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Anotace 

Bakalářská práce „Sociální a politické dopady legislativy New Deal“ se 

zaměřuje na období prvního New Deal a důsledky legislativy, která byla v té době 

přijatá. Práce sleduje výsledky New Deal ve dvou hospodářských sektorech, ve kterých 

bylo ve 30. letech zaměstnáno nejvíce lidí a které byly těžce zasažené krizí, tedy 

zemědělství a průmysl. V případě obou se práce zaměřuje nejdříve na legislativu 

samotnou, její principy a její nedostatky a poté analyzuje výsledky konkrétních zákonů 

a jejich dopady na obyvatele zaměstnané ve zmíněných sektorech.  Dále práce zahrnuje 

hodnocení sociálních a politických dopadů legislativy New Deal na dvě skupiny v rámci 

americké společnosti, Afroameričany a ženy.  Práce zkoumá jejich postavení ve          

30. letech a analyzuje význam programů New Deal pro tyto skupiny. Práce je zaměřená 

především na nepřímé důsledky New Deal jako je zlepšení organizace těchto skupin, 

posilování jejich identity a následná emancipace. Dále práce hodnotí význam 30. let pro 

poválečný vývoj obou skupin.  

Závěrem analýzy důsledků je, že jednotlivé legislativní kroky prvního New Deal 

nelze zhodnotit jednoznačně jako pozitivní nebo negativní, jednotlivé zákony totiž měly 

velmi kontroverzní ekonomické a sociální důsledky, a to přímé i nepřímé. Politiku 

prvního New Deal je nutné vnímat především jako posun ve vztahu americké vlády ke 

společnosti a přijetí zodpovědnosti za sociální a ekonomickou situaci obyvatel. 
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Annotation 

This Bachelor Thesis entitled „Social and Political Consequences of the New 

Deal legislature“explores the period of the First New Deal and the consequences of the 

legislature passed during that period. This thesis examines results of New Deal in two 

sectors of American economy, agriculture and industry. These two sectors involved the 

largest numbers of people and were deeply affected by the Great Depression. This thesis 

is focused in both cases on the legislature itself, its principles and its controversies. 

Then it analyses the results of certain acts and their consequence on people working in 

both sectors. Furthermore, the thesis includes analyses of social and political effect on 

two social groups within American society, African Americans and women. The thesis 

explores their situation in the 1930’s and analyses the significance of New Deal for 

them. It is aimed at the evaluation of secondary consequences of the New Deal 

legislature on these two groups, it focuses on the development of their collective 

identity and following emancipation. 

This analysis concludes that it is not possible to assess the steps of the First New 

Deal. All act had specific social and economic outcomes, often controversial, but the it 

is important to see the First New Deal as a significant shift in the relationship between 

the government and the society and as acceptation of the government’s responsibility 

for social and economic security of its citizens.  
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Úvod 

 

Americká společnost prodělala v průběhu dvacátého století dramatické změny. 

Velká hospodářská krize a New Deal jako reakce na ni zásadně ovlivnily vztah mezi 

americkou vládou a americkou společností na další desetiletí. Toto období je z hlediska 

americké sociální historie naprosto klíčové a porozumění vývoji ve 30. letech 20. století 

je základní pro studium poválečného vývoje americké společnosti. New Deal znamenal 

mnohem více než jen reakci na ekonomickou krizi, vycházel z dlouhé tradice 

amerického progresivismu a měl za cíl nejen stabilizovat americké hospodářství, ale 

také společnost. Rétorika New Deal a atmosféra sociální změny byla impulsem pro další 

změny v americké společnosti a reminiscence na toto období panují ve Spojených 

státech dodnes. New Deal měl ale také symbolický politický význam. V době, kdy se 

v Evropě dostávaly k moci extremní síly těžící z radikalizace společnosti, vláda 

Spojených států reagovala na ekonomickou krizi podle zásad demokracie a posilováním 

občanských práv. Legislativa prvního období New Deal byla spíše zaměřena na 

stabilizaci ekonomického systému než na řešení konkrétních sociálních důsledků krize    

a bezprostředně nepřinesla žádné zásadní zlepšení životní úrovně, přesto ale měla 

dlouhodobé pozitivní dopady. První ani druhý New Deal sice nevyřešily ekonomickou 

krizi, pomohly ale stabilizovat americkou ekonomiku. 

Toto téma získalo na významu a aktuálnosti také díky současné globální 

ekonomické a finanční krizi. Studium New Deal, jeho intelektuálních východisek          

a ekonomických a politických cílů nám může poskytnout možnost lépe pochopit 

opatření přijímaná v současné době nejen americkou, ale i dalšími vládami ve světě,       

a vytvořit si názor na ně. Je také nutné si uvědomit, že New Deal položil základy 
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opatřením regulujícím finanční sektor  a že mnohá z nich jsou dokonce v platnosti ve 

Spojených státech dodnes. 

První kapitola mojí práce se věnuje analýze role Franklina D. Roosevelta při 

tvorbě politiky New Deal, definuji základní pojmy, se kterými budu pracovat,                

a především se pokusím nastínit hospodářskou a sociální situaci ve Spojených státech 

v době nástupu Franklina D. Roosevelta do úřadu. Druhá kapitola se zabývá důsledky 

legislativy New Deal pro zemědělský sektor a lidi, kteří v něm byli zaměstnaní. Třetí 

kapitolu věnuji výhradně situaci v americkém průmyslu a zákonu National Industrial 

Recovery Act. V případě obou kapitol vždy nejprve představím situaci ve 30. letech, 

poté konkrétní zákony New Deal a nakonec se pokusím zhodnotit politické, sociální       

a ekonomické důsledky pro skupiny obyvatel v daných sektorech. Poslední dvě kapitoly 

jsou věnovány situaci dvou sociálních skupin v americké společnosti, ženám                  

a Afroameričanům, a důsledkům legislativy New Deal pro jejich situaci. V americké 

společnosti samozřejmě existuje celá řada sociálních skupin, na kterých by se daly 

sledovat dopady New Deal, nicméně právě pro tyto dvě měl New Deal klíčový význam 

z hlediska vývoje po druhé světové válce.  

