Way for Gay Marriage“, The Daily Beast, 
29. června 2015, https://www.thedailybeast.com/the-straight-interracial-couple-who-paved-the-way-for-gay-
marriage (staženo 10. 3. 2019).  
110 Fay Botham, Almighty God Created the Races: Marriage & American Law (Severní Karolína: The University 
of North Carolina Press, 2009), 6. 
111 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 31. 
112 Ibid., 28. 
113 Andryszewski, Same-Sex Marriage, 31. 
114 Johnson, „We’ve heard this before: The Legacy of Interracial Marriage Bans and the Implications for Today’s 
Marriage Equality Debates“, 281. 
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k polygamii a ohrožení tradičního manželství. Je zřejmé, že se ve Spojených státech tendence 

vedoucí k uzákonění polygamie po legalizaci sňatků homosexuálů neobjevily.115 Stejně 

můžeme uvažovat i o destabilizaci tradičních manželství, která se nikdy neprokázala.116 

Analogie mezirasových sňatků a stejnopohlavních sňatků je vhodná, protože byly 

argumenty i protiargumenty z případu Loving vs. Virginia četně využívány v soudních 

případech týkajících se práv homosexuálů. Jedním z nejdůležitějších argumentů je stanovisko 

soudce Warrena, která určilo právo na sňatek jako základní právo obyvatel Spojených států. 

 

3. Analýza článků z vybraných médií 
 

3.1. Metodologie 
Obsahová analýza se zaměřuje na jednotlivé složky, které jsou součástí textu, následně tyto 

složky analyzuje a zkoumá, jak tyto jednotlivé komponenty fungují uvnitř textu, popř. zkoumá 

vztahy mezi analyzovanými složkami.117 Tento typ analýzy má několik etap. Nejprve je nutné 

vymezit analyzovaná data podle obsahu, časového období a typu médií. Dále musíme definovat 

hledaný znak, který může být zpravidla určen pomocí slova, fráze nebo jednotlivého tématu. 

Vymezená data je dále potřeba kódovat.118 V případě této práce jsou jednotky kódované podle 

toho, zda články obsahují, nebo neobsahují zmínku o analogii mezirasových sňatků/případu 

Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků (tedy ano – ne) a dále také podle toho, zda se 

článek vyjádřil pozitivně, nebo negativně o analogii těchto dvou témat (tedy pro – proti). 

 Obsahová analýza se dále dělí na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní analýza se 

zaměřuje na větší množství článků. Výsledky mohou být ilustrovány dále pomocí statistických 

metod, například v podobě tabulek a grafů.119 Kvalitativní analýza se věnuje především 

menšímu množství článků, které analyzuje důkladně. Zaměřuje se na detailní strukturu 

mediálního sdělení, argumenty a interpretaci informací.120 

 Ve své práci zkombinuji kvantitativní a kvalitativní analýzu. V části kvantitativní 

analýzy práce zpracovává data pomocí tabulek a zaměřuje se na četnost klíčových slov a frází. 

                                                
115 Johnson, „We’ve heard this before: The Legacy of Interracial Marriage Bans and the Implications for Today’s 
Marriage Equality Debates“, 283. 
116 Ibid., 284. 
117 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace (Praha: Portál, 2008): 33. 
118 Helmut Scherer, Lutz Hagen, Irena Reifová, Jakub Končelík, Analýza obsahu a mediálních sdělení (Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 2004): 35-37. 
119 Ibid., 29-30. 
120 Ibid., 29. 
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Dále se práce také věnuje klíčovým událostem a tématům v analyzovaných článcích, které 

analogii mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků využívají. 

V kvalitativní analýze se práce zabývá detailní analýzou malého množství článků (celkem šest 

článků). Obsahovou analýzou práce docílí odpovědi na otázku, zda lze situaci stejnopohlavních 

sňatků považovat za analogickou k situaci mezirasových sňatků a pokud ano, jak byla analogie 

mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků ve vybraných 

médiích využita. 

 

3.2. Soubor materiálů pro analýzu 
V práci jsem se rozhodla zkoumat články spojující téma mezirasových a stejnopohlavních 

sňatků publikované v časovém období od roku 2015 až do roku 2017. Rok 2015 jsem zvolila 

proto, že 26. června 2015 rozhodl Nejvyšší soud v případu Obergefell vs. Hodges ve prospěch 

legalizace stejnopohlavních sňatků. Naopak v roce 2017 oslavil případ Loving vs. Virginia, 

který plošně zrušil jakoukoliv legislativu zakazující mezirasové sňatky, padesáté výročí. 

Rozhodla jsem se analyzovat články amerických periodik New York Times a Washington Post 

z toho důvodu, že tato média nezastávají extrémistické názory ani na jednom konci názorového 

spektra. 

 Periodikum New York Times bylo založeno v roce 1851 Henrym Jarvisem Raymondem 

a Georgem Jonesem. Editoři tohoto deníku se chtěli v prvopočátcích od ostatních médií odlišit, 

a proto se orientovali na úzký okruh vzdělaných čtenářů a svou tvorbu zaměřili na podávání 

objektivních informací o současném dění. Během následujících čtyřiceti let musel deník New 

York Times bojovat s mezi čtenáři oblíbenějšími periodiky (například New York Sun a New 

York World) stálým snižováním ceny za výtisk. V roce 1896 koupil podíl v deníku bývalý 

vydavatel deníku Chattanooga Times Adolph S. Ochs. Díky jeho vedení se z deníku New York 

Times stalo mezinárodně uznávané médium.121 Zásadním je pro deník rok 1971, během kterého 

redakce začala publikovat reportáže založené na tzv. Pentagon Papers. Nixonova administrativa 

se rozhodla publikování přerušit a zažalovat deník u soudu. Případ nakonec rozhodl až Nejvyšší 

soud, a to ve prospěch deníku, který mohl v sérii reportáží pokračovat.122 V současné době je 

deník New York Times považován za liberální a oddaluje se od pomyslného centra názorového 

                                                
121 Stephen L. Vaughn, Encyklopedia of American Journalism (New York: Tyler & Francis Group, 2008), 364. 
122 „History“, The New York Times, https://www.nytco.com/company/history/our-history/ (staženo 7. 4. 2019). 
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spektra.123 Tomuto vývoji odpovídá také čtenářské publikum deníky New York Times, které je 

definováno jako liberální.124 

 Deník Washington Post vznikl v roce 1877. Jeho zakladatelem byl demokrat Stilson 

Hutchins.125 Během následujících deseti let se Washington Post stal prvním washingtonským 

deníkem, který vydával své noviny každý den v týdnu. Ve třicátých letech prodělal deník ztrátu 

svého čtenářského publika a bojoval s přibývající konkurencí, a to především s deníkem 

Evening Star, který se stal v hlavním městě nejvlivnějším médiem. Nakonec byl Washington 

Post v roce 1933 prodán v aukci a zakoupen Eugenem Isaacem Meyerem.126 Pod Mayerovým 

vedením se z Washington Postu stal renomovaný deník, jehož popularita a čtenářské publikum 

neustále rostlo. V roce 1936 získal deník svou první Pulitzerovu cenu a stal se tak silnou 

konkurencí deníku Evening Star.127 Stejně jako New York Times, i Washington Post začal 

publikovat reportáže založené na tzv. Pentagon Papers podávající informace o válce ve 

Vietnamu.128 Protože došlo stejně jako u deníku New York Times ke snaze o přerušení 

publikování článků ze strany Nixonovy administrativy a následnému zažalování u soudu, dostal 

se případ až k Nejvyššímu soudu pod názvem New York Times Company vs. United States. 

