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Abstrakt 

Bakalářská práce „Hnutí English Only“  pojednává o působení politického hnutí 

English Only, které již od 80. let 20. století usiluje o uzákonění angličtiny jako 

oficiálního jazyka Spojených států amerických. To mimo jiné znamená výhradní 

užívání anglického jazyka ve vládních dokumentech, řízeních, programech a 

jednáních. Zároveň usiluje o omezení užívání jiných jazyků ve veřejných 

institucích a o omezení bilingvního vzdělání.  

Tato práce polemizuje s tvrzením, často používaným hnutím English Only a to, 

že omezení poskytování multilingvních služeb ve veřejných institucích a 

ukončení bilingvního vzdělání povede k lepší a rychlejší integraci (v kontextu 

dobré znalosti angličtiny) imigrantů  a osob s omezenou znalostí anglického 

jazyka do americké společnosti. Práce se zabývá jak již prokázanými dopady 

legislativy v duchu English Only na úrovni jednotlivých států, tak i možným 

dopadem prosazení této legislativy na federální úrovni. 
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Abstract  

English Only Movement seeks to make English the official language of the 

United States of America since 1981. It would require that all laws, public 

proceedings, regulations, publications, orders, actions, programs and policies 

are conducted in English. Withal, it endeavors to limit the use of other 

languages in public institutions, including restrictions of bilingual education. 

This project controverts the statement often used by English Only movement, 

namely the limitations of providing multilingual services in public institutions and 

ending the bilingual education, would eventually lead to faster integration (in 

context of good knowledge of English) of immigrants and people with limited 

English Proficiency to American society. The work amplifies on the proven 

effects of official English legislation on the level of individual states, as well as 

the possible impact on the enforcement of this legislation at the federal level. 
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Úvod 
Hnutí English Only1 je v současné době chápáno jako politické hnutí 

usilující o uzákonění angličtiny jako oficiální jazyk Spojených států amerických a 

o jeho výhradní užívání ve vládních dokumentech a řízeních a o omezení 

užívání menšinových jazyků ve veřejných institucích.2  

Toto hnutí vzniklo v USA v 80. letech 20. století a během 90. let si získalo 

širokou podporu veřejnosti. Problematika oficiálního jazyka, kterému Američané 

ve své historii nevěnovali na legislativní úrovni přílišnou pozornost, se tak 

dostala do popředí ve veřejných debatách. V roce 1996 se dokonce málem 

podařilo anglický jazyk uzákonit na federální úrovni jako oficiální jazyk 

Spojených států, ale zákon se po schválení Sněmovnou reprezentantů nedostal 

k projednání v Senátu. I přes to se různým občanským iniciativám podařilo jeho 

prosazení alespoň na státních a místních úrovních. K dnešnímu dni byla 

legislativa v duchu English Only přijata již 30 státy. Nicméně některé další státy 

tyto občanské iniciativy a referenda odmítly za podpory nově ustavených 

organizací bojujících za práva menšin, které přišly s alternativou rezoluce 

English Plus podporující „stejný přístup všech obyvatel včetně osob 

s omezenou znalostí anglického jazyka k důležitým službám, vzdělání, volbám 

a dalším právům garantovaným všem členům společnosti.“3 Začal tak souboj 

argumentů dvou politických hnutí, které z rozdílných úhlů bojují za lepší a 

jednotnější Ameriku.  

 

Organizace ProEnglish, jedna z frakcí hnutí English Only, ve svém 

prohlášení uvádí: „Naším cílem je uzákonění anglického jazyka jako oficiální 

jazyk Spojených států. Důvodem je zachování národní a jazykové jednoty, 

posílení demokracie a podpora úspěšné asimilace nových imigrantů.“ 4 

V této práci se pokusím popsat současnou politickou debatu mezi zastánci 

a odpůrci legislativy v duchu English Only a odpovědět na následující otázku.  

Může uzákonění oficiálního jazyka a ukončení vládních služeb poskytovaných 

v jiném jazyce, včetně ukončení bilingvního vzdělání, podpořit úspěšnou 
                                                 
1 Překlad z anglického názvu English Only Movement, lze se setkat také s označením Official 
English Movement 
2 Staženo z www.proenglish.org (13.11.2008). 
3 “Statement of Purpose and Core Beliefs” staženo z English Plus Movement  
http://www.massenglishplus.org/mep/engplus.html (20.4.2009). 
4 Staženo z www.proenglish.org (13.11.2008). 
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integraci (v kontextu dobré znalosti anglického jazyka) imigrantů a osob 

s omezenou znalostí anglického  jazyka do americké společnosti, jak propaguje 

hnutí English Only? 

 

Z hlediska struktury práce je nejprve popsán charakter současné imigrace 

od 60. let 20. století a krátce nastíněn vývoj jazykové politiky, především 

bilingvního vzdělání ve stejném časovém období. Ve druhé části se věnuji 

představení hnutí English Only, jeho cílům a způsobu, kterým působí a 

prosazuje se. V třetí části prezentuji doposud známé i v budoucnu možné 

důsledky působení hnutí English Only. V závěru zhodnotím dopady hnutí 

English Only na osoby s omezenou znalostí anglického jazyka.  
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1. Historie imigrace a vývoj jazykové politiky 

1.1. Historie imigrace  – integrace versus asimilace 

Mezi lety 1965 a 2000 přišlo do USA více jak 23 milionů imigrantů. Jedním 

z důvodů bylo přijetí Zákona z roku 1965 Immigration and Nationality Act, který 

zakázal imigrační kvóty na přijetí na bázi národností.  To otevřelo brány 

imigrace ze třetího světa a zároveň nastartovalo jednu z největších imigračních 

vln v historii Spojených států. Více než 49% imigrantů nyní pochází z Latinské 

Ameriky a 34% z Asie.5 Nová imigrační vlna převážně ze třetího světa vzbuzuje 

v mnoha Američanech pocit, že americká národní identita, potažmo i anglický 

jazyk, je částečně v ohrožení.  

Důvodem pro tyto obavy je jednak vznik španělsky mluvících enkláv, které 

nově příchozí mnohdy vytvářejí, tak změny, jež se ve společnosti udály 

v pohledu na integraci imigrantů. Namísto integrační teorie, populární v první 

polovině 20. století - tzv. „tavicího kotlíku“, se stále více prosazovala teorie 

kulturního pluralismu.  

Do 60. let 20. století imigranti procházeli kulturní asimilací. „První kritickou 

fází asimilačního procesu bylo přijetí kultury a hodnot americké společnosti 

přistěhovalci a jejich potomky. Přistěhovalci se integrovali do subsociální sítě 

skupin a institucí, jejichž charakter byl od počátku formován anglosaským, 

bytostně protestantským duchem. Předchozí existence etablované sítě 

anglosaských institucionálních formací, dominantní postavení angličtiny a 

převaha anglosaské populace propůjčily tomuto výsledku charakter 

nevyhnutelnosti. Spíše než o nestranný tavicí kotlík pestré směsice vlivů šlo o 

přetavení kulturního přínosu pozdějších přistěhovalců do syntézy typicky 

anglosaského charakteru.“6  Podle této teorie bylo důležité přijetí nové identity 

z tavícího kotlíku, kde se všechny rasy mísí a reformují, což jinak také 

znamenalo jednosměrnou asimilaci imigrantů do již ustavené anglo-americké 

kultury. 

Druhý model kulturního pluralismu formulovali liberální intelektuálové jako 

opak asimilace,  který měl garantovat etnicitu a Spojené státy americké pojímat 

                                                 
5 Huntington S. Kam kráčíš, Ameriko?. Praha: Rybka Publisher, 2005. str. 163. 
6 Huntington S. Op.cit., str. 189. 
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jako federaci národností.7 Integrační teorie kulturního pluralismu, která od 60. 

let začala převažovat, odkazuje spíše na „kulturní rozmanitost a rovnost všech 

amerických kultur“. Jinak řečeno jde o potvrzení práv imigranta ponechat si 

svou vlastní kulturu a nebýt nucen se násilně asimilovat do nové společnosti. 

Tento trend se brzy promítl i do vládní politiky, oblasti vzdělání a jazyka. 

1.2. Vývoj jazykové politiky a bilingvního vzdělání od 60. let 

 1.2.1. Angličtina jako oficiální jazyk 

Nedílnou součástí integrace imigrantů do nové společnosti je osvojení 

jazyka. Ačkoli Spojené státy americké byly od svého vzniku imigrantskou zemí, 

oficiální jazyk nikdy neměly.  

Z čeho pramení přesvědčení hnutí English Only o nutnosti legislativního 

uzákonění angličtiny na federální úrovni, když přes 200 let toto opatření 

neexistovalo, a i přesto se jazyk dominantní společnosti udržel?  

Poprvé myšlenku legislativního uzákonění oficiálního jazyka vznesli otcové 

zakladatelé v době vyhlášení nezávislosti. Rozhodli se však žádný oficiální 

jazyk nevyhlásit. Důvodem byla víra v toleranci jazykové různorodosti mezi 

obyvateli, ekonomická a sociální hodnota znalosti cizího jazyka a snaha 

neomezovat jazykovou a kulturní svobodu nových obyvatel.8 Debata týkající se 

možnosti uzákonění oficiálního jazyka tedy není úplně nová, ale na legislativní 

úrovni nebyla až do 80. let 20. století projednávána. Přesto si roli dominantního 

jazyka ve společnosti udržovala angličtina, což byl také jazyk vládní elity.  

S nástupem 60. let 20. století se v rámci hnutí za občanská práva 

příslušníci menšin začali dovolávat  jazykových práv a trvali na tom, aby veřejné 

informace byly dostupné i v jejich rodném jazyce (ve většině případů šlo o 

španělštinu).9 Především hispánští aktivisté vyzvali federální vládu, aby 

směřovala výše než k pouhé toleranci užívání jiného jazyka v soukromé sféře a 

                                                 
7 Joppke C. Immigration and the Nation-State. Oxford: Oxford University Press, 1999. str. 147. 
8 Judd Elliot L. The English Language Amendment: A Case Study on Language and Politics. 
Tesol Quarterly, březen 1987, roč. 21, č. 1. str.115. 
9 Thompson Sherry. English Only Movement. Research Starters Education: English Only 
Movement, 2008. str. 2. 
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vyzvali ji k aktivní propagaci bilingvismu ve všech veřejných institucích.10 V této 

době byla vláda přístupná změnám v rámci programu „Velké společnosti“ 

prezidenta Johnsona, a tak byla posílena i jazyková práva menšin. 

V minulosti se u imigrantů ve Spojených státech původní jazyk ztrácel ve 

2. až 3. generaci a od té doby užívali obvykle výhradně angličtinu. To se ale v 

poslední době mění a vzrůstá udržování vazeb imigrantů na svou rodnou zemi, 

což je umožněno díky pokroku technologií i jednoduššímu cestování. Tato fakta 

vedou k obavám, že se staré znaky integrace změnily a rostou spekulace o 

vzniku permanentních imigračních enkláv, kde i 2. a 3. generace užívá původní 

jazyk s minimální znalostí dominantního jazyka přijímající společnosti.11 

Přestože u současné hispánské menšiny je anglikanizace pomalejší, podle 

Jamese Crawforda, spisovatele, učitele a obhájce specializovaného na 

jazykovou politiku, přesto  roste a nyní se nachází teprve na úrovni znaků druhé 

generace.12  To ukazuje, že potomci imigrantů se i dnes integrují do americké 

společnosti, pouze jiným tempem nežli tomu bylo dříve a navíc mají právo 

uchovat si část své původní kultury. 

1.2.2. Bilingvní vzdělání 
Bilingvní vzdělání patří mezi federálně podporované programy, které 

vznikly jako pomoc imigrantům integrovat se do americké společnosti. Děti 

imigrantů tak byly vyučovány v rodném jazyce a navíc se účastnily hodin 

angličtiny. Oponenti vůči bilingvnímu vzdělání argumentují tím, že „bilingvní 

vzdělání místo lepší integrace do nové společnosti uchovává jazyk imigranta a 

původní kulturu.13 Do jisté míry je to fakt, ale do jaké míry je bilingvní vzdělání 

hrozbou národní jednoty, jak deklarují organizace hnutí English Only?  