Vzhledem k povaze tématu jsou všechny zdroje použité v mojí práci 

v anglickém jazyce, v českém jazyce jich není ani tolik dostupných. Dvě nejdůležitější 

publikace, které jsem použila, jsou Freedom From Fear: The American People in the 

Great Depression od Davida M. Kennedyho a The New Deal: The Depression Years, 

1933 – 1940 od Anthonyho J. Badgera. Obě tyto publikace poskytují detailní přehled 

vývoje ve Spojených státech ve 20. a 30. letech 20. století. V případě prvně zmíněné 

knihy se jedná o pravděpodobně nejobsáhlejší publikaci, která o problematice New Deal 

byla napsána. Velmi přínosný byl také sborník The New Deal: Analysis and 

Interpretations, který editoval Alonzo L. Hamby a který obsahuje kritické eseje od 
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autorů jako je Arthur M. Schlesinger Jr. nebo Richard S. Kirkendall.  Tato kniha 

obsahuje často protichůdné interpretace různých problémů New Deal, a umožňuje tak 

čtenáři pochopit kontroverzní charakter New Deal. Velmi dobrou analýzu období 30. let 

poskytuje také kniha The FDR Years: On Roosevelt and His Legacy od Williama 

Leuchtenburga. Poněkud alternativní pohled na období New Deal nabízí The Twentieth 

Century: A People’s History od Howarda Zinna, který se soustředí především na situaci 

méně privilegovaných vrstev. Sborník Williama H. Chafeho The Achievement of 

American Liberalism: The New Deal and Its Legacies pak nabízí pohled na New Deal 

jako na etapu, která ovlivnila vývoj americké společnosti na dalších padesát let. 

Mimo zmíněné literatury jsem také ve velké míře používala konkrétní zákony, 

dobové projevy politiků, zprávy novinářů a korespondenci. Originální znění zákonů 

bylo ve většině případů dostupné na webových stránkách Kongresu Spojených států      

a jako zdroj dobových dokumentů jsem použila knihy z řady Major Documents in 

American History. Co se projevů prezidenta Roosevelta týká, pracovala jsem s knihami 

The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt Vol. II - V, která obsahuje 

všechny projevy z let 1933 - 1936.  
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1. Franklin Delano Roosevelt a vytváření politiky New Deal 

Pro pochopení New Deal, jeho koncepce, provedení i sentimentu, s jakým je 

dodnes vnímán v americké společnosti, je nutné se zaměřit na Franklina Delano 

Roosevelta, osobu, která byla jeho ztělesněním a symbolem. Ačkoli Roosevelt nebyl 

tvůrcem a ani ideologickým otcem New Deal, sehrál v celém programu důležitou roli, 

protože byl hnací silou všech kroků a opatření. 

Americký historik William Chafe napsal ve své knize Unfinished Journey, že 

pouze dvěma americkým prezidentům se ve 20. století podařilo vtisknout jakousi osobní 

značku celé dekádě, během které zastávali funkci prezidenta. Byli to podle něj Ronald 

Reagan a Franklin Delano Roosevelt.1 Jakkoli je možné diskutovat o tom, jestli právě 

Franklin Delano Roosevelt dosáhl toho, co si dal za cíl, pravděpodobně není pochyb, že 

patří mezi ty americké prezidenty, kteří zanechali svoji stopu v americké historii a svým 

konáním zásadně změnili americkou společnost. 

 

1.1 Ideologická východiska 

Při rozboru ideologických východisek prezidenta Roosevelta je nutné zdůraznit 

jeho odpor vůči teoriím a dogmatům, ať už se týkaly politiky či ekonomiky. 

Rooseveltův negativní postoj k ideologiím a dogmatickým systémům často vyvolával 

kritiku ze strany jeho spolupracovníků, ale i politiků zastávajících konkrétní ideologické 

pozice (jako např. Herbert Hoover nebo i Lev Trockij). Podle Roosevelta by bylo na 

překážku vycházet při tvorbě New Deal pouze z jedné konkrétní ideologické základny. 

Svůj vlastní postoj Roosevelt definoval takto: „Tato země je dost velká na to, abychom 

mohli experimentovat s několika různými systémy a následovat několik různých linií. 

                                                 
1 CHAFE,William. Unfinished Journey, New York: Oxford University Press, 2003, s.455. 
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Proč musíme vtěsnat naši ekonomickou politiku do jedné konkrétní systémové linie?“2 

Roosevelt samotný popisoval svoji filosofii jako víru ve společnost založenou na 

humánnosti a na zodpovědnosti státu za sociální a ekonomickou bezpečnost svých 

občanů, tyto myšlenky ležely v jádru jeho politiky během New Deal. 

Roosevelt se už v průběhu své prezidentské kampaně obklopoval reformně 

laděnými ekonomy a právníky, které nacházel především v univerzitním prostředí. 

K nejvýznamnějším patřili například Adolf Berle3, profesor práva na Columbia 

University, Raymond Moley4 nebo Rexford Tugwell.5 Této skupině se během 

prezidentské kampaně začalo říkat „Brain Trust“. Všichni členové Brain Trust byli věrni 

tradici progresivismu a především věřili v omezenou hospodářskou soutěž.6 Zejména 

byli přesvědčeni, že vznik monopolů, které dominují ekonomice, je žádoucí a přirozený 

rys zdravé ekonomiky, který si nicméně vyžaduje regulaci ze strany státu a veřejnosti. 

Tyto myšlenky se později staly základem zákonů přijatých během prvního New Deal      

a především se naplno projevily v National Industrial Recovery Act.7 

Tyto skupiny poradců ovšem měly na prezidentovo rozhodování často menší 

vliv, než se může zdát. Roosevelt měl na mnoho věcí velmi specifické názory a neváhal 

je prosadit i za cenu toho, že proti sobě obrátí své spolupracovníky. Jako příklad lze 

uvést nepříliš úspěšné opatření z roku 1933 regulující nakupování zlata, které mělo vést 

ke snížení hodnoty dolaru a tím posílit export. Zmíněné opatření hodnotu dolaru sice 

snížilo, export ovšem neposílilo, naopak znamenalo ještě větší zátěž dokonce i pro 