Deníky Washington Post a New York Times byly v tomto případu vyslyšeny soudem společně. 

Soudci Nejvyššího soudu nakonec rozhodli ve prospěch obou deníku a ty tak mohly dále 

pokračovat ve svých reportážích.129 Dalším zlomovým momentem se stala pro deník 

Washington Post aféra Watergate prezidenta Nixona. Práce dvou investigativních novinářů 

Boba Woodwarda a Carla Bernsteina odhalila tuto aféru, která nakonec donutila prezidenta 

Nixona k rezignaci.130 Stejně jako deník New York Times i Washington Post je považován za 

liberální deník.131 Rozdíl je ale u čtenářského publika, které se podle průzkumů více přibližuje 

středu názorového spektra.132 

                                                
123 „New York Times“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/new-york-times/ (staženo 7. 4. 
2019). 
124 „Ideological Placement of Each Source’s Audience“, Pew Research Center, 
https://www.pewresearch.org/pj_14-10-21_mediapolarization-08-2/ (staženo 7. 4. 2019). 
125 „General Information: History“, The Washington Post, http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/polls/washpost/gi_hi.htm (staženo 7. 4. 2019). 
126 Vaughn, Encyklopedia of American Journalism, 576. 
127 Ibid., 577. 
128 „General Information: History“, The Washington Post. 
129 New York Times vs. United States, 403 U.S. 713 (1971). 
130 Vaughn, Encyklopedia of American Journalism, 577. 
131 „Washington Post“, Media Bias/Fact Check, https://mediabiasfactcheck.com/washington-post/ (staženo 7. 4. 
2019). 
132 „Ideological Placement of Each Source’s Audience“, Pew Research Center, 
https://www.pewresearch.org/pj_14-10-21_mediapolarization-08-2/ (staženo 7. 4. 2019). 
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  Články jsem filtrovala pomocí klíčových frází. Vybrala jsem si sérii klíčových slov, 

kterými byly interracial marriage, same-sex marriage, gay marriage, Loving v. Virginia a 

Obergefell v. Hodges. Poté jsem vytvářela jejich kombinace pomocí spojky and tak, abych 

získala články, ve kterých se daná klíčová slova nachází současně, protože se ve své práci 

zabývám analogií mezirasových a stejnopohlavních sňatků s důrazem na případ Loving vs. 

Virginia a Obergefell vs. Hodges. Vytvořila jsem tedy tyto kombinace: interracial marriage 

and same-sex marriage, interracial marriage and gay marriage, Loving v. Virginia and same-

sex marriage, Loving v. Virginia and gay marriage, Loving v. Virginia and Obergefell v. 

Hodges, Obergefell v. Hodges and interracial marriage. K vyhledávání článků jsem následně 

použila databázi Factiva. Databáze Factiva shromažďuje informace z 32 000 zdrojů, mezi které 

patří nejen zpravodajské servery, ale také obsah webových stránek nebo obchodní zprávy 

vybraných společností.133 V citacích jsem použila odkazy na databázi Factiva a to z toho 

důvodu, že některé články byly na oficiálních stránkách deníku Washington Post a New York 

Times buď aktualizované, nebo nedohledatelné. Ve vybraných článcích jsem následně hledala 

informace o tom, zda jsou zmíněny jak mezirasové a stejnopohlavní sňatky, zda je použita 

analogie v případě, že se články oběma tématům zabývají a v neposlední řadě, zda autor 

považuje zmíněnou analogii za uplatnitelnou.  

  

3.3. Kvantitativní analýza 
Celkově se v amerických médiích v období od roku 2015 do roku 2017 objevilo nejvíce článků, 

které obsahovaly frázi interracial marriage and same-sex marriage (celkově 484 článků). 

Nejnižší počet článků s touto frází (celkově 49 článků) byl publikován v roce 2016. Naopak 

v roce 2017 počet stoupl na 62 článků. Tento jev si vysvětluji především tím, že v roce 2017 

oslavil případ Loving vs. Virginia, který legalizoval mezirasové sňatky, padesáté výročí a 

mnoho článků se v tomto období zaměřilo na analogii mezirasových a stejnopohlavních sňatků. 

Tento trend se v období od roku 2015 do roku 2017 objevil ještě třikrát, a to u frází Loving v. 

Virginia and same-sex marriage, Loving v. Virginia and Obergefell v. Hodges, Obergefell v. 

Hodges and interracial marriage. Fráze obsahující slovní spojení gay marriage (tedy fráze 

interracial marriage and gay marriage a Loving v. Virginia and gay marriage) jsou oproti 

frázím obsahující slovní spojení same-sex marriage (tedy interracial marriage and same-sex 

                                                
133 „What is Factiva?“, ProQuest, https://proquest.libguides.com/factiva (staženo 15. 4. 2019). 
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marriage a Loving v. Virginia and same-sex marriage) méně frekventované. Vysvětluji si to 

především použitím termínu gay marriage. 

 Termíny gay marriage a same-sex marriage jsou hojně využívány novináři při 

popisování stejnopohlavních sňatků. Z hlediska komunity LGBTQ je ale preferovanější fráze 

same-sex marriage, která je více všezahrnující než slovní spojení gay marriage.134 Toto slovní 

spojení mezi čtenáři a širokou veřejností evokuje pouze manželství gayů a vyřazuje tak 

manželství leseb a dalších členů komunity LGBTQ.135 Nejkorektnějším termínem popisujícím 

stejnopohlavní sňatky je marriage for same-sex couples, popřípadě marriage equality.136  

 

Tabulka 1: Výskyt vybraných klíčových slov v amerických médiích v období 2015–2017  

klíčová slova počet článků 
v roce 2015 

počet článků 
v roce 2016 

počet článků 
v roce 2017 

počet článků 
celkově 

interracial marriage 
and same-sex 

marriage 
373 (duplikátů 35) 49 (duplikátů 9) 62 (duplikátů 10) 484 (duplikátů 40) 

interracial marraige 
and gay marriage 279 (duplikátů 40) 32 (duplikátů 6) 28 (duplikátů 7) 339 (duplikátů 43) 

Loving v. Virginia 
and same-sex 

marriage 
206 (duplikátů 59) 26 (duplikátů 3) 28 (duplikátů 4) 260 (duplikátů 68) 

Loving v. Virginia 
and gay marriage 

140 (duplikátů 49) 9 (duplikátů 3) 5 (duplikátů 1) 154 (duplikátů 53) 

Loving v. Virginia 
and Obergefell v. 