Jednou z klíčových otázek je, jaké opatření je rozumné či nutné k zajištění 

přístupu minoritních obyvatel ke vzdělání. V současné době existují tři hlavní 

konceptuální směry v oblasti vzdělávání dětí s omezenou znalostí angličtiny.  

                                                 
10 Citrin. Jack, Reingold Beth, Walters Evelyn, Green Donald P. The „Official English“ Movement 
and the Symbolic Politics of Language in the United States. The Western Political Quarterly, 
září 1990, roč. 43, č. 3. str. 537. 
11 Kymlicka Will, Patten Alan. Language Rights and Political Theory. Oxford: Oxford University 
Press, 2003. str. 8. 
12 Crawford James. Anatomy of the English Only Movement. 1997. staženo  z 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/JWCRAWFORD/anatomy.htm (23.3.2009) str. 3. 
13 Joppke, Op.cit., str. 171. 
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1.2.3. Koncepce vzdělávání dětí s omezenou znalostí anglického 
jazyka 

Prvním programem je „Přechodná bilingvní metoda“ (Transitional Bilingual 

Method), podle ní jsou děti imigrantů umístěny do tříd, ve kterých je podstatná 

část učiva v rodném jazyce, navíc mají i hodiny angličtiny. Tento program 

předpokládá, že děti nemohou vstoupit do normální třídy dřív než si  vylepší 

angličtinu, což obvykle trvá 3 – 7 let.14 Tyto děti však bývají často umístěny do 

separované části školy, kde jsou odříznuty od amerických dětí,  což dál 

podporuje užívání rodného jazyka. Zároveň je tím bráněno kontaktu obou kultur 

a vzájemného obohacení, které propagují zastánci bilingvního vzdělání. 

Druhým programem je „Výuka v rodném jazyce“ (The Native Language 

Instruction). Tento program je určen pro nedostatečně vzdělané děti imigrantů, 

které zaostávají za svými vrstevníky v důsledku častého stěhování a podobně. 

Z toho důvodu je volena výuka v mateřském jazyce, aby děti nejdříve dohnaly 

znalosti v rodném jazyce, a teprve poté začaly s angličtinou. To je ale 

konceptuálně spíše výjimka. 

Poslední program je nazývaný „English Immersion“, který je silně 

podporován organizacemi English Only. Děti imigrantů v něm již od prvního dne 

navštěvují normální třídu i v případě, že nemají žádné znalosti angličtiny a 

očekává se, že se jazyk průběžně naučí. Navíc mají denně hodiny angličtiny. 

Neanglické učebnice a testy jsou zakázané. Od učitelů se v tomto programu 

očekává přizpůsobení se jazykovým potřebám studenta tak, aby byl schopný 

stačit výuce. To ovšem může být velice náročné jak pro učitele, tak pro ostatní 

studenty v případě, že dětí s omezenou znalostí jazyka je ve třídě víc.   

Učitelé pracující s dětmi s nedostatečnou znalostí angličtiny, stejně jako 

organizace věnující se problematice vzdělávání dětí jako například Národní 

vzdělávací asociace (National Education Association) vyjadřují podporu 

bilingvnímu vzdělání před programem English Immersion.  

1.2.4. Počátky bilingvního vzdělání 
  V roce 1968 byl zahájen program na podporu dětí imigrantů s omezenou 

znalostí angličtiny. Zákon z roku 1968 o bilingvním vzdělání (Bilingual 

Education Act) podporoval a propagoval používání dvou jazyků při výuce 

                                                 
14 Thompson Sherry. Op.cit., str. 4. 
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studentů s omezenou znalostí anglického jazyka.15 Děti v tomto programu byly 

považovány za znevýhodněné kvůli své nedostatečné znalosti angličtiny. Zda 

měl zákon propagovat bilingvismus nebo urychlit přechod k angličtině zde 

nebylo specifikováno.16 Navíc uvedení do praxe bylo pouze jednou 

z experimentálních možností. Školy, které měly zájem vyjít vstříc dětem 

s omezenou znalostí angličtiny, mohly zažádat o doplňkové dotace na speciální 

výukové programy financované na základě Zákona o bilingvním vzdělání.  

Největší soudní případ týkající se práv dětí pocházejících z menšin byl Lau 

vs. Nichols z roku 1970, kdy Číňan Kinney Lau propadal ve škole kvůli tomu, že 

nerozuměl anglicky, což byl vyučovací jazyk. V roce 1974 soud potvrdil v 

souladu s „Článkem VI zákona o občanských právech z roku 1964“, že školy 

musí poskytnout speciální vzdělávací program studentům, kteří neovládají 

angličtinu a dát jim stejnou příležitost ve vzdělání.17  

Krátce po soudním rozhodnutí z roku 1974 v případě Lau vs. Nichols přijal 

Kongres Zákon o stejných příležitostech ve vzdělání (Equal Education 

Opportunity Act), který požadoval, aby školy podnikly kroky směrem k eliminaci 

jazykových bariér. Zároveň se tento zákon snažil podpořit kulturní dědictví 

těchto dětí. Znakem bilingvního vzdělání se tak stalo spojení bilingvismu a 

bikulturalismu.18 

1.2.5. Povinné bilingvní vzdělání  
V roce 1975 se na základě federálních nařízení bilingvní vzdělání 

transformovalo z dobrovolné možnosti na komplexní a povinný program určený 

dětem s omezenou znalostí anglického jazyka, tzv. Lau Remedies.19 Tento 

program byl zaváděn ve všech školních distriktech, kde bylo minimálně 20 dětí 

s omezenou znalostí angličtiny, které hovořily stejným jazykem. Děti 

v bilingvních programech se tak vzdalovaly dětem zařazeným do standardních 

tříd tím, že byly separovány v jiných částech školy. Navíc tak rok od roku rostly 

                                                 
15 Lidé s omezenou znalostí anglického jazyka odvozeno z anglického Limited English 
Proficiency  (LEP), kteří při výuce v anglickém jazyce mají podstatné problémy s mluvením, 
čtením, psaním a porozuměním tomuto jazyku    
16 “Bilingual Education” staženo z oficiálních stran National Education Association z 
http://www.usc.edu/dept/education/CMMR/PolicyPDF/NEAbilingual.pdf, Str.3 (23.10.2008).  
17 Ibidem. 
18 Joppke, Op.cit., str. 172. 
19 Ovando Carlos J. Bilingual Education in the United States: Historical Development and 
Current Issues. Bilingual Research Journal, jaro 2003. staženo z  
www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ666800 (8.4.2009).  
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náklady na bilingvní vzdělání. Například v roce 1978 vzrostly na 138 milionů 

dolarů, což zahrnovalo 565 projektů pro 70 jazykových skupin.20 Důsledně 

bilingvní a transformační program existoval až do roku 1978, kdy americké 

instituty pro výzkum uvedly, že podle 86% ředitelů bilingvních vzdělávacích 

programů zůstávaly děti ze španělské jazykové komunity v těchto programech i 

poté, co plynně ovládly angličtinu.21  

„Podle Jamese Scheuera, iniciátora zákona o bilingvním vzdělání se 

program zvrhl a zpolitizoval. Místo aby pomáhal dětem naučit se anglicky, 

angličtina ustoupila do pozadí a začala být zanedbávána, aby většina předmětů 

byla nakonec vyučována ve španělštině. To ale nebyl původní záměr 

programu.“22 Ovšem i přesto toto tvrzení, které je mírně zavádějící, je bilingvní 

program stále pouze přechodným řešením, které má pomoci hlavně dětem 

imigrantů dokončit vzdělání ve Spojených státech nebo se do něj snadněji 

zapojit a umožnit tak plynulý přechod k anglickému jazyku.   

V roce 1984 Kongres zrušil podporu důsledně bilingvních programů, krátce 

nato však své rozhodnutí přehodnotil a opět podpořil jejich financování.23  

80. léta se již vyznačovala formováním opozice vůči bilingvním 

programům, které začaly vyvolávat rozporuplné reakce a také kvůli dalšímu 

nárůstu počtu imigrantů i vládních výdajů.  

1.3. Odpor proti bilingvnímu vzdělání 

 1.3.1. Odpor hispánských rodičů  
V New Yorku se v roce 1995 proti bilingvnímu vzdělání postavili sami 

hispánští rodiče, kteří byli znepokojeni tím, že jejich děti odcházejí ze školy de-

facto nevzdělané v obou jazycích, jak v angličtině, tak ve španělštině.24  

„Celonárodní průzkum veřejného mínění z roku 1989 ukázal, že 66% rodičů 

hispánského původu si přeje, aby si jejich děti co možná nejrychleji osvojily 

angličtinu, a to i za cenu zaostávání v jiných předmětech.“25 To samé se 

opakovalo v Kalifornii. „Impulz ke kalifornskému návrhu za zrušení bilingvního 

vzdělání vzešel z losangelské hispánské komunity, jejíž členové stáhli 

                                                 
20 Joppke, Op. cit. str. 173. 
21 Huntington, Op. cit. str. 169. 
22 Ibidem. str. 170. 
23 Ibidem. str. 169. 
24 Joppke, Op.cit. str. 173. 
25 Huntington, Op.cit. str. 174. 
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devadesát svých dětí ze státních škol na protest proti nízké kvalitě vzdělání 

v bilingvních třídách.“26 Ve státech Arizona, Kalifornie, Colorado a Florida se 

vyslovili voliči pro návrh na podporu angličtiny jako oficiálního jazyka, ačkoli 

měli jako celek největší podíl neanglicky mluvících přistěhovalců, Hispánců a 

Asijců.27 Hispánští rodiče se na stranu English Only přiklonili z toho důvodu, že 

všechny děti s hispánským příjmením byly v této době automaticky testovány ve 

znalostech angličtiny. Tento postup hispánští rodiče odmítli jako diskriminující, 

jelikož děti, které testy napsaly špatně, byly automaticky přeřazeny  do tříd 

bilingvního vzdělání bez ohledu na vůli rodičů. To bylo chápáno jako segregace 

menšiny. Přesto byl tento protest proti bilingvnímu vzdělání ze strany Hispánců 

spíše výjimkou.  

 1.3.2. Odpor organizací ve stylu English Only 
Organizovaná opozice proti bilingvnímu vzdělání vznikla kolem hnutí za 

oficiální anglický jazyk, které považovalo bilingvní vzdělání za potenciální 

hrozbu národní jednoty. Toto hnutí inicioval senátor S.I. Hayakawa (R-CA), 

který jako první přišel v roce 1981 s ústavním dodatkem na prohlášení 

angličtiny oficiálním jazykem Spojených států. Již v roce 1987 dvanáct států 

včetně Kalifornie zavedlo angličtinu jako oficiální jazyk, většinou dodatky 

ke státní ústavě. I přes veřejnou podporu zůstávala deklarace oficiálního jazyka 

spíše symbolickou, protože byla buď odmítaná byrokracií, kvůli vágním 

formulacím nebo byla v rozporu s federálním právem. Aplikaci v některých 

státech zastavil soud z důvodu ochrany rovných práv zrušením ústavního 

dodatku.28  

2. Hnutí English Only 
Změny v pohledu na integraci imigrantů a jejich potvrzená práva na 

ponechání vlastní kultury tak pomohly vzniknout reakčnímu hnutí English Only, 

které odkazuje na hladší integraci imigrantů před rokem 1965, kdy práva 

menšin nehrála takovou roli.  