                                                 
2 SCHLESINGER, Arthur F. The FDR – Pragmatist Democrat, in Hamby, Alonzo L.: The New Deal. 
Analyses and Interpretations,  Weybright and Talley, New York 1969, s.96. 
3 Adolf Berle (1895-1971), důležitý protagonista New Deal, nikdy ovšem nezastával žádnou oficiální 
funkci, po druhé světové válce se stal diplomatem. 
4 Raymond Moley (1886-1975), protagonista a jeden z tvůrců New Deal, později se stal ostrým kritikem 
tohoto programu.  
5 Rexford Tugwell (1891-1979), zemědělský ekonom, později guvernér Portorika. 
6 ROSEN, Elliot A. Hoover, Roosevelt, and the Brain Trust: From Depression to New Deal, New York: 
Columbia University Press, 1977 s.304.  
7 KENNEDY, David M. Freedom From Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945, 
London:  Oxford University Press, 1999, s.121. 
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exportní partnery, kteří Spojeným státům ještě zůstali. Tyto kroky se staly terčem 

kritiky mnoha Rooseveltových spolupracovníků, mimo jiné i J. M. Keynese, který se 

k této deflační politice stavěl velmi negativně.8 

Odpor k ideologickým systémům a ekonomickým teoriím měl také mnohdy za 

následek improvizaci, která vedla k chybným krokům a která byla Rooseveltovi často 

vytýkána. Roosevelt ale právě improvizaci považoval za nutnou součást experimentů 

v sociálním a ekonomickém plánování. Veškerá Rooseveltova opatření, která přijal, 

však měla společného jmenovatele, a to víru v demokracii. V době, kdy v evropských 

státech docházelo důsledkem krize k radikalizaci a destrukci demokratických systémů, 

dokázala Rooseveltova administrativa odpovědět na hospodářskou krizi demokratickým 

způsobem. Roosevelt zůstal věrný demokratickým principům po celou dobu svého 

prezidentství, a to i ve chvíli, kdy se jeho spolupracovníci a přátelé radikalizovali tváří    

v tvář důsledkům krize a začínali se přiklánět k méně demokratickým myšlenkám. 

Roosevelt věřil, že jakkoli je hospodářská situace ve Spojených státech zoufalá, je 

možné na ni reagovat jiným způsobem než příklonem ke komunismu nebo fašismu. Byl 

přesvědčen, že lze reformovat americký systém a zároveň zachovat principy americké 

demokracie. 

Dalším typickým rysem Rooseveltovy politiky byla snaha fungovat jako 

nadstranický prezident, který zdůrazňoval potřeby národní jednoty v době hospodářské 

krize. Vize politického uspořádání podle Roosevelta definoval Artur A. Ekirch jako „the 

broker state“, tedy stát, ve kterém měly všechny politicky významné skupiny podíl na 

moci.9 

Zcela zásadně se Roosevelt lišil od svých předchůdců v otázkách komunikace 

s veřejností a vztahu k tisku. Zatímco například jeho předchůdce Herbert Hoover 

                                                 
8 Ibid., s.197. 
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s novináři v podstatě nekomunikoval, Roosevelt si uvědomoval význam médií v době 

krize, především vzhledem k faktu, že většina celonárodních novin ve Spojených 

státech byla v rukou konzervativců. Jedním z prvních kroků byla změna pravidel 

tiskových konferencí, které se začaly konat dvakrát týdně, a také častá vystoupení 

v rozhlase, jejichž prostřednictvím mohl oslovit širokou veřejnost, jak se to osvědčilo už 

během jeho prezidentské kampaně. Skutečnost, že Rooseveltův vztah k americké 

veřejnosti byl diametrálně odlišný, dokládá fakt, že v době prezidentství Herberta 

Hoovera byl za vyřizování pošty zodpovědný pouze jeden člověk, zatímco po nástupu 

Roosevelta muselo být v této pozici zaměstnáno sedmdesát lidí, protože prezidentovi 

chodilo denně čtyři až sedm tisíc dopisů.10  

 

1.2 Prvních sto dní Franklina D. Roosevelta 

Období prvních čtyř měsíců Roosevelta ve funkci prezidenta je označováno jako 

„prvních sto dní“. Toto období bylo typické mimořádnou legislativní aktivitou               

a především tím, že byl schválen každý zákon, který Roosevelt Kongresu předložil, což 

v americké historii nemá obdoby. 

První, na co se Roosevelt zaměřil těsně po jmenování do funkce, bylo řešení 

krize bankovního systému, který byl páteří celé ekonomiky. Bankovní systém ve 

Spojených státech byl v mimořádně špatném stavu, bylo nutné ho reorganizovat            

a vymezit jasná pravidla pro fungování bank. Emergency Banking Act byl výsledkem 

spolupráce jak Rooseveltovy administrativy, tak i odcházejících úředníků Herberta 

Hoovera. Tento zákon spočíval ve vládním dohledu nad bankami, proto byly hned po 

přijetí zákona vyhlášeny tzv. bankovní prázdniny (čtyři dny vyhrazené pro kontrolu 

                                                                                                                                               
9 EKIRCH, Arthur A. Ideologies and Utopias: The Impact of the New Deal on American Thought, 
Chicago: Quadrangle Books, 1971 s.101. 
10 KENNEDY, David M. Freedom From Fear:  The American People in Depression and War, 1929-
1945, London:  Oxford University Press, 1999, s.137. 
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stavu bank). Následně byly otevřeny pouze hodnověrné banky, čímž se částečně 

obnovila důvěra občanů v tyto instituce. Zákon zahrnoval také další opatření pro 

zpřísnění fungovaní bankovních institucí jako například kontrolu managementu, vyšší 

nároky na základní kapitál a separaci komerčního a investičního bankovnictví.11 Velký 

podíl na úspěchu tohoto zákona měl samotný Roosevelt, který den před otevřením bank 

ve svém projevu přesvědčil Američany o nutnosti vložit do bank peníze.12  

Další zákon, který následoval, Economy Act, definoval rozpočet Spojených 

států. Při jeho tvorbě se Roosevelt snažil rozpočet snížit, a to především snížením 

výdajů na platy vládních zaměstnanců a dramatickým snížením penze válečných 

veteránů. Za zmínku stojí také Beer-Wine Revenue Act, který znamenal nový příjem do 

státní pokladny v podobě federálních daní z prodeje piva a vína.13 Oba tyto zákony byly 

podepsány prezidentem již 20. března 1933, tedy po dvou týdnech ve funkci. 

V průběhu prvních sto dní byly přijaty také dva pravděpodobně nejvýznamnější 

zákony zaměřené na pomoc americké ekonomice, a to Agricultural Adjustment Act         

a National Industrial Recovery Act, kterým se budu podrobněji věnovat v následujících 

kapitolách. 