Hodges 
85 (duplikátů 23) 20 (duplikátů 3) 28 (duplikátů 2) 133 (duplikátů 31) 

Obergefell v. 
Hodges and 

interracial marriage 
85 (duplikátů 24) 13 (duplikátů 0) 21 (duplikátů 3) 119 (duplikátů 27) 

Autorská tabulka.  
 

Články, které jsem následně analyzovala, jsem vybrala z klíčových frází, přičemž 

duplikáty a opakující se články jsem ze souboru odstranila. Zanalyzovala jsem tedy 84 článků 

(59 článků publikovaných v deníku Washington Post a 25 v deníku New York Times). Nejvíce 

článků bylo publikováno v roce 2015, a to celkově 64. V lednu 2015 ohlásil Nejvyšší soud 

Spojených států amerických, že se bude případem Obergefell vs. Hodges zabývat, v dubnu 

                                                
134 „Marriage“, NLGJA – The Association of LGBTQ Journalists, https://www.nlgja.org/stylebook/marriage/ 
(staženo 15. 4. 2019). 
135 „GLAAD Media Reference Guide – AP, Reuters & The New York Times Style“, GLAAD, 
https://www.glaad.org/reference/style (staženo 15. 4. 2019). 
136 „GLAAD Media Reference Guide – Lesbian/Gay/Bissexual Glossary Of Terms“, GLAAD, 
https://www.glaad.org/reference/lgbtq (staženo 15. 4. 2019). 
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stejného roku proběhlo první projednávání tohoto případu a v červnu 2015 Nejvyšší soud 

rozhodl ve prospěch legalizace stejnopohlavních sňatků. Rozdíl v počtu článků v letech 2016 a 

2017 činí pouze dva články.  

Větší počet článků publikoval deník Washington Post (59 článků). Toto zjištění si 

objasňuji především orientací daných deníků. Ačkoliv se jak Washington Post, tak New York 

Times zaměřují na mezinárodní publikum a podávají zprávy napříč kontinenty, Washington 

Post se stále jako deník sídlící v hlavním městě zaměřuje na místní dění a politickou situaci. 

 

Tabulka 2: Analyzované články z vybraných deníků v období 2015–2017  

 
počet článků 
v roce 2015 

počet článků 
v roce 2016 

počet článků 
v roce 2017 

celkový počet 
článků 

The Washington 
Post 

43 10 6 59 

The New York 
Times 

21 1 3 25 

oba deníky 64 11 9 84 
Autorská tabulka. 

 

V rámci kvantitativní analýzy vybraných článků jsem se zaměřovala na dva faktory – 

zda se v článcích objevila analogie mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a 

stejnopohlavních sňatků (ano – ne) a zda se články vyjádřily negativně, nebo pozitivně o této 

analogii (pro – proti).  

 Většina článků (63,1 %) se analogii nevěnovala. Zaměřovala se například na dopad 

legalizace stejnopohlavních sňatků na náboženské instituce nebo diskriminaci na základě 

sexuální orientace obecně. Celkově se v těchto článcích píše o mezirasových a stejnopohlavních 

sňatcích jako o oddělených problematikách, jejichž společným faktorem je, že se jedná o boj 

za občanská práva určitých skupin obyvatel. Celkem se analogií mezirasových sňatků/případu 

Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků zabývalo 31 článků (36,9 %). Více článků přímo 

zaměřených na analogii bylo publikováno v deníku Washington Post, a to přesně 22 (37,3 %).  

 

Tabulka 3: Obsahovaly články analogii případu Loving vs. Virginia/mezirasových 
sňatků a stejnopohlavních sňatků? 

 ANO NE celkový počet 
The Washington Post 22 (37,3 %) 37 (62,7 %) 59 
The New York Times 9 (36 %) 16 (64 %) 25 

oba deníky 31 (36,9 %) 53 (63,1 %) 84 
Autorská tabulka 
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Ve druhé části kvantitativní analýzy jsem sledovala, zda články, které se věnovaly 

analogii případu Loving vs. Virginia/mezirasových sňatků a stejnopohlavních sňatků, se o 

vhodnosti jejího použití vyjádřily pozitivně (pro), nebo negativně (proti). 

 Celkově se ohledně analogie mezirasových a stejnopohlavních sňatků vyjádřilo 

pozitivně 27 článků (32,1 %), zatímco negativně pouze 4 články (4, 8 %). Nízký počet článků, 

které se o analogii vyjádřily negativně, podle mého názoru souvisí s názorovým vymezením 

obou deníků, které se nacházejí na středo-levicové straně názorového spektra.  
 

Tabulka 4: Souhlasil obsah článku s analogií případu Loving vs. Virginia/problematiky 
mezirasových sňatků a stejnopohlavních sňatků? 

 PRO PROTI celkový počet 
The Washington Post 19 (86,4 %) 3 (13,6 %) 22 
The New York Times 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 9 

oba deníky 27 (87,1 %) 4 (12,9 %) 31 
Autorská tabulka. 

 

Mezi nejčastější události, u jejichž příležitosti vycházely články ohledně analogie 

mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků, patří oznámení 

Nejvyššího soudu, že se bude věnovat případu ohledně legalizace stejnopohlavních sňatků 

(leden 2015), první projednávání v případu Obergefell vs. Hodges (duben 2015), rozhodnutí 

Nejvyššího soudu v tomto případu (červen 2015), uvedení filmu Loving (listopad 2016) a 

padesáté výročí případu Loving vs. Virginia (červen 2017). 

Analyzované články se dále věnovaly tématu sexuální diskriminace a otázce, proč se 

nejprve legalizovaly stejnopohlavní sňatky, a ne zákaz diskriminace na základě sexuální 

orientace, což je stále palčivým problémem současných Spojených států. Tato diskriminace se 

projevuje zejména v zaměstnání, ale dále také ve službách.137 Některé z článků se zaměřily na 

pozici třinácti států, které stále před rokem 2015 a rozhodnutím v případu Obergefell vs. 