Hnutí English Only je tedy politické hnutí usilující o ustavení angličtiny jako 

oficiální jazyk Spojených států amerických, o jeho výhradní užívání v oficiálních 

                                                 
26 Huntington S. Op. cit. str. 175. 
27 Ibidem. str. 171. 
28 Joppke C. Op. cit. str. 173. 
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vládních dokumentech a řízeních. Popularita tohoto hnutí spočívá ve snaze 

rodilých Američanů potvrdit svou anglickou jazykovou identitu, která se 

najednou zdá být ohrožena přílivem neanglického obyvatelstva.29 

2.1. Organizace hnutí English Only 

Nejznámější skupinou prosazující uzákonění angličtiny jako oficiálního 

jazyka je U.S. English. Tato organizace napomohla zorganizovat v mnoha 

státech konání úspěšných referend, která prosadila angličtinu jako oficiální 

jazyk. Nicméně ve svém úsilí není osamocena. Mezi další patří například 

organizace English First, ProEnglish, Center for Equal Oportunity, English for 

the Children, nebo READ Institute. V následujících řádcích některé z těchto 

organizací krátce představím a popíšu pole působnosti a největší úspěchy či 

případné neúspěchy. 

 2.1.1. U.S. English  
U.S. English je nejstarší organizací s nejširší členskou základnou, která se 

věnuje „zachování unifikační role anglického jazyka ve Spojených státech“. Byla 

založena v roce 1983 senátorem S.I. Hayakawou a v současné době má více 

než 1.8 milionu členů.30 Cílem této organizace je uzákonění angličtiny jako 

oficiální jazyk vlády na federální a státní úrovni. Tím chtějí „pomoci imigrantům 

rozšířit možnosti učit se a mluvit anglicky“, což je podle ředitele této organizace, 

Maura E. Mujici „nejsilnější nástroj, který imigrant potřebuje, aby uspěl“.31 Podle 

senátora a zakladatele U.S. English, S.I. Hayakawy je „bilingvismus vhodný pro 

jednotlivce, ale nikoli pro celou zemi“.32 

Důvodem pro tuto iniciativu, kterou U.S. English vykonává, je podle jejích 

zdrojů „nedostatek asimilačních politik pro imigranty, čímž se mění úspěšné 

cesty integrace, které fungovaly v minulosti. V současné době vládní politiky 

spíše podporují přizpůsobení se jazyku imigranta, nežli by byl imigrant nucen 

naučit se anglicky“. Tím má U.S. English na mysli například bilingvní programy 

nebo také exekutivní nařízení prezidenta Clintona (Executive Order 13166), 

které umožňuje přístup k vládě i lidem s omezenou znalostí angličtiny. Podle 

                                                 
29 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P. op. cit. str. 536. 
30 Staženo z http://www.us-english.org/view/3 (20.10.2008). 
31 Ibidem. 
32 „Biography of S.I. Hayakawa“ staženo z http://www.us-english.org/inc/about/hayakawa.asp 
(8.2.2009). 
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US Census, 21.3 milionu Američanů mluví anglicky hůře nežli dobře, včetně 11 

milionů, které anglicky nemluví vůbec.33 Cílem US English proto je, aby „vláda 

učila lidi anglicky spíše než jim poskytovala služby v mnoha jazycích“.  

V čele organizace U.S. English stojí v současné době Mauro E. Mujica, 

pocházející z Chile. Ten dokázal zvýšit členskou základnu ze 165.000 v roce 

1993, kdy nastoupil, na 1.8 milionu členů v dnešní době.34 Za jeho působení se 

tak U.S.English stala masovou organizací, která dokáže oslovit veřejnost svým 

programem, například při kampaních za prosazení ústavních dodatků 

zaručujících zavedení oficiálního jazyka ve státě a za zrušení bilingvního 

vzdělání.  

Organizace U.S.English na svých stránkách definuje deklarování 

oficiálního jazyka jako „provozování oficiální vládní agendy na všech úrovních 

pouze v angličtině.“ To obsahuje všechny veřejné dokumenty, záznamy, 

legislativu, nařízení, stejně jako slyšení, oficiální ceremonie a veřejná setkání. 

Zahrnuje to i výjimky dovolující použití jiného jazyka a to v případech 

zdravotních a bezpečnostních služeb, soudních procesů, výuky cizích jazyků a 

podpory turismu.“35 Podle takového tvrzení je zřejmé, že organizace 

U.S.English má tendenci zasahovat do osobních svobod občanů Spojených 

států a omezovat tak jejich právo na svobodu projevu, tím že jim bude nařízeno, 

jakým jazykem smějí například státní zaměstnanci hovořit.    

2.1.2. English First  
English First je organizace zabývající se lobbingem, která má za cíl 

„uzákonění anglického jazyka jako oficiální jazyk Spojených států, eliminaci 

bilingvního vzdělání, odvolání exekutivního nařízení prezidenta Clintona 

(Executive Order 13166) a také chce dát každému dítěti příležitost naučit se 

anglicky“.36 Tato organizace se opírá o přesvědčení, že v rámci jednoho státu je 

nutné, aby se lidé dorozuměli, protože angličtina Američany spojuje. Odmítají 

také „činnost vlády, která používá veřejné finance k tomu, aby Američany 

rozdělila na základě jejich jazyka nebo národnostního původu“37. Byla to jediná 

                                                 
33 „Statement from the Chairman“ staženo z http://www.usenglish.org/view/5 (11.2.2009). 
34 US english – „Biography of Chairman of the Board” staženo z http://www.usenglish.org/view/4 
(11.2.2009). 
35 “What is official English?” staženo z http://www.us-english.org/view/9 (11.2.2009). 
36 staženo z www.englishfirst.org/whoef.htm (12.9.2008). 
37 Ibidem. 
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organizace lobující za uzákonění angličtiny, která v Kongresu svědčí proti 

bilingvním hlasovacím lístkům již od roku 1992 a vede boj proti bilingvnímu 

vzdělání od roku 1994.  

2.1.3. ProEnglish 
ProEnglish je národní nezisková organizace, která se ve společnosti snaží 

obhájit potřebu „ochránit angličtinu jako společný jazyk Američanů a učinit z něj 

oficiální jazyk Spojených států“. Byla založena v roce 1994 jako English 

Language Advocates a její první úkol byl hájit státní iniciativu, která vyhlašovala 

angličtinu jako oficiální jazyk státu. Tato iniciativa byla prosazena v Arizoně a 

ProEnglish se jí rozhodlo hájit poté, co se stát Arizona odmítl odvolat proti 

rozhodnutí, které rušilo iniciativu u federálního soudu.38 

Cílem této organizace je přijmout zákon nebo ústavní dodatek, který by 

deklaroval angličtinu jako oficiální jazyk USA nebo jednotlivých států. Snahou je 

také obrana práva jednotlivých států učinit z angličtiny oficiální jazyk vládních 

dokumentů a řízení, ukončit bilingvní vzdělání a odvolat federální mandát 

k překladu vládních dokumentů a volebních lístků do jiného jazyka nežli 

angličtiny.39 Takto formulované prohlášení ukazuje, že cílem organizace je 

znepříjemnit život imigrantům tím, že jim budou odepřeny služby, které fungují a 

zlepšují tak jejich přístup ke vzdělání a vládě.  

2.2. Cíle hnutí English Only 

Cílem zastánců legislativy v duchu official English je především uzákonění 

angličtiny jako oficiální jazyk USA a tím podpořit jeho dominanci namísto 

podpory multikulturní a bilingvní politiky, do které spadá podpora bilingvního 

vzdělání, bilingvních volebních lístků a multilingvních veřejných služeb.  

Tvrzení, že angličtina ztrácí vliv kvůli ostatním jazykům, je klamné. Pouze 

po roce 1965 a odstranění imigračních kvót, začal růst počet imigrantů 

z Latinské Ameriky.   

Vše se tedy točí kolem výše zmíněných témat. Snaha hnutí English Only je 

v zásadě eliminovat všechny vícejazyčné programy a služby, které na sebe 

vláda za posledních 40 let nabalila. Otázkou zůstává, jak legitimními argumenty 

                                                 
38 Staženo z http://www.proenglish.org/main/gen-info.htm (13.4.2009). 
39 Ibidem. 
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hnutí English Only disponuje. Stojí jejich kampaň na relevantních faktech nebo 

jen na mýtech a předsudcích? 

 
2.2.1. Legislativní uzákonění angličtiny jako oficiální jazyk  

S příchodem hnutí English Only započaly snahy o legislativní uzákonění 

oficiálního jazyka a ukončení bilingvního vzdělání, aby podle vyjádření 

organizace z hnutí English Only, U.S. English, zachovaly „národní jednotu“ a 

„ochránily historickou roli společného jazyka všech Američanů, angličtiny“. 

Dnešní imigranti se „odmítají začlenit do americké společnosti a podstoupit  

proces amerikanizace“40. To není jednoznačně pravda, jelikož současní 

imigranti a jejich děti mají stále tendenci integrovat se do americké společnosti, 

avšak nikoli zapřením nebo potlačením svého národnostního původu. Navíc 

bilingvní vzdělání, jak bylo již bylo uvedeno, napomáhá osvojení angličtiny a 

postupnému přechodu do standardní třídy. 

Hnutí English Only argumentuje, že zatímco v minulosti sloužilo rychlé 

osvojení jazyka ke společenskému vzestupu, „dnešní imigranti se na rozdíl od 

staré imigrace odmítají učit anglicky a zároveň jsou od toho odrazováni vládou 

sponzorovanými bilingvními programy.“41 Takto formulovaná tvrzení jsou 

poněkud přehnaná, protože děti imigrantů mají hodiny angličtiny v rámci 

bilingvního studia. Situaci týkající se vzdělávání dospělých se snažil přiblížit  

Raul Gonzalez, legislativní ředitel národní rady La Raza: „Tvrzení, že se lidé 

nechtějí učit anglicky a že jsou od toho odrazováni vládními programy, protože 

USA nemají oficiální jazyk, není založeno na pravdě. Důvodem je, že zde není 

dostatek možností, kde by se mohli jazyk naučit. To je ten problém.”42  

Mauro Mujica, manažer organizace US English tvrdí: „Naše vláda ulehčuje 

imigrantům život v jejich rodném jazyce díky bilingvnímu vzdělání, multiligvním 

volebním lístkům, řidičským zkouškám a vládou sponzorovanými tlumočníky ve 

školách a nemocnicích. Poskytovat imigrantům všechny tyto služby v jejich 

jazyce je nákladné pro americké daňové poplatníky a navíc to ponechává 

                                                 
40 Staženo z http://www.us-english.org/view/3 (20.10.2008). 
41 Crawford, J. op. cit. str. 2.  
42 “Immigrants Jam English Classes”  staženo z 
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/0726english.html (24.4.2009). 
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imigranty jazykově izolované.43 Ačkoli tato opatření stojí veřejné finance, jejich 

cílem je poskytnout všem občanům stejný přístup k veřejným službám, které 

americká společnost nabízí. To zahrnuje i imigranty. 

Hlavním bodem sporu mezi zastánci a odpůrci English Only je otázka 

uzákonění anglického jazyka. Faktem je, že „angličtina byla vždy společenským 

pojítkem, které všem Američanům bez ohledu na jejich zázemí dávalo možnost 

se navzájem dorozumět a překonat rozdíly.“44  

ProEnglish a ostatní organizace z English Only se shodují, že „kdyby byla 

angličtina oficiálním jazykem, musela by vláda oficiálně jednat v angličtině a 

nikdo by neměl právo požadovat vládní služby v jiném jazyce.45 V tomto duchu 

prosazuje organizace ProEnglish uzákonění angličtiny jako oficiální jazyk. 