 Důsledky legislativy přijaté v rámci prvních sto dní byly v mnoha případech 

rozporuplné, nicméně po téměř čtyřech letech, během nichž se americká společnost 

potýkala s nejhoršími dopady krize, na které federální vláda nedokázala nijak efektivně 

reagovat, představovaly tyto první zákony New Deal především naději na změnu           

a zklidnění hospodářské situace. Howard Zinn shrnul obsah (a také rozpory) celého 

prvního New Deal, když napsal, že „organizace ekonomického systému podle New 

Deal měla za cíl především stabilizaci ekonomiky a až druhotně měla pomoci nižším 

                                                 
11 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.72. 
12 An Intimate Talk with the People of the United States on Banking, 12. března 1933,  in The public 
papers and addresses of Franklin D. Roosevelt. Volume II, The year of crisis, 1933, s.64. 
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společenským vrstvám, aby jim zabránila změnit rebelii ve skutečnou revoluci.“14 

Legislativa New Deal skutečně nedokázala řešit situaci sociálně slabých vrstev 

společnosti, nicméně Rooseveltova administrativa prokázala schopnost konstruktivně 

reagovat na projevy hospodářské krize. Arthur M. Schlesinger interpretoval 

Rooseveltovo vítězství ve volbách v roce 1936 nikoli jako reakci na výsledky jeho 

legislativy, ale jako vyjádření podpory: „Volili neomylně pro zastupitelskou demokracii 

se silným vedením, s cílem zvolit pevnou, duchapřítomnou a svobodnou vládu. A to 

v době, kdy v celém západním světě víra ve vládu lidu - víra ve svobodnou společnost 

jako takovou – pohasínala a mizela.“15  

 

                                                                                                                                               
13 Známý 21. dodatek byl Kongresem zrušen 20. února 1933. 
14 ZINN, Howard. The Twentieth Century: A People's History, New York: Harper, 1984 s.119. 
15 SCHLESINGER, Arthur F. The FDR – Pragmatist Democrat, in Hamby, Alonzo L.: The New Deal. 
Analyses and Interpretations,  Weybright and Talley, New York 1969, s.102. 
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2. New Deal a jeho důsledky pro zemědělství 

Řešení situace v americkém zemědělství mělo v rámci legislativy New Deal 

speciální místo. Americké zemědělství bylo zasaženo hospodářskou krizí mimořádně 

těžce a představovalo nejen pro americkou ekonomiku, ale i pro americkou společnost 

zásadní problém. Zemědělství proto bylo jednou z prvních oblastí, na které Roosevelt 

zaměřil svoji politiku a aktivitu, a to nejen z důvodu, že v zemědělství byla zaměstnaná 

téměř třetina veškeré americké pracovní síly. Reforma zemědělského sektoru a řešení 

těchto problémů se ale ukázaly jako dlouhodobá výzva pro celou Rooseveltovu 

administrativu. 

 

2.1 Situace v zemědělství  ve 20.  letech 

 Ani během 20. let, kdy americká ekonomika víceméně prosperovala, nebylo 

americké zemědělství v nijak zvlášť dobré situaci. Průměrné platy nedosahovaly ani 

poloviny národního průměru a v rámci modernizace výroby se velká většina zemědělců 

zadlužila, aby investovala do nových postupů a nákupu nového vybavení, které měly 

přinést vyšší výnosy; v roce 1929 tak činilo zadlužení amerických farmářů 9,8 bilionů 

dolarů.16 Americké zemědělství dlouhodobě produkovalo více plodin a produktů, než 

bylo možné prodat, což vedlo k trvalému snižování cen. Stále nižší ziskovost zemědělci 

kompenzovali vyšší produkcí, respektive prodejem většího objemu produktů, což ale ve 

výsledku vedlo jen k dalšímu snížení tržní ceny.17 Americké zemědělství se tak už od 

20. let pohybovalo v podstatě v bludném kruhu a výsledkem toho byly konstantní 

problémy s nadprodukcí a nízkou hodnotou produktů na trhu. Během 20. let byl tento 

                                                 
16 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.15. 
17 KENNEDY, David M. Freedom From Fear:  The American People in Depression and War, 1929-
1945, London: Oxford University Press, 1999 s.199. 
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problém částečně řešen podporou exportu, v době vypuknutí krize nadprodukce ale stále 

znamenala ohromnou zátěž pro celý systém amerického zemědělství.  

 

2.2 Situace v zemědělství  v letech 1929 - 1933 

V roce 1929 prakticky zmizela důsledkem protekcionismu ostatních států 

zahraniční odbytiště a výrazně poklesla domácí poptávka po zemědělských produktech. 

Americké zemědělství se v tu chvíli octlo na kolenou. Postiženy byly všechny oblasti 

Spojených států, nejvíce Středozápad a jižní státy, kde byla tradičně majorita obyvatel 

zaměstnána v zemědělství, ale krize se dotkla i regionů jako Nová Anglie                       

a Severozápad. V regionech, které se nepodílely buď vůbec na ekonomickém rozvoji 

dvacátých let, nebo se na něm podílely jen málo, měla krize ještě horší důsledky. 

Nejhůře zasaženou oblastí byl jih Spojených států, jeden z nejzaostalejších regionů 

USA, kde byla většina obyvatel zaměstnána v zemědělství a kde vlastnictví většiny 

půdy bylo koncentrováno v rukou úzké skupiny lidí. Jih byl také velmi specifický kvůli 

charakteru ekonomických vztahů a rasovému rozdělení společnosti, a právě kvůli tomu 

představoval tento region skutečně velký problém.  

Američtí ekonomové si dlouhodobě uvědomovali nutnost reorganizace 

zemědělského systému a existenci problémů zadlužených zemědělců, situace však stále 

nebyla dostatečně kritická na to, aby v této oblasti byla přijatá nějaká komplexní řešení. 

V průběhu dvacátých let a v období administrativy Herberta Hoovera samozřejmě 

existovaly snahy o konceptuální řešení stavu amerického zemědělství, tyto programy 

ovšem neřešily problém nadprodukce jako takový, proto nezaznamenaly žádný větší 

úspěch.18 

                                                 
18 Jako např. McNary-Haugen Farm Relief Act, který se snažil omezit objem produktů obchodovaných na 
domácím trhu a který podporoval export, nikdy ovšem nebyl schválen. 
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Americké zemědělství tak představovalo pro nastupující administrativu největší 

a nejaktuálnější výzvu. F. D. Roosevelt se logicky na řešení tohoto naléhavého 

problému zaměřil brzy po své inauguraci a to nejen kvůli faktu, že hrozila série protestů 

farmářů, ale i kvůli tomu, že ekonomická situace byla v některých oblastech skutečně 

kritická.  Rooseveltova administrativa přijala celou řadu zákonů a opatření, která více či 

méně ovlivňovala zemědělce, ale pro zásadní řešení krize v zemědělství a problému 

nadprodukce musela vypracovat komplexní souhrn opatření a postupů speciálně 

zaměřený na specifické problémy, kterým čelil tento sektor.  