Hodges nepovolovaly stejnopohlavní sňatky. Někteří autoři se obávali situace, která nastala ve 

státě Alabama. Mezirasové sňatky zde byly oficiálně povoleny až v roce 2000, i přes to, že se 

rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Loving vs. Virginia, který plošně zakázal legislativu 

zakazující mezirasové sňatky, datuje do roku 1967.138 Dále se články věnovaly případu  

                                                
137 Herold Meyerson, „A lag of economic rights“, The Washington Post, 2. července 2015, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=WPCOM00020150702eb720008f&cat=a&ep=ASE 
(staženo 15. 4. 2019). 
138 Philip Bump, „It’s come to this: Which state will be the last to allow same-sex marriage?“, The Washington 
Post, 10. února 2015, https://global-factiva-
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Masterpiece Cakeshop vs. Colorado Civil Rights Commission, ve kterém se jednalo o cukráře, 

který odmítl vytvořit stejnopohlavnímu páru svatební dort.139 Druhým často zmiňovaným 

případem byl Bob Jones University vs. United States, který stanovil, že soukromé školy 

podporující rasovou diskriminaci nemají nárok na daňovou úlevu.140 V neposlední řadě 

se články orientovaly na argumenty, které se objevily v případu Obergefell vs. Hodges a byly 

mimo jiné přejaty z případu Loving vs. Virginia.141 Reflexe těchto témat a soudních případů 

v analyzovaných článcích odpovídá tomu, že situace homosexuálů ve Spojených státech je i 

přes rozhodnutí v případu Obergefell vs. Hodges v současné době stále komplikovaná, jak je 

popsáno v první kapitole. 

 
Shrnutí 
V období mezi lety 2015 a 2017 bylo napříč americkými médii ze sledovaných klíčových slov 

nejvíce publikovaných článků spojeno s frází interracial marriage and same-sex marriage, a 

to celkově 484 článků. V roce 2017 bylo publikováno více článků než v roce 2016, což je 

odůvodněno s padesátým výročím případu Loving vs. Virginia z roku 1967. Kvantitativní 

analýza také došla k závěru, že fráze obsahující slovní spojení gay marriage jsou méně časté 

než fráze obsahující slovní spojení same-sex marriage. Tento trend je spojen s korektností 

používání slovního spojení same-sex marriage, protože zahrnuje jak gaye, tak lesby, zatímco 

slovní spojení gay marriage evokuje ve čtenářích pouze manželství mezi mužem a mužem. 

Podle výše popsaných kritérií, pomocí kterých jsem vytvořila analyzovaný soubor, jsem 

získala 84 článků – 59 článků z deníku Washington Post a 25 z deníku New York Times. 

Nejvíce článků (64) bylo publikováno v roce 2015, což přisuzuji především četným událostem 

spojeným s případem Obergefell vs. Hodges projednávaným u Nejvyššího soudu. Analyzované 

články jsem dále hodnotila podle toho, zda se zabývají analogií mezirasových sňatků/případu 

                                                
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=WPCOM00020150210eb2a006pt&cat=a&ep=ASE 
(staženo 15. 4. 2019). 
139 Brandon Ambrosio, „Supreme Court hears wedding cake case; here’s what you need to know; Here are the 
arguments from both sides“, The Washington Post, 9. prosince 2017, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=WPCOM00020171205edc50053e&cat=a&ep=ASE 
(staženo 15. 4. 2019). 
140 Laurie Goodstein a Adam Liptak, „Schools Fear Marriage Rulling Could End Tax Exemptions“, The New 
York Times, 25. června 2015, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=NYTF000020150625eb6p00059&cat=a&ep=ASE (staženo 
15. 4. 2019). 
141 Emily Bazelon, „Was This the Right Way to Legalize Gay Marriage?“, The New York Times, 26. června 
2015, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=NYTFEED020150626eb6q005k4&cat=a&ep=ASE 
(staženo 15. 4. 2019). 



 
 

 30 

Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků a následně zda ty články, které se analogií 

zabývají, se o vhodnosti jejího uplatnění na tuto problematiku se vyjadřují pozitivně, nebo 

negativně. Většina článků se (63,1 %) se analogií nezabývala. To je způsobeno tím, že se o 

problematikách mezirasových a stejnopohlavních sňatků vyjadřovaly jako o odlišných 

problémech, které spojuje občansko-právní tematika. Analogii mezirasových sňatků/případu 

Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků se věnovalo 31 článků, z toho 22 článků 

pocházelo z deníku Washington Post. Většina článků (27) se o vhodnosti uplatnění analogie 

mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků vyjádřila 

pozitivně. Negativně se vyjádřily pouze 4 články, což přisuzuji především liberálnímu zaměření 

obou deníků. 

Následně jsem ve druhé části kvantitativní analýzy sledovala události a témata, která 

byla ve vybraných článcích nejčetněji zmiňována. V roce 2015 vycházely články k příležitosti 

oznámení Nejvyššího soudu, že se bude případem Obergefell vs. Hodges zabývat, následně 

k prvnímu projednání tohoto případu a v neposlední řadě k rozhodnutí Nejvyššího soudu o 

legalizaci stejnopohlavních sňatků. Události z roku 2016 a 2017 byly naopak spojené 

s případem Loving vs. Virginia. Jednalo se o premiéru filmu Loving pojednávající o příběhu 

Mildred a Richarda Lovingových a padesáté výročí případu Loving vs. Virginia. Na základě 

toho, že články nevycházely pouze k příležitosti událostí spojených s legalizací 

stejnopohlavních sňatků v roce 2015, ale také k příležitosti událostí primárně spojených 

s případem Loving vs. Virginia, lze usuzovat, že problematiky mezirasových sňatků/případu 

Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků jsou z pohledu vybraných médií analogické. 

Nejfrekventovanějšími tématy probíranými v analyzovaných článcích byla otázka sexuální 

diskriminace, případy Masterpiece Cakeshop vs. Colorado Civil Rights Commission a Bob 

Jones University vs. United States a pozice 13 států, které před rokem 2015 neumožňovaly 

stejnopohlavní sňatky. Důležité ohledně těchto témat je opět protnutí problematiky 

mezirasových a stejnopohlavních sňatků. Jak již zaznělo výše, Nejvyšší soud žádným 

způsobem nemůže státy donutit k okamžité implementaci daného rozhodnutí.142 Tato 

skutečnost se ukázala i ve státě Alabama, který umožnil sňatek rasově smíšeným párům až 

v roce 2000.143 Proto je na místě obava autorů, která je založena na tom, že se podobný scénář 

může opakovat i u legalizace stejnopohlavních sňatků. Dnes již víme, že některé státy měly i 

                                                
142 „The Supreme Court: What Does It Do?“. 
143 Bump, „It’s come to this: Which state will be the last to allow same-sex marriage?“. 
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v roce 2017 snahu neumožnit oddání homosexuálního páru.144 Případy Masterpiece Cakeshop 

vs. Colorado Civil Rights Commission a Bob Jones University vs. United States naopak spojuje 

problém diskriminace na základě toho, že páry jsou buď rasově smíšené, nebo stejnopohlavní. 