Cílem je zachování národní jednoty, posílení demokracie, uchování jazykové 

jednoty i podpora úspěšné asimilace nových imigrantů.46  

Tento postoj naznačuje, že proponenti oficiálního jazyka nepodporují 

kulturní pluralismus, namísto toho se stále odvolávají na doktrínu tavícího 

kotlíku jako na ideální americký přístup k integraci imigrantů.47 

To připomíná i organizace National Education Association (NEA), která ve 

svém stanovisku uvádí, že „ačkoli je angličtina jazykem politické a ekonomické 

komunikace ve Spojených státech, snaha o legislativní uzákonění angličtiny 

jako oficiálního jazyka nebere na vědomí kulturní pluralismus, olupuje ty, kteří 

potřebují vzdělání, sociální služby či zaměstnání, a je nutné s tím bojovat.“48  

Zcela souhlasím s organizací NEA, která jako hlavní argumenty pro boj 

s legislativou English Only uvádí: „Tato legislativa ignoruje naši občanskoprávní 

tradici, odmítá potřebu amerických obchodníků komunikovat se zahraničními 

trhy v cizím jazyce, omezuje schopnost vlády působit na všechny občany a 

selhává při podpoře integrace příslušníků jazykových minorit do americké 

společnosti“49.  

                                                 
43 Mujica, Mauro E. Why the U.S. Needs an Official Language. The World and I, prosinec 2003, 
roč. 18, č. 12, str. 2 
44 Crawford, James. Op.cit., str. 2. 
45 Staženo z  www.proenglish.org/issues/offeng/index.html (5.3.2009). 
46 Staženo z www.proenglish.org/issues/ci/index.html (5.3.2009). 
47 Judd Elliot. Op. cit., str. 118. 
48 Staženo z  www.usc.edu/dept/education/CMMR/PolicyPDF/NEAenglishOnly.pdf 
(23.10.2008). 
49 Ibidem. 
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2.2.2. Snaha o eliminaci bilingvního vzdělání 
Další z hlavních témat hnutí English Only se týká neúčinnosti a nákladnosti 

bilingvního vzdělání. Elliot Judd si položil otázku, zda se tedy prokázalo, že 

bilingvní vzdělání je neúspěšný program? Podle dostupných studií a literatury 

neexistuje na tuto otázku jednoznačná odpověď. Existující řada studií propaguje 

vždy to, co se hodí danému táboru, ze kterého autor pochází. Buďto hnutí 

English Only nebo jejím oponentům. Objektivitu těchto studií je tedy složité 

posoudit, protože jejich výsledky jsou ve většině případů v rozporu. 

ProEnglish argumentuje tím, že bilingvní vzdělání se neukázalo jako 

úspěšné. Studenti z těchto tříd mívají horší výsledky ve srovnávacích testech, 

zůstávají sociálně izolovaní, častěji propadají a mnozí z nich maturují bez 

základních znalostí angličtiny, což snižuje jejich šance v anglicky mluvící 

zemi.50 Při srovnání bilingvního programu a programu English Immersion   

v New York City, 80% dětí z programu English Immersion se během tří let 

zařadilo do normální třídy, zatímco z bilingvního programu se tam dokázalo 

zařadit pouze 50% studentů.51 Studie ovšem zapomíná zdůraznit, že to byly děti 

první až třetí třídy, kdy jejich školní výuka teprve začínala a látka ještě v této 

době tolik nenavazovala na již získané vědomosti.  

Podle ProEnglish oddělené třídy s bilingvním vzděláním vedou pouze 

k tomu, že se v nich děti nenaučí pořádně anglický jazyk a posléze mají horší 

příležitost najít dobrou práci, protože plynně neovládají jazyk. Z toho důvodu se 

zasazuje, aby federální vláda ukončila dotování bilingvních programů a 

přenechala toto rozhodnutí na státech a místních školních okresech.  

Takovéto přenesení pravomocí z federální vlády by bylo pro hnutí English 

Only výhodné, protože na federální úrovni má pouze malou šanci na prosazení 

legislativy na vyhlášení oficiálního jazyka a ukončení bilingvního vzdělání. 

Téma menšinových práv a imigrace totiž stále patří k velice citlivým politickým 

tématům a sehnat dostatečnou politickou podporu by se zřejmě nepodařilo. 

Z toho důvodu English Only o ústavním dodatku a federálním zákonu pouze 

mluví, přičemž hlavním cílem je prosadit referendum na státní úrovni s pomocí 

rozsáhlé populistické kampaně, která se doposud prokázala být úspěšnou 

                                                 
50 Staženo z  www.proenglish.org/issues/education/beindex.html (13.11.2008). 
51 Chavez Linda. One Nation, One Common Language. Reader´s Digest, srpen 1995, roč. 147, 
č. 880, str. 2.  
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cestou jak implementovat zákony o oficiálním jazyce a ukončení bilingvního 

vzdělání. 

 

James Crawford, spisovatel, učitel a obhájce specializovaný na jazykovou 

politiku, se postavil do opozice vůči hnutí English Only. Jedním z důvodů je 

snaha hnutí English Only omezit nebo zakázat bilingvní vzdělání kvůli tomu, že 

výuka v mateřském jazyce údajně rozptyluje děti od učení se anglicky. To je 

podle Crawforda zcela mylný názor. Podle něho výzkumy ukázaly, že „znalosti 

získané v mateřském jazyce se pouze převedou do druhého jazyka a také, že 

bilingvní výuka podpoří osvojení angličtiny“. Podle tohoto výzkumu má pro děti 

pocházející z jazykových menšin větší akademický přínos bilingvní studium 

nežli program English Immersion.52 

Na druhou stranu Linda Chavez upozorňuje, že bilingvní vzdělání se zvrhlo 

a zpolitizovalo. „V současné době se propaguje španělština mezi hispánskými 

dětmi bez ohledu na to, zda umí anglicky a bez ohledu na to, co si přejí.“53 

Linda Chavez uvádí příklad, kdy rodina Miguela Alvarada ze Sun Valley v 

Kalifornii obdržela dopis s umístěním syna do bilingvní třídy pouze na základě 

španělského příjmení, ačkoliv vůbec neuměl španělsky.54 Poté se některým 

rodičům, jež bojovali za vyřazení svých dětí z bilingvních tříd, podařilo včlenit 

děti do normálních tříd. Chavez se zmiňuje, že to ale není pravidlem. Důvodem 

je, že „úředníci mají právně zaručené právo odrazovat rodiče od tohoto záměru, 

jelikož škola by následkem odlivu těchto dětí přišla o značné federální dotace, 

které v některých oblastech činí až o 20% více nežli dotace na normální třídy.“55  

  

Celý spor o bilingvní vzdělání se tedy vede o to, který program je 

efektivnější ve snaze integrovat děti imigrantů, zda pokračovat v bilingvním 

vzdělání nebo přejít na program English Immersion. Na jedné straně zastánci 

ukončení  bilingvního vzdělání chtějí hlavně ušetřit vládní výdaje a urychlit 

přechod na anglický jazyk i na úkor vzdělání dětí v ostatních vědních oborech. 

Na druhé straně se proponenti zachování bilingvního vzdělání snaží o efektivní, 

                                                 
52 Crawford James. Op.cit., str. 3. 
53 Chavez, Linda. Op.cit. str. 2. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
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ale zároveň i vstřícný program, který by navázal na vědomosti dětí a dál je 

rozvíjel.  

2.3. Jak působí English Only? 

Sérii snah o uzákonění legislativy v duchu English Only zahájil senátor S.I. 

Hayakawa (R-CA) v roce 1981, kdy poprvé přišel s ústavném dodatkem, který 

prohlašoval angličtinu oficiálním jazykem Spojených států. Ačkoli tomuto 

zákonu nebyla v Kongresu věnována téměř žádná pozornost, „signalizoval 

znovuotevření debaty o otázce, zda jmenovat angličtinu oficiálním jazykem“.56 

Od té doby jsou před Kongres pravidelně předkládány obdobné verze ústavního 

dodatku nebo federálního zákona, protože zatím se nesetkaly s úspěchem. 

Historicky nejblíže uzákonění se federální zákon prosazující oficiální jazyk ocitl 

v roce 1996, kdy byl návrh projednáván Kongresem.57 

U.S.English bylo nápomocné při prosazování tohoto zákona ve Sněmovně 

reprezentantů, H.R. 123, „The Bill Emerson English Language Empowerment 

Act of 1996“, který měl za cíl uzákonit angličtinu na federální úrovni. Zákon byl 

schválen většinou 259-169, přičemž 36 demokratů hlasovalo pro návrh 

s republikány.58 Přes tento počáteční úspěch Senát projednávání zákona odložil 

pod výhrůžkou prezidenta Clintona, že zákon bude vetovat. Kongres tak  

poprvé v historii hlasoval o legislativě podporované hnutím English Only.   

2.3.1. Podpora v Kongresu 
Legislativa v duchu English Only má zastánce v obou politických stranách. 

Nicméně tento problém podle Jamese Crawforda nepatřil ke stranickým 

tématům až do republikánské revoluce v roce 1994, kdy nová většina začala 

klást důraz na bilingvismus jako na kontroverzní téma, které rozděluje voliče i 

politiky napříč politickým spektrem. Na základě toho se pak Republikánská 

strana rozhodla přetáhnout některé voliče Demokratické strany. Nová 

Sněmovna reprezentantů tak využila této příležitosti a v roce 1996 se pokusila 

prosadit federální zákaz používání jiných jazyků nežli angličtiny na oficiální 

úrovni.  

                                                 
56 Judd Elliot. Op. cit., str. 117. 
57 ELA = English Language Amendment 
58 Staženo z http://www.us-english.org/view/3 (28.10.2008).  
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Zákon prosazený Sněmovnou reprezentantů, H.R. 123 „The Bill Emerson 

English Language Empowerment Act of 1996“ měl poměrně značnou podporu 

kongresmanů a lobbistů, kteří jako jeden z hlavních důvodů pro prosazení 

uváděli ušetření vládních výdajů.59  

Republikán Joe Knollenburg vyslovil svou podporu zákonu v Kongresu 

následujícím způsobem: „Po více jak 200 let byla naše země tavicím kotlíkem 

kultur a národností, které spojoval anglický jazyk. Když naši předci přicházeli do 

Ameriky, věděli, že se musí naučit anglicky, aby přežili. 

Dnes je z našeho kotlíku skládačka kultur, které jsou izolované, protože  

neumějí anglicky. Neasimilují se do naší společnosti, jako to dělali naši předci. 

Současná bilingvní politika narušuje naše společné pouto. Dnes člověk dostane 

řidičský průkaz, ačkoli neumí anglicky. Dostane formulář k volbám. Může 

dostávat příspěvky na sociální zabezpečení a to vše v cizím jazyce. Navíc 

bilingvní třídy umožňují dětem imigrantů, aby se nikdy pořádně nenaučily 

anglicky.  

Tím, že se to nově příchozím snažíme co nejvíce usnadnit, jsme rozbili 

podstatu národní jednoty. Přetrháváme naše společné pouto a zanecháváme 

za sebou dědictví našich předků, kteří tak tvrdě pracovali, aby se naučili 

anglicky.“60 Tím Knollenburg shrnul hlavní argumenty zastánců navrženého 

zákona. 

Oponenti návrhu zákona H.R.123 odmítli tvrzení, že „postavení anglického 

jazyka je ohroženo, a poukázali na fakt, že většina vládních záležitostí je stále 

vedena v anglickém jazyce“. Zároveň tvrdili, že „dnešní imigranti si uvědomují 

důležitost  osvojení anglického jazyka a učí se ho stejně, jako to dělali jejich 

předchůdci“. Obávají se, že „vyhlášení oficiálního jazyka by znesnadnilo život 

imigrantům tím, že by lidem s omezenou znalostí angličtiny byly odepřeny 

služby, příležitosti a práva.“61   

Tento pokus o prosazení oficiálního jazyka na federální úrovni skončil 

v Senátu, který jeho projednávání odložil, a to již nebylo obnoveno.  

 
                                                 
59 Crawford James. Surviving the English Only Assault. (řeč přednesená na Michigan teachers 
of English to Speaker sof Other Languages). Michigan. 1996. 
60 Ibidem. str. 7. 
61staženo z CRS Report for Congress 
https://www.policyarchive.org/bitstream/handle/10207/257/95-1054_19970401.pdf?sequence=1 
(13.5.2009).  
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Po neúspěchu zákona H.R. 123 na půdě Kongresu se U.S.English obrátila 

na jednotlivé státy a obce a pomohla v nich zorganizovat úspěšná referenda a 

státní iniciativy, kterými prosadila za oficiální jazyk angličtinu na místní nebo 

státní úrovni.  