 

2.3 Agricultural Adjustment Act 

Agricultural Adjustment Act19 byl jedním ze zákonů přijatých během prvních sto 

dní F. D. Roosevelta. Jeho hlavním ideologickým otcem byl prof. M. L. Wilson, 

reformní ekonom, který tvrdě prosazoval kontroly zemědělské produkce. Praktickými 

tvůrci tohoto zákona pak byli Henry A. Wallace20 a Rexford Tugwell, dva ekonomové 

přesvědčeni o tom, že trh je možné stabilizovat pouze prostřednictvím kontroly 

produkce.  Vzhledem k tomu, že při tvorbě Agricultural Adjustment Act celkově 

dominovali právě lidé zastávající tento postoj, veškeré principy tohoto zákona 

směřovaly ke kontrole zemědělské produkce, a to především v případě bavlny, obilí, 

tabáku a kukuřice, nejdůležitějších plodin v americkém zemědělství. 

Jádrem celého zákona se stala myšlenka ochrany a stabilizace amerického trhu 

se zemědělskými produkty a následná regulace poptávky a nabídky. Toho mělo být 

docíleno dvěma základními opatřeními – finanční kompenzace za snížení výměry půdy 

a komoditní půjčky, obě založené na kontrole produkce a zacílené na to, aby na trh 

                                                 
19 Aby nedošlo k záměně Agricultural Adjustment Act a Agricultural Adjustment Administration, budu 
používat zkrátku AAA v textu pouze pro zmíněnou agenturu. 
20 H. A. Wallace (1888 – 1965), ministr zemědělství, později viceprezident USA (1941-1945). 



Bakalářská práce  

- 16 - 

dostalo co nejméně produktů a stabilizovaly se tak jejich ceny. První zmíněný princip 

v podstatě spočíval v prevenci vysazování plodin, které by mohly zvětšit výsledný 

objem sklizně. Druhé opatření mělo stejný cíl a spočívalo v platbách farmářům, kteří 

uskladnili svoje produkty do té doby, dokud se nezvýšila cena dané komodity, 

v případě, že se zvýšila, mohli svoje produkty prodat a vrátit vládě půjčku. Agricultural 

Adjustment Act znamenal také vytvoření vládní agentury, která byla pověřena 

uváděním opatření plynoucích ze zákona do praxe; tato agentura byla označována jako 

Agricultural Adjustment Administrative (AAA).21 

Důležitým principem Agricultural Adjustment Act bylo to, že účast v těchto 

konkrétních programech byla dobrovolná. V případě, že by se do nich nezapojilo 

dostatečné množství farmářů (tedy majitelů půdy), neměla by zmíněná opatření žádný 

efekt a celý princip Agricultural Adjustment Act by v podstatě zkrachoval. Z tohoto 

důvodu bylo nutné zapojit co nejvíce farmářů a přesvědčit skupiny reprezentující zájmy 

farmářů v zemědělských oblastech (hlavně regiony na jihu Spojených států a tzv. Great 

Plains) o významu snížení produkce. Tato vrstva farmářů, kteří patřili ke střední a vyšší 

třídě, ovšem neměla naprosto žádný zájem na reformě stávajícího uspořádání vztahů 

v zemědělství a už vůbec ne na poskytování větších práv námezdním dělníkům.  

Agricultural Adjustment Act měl být přijat co nejdříve, aby bylo možné zabránit 

zemědělcům v jarní setbě, což se bohužel nepodařilo.22 Pokud administrativa chtěla 

redukovat objem produkce a ovlivnit také současně situaci na trhu, tj. likvidovat 

produkty, v očích mnohých Američanů by to znamenalo něco naprosto zvráceného.  

Jednak kvůli přirozenému respektu k produktům lidské práce, ale především tváří v tvář 

                                                 

21 Agricultural Adjustment Act,  dostupný 20/05/2009 z 
http://www.law.cornell.edu/uscode/7/usc_sup_01_7_10_35.html 
 
22 Agricultural Adjustment Act byl přijat 12. května 1933, i v případě, že by se podařilo zabránit jarní 
setbě, měla by tato skutečnost na ceny produktů v roce 1933 pravděpodobně jen malý účinek. 
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faktu, kolika Američanům se v té době nedostávalo základních potravin. V roce 1933 

tato vládní agentura vykoupila od zemědělců a porazila cca 8,5 milionů selat.23 Svůj 

podíl na stabilizaci cen mělo také sucho, které postihlo Spojené státy v roce 1934. 

 Stabilizace a řešení situace v zemědělství nepřicházely ovšem tak rychle jako 

v případě průmyslu, ve kterém měla legislativa New Deal citelné výsledky relativně 

brzy. Efekty zemědělských programů New Deal se začaly dostavovat až ke konci roku 

1933 a navíc byly ze strany zemědělců přijímány se značnými pochybami. Během let 

1934 a 1935 se však ceny plodin zahrnutých do programu Agricultural Adjustment Act 

v podstatě stabilizovaly a pro většinu farmářů bylo výhodnější se tohoto programu 

účastnit.  

Agricultural Adjustment Act byl nicméně zrušen Nejvyšším soudem v roce 

1936, a to kvůli skutečnosti, že znamenal placení speciálních daní, které byly označeny 

jako protiústavní. V roce 1937 byl schválen další zákon založený na principech 

Agricultural Adjustment Act, ale jeho aplikace byla financována z federálního rozpočtu.  