 

3.4. Kvalitativní analýza 
Pro detailní kvalitativní analýzu jsem vybrala celkově šest článků – tři články z deníku 

Washington Post, tři články z deníku New York Times. Všechny články jsou vybrány 

z kategorie článků zabývajících se analogií mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a 

stejnopohlavních sňatků, kterých bylo celkově 31. Jeden z analyzovaných článků také 

reprezentuje kategorii, která nesouhlasila s touto analogií. Tato kategorie obsahovala pouze 4 

články – jeden článek z deníku New York Times a tři články z deníků Washington Post. Článek 

nesouhlasící s analogií pochází z deníku Washington Post. Práce bude na vybraných článcích 

zkoumat zmíněnou analogii těchto dvou problematik a její ilustraci a využití ve vybraných 

médiích. 

 

Články deníku Washington Post 

První analyzovaný článek s názvem „10 Key Lines From the Supreme Court Decision and 

Dissent – and Why They Mattered“ autora Jacoba Bogagea se zabývá deseti klíčovými 

argumenty většinového stanoviska soudců, ale také nesouhlasného stanoviska, protože případ 

Obergefell vs. Hodges nebyl rozhodnut jednomyslně – pět soudců hlasovalo pro legalizaci 

stejnopohlavních sňatků a čtyři soudci proti. Autor se v prvním bodu svého článku věnuje 

zahajovacímu argumentu soudce Kennedyho, který srovnal do jedné roviny pojem svoboda a 

identita. Protože je svoboda chráněna čtrnáctým dodatkem americké Ústavy a identita je podle 

názoru soudce Kennedyho významově na stejné úrovni, je stejně jako svoboda chráněna 

čtrnáctým dodatkem. Tímto tvrzením zahajuje soudce Kennedy většinové stanovisko. Druhý 

bod článku je věnován nesouhlasnému stanovisku soudce Robertse, který tvrdí, že by se mělo 

o tomto problému rozhodnout na úrovni jednotlivých států, a ne na úrovni federální. Rozhodnutí 

tohoto problému by nechal na demokratickém procesu jednotlivých států. Následující bod je 

věnován tradiční definici manželství, kterou soudce Kennedy otevřeně kritizoval. Je naopak 

toho názoru, že definice manželství by měla být natolik flexibilní, aby mohla reagovat na 

společenské změny současné doby. S tím souvisí i chápání definice manželství – podle soudce 

                                                
144 „Local government responses to Obergefell v. Hodges“, Ballopedia. 
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Kennedyho by měla interpretace znění Ústavy reagovat na nově se objevující svobody a 

společenské změny. Nejdůležitější část pro analýzu a zkoumání analogie případu Loving vs. 

Virginia a stejnopohlavních sňatků se nachází v bodu číslo šest. Autor se věnuje argumentu 

soudce Kennedyho, který se přímo opírá o argument z případu Loving vs. Virginia. Ten 

stanovil, že právo na sňatek je základním právem všech občanů Spojených států. Jak článek 

informuje, mezi soudci se ale objevil i zcela opačný názor. Soudce Thomas odmítá jakoukoli 

analogii s mezirasovými sňatky. Podle jeho názoru není spravedlivé srovnávat osudy osob, 

které musely přežít období otroctví a segregace, se situací komunity LGBTQ. Obecně se tedy 

článek zabývá klíčovými argumenty, které během rozhodnutí zazněly. Analogie mezirasových 

sňatků/případu Loving vs. Virginia se stejnopohlavními sňatky se objevila v článku dvakrát.145 

 Následující analyzovaný článek s názvem „Is Marriage Really a Liberty Right?“ 

autorky Sashy Volokhové jako jediný vyjadřuje nesouhlas s analogií případu Loving vs. 

Virginia/mezirasových sňatků a stejnopohlavních sňatků. Článek se obecně zaměřuje na dvě 

odůvodnění rozhodnutí ve prospěch legalizace stejnopohlavních sňatků, a to ustanovením 

rovnosti před zákonem a ustanovením o řádném soudním procesu čtrnáctého dodatku americké 

Ústavy. Autorka článku souhlasí s nesouhlasným stanoviskem soudce Thomase, který je toho 

názoru, že není potřeba rozšiřovat instituci manželství na homosexuální páry, protože právních 

benefitů vycházejících z manželství je možné dosáhnout i jinou cestou než legalizací 

stejnopohlavních sňatků. Stejně tak autorka souhlasí se soudcem Thomasem ohledně 

neexistence analogie případu Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků. Podle soudce 

Thomase je hlavním rozdílem mezi těmito dvěma případy fakt, že mezirasovým párům, které 

se pro sňatek rozhodly, hrozil trest za kriminální čin porušení státní legislativy.146  

 Poslední analyzovaný článek autorky Emily Badgerové s názvem „Mapped: Some 

States Always Need a Shove Past the Civil Rights Finish Line“ se zaměřuje na problematiku 

spojenou se státy, které i po rozhodnutí v případu Obergefell vs. Hodges v roce 2015 nechtějí 

stejnopohlavní sňatky legalizovat. Autorka se zmiňuje i o několika předešlých případech, u 

kterých následná implementace rozhodnutí Nejvyššího soudu do státních legislativ probíhala 

                                                
145 Jacob Bogage, „10 key lines from the Supreme Court decision and dissent – and why they mattered“, The 
Washington Post, 27. června 2015, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=WPCOM00020150626eb6q0070t&cat=a&ep=ASE 
(staženo 20. 4. 2019). 
146 Sasha Volokh„Is marriage really a liberty right?“, The Washington Post, 26. června 2015, https://global-
factiva-com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=WPCOM00020150626eb6q005sg&cat=a&ep=ASE 
(staženo 20. 4. 2019). 
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podobným způsobem, a to konkrétně zákaz segregovaného školství v roce 1954 (sedmnáct států 

mělo i po roce 1954 zákony, které segregaci ve školách podporovaly), zákaz zákonů 

zakazujících mezirasové sňatky (šestnáct států mělo i po roce 1967 zákony podporující tuto 

diskriminaci) a zákaz zákonů o sodomii (čtrnáct států i po roce 2003 sexuální styl homosexuálů 

zakazovalo). Podobný scénář se podle autorky očekává i u legalizace stejnopohlavních sňatků. 