 Tím ale iniciativa této organizace neskončila a dál usiluje o prosazení 

podobné legislativy na federální úrovni. U.S. English spolupracuje v současné 

době se členem Kongresu Stevem Kingem (Rep. – IA) na prosazení zákona 

English Language Unity Act62 v průběhu 111. Kongresu.  

K dnešnímu dni má již třicet amerických států nějakou formu zákona 

v duchu English Only.63 V posledních osmi letech se připojily státy Arizona, 

Idaho, Iowa, Kansas a Utah. Federální Nejvyšší soud ponechává interpretace 

těchto zákonů na státních soudech.64  

2.3.2. Případ Park and Arizonans for Official English v. Arizona 
V roce 1988 byl v Arizoně přijat dodatek k ústavě, který prohlašoval 

angličtinu oficiálním státním jazykem a požadoval, aby státní úředníci a 

zaměstnanci státu při plnění úředních povinností užívali výhradně angličtinu. 

Nejvyšší soud Arizony potvrdil platnost požadavku, podle kterého se měla 

jediným vyučovacím jazykem na arizonských školách stát angličtina a všichni 

úředníci měli být schopni komunikovat anglicky. Poté však zrušil platnost 

ústavního dodatku s tím, že zasahuje do ústavních práv neanglických 

jazykových menšin, když jim brání v přístupu k legitimně zvolené vládě a 

omezuje svobodu projevu zvolených zástupců. Nejvyšší soud Spojených států 

se odmítl touto kauzou zabývat.65  

Poté co federální soud dodatek stáhl, stát Arizona se odmítl odvolat. To 

vedlo k založení organizace ProEnglish, která se rozhodla zabývat obhajobou 

ústavního dodatku, který dovedla až k Nejvyššímu soudu. Ten v roce 1997 

potvrdil platnost dodatku a tím byl vytvořen důležitý precedent na právo státu 

deklarovat angličtinu jako oficiální jazyk.66    

Arizonská iniciativa z roku 1988 je považována za jedno 

z nejrestriktivnějších opatření, která kdy byla na státní úrovni přijata. Dokonce 

                                                 
62 Ve Sněmovně reprezentantů lze nalézt pod označením H.R. 997  
63 Staženo z http://www.us-english.org/view/3 (28.10.2008). 
64 Staženo z http://www.civilrights.org/monitor/vol9_no1/art4p1.html (29.4.2009). 
65 Huntington S., Op. cit. str. 168. 
66 Staženo z www.proenglish.org/main/programs.html (11.12.2008). 
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byla dvěma federálními soudy prohlášena za protiústavní, jelikož odporovala 

Prvnímu dodatku americké federální ústavy, který garantuje svobodu projevu.  

2.3.3. Státní iniciativa 
V roce 1986 se v Kalifornii rozhodovalo o Propozici 63 nazvané English 

Language Amendment ke státní ústavě. Většina vůdčích politiků se v té době 

přiklonila k  opozici vůči této propozici, a to z obav z rozvíření strachu a 

nenávisti vůči menšinám žijícím v Kalifornii. Přesto byla ve veřejném hlasování 

schválena 73% voličů.67 Tento příklad starý přes 20 let se  od té doby opakuje 

obdobně i v dalších státech.  

Při iniciativách ve státech Arizona, Colorado a Florida zastánci 

argumentovali tím, že přijetí dodatku ke státní ústavě prohlašující angličtinu jako  

oficiální jazyk je potvrzením americké historické zkušenosti, která podpoří 

národní jednotu a stejnou příležitost. Jakou roli tedy mají státní iniciativy při 

prosazování legislativy v duchu English Only? 

 

Organizace z hnutí English Only usilující o prosazení návrhu na zrušení 

bilingvního vzdělání a vyhlášení oficiálního jazyka využívá buďto státní 

iniciativy, lidového referenda nebo dodatku ke státní ústavě. Rozdíl mezi nimi 

uvedu níže. 

Státní ústavu lze na rozdíl od federální snadno doplnit dodatkem. Buďto 

legislativním procesem schváleným obvykle dvěma třetinami hlasů, kde je 

návrh následně postoupen ke schválení voličům v lidovém referendu. Nebo jak 

povoluje sedmnáct států, může být schválen dodatek k ústavě přidáním návrhu 

na volební listinu bez účasti legislativy. 68    

Lidové referendum je možnost voličů odmítnout zákon nebo dodatek ke 

státní ústavě schválený legislativním procesem.69 

Přímou iniciativou disponuje devatenáct států. Návrh je předložen na 

volební listinu a může být přijat bez zásahu legislativy nebo guvernéra. 

Neumožňuje debatu před schválením ani ohledy na názory odborníků. Voliči 

jsou postaveni před otázku typu ano nebo ne. Nevýhodou přímé iniciativy je, že 

                                                 
67 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op.cit. Str. 546. 
68 O´Connor, Karen., Sabato, Larry J., American Government: Continuity and change. New 
York: Longman, 2000, str. 106. 
69 Ibidem. str. 120. 
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zákon může být přijat pouze na základě veřejného mínění, které bývá ovlivněno 

krátkými televizními spoty a volebními slogany.70  

Nepřímá iniciativa zahrnuje na rozdíl od přímé také politickou diskuzi, 

úvahy a úpravy. Legislativa nejdříve zváží návrh a ten může být se souhlasem 

voličů přijat. Tento typ iniciativy má jen osm států. 

 
Deborah Schildkraut  se ve své studii věnovala vlivu počtu imigrantů ve 

státě na to, zda stát přijme či nepřijme zákony prosazující oficiální jazyk.  Svými 

výpočty došla k závěru, že čím se procento lidí narozených v cizině zvětšuje, 

pravděpodobnost deklarování angličtiny jako jediný oficiální jazyk státu se 

snižuje. Tento závěr ovšem platí pouze pro státy, které nemají v ústavě institut 

přímé iniciativy, o níž mohou hlasovat přímo všichni voliči.71 

V zásadě z této studie vyplývají dva modely. Pokud stát nepovoluje 

iniciativu, šance na přijetí zákonů official English je téměř nulová, jakmile 

procento osob narozených v zahraničí dosáhne cca 7%. Naopak u států 

s přímou iniciativou je větší pravděpodobnost, že zákon official English bude 

přijat, čím více roste procento osob narozených v zahraničí. Pokud je osob 

narozených v zahraničí méně jak 3%, jsou šance na přijetí stejné u obou typů 

státu. Pokud by však byl stát bez iniciativy a osoby narozené v zahraničí by 

čítaly přes 7%, jeho šance na přijetí official English jsou stále téměř nulové. 

Z toho vyplývá, že pro hnutí English Only je nejsnadnějším způsobem na 

prosazení oficiálního jazyka na legislativní úrovni zaměřit se na státy s přímou 

iniciativou nebo na ty, co umožňují navrhnout ústavní dodatek.V 80. letech, kdy 

mnoho států přijalo rázně politiku English Only, byla podpora těchto iniciativ 

podle průzkumu veřejného mínění v roce 1986 81% pro s odůvodněním, že 

„kdokoli chce zůstat v této zemi, měl by se naučit anglicky“.72 Stejně tak se 

respondenti v kalifornském průzkumu veřejného mínění v roce 1988 vyjadřovali 

k otázce voleb, které by podle nich měly být umožněny jen lidem, jež ovládají 

anglický jazyk.73   

                                                 
70 O´Connor, Karen., Sabato, Larry J., Op.cit. .str..120. 
71 Schildkraut, Deborah J., Official English and the States: Influences on Declaring English the 
Official Language in the United States. Political Research Quarterly, červen 2001, roč. 54, č. 2, 
Str. 451. 
72 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op.cit., Str. 550. 
73 Ibidem. Str. 552. 
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Nejhladčeji byly zákony prosazující oficiální jazyk přijaty ve státech, kde 

bylo osob narozených v zahraničí kolem 3%74 a otázka jazyka zde nebyla 

problematické téma.  

Ve státech se silnější menšinou však dokázali aktivní jedinci přesvědčit 

politiky, aby nezabředli do jazykové diskuze a neodvolali bilingvní programy. 

Platí tedy, že čím více jsou imigranti a menšiny angažovaní do politiky, jak 

lokálně, tak národně, zákonodárci vyjadřují méně podpory pro legislativu, která 

by jim mohla v očích těchto voličů uškodit.75 To ovšem nepůsobí u států 

povolujících přímou iniciativu nebo návrh ústavního dodatku. 

2.3.4. Příčiny podpory restriktivní jazykové politiky 
Většina politických představitelů se v případě jazykového konfliktu 

rozhodla vyhnout tomuto kontroverznímu tématu a přenechala tak prostor 

veřejným iniciativám. Nejvyšší političtí představitelé obou hlavních stran, 

prominentní osobnosti z oblasti vzdělání, náboženství, justice, důležité 

obchodní a pracovní organizace, vůdci menšin a hlavní média hodnotila 

iniciativu na prosazení angličtiny jako jediného úředního jazyka jako 

nepotřebnou, rasistickou, rozdělující a ničivou vůči nutnému bilingvnímu 

vzdělání.76 

Ačkoli mnoho politických představitelů jako například současný prezident 

Barack Obama nebo senátor Richard Durbin's77 (D-IL) dávají od hnutí English 

Only ruce pryč, je toto téma v průzkumech veřejného mínění v zásadě 

populární. Pro širokou veřejnost zůstává angličtina symbolem národní identity a 

bez ohledu na etnický původ ji většina bere jako národní jazyk.  

Na tomto pocitu budují podporu organizace typu U.S. English, které buďto 

prosazují dodatek ke státní ústavě nebo svolávají referenda postupně, stát za 

státem. Referendum nebo zákonodárná iniciativa o legislativě official English se 

již v minulosti úspěšně konaly ve státech:  Missouri, Arizona, Alabama, Aljaška, 

Kalifornie, Colorado, Florida a Utah. Nabízí se tedy otázka, zda vůle většiny 

projevená v referendu není zneužitelná populistickými hesly a zda výsledkem 

                                                 
74 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op. cit., Str. 540. 
75 Shildkraut D., Op. cit., str. 455. 
76 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op. cit., Str. 547. 
77 President Barack Obama i senator Richard Durbin volili proti přijetí oficiálního jazyka při 
hlasování o dodatku k imigračnímu zákonu dne 18.5.2006. staženo z   
http://blogs.suntimes.com/sweet/2006/05/obama_durbin_vote_yes.html (18.4.2000). 
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není pouhý útlak menšiny, v tomto případě imigrantů.  Ukazuje se, že „proces 

prosazování iniciativ všelidovým hlasováním je prostředek, který umožňuje 

využít populistických nálad a přiklonit se ve prospěch English Only místo k elitní 

opozici“.78 Tímto způsobem může pokračovat populistická kampaň stát od státu 

a rozšířit se tak téměř po celých Spojených státech.  

2.3.5. Příznivci English Only 
Otázku, kdo patří do řad zastánců legislativy English Only, pomohl  

zodpovědět výzkum vytvořený pro organizaci US English. Projevilo se, že řady 

U.S.English tvoří "poměrně zámožní, postarší muži, konzervativci, s 

vysokoškolským vzděláním a původem ze severní Evropy.“79 To by vysvětlovalo 

značné finanční prostředky, kterými U.S.English disponuje. Mnozí příznivci 

English Only se také vyznačují předsudky vůči lidem mluvícím španělsky nebo 

jinými minoritními jazyky. Nicméně toto hnutí oslovilo daleko větší záběr lidí, 

kteří s nimi sympatizují a jsou osloveni myšlenkou utvrzení národní jednoty díky 

potvrzení jednotící role anglického jazyka. 