Tento „druhý“ Agricultural Adjustment Act pak fungoval bez zásadních změn až do 

druhé světové války a jeho zásady zůstaly v ve Spojených státech v platnosti až do 

90.let.24 

Mimo Agricultural Adjustment Act připravila Rooseveltova administrativa ještě 

další programy, které měly pomoci zmírnit dopady krize v konkrétních oblastech a které 

měly relativně široké důsledky napříč americkou ekonomikou a společností.  Těmito 

programy schválenými Kongresem na jaře roku 1933 byly Emergency Conservation Act 

a Tennessee Valley Authority (dále TVA), které neměly přímo za cíl řešení konkrétních 

problémů v zemědělství, celkově měly ale pro tento sektor velký význam. TVA 

                                                 
23 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.153. 
24 BRINKLEY, Alan. The New Deal Experiments in CHAFE, William H. The Achievement of American 
Liberalism: The New Deal and its Legacies,  New York: Columbia University Press, 2003 s.14. 
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představovalo mimořádný zásah federální vlády do soukromého sektoru, tento druh 

vládních projektů byl do té doby naprosto neobvyklý.25 Emergency Conservation Act 

pak vytvořil program známý jako Civilian Conservation Corps. Často jsou dokonce tyto 

programy hodnoceny jako nejvíce ambiciózní z celé legislativy New Deal a v případě 

některých z těchto opatření můžeme vidět jejich pozitivní výsledky ještě dnes.  

 

2.4 Hodnocení výsledků 

Pokud budeme hodnotit Agricultural Adjustment Act jako program na pomoc 

zemědělskému sektoru, který byl zaměřený především na jeho stabilizaci, bude závěr 

celkem jednoznačný. AAA uspěl ve stabilizaci cen zemědělských plodin a produktů       

a celkem úspěšně vyřešil problém nadprodukce, ostatně výše zmíněné postupy zůstaly, 

samozřejmě v pozměněné podobě, používané v praxi ještě dlouho po druhé světové 

válce. V rámci zaměření této práce však zvolím hodnocení AAA jako programu, který 

měl ambice řešit ještě jeden problém amerického zemědělství, a to chudobu a zoufalé 

podmínky, ve kterých žila nemalá část lidí zaměstnaných v zemědělství. Z pohledu 

nejchudších obyvatel, námezdních dělníků a zemědělců, kteří nevlastnili žádnou půdu26, 

znamenal Agricultural Adjustment Act a snižování objemu produkce bohužel jen ztrátu 

možnosti pracovat a spolu s tím také ztrátu jakékoli možnosti příjmu. 

Jedním z hlavních selhání legislativy New Deal byla neschopnost řešit právě 

situaci námezdních dělníků v zemědělství, kteří žádnou půdu nevlastnili, a tak se na ně 

AAA v podstatě nevztahoval. Tyto důsledky byly obzvláště patrné na jihu Spojených 

států, kde v rámci snížení počtu osázených metrů přišli tito lidé, kteří už před 

vypuknutím hospodářské krize tvořili nejchudší vrstvu společnosti, o poslední zdroj 

                                                 
25 ZINN, Howard: The Twentieth Century: A People's History, New York: Harper, 1984 s.119. 
26 V angličtině se pro tyto skupiny používají pojmy „sharecroppers“ a „tenants“. Pro účely této práce jsem 
se rozhodla je přeložit do češtiny. 
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financí. Farmáři, kteří snížili rozsah obdělávané půdy, totiž měli podle Agricultural 

Adjustment Act dále zaměstnávat dělníky, nicméně formulace byla velmi vágní a navíc 

byla zahrnutá pouze v části věnované pěstování bavlny. Námezdní dělníci sice měli 

podle zákona nárok na podíl ze subsidií vyplacených skutečnému majiteli půdy, reálně 

se ale tak v naprosté většině případů nedělo. Finanční podpora za snížení obsahu 

zůstávala v rukou majitelů pozemků a vzhledem k tomu, že námezdní dělníci                 

a zemědělci bez půdy neměli téměř žádnou politickou sílu, dostávali se do stále horší 

situace.   

Co bylo příčinou takového selhání zemědělské politiky New Deal v prvním 

prezidentském období F. D. Roosevelta? Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že 

reformně naladění politici New Deal nedokázali čelit tlaku lobby konzervativních 

farmářů z jihu USA a dalších agrárních oblastí, a tak se z reformy zemědělského sektoru 

stal pouze nástroj na stabilizaci trhu a cen a návrat k dřívějším způsobům.  

Zoufalé podmínky námezdních dělníků byly už v roce 1933 všeobecně známé     

a politická reprezentace si byla vědoma jejich ekonomické situace. Mnoho tehdejších 

politiků vyzývalo k přijetí nějakých opatření a tyto názory byly zastoupeny v AAA.27 

Problémem v tomto ohledu bylo ale fungování a především personální skladba AAA. 

Lidé, kteří dominovali utváření politiky této agentury, zaměřili program především na 

zlepšení situace střední a vyšší třídy zemědělství a neměli za cíl řešit situaci lidí, kteří 

žili v chudobě ještě před vypuknutím krize; této sociální skupině nenabídla AAA žádné 

řešení. Ačkoli administrativa měla dost mladých politiků odhodlaných vypracovat 

reformu celého sektoru, jejich problémem byl často nedostatek reálných znalostí 

amerického zemědělství a předkládání návrhů naprosto nepoužitelných v praxi. 28 

                                                 
27 EKIRCH, Arthur A.. Ideologies and Utopias: The Impact of the New Deal on American Thought, 
Chicago: Quadrangle Books, 1971 s.183. 
28 MCFAYDEN-CAMPBELL, Christiana. The New Deal and the agricultural establishment in HAMBY, 
Alonzo L. The New Deal. Analyses and Interpretations,  New York: Weybright and Talley, 1969, s.35. 
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Na obranu tvůrců Agricultural Adjustment Act je nutno ovšem říci, že 

v podmínkách, ve kterých se americké zemědělství nacházelo v roce 1933, zkrátka 

nebylo možné provést zásadní reformu celého zemědělského systému Spojených států. 

Anthony Badger vystihl úskalí kritiky nedostatků jednotlivých programů New Deal 

následovně: „Žádné alternativy, které by byly dost radikální, proveditelné a politicky 

akceptovatelné, prostě ve 30. letech 20. století nebyly dostupné.“29  Pokud se tvůrci 

Agricultural Adjustment Act měli držet hlavní priority, a tou byla stabilizace cen a trhu 

se zemědělskými produkty, museli nutně kooperovat s farmářskou lobby a majiteli 

půdy, protože bez nich by celý program zkrachoval. Podle Davida M. Kennedyho měl 

na tyto tendence částečný vliv sentiment: „Ale nostalgie, intelektuální lenost a politický 

tlak stáhl tvůrce New Deal zpátky, zpátky ke kukuřičným polím a loukám a venkovské 

idyle v národní mytologii – a také do náručí hladových zemědělských lobbyistických 

skupin.30 Politická reprezentace a farmářské lobby ani neviděly důvod pro změnu 

stávajícího systému rozdělení zisků v zemědělství, především na straně jižanských 

farmářů existoval odpor k jakýmkoli změnám v ekonomických vztazích, které by přišly 

z Washingtonu. Velkou roli zde také sehrálo rasové rozdělení v regionu. Z tohoto 

důvodu pak logicky reformní politici v AAA museli problémy jako chudobu, 

negramotnost a nedostatek základní zdravotní péče lidí pracujících v zemědělství 

v zájmu stabilizace trhu odsunout stranou, ačkoli si byli vědomi jejich závažnosti           

a rozsahu.  