Před rokem 2015 třináct států stejnopohlavní sňatky neumožňovalo. Autorka podotýká, že 

Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích vždy překonal stanoviska jednotlivých států, nikoli názor 

veřejného mínění. Nejdůležitější informací pro tuto analýzu je ale zmínka článku o tom, že 

případ Obergefell vs. Hodges a Loving vs. Virginia mají mnoho společného, a proto jsou často 

chápány jako paralely. Jeden zásadní rozdíl tkví v názoru veřejnosti. V šedesátých letech a 

následně v roce 1967 neměl případ Loving vs. Virginia, který rozhodl o protiústavnosti zákonů 

zakazujících mezirasové sňatky, tak silnou podporu jako legalizace stejnopohlavních sňatků. 

Práva gayů a leseb se v roce 2015 těšila vysoké podpoře veřejnosti.147 

 

Články deníku New York Times 

První analyzovaný článek s názvem „What’s at Stake in the Supreme Court’s Gay-Marriage 

Case“ autorky Emily Bazelonové a Adama Liptaka publikovaný v dubnu 2015, tedy v období 

prvního projednávání případu Obergefell vs. Hodges, se zaměřuje na to, co by mohlo během 

prvního projednávání zaznít. Autoři neočekávají jednomyslné rozhodnutí Nejvyššího soudu, 

jako tomu bylo u případu Loving vs. Virginia z roku 1967. Dále se také zaměřují na pozici 

republikánů. Autoři se domnívají, že republikáni rozhodnutí ve prospěch legalizace 

stejnopohlavních sňatků ocení z toho důvodu, že se toto téma zcela smete ze stolu. Ještě před 

deseti lety by ale podle autorů stále vytrvali v lobování proti legalizaci. Článek se také zaměřuje 

na silný protiargument, který tvrdí, že takové rozhodnutí by mělo být ponecháno na 

jednotlivých státech. Pokud by se jednotlivé státy samy od sebe rozhodly legalizovat 

stejnopohlavní sňatky, byl by to obrovský úspěch pro podporovatele práv homosexuálů (podle 

autorů mnohem větší než rozhodnutí Nejvyšším soudem). Autoři také polemizují nad možností, 

že by státy mohly rozhodovat o tom, zda si ponechají neumožnění stejnopohlavních sňatků, 

nebo se rozhodnou pro jejich legalizaci. Každopádně by muselo být určeno, že pokud by se 

                                                
147 Emily Badger, „Mapped: Some states always need a shove past the civil rights finish line“, The Washington 
Post, 9. února 2015, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=WPCOM00020150209eb29005xy&cat=a&ep=ASE 
(staženo 20. 4. 2019). 
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stejnopohlavní pár ze státu, který tento typ sňatku zakazuje, rozhodl pro sňatek, mohl by tak 

udělat ve státě povolujícím stejnopohlavní sňatky. Po návratu do jejich domovského státu by 

jejich sňatek zůstal platným. Autoři článku se také pozastavují nad rychlostí, se kterou 

legalizace práv homosexuálů probíhá.148 

 Druhý analyzovaný článek autorky Emily Bezelonové s názvem „Was This the Right 

Way to Legalize Gay Marriage?“, publikovaný v den rozhodnutí případu Obergefell vs. 

Hodges, se zabývá především tím, zda by nemělo být rozhodnutí v případu stejnopohlavních 

sňatků ponecháno demokratickému procesu jednotlivých států, kde by mohli rozhodnout přímo 

obyvatelé. Autorka sama podotýká, že i někteří aktivisté podporující právo gayů a leseb na 

stejnopohlavní sňatky jsou toho názoru, že by bylo lepší legalizovat stejnopohlavní sňatky 

pomocí legislativy jednotlivých států než rozhodnutím tohoto případu Nejvyšším soudem. 

Takového názoru jsou i soudci Roberts a Alito, kteří představili v rozhodnutí případu 

Obergefell vs. Hodges své nesouhlasné stanovisko. V článku je také uvedeno, že Nejvyšší soud 

byl kvůli rozhodnutí o legalizaci stejnopohlavních sňatků skeptiky obviněn z přílišného 

aktivismu. Soudce Kennedy měl ale dost silné argumenty na to, aby si své stanovisko 

dostatečně obhájil. Článek chápe jako jeden z nejsilnějších argumentů precedens z případu 

Loving vs. Virginia z roku 1967. Dále také soudce Kennedy podle článku reagoval na návrh 

odpůrců legalizace práva na sňatek homosexuálů, kteří by ocenili legalizaci pomocí 

demokratického procesu jednotlivého státu, pomocí příkladu zákonů o sodomii, které Nejvyšší 

soud v roce 1986 odmítl zakázat. Tyto zákony byly nakonec zakázány až sedmnáct let poté, 

tedy v roce 2003. Soudce Kennedy tvrdil, že bychom se mohli pouze domnívat, jak dlouho by 

kompletní zákaz zákonů o sodomii trval, kdyby do této problematiky nevkročil Nejvyšší 

soud.149 

Poslední analyzovaný článek s názvem „Illegal Defiance on Same-Sex Marriage“ 

poukazuje na problém, který vyplývá z toho, že některé státy po rozhodnutí v případu 

Obergefell vs. Hodges z roku 2015 odmítají oddávat stejnopohlavní páry. Autoři poukazují na 

konkrétní případ, který se objevil ve státě Texas. Úřednice pro okres Hood Katie Langová, která 

má sňatky na starosti, odmítla homosexuální páry oddat z důvodu náboženské svobody a svého 

náboženského přesvědčení. Článek uvádí konkrétní případ stejnopohlavního páru Jima Cata a 

                                                
148 Emily Bazelon a Adam Liptak, „What’s at Stake in the Supreme Court’s Gay-Marriage Case“, The New York 
Times, 28. dubna 2015, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=NYTFEED020150428eb4s001p9&cat=a&ep=ASE (staženo 
20. 4. 2019). 
149 Bazelon, „Was This the Right Way to Legalize Gay Marriage?“. 
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Joea Stapletona, kteří autorům článku potvrdili, že i oni byli Langovou několikrát odmítnuti. 

Nakonec se svého práva pár domohli až soudním sporem, který jim možnost sňatku garantoval. 