 

Jedním z dalších možných důvodů podpory hnutí English Only je etnický 

boj o práci, vzdělání nebo veřejné bydlení, kdy v rámci politiky pozitivní 

diskriminace může být znevýhodněna diskriminovaná většina při ucházení se o 

místo ve veřejných institucích, například ve škole, na univerzitě nebo při 

ucházení se o práci. Podobný problém může vzniknout při přidělování bytů ve 

veřejném vlastnictví.  

U mnoha lidí hraje roli také „rozladění nad cenou veřejných služeb, které 

jsou určeny jazykovým menšinám, negativní osobní zkušenosti s příslušníky 

menšin nebo obyčejný předsudek vůči skupinám, jež se fyzicky nebo kulturně 

liší od většiny“80. Tyto negativní pocity mohou vést k podpoře hnutí typu English 

Only. 

„Lidé se naučili, že není moudré vyslovovat, že cizinci jsou ve Spojených 

státech nechtění, zvláště ti z Latinské Ameriky a Asie. Takové tvrzení by bylo 

chápáno jako rasistické. Je vhodnější kritizovat nově příchozí za to, že selhali 

                                                 
78 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op. cit., Str. 535. 
79 Crawford James. Anatomy of the English Only Movement. 1997. staženo  z 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/JWCRAWFORD/anatomy.htm (23.3.2009) 
 str.17. 
80 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op. cit., Str. 549. 
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při učení angličtiny, že nejsou dost vlastenečtí, jsou neinformovanými voliči a 

pokouší se zde uchovat své vlastní hodnoty.“81 Takto mnozí příznivci English 

Only mohou vyjadřovat své v skrytu rasistické pocity přenesené do uhlazených 

frází. Hnutí English Only se navíc snaží vyvolat dojem, že jeho hlavním cílem je 

lepší integrace imigrantů a neanglicky mluvících občanů do společnosti, ale ti o 

to nemají zájem, protože „ve společnosti, která přikládá vysokou hodnotu 

etnické a rasové rozmanitosti, mají přistěhovalci silnou motivaci, aby si 

zachovali a dále pěstovali identity zděděné po předcích.“82 Což je zavádějící 

tvrzení. To, že mají zájem si uchovat jazyk a kulturu, jako to dělali i imigranti 

v minulosti, se nevylučuje s jejich zájmem integrovat se do nové společnosti.  

 

Co víc, 69% účastníků v kalifornských volbách vyjádřilo názor, že nejsou 

ochotni platit i jen 10 dolarů ročně ze svých daní, aby školy mohly dál vyučovat 

hispánské a asijské děti v jejich rodném jazyce, pokud nemají dostatečné 

znalosti angličtiny.83 

Tato fakta vedou k závěru, že mezi příznivci hnutí English převažují spíše 

antiimigrantské nálady a předsudky vůči lidem odlišného etnického původu. 

Přesto má hnutí English Only podporu i některých nových imigrantů a 

občanů s omezenou znalostí angličtiny. Důvodem je, že imigranti si jasně 

uvědomují, jak důležité je znát jazyk americké společnosti, pokud chtějí v této 

zemi uspět.  

3. Důsledky působení hnutí English Only 

3.1. Známé důsledky působení hnutí English Only 

3.1.1. Prosazení legislativy English Only 
Příklad implementace English Only na státní úrovni je prosazení Propozice 

227, které proběhlo v roce 1998 v Kalifornii a bylo schváleno 61% voličů. Tato 

Propozice „English for the the Children“ sponzorovaná Ronem Unzem (R), 

zakázala bilingvní vzdělání a používání jiného jazyka během výuky mimo 

angličtinu. Zároveň s tím byl ale jako kompenzace zaveden speciální roční 

program pro děti s omezenou znalostí angličtiny, tzv. Sheltered Immersion  

                                                 
81 Judd E., Op. cit., str. 128. 
82 Huntington S., Op. cit., str. 209. 
83 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op. cit., str. 553. 
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Tato propozice navíc vyvolala soudní žalobu organizace MALDEF84 a 

jiných občanskoprávních organizací se stížností, že propozice porušuje práva 

menšinových studentů na stejné vzdělání a že školní distrikt Los Angeles není 

připraven začít vyučovat metodou English Immersion. Do kategorie „osoby 

s omezenou znalostí anglického jazyka“ (Limited English Proficient)85 je totiž 

v Kalifornii řazeno až 25% studentů. Soud však distrikt označil za připravený 

zavést nový program. 

Také ostatní školní distrikty byly nuceny se podřídit iniciativě, která se 

nesetkala s podporou učitelů, ale přesto byla prosazena většinovou vůlí voličů. 

Dva školní distrikty v Orange County zažádaly o udělení výjimky na zachování 

některých bilingvních programů zaměřených na děti ovládající oba jazyky, tzv. 

Dual Immersion nebo obousměrné bilingvní vzdělání (two-way bilingual 

education). Tyto výjimky smějí být uděleny na základě Zákona o vzdělání, který 

garantuje flexibilitu pro alternativní školy nebo programy. Přesto mluvčí 

vedoucího veřejného vzdělání Delaina Eastena naznačil, že „Easten nese 

nelibě tyto pokusy vyhnout se novému zákonu“.86  

 

Kalifornský průzkum po zavedení Propozice 227 ukázal, že tyto děti LEP 

umístěné do programu English Immersion prokazují daleko větší mezery ve 

schopnosti mluvit anglicky nežli děti z bilingvních programů, pokud byly 

výsledky srovnány ve stejném čase.87 I přes nižší náklady se tak neprokázalo, 

že by tato varianta byla lepší pro vzdělání dětí imigrantů.  

„Politika nucené asimilace, která se pokouší z veřejných škol vymýtit 

bilingvismus, tak jako to dělá kalifornská Propozice 227 a arizonská Propozice 

203, vytváří pouze vzdor a nelibost etnických komunit, což má za následek 

větší segregaci a stáhnutí se do sebe. To ještě více ztěžuje přijetí nové 

kultury.“88  Ačkoli je tedy jedním z hlavních záměrů ředitele U.S.English, Mauro 

Mujici odstranit „jazykovou izolaci neanglicky mluvících lidí“ a podpořit možnost 

imigrantů si osvojit anglický jazyk a pomoci tak lepší asimilaci, účinek 

                                                 
84 Mexican American Legal Defence and Educational Fund 
85 Limited English Proficiency = LEP 
86 “11th-Hour Lawsuit Filed Against Prop. 227” staženo z 
http://articles.latimes.com/1998/jul/31/local/me-8821 (26.4.2009). 
87 Thompson S., Op. cit., str. 5. 
88 Mora Jill K., Debunking English Only Ideology: Bilingual Educators are not the Enemy. 
Staženo z http://coe.sdsu.edu/people/jmora/Prop227/EngOnly.htm,  str. 5. (2.4.2009). 
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zavedených politik se projevuje přesně opačně. Jazykové menšiny jsou 

rozladěny a jak začíná vyplývat z výzkumů, neprokazuje se, že by program 

English Immersion byl pro děti výhodnější.  

Přikláním se k závěru profesora Keni Hakuta z university ve Stanfordu, 

který na základě výzkumu tvrdí, že ačkoli „program English Immersion 

v současné chvíli zvítězil nad bilingvním vzděláním, je potřeba říci, že vzdělání 

prosazované hnutím English Only neprokázalo, že by bylo přínosnější než 

bilingvní vzdělání a omezení a překážky kladené na rodičovské právo mít 

možnost zvolit si pro děti bilingvní vzdělání, tak nejsou ospravedlněny.89  

3.1.2. Exekutivní nařízení 13166 prezidenta Clintona 
V roce 2000 došlo k dalšímu významnému posunu v oblasti jazykové 

politiky a to zavedením „Exekutivního nařízení 13166: zlepšení přístupu 

ke službám pro lidi s omezenou znalostí anglického jazyka“, které podepsal 

prezident William J. Clinton. Toto nařízení vyžaduje, aby vládní instituce 

přezkoumaly služby, které poskytují lidem s omezenou znalostí angličtiny (LEP) 

a snažily se identifikovat, zda je potřeba zlepšit poskytování služeb pro tyto lidi. 

Účelem nařízení bylo zajistit, aby vládní instituce vyvíjely a zaváděly systém pro 

poskytování služeb občanům s omezenou znalostí angličtiny a zlepšovaly tak 

jejich přístup k informacím.90 Ministerstvo spravedlnosti vydalo v návaznosti na 

toto nařízení dokument „posílení Článku VI Zákona o občanských právech 

z roku 1964 – diskriminace vůči lidem s LEP“. Tato tzv. LEP směrnice udává 

standardy, které příjemci federální finanční pomoci, tedy veřejné instituce, musí 

splňovat, aby měli zajištěno, že programy a aktivity poskytované v angličtině 

jsou dostupné i pro osoby v kategorii LEP, a tak nediskriminují na bázi 

národnostního původu porušením článku VI  Zákazu diskriminace dle 

národnostního původu.91 

Ve stručnosti tento zákon říká, že instituce využívající federální dotace 

musí zajistit přístup k jejich programům lidem, kteří jsou následkem svého 

národnostního původu omezeni ve své znalosti angličtiny.  

                                                 
89 Mora J., Op. cit., str. 8. 
90 Executive Order 133166: Improving Access to Services for Persons with Limited English 
Proficiency. staženo z Civil Rights Division - Department of Justice. 
http://www.usdoj.gov/crt/cor/13166.php (16.2.2009) 
91 Ibidem. 
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Exekutivní nařízení 13166 si lze vyložit jako snahu federální vlády vyjít 

vstříc jazykovým menšinám, jejichž život začal být komplikován rozhodnutím 

v té době již pětadvaceti států přijmout politiku English Only na prosazení 

oficiálního jazyka. „Deklarace na přijetí oficiálního jazyka se liší stát od státu. 

Některé obsahují pouze prohlášení, že angličtina je oficiálním jazykem státu, 

jiné jsou více rozpracované a zahrnují i posílení těchto prohlášení.“92 Například 

ve státě Arizona, kde byla prosazena Propozice 103, je v dodatku k ústavě 

stanoveno: „Chránit a podpořit roli angličtiny zahrnuje: vyhnout  se oficiálnímu 

jednání, která ignorují nebo podceňují roli angličtiny jako jazyku vlády a 

poskytovat služby, programy, publikace, dokumenty a materiály v co největší 

míře v anglickém jazyce.“ Zároveň uvádí, že „nebrání úředníkům při výkonu 

služby, aby komunikovali neoficiálně v jiném jazyce s další osobou, ale pouze 

pokud oficiální služby jsou projednávány v angličtině.“93 Právě proti takovýmto 

ustanovením bylo přijato exekutivní nařízení, aby byl dál zachován přístup 

k vládě a vládou podporovaným institucím pro osoby s omezenou znalostí 

angličtiny. Jak uvedl James Crawford: „Pokud vláda nabídne imigrantům 

bilingvní služby, povyšuje tím status jazykových menšin. To nasvědčuje tomu, 

že imigranti se nemusejí vzdát svého kulturního dědictví, aby se mohli stát 

Američany nebo aby jim byl umožněn přístup k demokratickým institucím.“94 To 

znamená, že federální vláda je ochotna pomoci imigrantům integrovat se do 

společnosti a vyjít jim vstříc v přístupu k vládě a jejím institucím. 

 

 Exekutivní nařízení prezidenta Spojených států amerických se třicet dní 

po vydání stává zákonem. Zrušeno nebo změněno může být pouze jiným 

exekutivním nařízením nebo pokud by Kongres přijal zákon, který by ho rušil 

nebo měnil.95 Exekutivní nařízení je vykládáno následujícím způsobem: „Pokud 

je instituce ve státě nebo oblasti s legislativou English-only, musí se přizpůsobit 

lokálním zákonům, ale nemůže být nucena porušit Článek VI o zákazu 

                                                 
92 Staženo z https://www.policyarchive.org/bitstream/handle/10207/257/95-
1054_19970401.pdf?sequence=1 (3.3.2009). 
93 Staženo z http://usenglish.org/view/339 (20.10.2008). 
94 Crawford J., Op. cit., str.19. 
95 Staženo z http://usgovinfo.about.com/library/weekly/aa121897.htm (5.5.2009) 
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diskriminace z důvodu odpovědnosti vůči federálním antidiskriminačním 

zákonům.“ 96   

Pokud se tedy exekutivní nařízení stává federálním zákonem, je 

nadřazeno zákonu státu, například tedy i dodatku k arizonské ústavě, které 

obsahuje opatření na posílení role anglického jazyka. Avšak pouze v případě, 

že daná instituce přijímá dotace od federální vlády nebo je federální institucí. 