Zemědělský program prvního New Deal možná selhal ve svojí snaze o reformu 

struktury fungování amerického zemědělství, přesto však mu nelze upřít pozitivní 

výsledky v konkrétních oblastech. V zásadě se podařilo stabilizovat ceny zemědělských 

                                                 
29 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.149. 
30 KENNEDY, David M. Freedom From Fear:  The American People in Depression and War, 1929-
1945, London: Oxford University Press, 1999 s.202. 
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produktů a regulovat objem obchodovaných produktů a především se, na rozdíl od 

průmyslu, celý program těšil podpoře ze strany komerčních farmářů.31  

Stejně tak administrativa New Deal ukončila exekuce zadlužených farmářů. Tato 

politika měla u veřejnosti pozitivní odezvu, protože v letech 1929 až 1933 ztratila jedna 

čtvrtina všech amerických farmářů svoje farmy, protože nebyli schopni splácet dluhy.32   

Při vyjmenovávání pozitivních důsledků programů New Deal orientovaných na 

primární sektor je nutné zmínit programy zaměřené na konzervaci půdy, protože právě 

ty mají citelné důsledky až do dnešní doby. 

Špatný stav a eroze zemědělské půdy představovaly v mnoha regionech 

Spojených států obrovský problém. Jedním z fenoménů, které měly zásadní dopad na 

stav amerického zemědělství, bylo období sucha ve třicátých letech následované jednou 

z největších ekologických katastrof v historii Spojených států. Region, který vstoupil do 

dějin jako „Dust Bowl“, se nacházel na území států Texas, Kansas, Colorado                 

a Oklahoma a byl dlouhodobě využíván k zemědělským účelům. Důsledkem těchto 

aktivit došlo k erozi půdy a následné sucho pak kompletně zničilo veškerou 

zemědělskou půdu. Prach, který vítr zvedl do vzduchu, značně zhoršil podmínky 

k životu.33 Tato událost měla za následek jeden z největších přesunů obyvatel 

v americké historii.34 Roosevelt se o projekty na záchranu půdy velmi zajímal. Z jeho 

iniciativy byl například vybudován tzv. Shelterbelt Project, pás stromů zhruba 2000 mil 

dlouhý, který měl chránit před další větrnou erozí půdy. Programy New Deal jako TVA 

                                                 
31 BRINKLEY, Alan. The New Deal Experiments in CHAFE, William H. The Achievement of American 
Liberalism: The New Deal and its Legacies,  New York: Columbia University Press, 2003 s.14. 
32 FREIDEL, Frank. The New Deal in Historical Perspective in HAMBY, Alonzo L., The New Deal. 
Analyses and Interpretations,  New York: Weybright and Talley, 1969 s.13. 
33 Závažnost situace ilustruje fakt, že v regionu Dust Bowl byl zaznamenán velmi vysoký počet úmrtí 
udušením. 
34 Tito migranti byli obecně označováni jako „Okies“, což je pojem známý z prózy Johna Steinbecka. 
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nebo CCC a další tak pomohly nejen americkému zemědělství a budoucím generacím 

zemědělců záchranou půdy, ale měly také značný sociální a ekologický rozměr.35 

 

 

 

                                                 
35 Leighninger, Robert D. Cultural Infrastructure: The Legacy of New Deal Public Space, Journal of 
Architectural Education, Vol. 49, No. 4 (May, 1996), pp. 226-236, Blackwell Publishing, dostupné 
20/01/2009 z  http://www.jstor.org/stable/1425295, s.226. 
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3. Význam New Deal pro americký průmysl 

Podobně jako zemědělský sektor trpěl americký průmysl nadprodukcí a 

postupnou ztrátou zahraničního odbytiště od roku 1929. Stejně jako zemědělství čelil 

tento sektor problémům s deflací a vysokou nezaměstnaností. Už od krachu na burze se 

ale na rozdíl od zemědělců snažili průmysloví producenti snížit výrobu. Od roku 1929 

do roku 1933 klesla průmyslová produkce o 42%, ale ceny dále klesaly.36 

Bezprostředním cílem Roosevelta a jeho administrativy bylo zotavení a obnova 

fungování průmyslového sektoru, ve kterém se nezaměstnanost v roce 1933 pohybovala 

kolem 25%, což nemělo v americké historii obdobu. Ostatně to, jak hluboce byla 

zasažená americká ekonomika, lze těžko přirovnat k situaci v nějaké další zemi v 30. 

letech, především v otázce nezaměstnanosti. Navíc ti, kteří si práci udrželi, pracovali za 

snížené mzdy a mnohdy po zkrácenou pracovní dobu. Konkrétní odvětví amerického 

průmyslu byla zasažena různým způsobem, naprosto v nejhorším stavu ale byl uhelný a 

textilní průmysl, které se v roce 1929 ještě nezotavily z recese na počátku 20. let. O to 

více proto byly zasaženy snižující se poptávkou a problémem nadprodukce. Situace lidí 

zaměstnaných v uhelném průmyslu byla během krize mimořádně špatná. Stále se 

snižující platy vedly k takovému zhoršení životní úrovně, že v těchto komunitách začal 

být problém s podvýživou.37  

Extrémní podmínky, ve kterých některé komunity musely žít, vedly 

k radikalizaci jejich obyvatel. Situace v zemědělství byla podobná, nicméně ve srovnání 

se zemědělským sektorem byly ale pracovní síly v průmyslu velmi dobře organizované, 

především na základě zkušeností ze stávek během 20. let a také proto, že lidé 

zaměstnaní v průmyslu byli většinou soustředěni ve městech. V době nástupu 

                                                 
36 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.149. 
37 Hlavně v regionech tradičně zaměřených na těžbu uhlí jako Pennsylvanie.  
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Rooseveltovy administrativy byla situace skutečně kritická, což se odráželo hlavně 

v radikalizaci demonstrací, které měly často za následek oběti na životech. 