Autoři upozorňují, že některé oblasti státu Alabama se zcela vzdaly možnosti oddání nehledě 

na pohlaví. Tento krok učinily proto, aby nemusely čelit takovým problémům, kterým čelila 

okres Hood v Texasu – místní úředníci zde kvůli svému náboženskému přesvědčení také 

odmítali stejnopohlavní páry oddávat a řada z nich dala kvůli nesouhlasu s legalizací 

stejnopohlavních sňatků výpověď. Autoři si sice nedovedou v současné době představit takové 

chování úředníků vůči rasově smíšeným párům, ale i přes to tuto situaci chápou jako 

analogickou k postoji úřední moci k mezirasovým sňatkům před rozhodnutím Nejvyššího 

soudu v případu Loving vs. Virginia. Obě situace jsou protiústavní, protože ve veřejné sféře 

není možné diskriminovat člověka na základě rasy, ani pohlaví.150 

 

Shrnutí 

V rámci kvalitativní analýzy jsem se zaměřila především na to, jakým způsobem vybraná média 

využívají a interpretují analogii mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a 

stejnopohlavních sňatků. Analyzovala jsem celkově šest článků – tři z deníku Washington Post 

a tři z deníku New York Times. Celkově články obsahují zejména argumenty a protiargumenty, 

které se již dříve objevily ve většinových a nesouhlasných stanoviscích soudců Nejvyššího 

soudu. Tyto argumenty a protiargumenty dávají autoři do souvislostí s mezirasovými sňatky, a 

to konkrétně s případem Loving vs. Virginia z roku 1967. Argument, který byl využit během 

případu Obergefell vs. Hodges a vychází z případu Loving vs. Virginia a stanovuje, že právo 

na sňatek je základním právem občanů. Naopak mezi nejčastější protiargumenty patří, že 

stejnopohlavním párům za sňatek nehrozí trest tak, jako hrozil rasově smíšeným párům a dále 

nespravedlnost srovnávat situaci gayů a leseb se situací osob, které museli čelit segregaci a 

otroctví. 

Autoři chápou precedens z případu Loving vs. Virginia jako silný argument pro 

legalizaci stejnopohlavních sňatků a většina z nich také považuje tyto dvě problematiky za 

analogické. Na druhou stranu autoři zmiňují rozdíl mezi tématem mezirasových a 

stejnopohlavních sňatků, který spočívá v podpoře veřejnosti. Zatímco v šedesátých letech se 

veřejnost většinově vyjádřila proti legalizaci mezirasových vztahů, v roce 2015 průzkumy 

                                                
150 „Illegal Defiance on Same-Sex Marriage“, The New York Times, 10. července 2015, https://global-factiva-
com.ezproxy.is.cuni.cz/redir/default.aspx?P=sa&an=NYTFEED020150710eb7a001mk&cat=a&ep=ASE 
(staženo 20. 4. 2019). 
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prokázaly, že většina Američanů se vyjádřila pro podporu sňatků homosexuálů.151 V jednom 

ze článků se autoři vyjadřují k situaci po legalizaci stejnopohlavních sňatků, a to konkrétně 

k okresům, které po rozhodnutí v případu Obergefell vs. Hodges odmítají homosexuální páry 

oddávat. Autoři tuto situaci srovnávají s mezirasovými sňatky a podotýkají, že v dnešní době 

by bylo nepřípustné chovat se takovým způsobem k rasově smíšeným párům. 

 V analyzovaných článcích se ale také vyskytují protiargumenty, které jasně vyjadřují 

nesouhlas s touto analogií. Autorka článku například upozorňuje na názor soudce Thomase, 

kterému připadalo nespravedlivé srovnávat osud osob zasažených otroctvím a segregací s členy 

komunity LGBTQ v dnešní době. Další argument soudce Thomase zveřejněný v jednom 

z analyzovaných článků spočívá v tom, že mezirasovým párům hrozil trest za porušení místní 

legislativy zakazující mezirasové sňatky. Takovým trestům stejnopohlavní páry v roce 2015 

čelit nemusí.  

  

                                                
151 Badger, „Mapped: Some states always need a shove past the civil rights finish line“. 
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Závěr 
Počátky boje komunity LGTBQ za rozšíření práv homosexuálů se datují do šedesátých let 

dvacátého století, kdy proběhly tzv. stonewallské nepokoje. Od té doby se práva gayů a leseb 

výrazným způsobem změnila – homosexualita již není na seznamu dušeních nemocí, intimní 

vztah homosexuálů již není trestním činem. Největším úspěchem hnutí za práva homosexuálů 

je ale legalizace stejnopohlavních sňatků, a to díky rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu 

Obergefell vs. Hodges z roku 2015. 

 Práce si vytyčila několik cílů, mezi které patřily zmapování vývoje práv homosexuálů 

ve Spojených státech, komparace mezirasových a stejnopohlavních sňatků a v neposlední řadě 

provedení obsahové analýzy vybraných článků publikovaných v denících Washington Post a 

New York Times mezi lety 2015 a 2017. Hlavní výzkumná otázka této práce byla, zda lze 

situaci stejnopohlavních sňatků považovat za analogickou k situaci mezirasových sňatků a 

pokud ano, jak byla tato analogie využívána v soudních případech týkajících se práv 

homosexuálů a ve vybraných médiích. 

 Bakalářská práce potvrdila, že situaci stejnopohlavních sňatků lze považovat za 

analogickou k situaci mezirasových sňatků. Hlavní argument z případu Loving vs. Virginia, 

který se objevil i v nejdůležitějším případu Obergefell vs. Hodges (a dalších případech, kterými 

jsou Bostic vs. Schaefer a Baehr vs. Lewin), je, že právo na sňatek je základním právem všech 

občanů Spojených států. Tento argument se objevil i ve většinovém stanovisku soudce 

Kennedyho v případu Obergefell vs. Hodges. Opačný argument, který se objevil dříve 

v případu Latta vs. Otter, byl založen na názoru, že legislativa zakazující stejnopohlavní sňatky 

není diskriminační, protože homosexuálům neodepírá právo na sňatek s osobou opačného 

pohlaví. Soudkyně Marsha Siegel Berzonová ale podotkla, že podobný argument byl již 

vyvrácen v rozhodnutí případu Loving vs. Virginia v roce 1967. V tomto případu byl původní 

argument založen na tom, že virginská legislativa zakazující mezirasové sňatky není 

považována za diskriminační, jelikož jedná s Afroameričany stejně jako s bělochy. Další 

argumenty reflektovaly obavu z ohrožení tradičního manželství nebo rozšíření polygamie. 

V rámci obsahové analýzy práce hodnotila články publikované v časovém období od 

roku 2015 do roku 2017 v denících Washington Post a New York Times. Následně byla analýza 

rozdělena na dvě části – kvantitativní a kvalitativní část. Kvantitativní část se zaměřila 

především na četnost článků související s vybranými frázemi, díky kterým byly vybrány pouze 

ty články, které se analogií zabývaly – celkově 31 článků (36,9 %). Následně byly tyto články 
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dále rozděleny do dvou kategorií, a to podle toho, zda se o analogií vyjádřily pozitivně, nebo 

negativně. Celkově se o analogii vyjádřilo pozitivně 27 článků, negativně pouze 4 články. 