 

Tyto vstřícné kroky vlády vůči příslušníkům jazykových menšin však 

vyvolaly reakci a odpor organizací podporujících legislativu English-Only. Podle  

vyjádření organizace ProEnglish se vláda vydáním Exekutivního nařízení 13166 

stává „oficiálně multilingvní a požaduje, aby jakákoli federální instituce, která 

dostává federální peníze, poskytovala příjemcům služby v jakémkoli jazyce.“97 

Nejde však nahodile o všechny jazyky. Jedná se spíše o to, aby federální 

instituce nebo instituce přijímající federální dotace zhodnotily kroky, které by 

vedly k rozumnému přístupu k informacím pro osoby LEP, se kterými se tyto 

instituce dostávají do častého kontaktu. Rozhoduje zde počet osob LEP v dané 

oblasti, které mají nárok na tyto služby, jak často se tito lidé dostanou do 

kontaktu s poskytovaným programem,  důležitost služeb a také možnosti, které 

má daná instituce k dispozici.98 Všechny dokumenty se tedy nepřekládají do 

všech jazyků, jak mylně naznačuje organizace ProEnglish. 

 ProEnglish argumentuje, že: „díky vládní politice, která podporuje diverzitu 

a nutí tak vládní agentury operovat v mnoha jazycích, vzniká stále rostoucí nižší 

třída, která je uvězněna v jazykovém ghetu.“ Ani tento argument není podložen 

žádnými fakty, naopak umožnění přístupu k vládě a k možnostem, které nová 

společnost nabízí, ukazuje imigrantům a občanům LEP cestu, jak se mohou 

zapojit do fungování společnosti.   

 

V reakci na zavedení tohoto nařízení začaly legislativní snahy o jeho 

ukončení s podporou organizací English Only. Například při senátním 

projednávání imigrační reformy v roce 2006 byl předložen pozměňovací návrh 

na omezení “multilingvních vládních programů”. Kritici návrhu se však obávali, 

                                                 
96 Staženo z http://www.lep.gov/13166/lepqa.htm (18.4.2009). 
97 Staženo z http://www.proenglish.org/issues/13166/13166.html (13.4.2009). 
98 Staženo z http://www.lep.gov/13166/lepqa.htm (18.4.2009). 
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že takovéto opatření povede ke snížení bilingvních služeb ve vládních 

institucích, což bude mít za následek diskriminaci lidí s omezenými znalostmi 

angličtiny a přeruší pomoc v komunitách s vysokým počtem imigrantů.99 

Imigrační reforma ale nakonec přijata nebyla.  

ProEnglish poukazuje na zneužití moci, která nebyla na exekutivu nikdy 

delegovaná. „Když Kongres psal Zákon o občanských právech z roku 1964, 

jazyk nebyl chápán jako důvod diskriminace.“100 V tomto tvrzení se opírají o 

rozhodnutí soudů, které několikrát zamítly pokus srovnat užívání jazyka 

s diskriminací. Z toho důvodu usiluje o odvolání exekutivního nařízení.  

3.1.3. Vznik hnutí English Plus 
V reakci na hnutí English Only se v roce 1987 zformovala koalice, která 

založila informační centrálu s názvem English Plus (English Plus Information 

Clearinghouse)101, do které je zapojeno více než 50 občanskoprávních a 

vzdělávacích organizací. Ty se snaží podpořit alternativu k hnutí English Only. 

Ve svém zakládajícím dokumentu uvádí: „Všichni členové naší společnosti 

by měli mít možnost získat dobrou znalost angličtiny a také dobrou znalost 

dalšího jazyka. Z toho důvodu je potřeba rozšířit poskytování služeb a 

programů, kde by se vyučovalo anglicky.“102 Zároveň podporují bilingvní výuku 

a bilingvní služby, které slouží jako most pro jazykové menšiny, které nemají 

dostatečnou znalost angličtiny.  

English Plus odmítá rozdělující politiku hnutí English Only a věří, že 

„služby v jiných jazycích by měly být dostupné, aby byl zajištěn stejný přístup 

k důležitým institucím, vzdělání, volbám a jiným právům a možnostem 

garantovaným všem členům společnosti“103.  

Legislativu propagovanou hnutím English Only odsuzuje, protože podle 

hnutí English Plus: „porušuje ústavní práva, snižuje působení federálních 

zaměstnanců, kteří musejí používat při své práci jiný jazyk nežli angličtinu a 

snaží se posílit zásahy vlády do soukromé sféry a obchodu, což může zapříčit 

společenskou rozpolcenost.“ 
                                                 
99 Staženo z 
http://www.nytimes.com/2006/05/19/washington/19immig.html?_r=1&scp=3&sq=multilingual%2
0government&st=cse (18.4.2009) 
100 Staženo z www.proenglish.org/issues/13166/13166.html (13.4.2009).  
101 EPIC 
102 Staženo z http://www.massenglishplus.org/mep/engplus.html (15.3.2009). 
103 Ibidem. 
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Jediný bod, ve kterém se s hnutím English Only shodují je, že „znalost 

angličtiny je nezbytná a že příležitost se ji naučit musí být poskytnuta všem 

obyvatelům Spojených států.“104  

Touto iniciativou se hnutí English Plus snaží dát společnosti najevo, že 

existuje i odlišný přístup k jazykové politice a integraci imigrantů, než jak to 

interpretuje hnutí English Only. 

3.1.4. Jak se žije imigrantům ve státech s legislativou English Only? 
Obyvatelé států, ve kterých byla přijata legislativa o oficiálním jazyku 

pravděpodobně podlehli tvrzení English Only, že je potřeba „posílit společné 

pouto – anglický jazyk a vyslat tak novým imigrantům jasný signál: 

„Očekáváme, že jako první krok ke své asimilaci se naučí anglicky.“105 

  Například stát Arizona, jak již bylo zmíněno, přijal legislativu English Only, 

která má podle jejích proponentů, „povzbudit imigranty, aby se naučili anglicky“. 

Současně se ale pokouší snížit dotace na vzdělávání pro dospělé, ačkoli 

vzdělávacích kurzů angličtiny je ve státě takový nedostatek, že zájemci musejí 

čekat v některých případech i rok a půl, aby je mohli navštěvovat. Takto dlouhé 

čekací listiny snižují schopnost imigranta získat práci a šanci, aby mohl pomoci 

svým dětem se školou. 106 

Ovšem imigranti i osoby s omezenou znalostí angličtiny mají snahu 

integrovat se do společnosti, ale ne vždy je jim to umožněno. Jak připomíná 

hnutí English Plus, „imigranti a LEP osoby vidí jako hlavní bariéru nedostatek 

příležitostí, kde se jazyk naučit spíše než nedostatek motivace“.107 To dokládá i  

ředitelka výukového centra v Arizoně, když tvrdí: „Je snadné žít v Arizoně 

pouze se znalostí španělštiny, ale pokud chce člověk opravdu uspět, potřebuje 

angličtinu a to si imigranti i osoby LEP dobře uvědomují.“108 Je li tedy 

opravdovým cílem hnutí English Only „lepší integrace a zamezení izolovaných 

                                                 
104 Leweling Vickey. Official English and English Plus. ERIC Clearinghouse on Languages and 
Linguistics. Staženo z 
www.eric.ed.gov/ERICDocs/date/ericdoc2sql/content_storage_01/00019b/80/16/7f/pdf. 
(17.3.2009) str.3. 
105 Staženo z www.proenglish.org/issues/13166/13166.html (13.4.2009). 
106 “Immigrants Jam English Classes”  staženo z 
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/0726english.html (24.4.2009). 
107 Leweling V., Op. cit. str. 5.  
108 “Immigrants Jam English Classes”  staženo z 
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/0726english.html (24.4.2009). 
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subkultur“ mělo by zaměřit svou pozornost na vytváření příležitostí ke vzdělání 

pro tyto lidi, spíše než se je pokusit odříznout od vládních služeb, jelikož 

podpora integrace zde patrně selhává.  

3.2. Možné důsledky působení hnutí English Only 

3.2.1. Pokračování prosazování legislativy English Only na státní 
úrovni 

Dalším státem, ve kterém se v nejbližší době bude konat veřejné 

referendum o přijetí zákona o oficiálním jazyku, bude v roce 2010 Oklahoma. 

Stát, který má podle US Census pouze 3.8% populace narozené v zahraničí109, 

a kde se podle průzkumů veřejného mínění 86% občanů přiklání k uzákonění 

angličtiny na jediný oficiální jazyk.110 Šance na přijetí jsou tedy značné, jelikož 

stát Oklahoma povoluje přímou iniciativu i veřejné referendum, které patří 

k silným nástrojům hnutí English Only. Opět se bude jednat o iniciativu, která 

požaduje, aby „oficiální jednání byla vedena v angličtině a deklarovala by, že 

stát nemůže být nucen poskytovat multilingvní služby, pokud tak nenařizuje 

federální právo“111. I přes toto opatření by Clintonovo Exekutivní nařízení 13166 

zůstalo v platnosti, protože federální zákon má přednost před zákonem 

státu.Vše tedy nasvědčuje tomu, že hnutí English Only nachází v posledních 

letech stále širší podporu  a nezadržitelně se šíří dál.  

3.2.2. Možné dopady ústavního dodatku official English nebo 
federálního zákona 

Podíváme-li se do americké historie, ani „otcové zakladatelé nepovažovali 

za nutné zakotvit jazyk do americké ústavy, spíše upřednostňovali jako pojítko 

Američanů ideu souhlasu s demokratickými principy nežli důraz na etnicitu“.112  

Ačkoli v současné době již hnutí English Only upustilo od snah o 

uzákonění ústavního dodatku, stále usiluje o prosazení na federální úrovni. 

Nelze tedy nezmínit eventuální dopad přijetí takového zákona. A i když se 

neprojednává na poli Kongresu, mnoho států přijímá dodatky ke státním 

                                                 
109 Z anglického originálu Foreign-born persons. Osoby narozené vzahraničí zahrnují dočasné I 
trvalé imigranty. 
110 “In a survey of 318 likely voters Oklahoma City-based SoonerPoll.com”  staženo z 
http://www.tulsaworld.com/news/article.aspx?subjectid=298&articleid=20090504_298_0_OKLA
HO657577 (9.5.2009). 
111 staženo z http://www.us-english.org/view/656 (5.5.2009). 
112 Crawford J., Op. cit., str. 3. 
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ústavám podle tohoto vzoru. Pravomoci z toho plynoucí ale nemají takovou 

účinnost jako federální zákon, protože mají platnost pouze na lokální úrovni a 

stále musejí být v souladu s federálním právem.  

Charles V. Dale, zástupce amerických právních odborů z Congressional 

Research Service of the Library of Congress analyzoval dopad vágní formulace 

dodatku k ústavě, kterou v podobném znění můžeme nalézt dodnes v návrzích 

na deklarování oficiálního jazyka na federální úrovni. 

Formulace „deklarování angličtiny jako oficiální jazyk“ nemá podle Dalea 

žádný právní efekt. Ovšem pokud je tato deklarace doplněna článkem, který 

„Kongesu uděluje moc posílit zákon, deklarující angličtinu jako oficiální jazyk 

USA, vhodnou legislativou“113, Dale varuje před značnými pravomocemi, které 

by byly takto formulovaným textem na legislativu přeneseny. Kongres by tak 

mohl nejen omezit bilingvní vzdělání, zrušit bilingvní volební lístky ale i omezit 

služby pro osoby LEP s plošnou platností pro všechny americké státy.  