Nízký počet článků hodnotících analogii negativně souvisí s liberálním zaměřením jak deníku 

Washington Post i deníku New York Times. V rámci kvantitativní analýzy práce zohledňovala 

také události a témata, která se často objevovala v analyzovaných článcích a spojovala tak 

problematiku mezirasových a stejnopohlavních sňatků. Ve článcích se vyskytovaly převážně 

zmínky o událostech spojených s případem Obergefell vs. Hodges, ale vyskytlo se i spojení 

s případem Loving vs. Virginia. Nejčastěji zmiňovaná témata, kterými byly případy 

Masterpiece vs. Colorado Civil Rights Committion a Bob Jones University vs. United States a 

také postavení států, které před rozhodnutím v případu Obergefell vs. Hodges odmítly umožnit 

stejnopohlavním párům právo na sňatek, opět korespondují s analogií mezirasových 

sňatků/případu Loving vs. Virginia a stejnopohlavních sňatků.  

Kvantitativní část se zaměřila na podrobnou analýzu tří článků publikovaných v deníku 

Washington Post a tří článků publikovaných v deníku New York Times a zabývala se 

především tím, jak byla analogie mezirasových sňatků/případu Loving vs. Virginia a 

stejnopohlavních sňatků v článcích prezentována a využívána. Obecně články především 

shrnovaly argumenty většinového i nesouhlasného stanoviska soudců Nejvyššího soudu 

v případu Obergefell vs. Hodges. Autoři s analogií souhlasili, ale na druhou stranu také 

upozornili, že hlavním rozdílem mezi problematikou mezirasových a stejnopohlavních sňatků 

je podpora veřejnosti pro tato práva menšin v době, kdy o nich Nejvyšší soud rozhodl.  

Ačkoliv se legalizace stejnopohlavních sňatků stala milníkem v rozšiřování práv 

homosexuálů, je zde mnoho dalších výzev, kterým bude muset komunita LGBTQ a jejich 

podporovatelé čelit. Homosexuálové jsou často znevýhodňováni na základě zákonů o svobodě 

náboženství, které de facto povolují diskriminaci na základě sexuální orientace. Homosexuálům 

jsou odepřeny možnosti ubytování, služeb nebo adopce.152 Trumpova administrativa, která je 

považována za konzervativní, by mohla rozšiřování práv homosexuálů omezit. Ministerstvo 

zdravotnictví se například podle posledních informací snaží docílit regulace, která by povolila 

zdravotním zařízením odmítnout ošetřit členy komunity LGBTQ ošetření.153 Téma práv 

homosexuálů tedy zůstává otevřené pro další výzkum. 

                                                
152 „All We Want Is Equality“, Human Rights Watch. 
153 Charlotte Clymer, „Trump-Pence Admin Allows Medical Providers to Deny Lifesaving Care to LGBTQ 
People“, Human Rights Campaing, 2. května 2019, https://www.hrc.org/blog/trump-pence-admin-allows-
medical-providers-to-deny-care-to-lgbtq-people (staženo 6. 5. 2019). 



 
 

 39 

Summary 
The first attempts of the LGBTQ community to fight for the expansion of gay rights dates back 

to the Stonewall riots in the 1960s. Since then, the gay rights have expanded – homosexuality 

is no longer on the list of mental illness, the intimate relation between two persons of the same-

sex is not a criminal act. However, the biggest achievement is the legalization of same-sex 

marriage all across the United States thanks to the Supreme court decision in the case Obergefell 

v. Hodges in 2015. 

The aims of this work were to provide an overview of the development of gay rights in 

the United States, to compere the same-sex marriage development with the development of 

interracial marriage and finally, to carry out a content analysis of selected articles in the 

Washington Post and the New York Times published between the years 2015 and 2017. The 

main research question was whether the analogy of interracial marriage/the Loving v. Virginia 

case and same-sex marriage is valid and if yes, how if it is, then how this analogy was used by 

the cases regarding gay rights as well as by the selected media. 

 The bachelor thesis affirmed that the analogy of interracial marriage/the Loving v. 

Virginia case and same-sex marriage is valid. The main argument from the Loving v. Virginia 

case which was also used in the most important case Obergefell v. Hodges (and others such as 

Bostic v. Schaefer and Baehr v. Lewin) is that the right to marry is a fundamental right of all 

the citizens of the United States. This argument was also delivered in Justice Kennedy’s 

majority opinion in the Supreme Court hearing of the case Obergefell vs. Hodges in 2015. The 

opposite argument, presented earlier in the Latta v. Otter case, was based on the assumption 

that the legislation not allowing same-sex marriage was not discriminatory because it did not 

deny homosexual couples the right to marry - they still had the opportunity to marry an 

opposite-sex partner. However, as as Justice Marsha Siegel Berzon highlighted, this argument 

was not valid anymore because it was already overruled by the Loving v. Virginia case. The 

main argument of the state Virginia in this case was that its law was not discriminatory because 

it treated Afro-Americans in the same ways as Caucasians. Other previously used arguments 

were grounded on the opinion that both same-sex marriage and interracial marriage can lead to 

polygamy and thus can be seen as a threat to the traditional marriage. 

 Within the content analysis this thesis focused on articles which were published between 

the years 2015 and 2017 in the Washington Post and the New York Times journals. The analysis 

was divided into two parts – quantitative and qualitative part. The quantitative part focused on 
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the frequency of articles which contained selected phrases. Based on these phrases, the analysis 

identified 31 articles which used the interracial marriage and same-sex marriage analogy and 

stated whether they considered the analogy valid or not. A low number of articles disapproving 

the analogy is likely to be linked with the liberal inclination of both the Washington Post and 

the New York Times. The topics frequently mentioned in the selected articles also corresponded 

to the analogy of interracial marriage/the case Loving v. Virginia and same-sex marriage (such 

as the cases Bob Jones University v. United States and Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil 

Rights Commission or the position of the states which had not allowed same-sex marriage 

before the case Obergefell vs. Hodges). The qualitative analysis comprised a detailed 

examination of six articles, examining their perspective on the analogy of interracial 

marriage/the case Loving v. Virginia and same-sex marriage. The articles mainly summarized 

the arguments used in the majority and dissenting opinion of the case Obergefell vs. Hodges. 

In general, authors of the articles considered the analogy valid but on the other hand, they also 

highlighted some of the differences. In their view, the public support of same-sex marriage in 

2015 and the lack of public support of interracial marriage in 1967 is one such difference. 
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