Teprve s přijetím federálního zákona by se život osob LEP mohl opravdu 

ztížit. Oponenti official English se domnívají, že uzákonění nadřazeného statutu 

angličtiny do americké ústavy nebo do federálních zákonů by znamenalo, že 

jazykové minority jsou v Americe méněcenné a nechtěné. Tím by bylo ohroženo 

nejen pokračování bilingvních programů, ale i americký závazek k toleranci a 

rovnoprávnosti.114 

Do té doby jsou částečně chráněni federálním právem a ústavou 

Spojených států, především prvním dodatkem o svobodě projevu a čtrnáctým 

dodatkem o zákazu diskriminace na základě národnostního původu. 

3.2.3. Má bilingvní vzdělání šanci zůstat zachováno i v 21. století? 
V rámci Evropské unie se již v dnešní době předpokládá, že každý občan 

ovládá alespoň dva jazyky, svůj rodný jazyk a jeden další. Dětem vyrůstajícím 

v bilingvních rodinách většina z nás spíše závidí, protože druhý jazyk ovládají 

již od dětství a nemusejí ho pracně studovat. English Only však před 

nebezpečím bilingvismu a zvláště před bilingvním vzděláváním varuje, což zde 

v Evropě může působit spíše jako paradox. 

                                                 
113 Judd E., Op. cit., str. 125. 
114 Citrin. J., Reingold B., Walter E., Green D.P., Op. cit., str. 539. 
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Neotřelý úhel pohledu přinesl do debaty, zda ukončit bilingvní programy, 

současný prezident Barack Obama během své předvolební kampaně: „Místo 

obav, zda se imigranti naučí anglicky, což oni se naučí, ujistěte se, že Vaše dítě 

umí španělsky . . . . měli byste přemýšlet, jak se postarat o to, aby Vaše dítě 

bylo bilingvní. Každé dítě by mělo znát více jazyků nežli jen svůj rodný.“115 

Ačkoli po přednesení této myšlenky došlo k mnoha mylným interpretacím, 

zvláště ze strany příznivců English Only, kteří okamžitě začali bít na poplach, 

nezdá se být zavádějící tím, že by naznačovala jednoznačnou podporu 

jazykovým menšinám na úkor většinových Američanů. Spíše vyzývá 

k přehodnocení přístupu k tomuto tématu. Toto stanovisko podpořil i Bret 

Lovejoy, výkonný ředitel z American Council on the Teaching of Foreign 

Languages, která zastupuje přibližně 11,000 učitelů cizích jazyků po celé zemi. 

Řekl: „Mnoho Američanů si myslí, že nepotřebují znát jiný jazyk a to je v 

dnešním světě nebezpečná myšlenka.”116  

Znalost alespoň dvou světových jazyků je nepopiratelnou konkurenční 

výhodou ve světě, který se v důsledku globalizace značně zmenšil. To je jedním 

z důvodů, proč se stále více Hispánců rozhodne uchovat své bilingvní znalosti 

kvůli rodinným a ekonomickým vazbám k rodné zemi, tak i kvůli výhodám, které 

skýtá být bilingvní.117  

Domnívám se, že jednotící role anglického jazyka v USA by měla být 

uchována již s ohledem na fungování státu. Pokud by federální vláda, která 

podle svých kroků hnutí English Only nepodporuje, měla v úmyslu snížit dopad 

tohoto hnutí v zemi, měla by lidem s omezenou znalostí angličtiny poskytnout 

lepší příležitost získat vzdělání v anglickém jazyce. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
115Rohter Larry. “The Candidates Speak Off the Cuff, and Trouble Quickly Follows”. NY Times. 
Staženo z 
http://www.nytimes.com/2008/07/11/us/politics/11checkpoint.html?_r=1&scp=1&sq=%22official
%20english%22&st=cse (3.3.2009). 
116 Ibidem. 
117 Mora J., Op. cit. Str.2. 
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Závěr 
Cílem této práce byla snaha zjistit, zda může uzákonění oficiálního jazyka 

a ukončení vládních služeb poskytovaných v jiném jazyce nežli anglickém, 

včetně ukončení bilingvního vzdělání, podpořit úspěšnou integraci (v kontextu 

dobré znalosti anglického jazyka) imigrantů a osob s omezenou znalostí 

anglického  jazyka (LEP)118 do americké společnosti, jak propaguje hnutí 

English Only.  

 

Zde je nutné rozlišit dopady legislativy na integraci imigrantů, kterou již 

hnutí dokázalo prosadit na státní úrovni a možných dopadů, které by se mohly 

projevit, pokud by byla legislativa uzákoněna na úrovni federální. 

 

Pokud vezmeme v úvahu již prosazenou legislativu v duchu English Only, 

je nutné zmínit, že její znění se liší stát od státu. Tam, kde byla uzákoněna 

pouze deklarace angličtiny jako oficiálního jazyka státu, je dopad i význam 

spíše symbolický a osob LEP se téměř nedotýká.  

Zaměříme-li se však na státy jako například Arizona nebo Kalifornie, kde 

byla přijata i opatření posilující deklaraci oficiálního jazyka, jako omezení či 

ukončení bilingvního vzdělání a ukončení vládních bilingvních služeb a jejich 

nahrazení poskytováním služeb, programů, publikací, dokumentů a ostatních 

materiálů pouze v angličtině, dopad na osoby LEP je již značný.  

Co se týče ukončení bilingvních programů, které byly zavedeny jako 

pomoc dětem imigrantů integrovat se do společnosti ve snaze plynule navázat 

na již získané vědomosti, byly tyto děti přesunuty do programu English 

Immersion určeného maximálně na 2 roky, kde je povolena výuka pouze 

v anglickém jazyce. Neprokázalo se však, že by tato výuka byla přínosnější, 

protože děti v programu Immersion vykazují větší mezery ve vzdělání. To 

vysvětluje snahu některých školních okrsků pokračovat v bilingvním vzdělání 

zažádáním o udělení výjimky. Přejdeme-li k dopadu této legislativy na dospělé 

osoby LEP, zjistíme, že mnozí z nich ztratili přístup k vládním informacím a 

službám. Pokud dané státy současně s touto legislativou nepodpořily posílení 

možnosti výuky pro dospělé LEP, k rychlejšímu osvojení angličtiny zřejmě 

                                                 
118 „LEP“ z anglického originálu Limited English Proficiency  
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nedojde. Na druhou stranu jsou tyto osoby LEP stále „chráněny“ Exekutivním 

nařízením 13166 prezidenta Clintona, které umožňuje jejich přístup 

k federálním institucím a k federálně podporovaným programům i pokud jsou ve 

státě s legislativou v duchu English Only.  

 

Budeme-li se zabývat možným dopadem, který by mělo uzákonění 

legislativy v duchu English Only na federální úrovni, zjistíme, že jeho vliv na 

osoby LEP by byl nezanedbatelný. Uzákonění angličtiny jako oficiální jazyk by 

se na první pohled mohlo zdát být pouze symbolickým gestem ve státě, kde je 

de-facto státním jazykem. Jelikož je ale tato legislativa úzce spojena  

s ukončením poskytování bilingvních služeb ve veřejných službách a institucích,  

ukazuje se, že program, který prosazuje hnutí English Only by nevedl k lepší 

integraci, ba naopak spíše k odříznutí osob s omezenou znalostí anglického 

jazyka od služeb a informací, které jim vláda doposud poskytuje. Tím spíše by 

mohlo dojít ke vzniku izolovaných jazykových enkláv, před kterými hnutí English 

Only paradoxně varuje.   

Navíc plošné ukončení bilingvního vzdělání by vytvořilo značně neflexibilní 

vzdělávací systém pro děti LEP, který by neumožňoval přihlédnutí k názoru 

učitelů těchto dětí ani k rozhodnutí rodičů.  

 

Závěrem bych ráda shrnula oba případy, ve kterých se ukazuje, že 

program hnutí English Only nemá pozitivní vliv na lepší integraci imigrantů nebo 

na jejich rychlejší osvojení anglického jazyka. Domnívám se, že pokud by 

federální vláda měla zájem oslabit legislativu hnutí English Only, která je ve v 

mnoha případech prosazena pomocí přímých iniciativ, jež jsou snadno 

zneužitelné populistickými kampaněmi, měla by se za prvé pokusit lidem 

s omezenou znalostí anglického jazyka poskytnout lepší příležitost získat 

vzdělání v tomto jazyce. To by mohlo snížit počet příznivců hnutí English Only, 

kteří se cítí ohroženi přílivem imigrace z Latinské Ameriky a Asie. A za druhé by 

se mohla větší podporou výuky dalších cizích jazyků zasadit, aby se na 

bilingvní vzdělání začalo pohlížet spíše jako na výhodu nežli jako na hrozbu.   

 

 

 



 42 

Použitá literatura 
 

Knihy:  

 

Huntington S. Kam kráčíš, Ameriko?. Praha: Rybka Publisher, 2005. 

 

Joppke C. Immigration and the Nation-State. Oxford: Oxford University Press, 1999.  

 

Kymlicka Will, Patten Alan. Language Rights and Political Theory. Oxford: Oxford University 

Press, 2003. 

 

O´Connor, Karen., Sabato, Larry J., American Government: Continuity and change. New York: 

Longman, 2000. 

 

Odborné články: 

 

Judd Elliot L. The English Language Amendment: A Case Study on Language and Politics. 

Tesol Quarterly, březen 1987, roč. 21, č. 1.  

 

Citrin. Jack, Reingold Beth, Walters Evelyn, Green Donald P. The „Official English“ Movement 

and the Symbolic Politics of Language in the United States. The Western Political Quarterly, 

září 1990, roč. 43, č. 3.  

 

Mujica, Mauro E. Why the U.S. Needs an Official Language. The World and I, prosinec 2003, 

roč. 18, č. 12. 

 

Chavez Linda. One Nation, One Common Language. Reader´s Digest, srpen 1995, roč. 147, č. 

880. 

 

Schildkraut, Deborah J., Official English and the States: Influences on Declaring English the 

Official Language in the United States. Political Research Quarterly, červen 2001, roč. 54, č. 2. 

 

Crawford James. Anatomy of the English Only Movement. 1997. Dostupné z 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/JWCRAWFORD/anatomy.htm 

 

 

Leweling Vickey. Official English and English Plus. ERIC Clearinghouse on Languages and 

Linguistics. Dostupné z 

www.eric.ed.gov/ERICDocs/date/ericdoc2sql/content_storage_01/00019b/80/16/7f/pdf 

 



 43 

Mora Jill K., Debunking English Only Ideology: Bilingual Educators are not the Enemy. 

Dostupné z http://coe.sdsu.edu/people/jmora/Prop227/EngOnly.htm 

 

Thompson Sherry. English Only Movement. Research Starters Education: English Only 

Movement, 2008. str. 2. Dostupné z 

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e0h&AN=29964443&site=ehost-live 

 

Ovando Carlos J. Bilingual Education in the United States: Historical Development and Current 

Issues. Bilingual Research Journal, jaro 2003. Dostupné z  

www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=EJ666800. 

 

Crawford James. Surviving the English Only Assault. (řeč přednesená na Michigan teachers of 

English to Speaker sof Other Languages). Michigan. 1996. Dostupné z 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/JWCRAWFORD/surviving.htm 

 

Internetové zdroje: 

 

www.us-english.org/ 

www.proenglish.org  

www.englishfirst.org 

www.massenglishplus.org 

www.civilrights.org 

www.lep.gov 

www.usdoj.gov 

www.usgovinfo.about.com/library 

www.policyarchive.org 

www.latimes.com 

www.nytimes.com 

www.suntimes.com 

www.azcentral.com 

www.tulsaworld.com 

www.usc.edu/dept/education/CMMR/PolicyPDF/NEAbilingual.pdf 

 

 

 

 



 44 

 
 
 
 

 