 

2.1 Cesta k National Industrial Recovery Act 

Kritickou situaci v průmyslu si uvědomoval nejen prezident, ale i další lidé a 

skupiny působící v americké politice. V dubnu 1933 Senát schválil tzv. Black Bill, 

zákon, který z velké části vytvořil senátor za stát Alabama Hugo Black. Zákon, který 

měl mimo jiné značnou podporu American Federation of Labour (dále AFL),38 spočíval 

v zákazu obchodování se zbožím vyrobeným v továrnách, ve kterých zaměstnanci 

pracovali více než třicet hodin týdně. Toto opatření mělo mít za následek vytvoření 

pracovních míst v průmyslu a řešení problému nezaměstnanosti, která v roce 1933 

dosáhla zhruba 13 milionů.39 Tento zákon měl ovšem několik problémů. Mimo možné 

riziko, že ho Nejvyšší soud prohlásí za protiústavní, existovalo i reálné nebezpečí, že 

ačkoli sníží nezaměstnanost, sníží se v jeho důsledku mzdy, protože nijak nedefinoval 

minimální mzdu. 

Roosevelt si byl vědom, že musí co nejrychleji vytvořit alternativu tohoto 

zákona. Otázkou bylo jak vytvořit zákon, který bude zároveň stimulovat růst v průmyslu 

a zároveň bude chránit zájmy zaměstnanců. Ekonomové New Deal měli na tuto otázku 

jasnou odpověď – zákon musel být založen na kooperaci vlády a velkých podniků.40 Po 

měsíci práce vznikl zákon známý jako National Industrial Recovery Act (dále jen 

NIRA), který se skládal z tří hlavních částí a představoval první pokus Rooseveltovy 

administrativy řešit problémy amerického průmyslu. Tento zákon dával prezidentovi 

                                                 
38 American Federation of Labour byla jedna z prvních a také nejvlivnějších odborových organizací 
založená ve Spojených státech. 
39KENNEDY, David M. Freedom From Fear:  The American People in Depression and War, 1929-1945, 
London:  Oxford University Press, 1999, s.156. 
40 SCHLESINGER, Arthur M. The Age of Roosevelt: Coming of the New Deal, Vol.II, Boston: Houghton 
Mifflin, 1958, s.87. 
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mnohem větší moc nad průmyslem a právně umožnil existenci kartelů a monopolů. 

Rooseveltovi poradci i Roosevelt samotný propagovali potřebu centrálního řízení 

v ekonomice, ovšem také si uvědomovali, že tyto vládní zásahy musí být omezené. 

Z tohoto důvodu byl NIRA postavený na myšlence „samoregulace“ a „sebeorganizace“ 

dominujících korporací. Vytvoření sítí monopolů a organizací za asistence vládní 

agentury v rámci průmyslu měla být podle Roosevelta nejschůdnější cesta, jak ovlivnit 

vývoj v průmyslovém sektoru.   

 

 

2.2 National Industrial Recovery Act  

První část NIRA se zabývala regulací pracovního týdne a definicí minimální 

mzdy v konkrétních průmyslových odvětvích. Tato část také obsahovala jedno z nejvíce 

průlomových opatření, které New Deal přinesl – Sekce 7a definovala nárok 

zaměstnanců organizovat se, účastnit se jednání a volit si vlastní zástupce.41 Poprvé 

v historii tak mohli zasahovat do jednání jako právoplatný aktér. Celkově pak hlavním 

cílem NIRA bylo vytvoření systému regulačních opatření, která by vedla ke snížení 

konkurence na trhu, ustálení cen a vytvoření pravidel pro minimální mzdy a pracovní 

dobu.  

Druhá část zákona spočívala ve vytvoření tzv. National Recovery Administration 

(dále jen NRA), jež měla za úkol kontrolovat uvedení zákona do praxe, tj. vytvořit 

soubor pravidel regulujících hospodářskou soutěž, kterou mnozí viděli jako hlavní 

příčinu krize. Do čela NRA byl jmenován Hugh Johnson, Rooseveltův spolupracovník 

v předvolební kampani v roce 1932. Oproti principu Agricultural Adjustment Act bylo 

dodržování těchto pravidel vynutitelné federální vládou. Během roku 1933 vytvořila 
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NRA zhruba 500 takových opatření, která měla zajistit větší vliv exekutivní moci na 

průmysl. Na těchto opatřeních se měla shodnout jak NRA, tak zástupci korporací a 

zástupci odborů. Hlavním problémem NRA bylo samotné vytváření těchto regulativních 

principů. NRA chyběla personální základna, která by měla patřičné znalosti a která by 

byla schopná vytvořit konkrétní opatření, proto se NRA musela obrátit na představitele 

velkých korporací. Tím pádem většina těchto opatření byla napsána způsobem, který 

nejvíce vyhovoval velkým korporacím.42 „V každém odvětví průmyslu byli 

zaměstnavatelé organizováni, věděli, co chtějí, měli dokonalou znalost svého oboru. 

Vláda neměla naději nijak konkurovat.“43 Hlavní zájmy korporací se soustředily hlavně 

na umožnění již zmíněné „sebeorganizace“, snížení vlivu vlády na privátní sektor 

v průmyslu. Tato tendence měla podle nich za následek na posilování pozice odborů.44  

NIRA patřil mimo jiné i k nejvíce mediálně a společensky propagovaným 

zákonům. V rámci propagace principů a opatření NRA byly v létě 1933 pořádány 

masové pochody a demonstrace. Symbolem NRA se stal modrý orel, logo, které navrhl 

Hugh Johnson a jež mohly používat pouze společnosti, které participovaly na zákonech 

NRA. Toto logo na jejich produktech znamenalo, že akceptují principy NIRA (jako 

například Code of Fair Competition) a účastní se programů NRA. Velmi populární byl 

také odznak s modrým orlem, který nosili zaměstnanci participujících korporací. 

Třetí část NIRA se zabývala vytvořením Public Works Administration (dále 

PWA). Tato část zákona umožňovala vládě vynaložit 3,3 milionu dolarů na veřejné 

projekty.45 Touto cestou se měla snížit nezaměstnanost a obnovit kupní síla obyvatel 

                                                                                                                                               
41 National Industrial Recovery Act, Sekce 7a, dostupné z 
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=66&page=transcript 
42 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.84. 
43 Ibid., s.85. 
44 BERNSTEIN, Michael A. The Great Depression: Delayed Recovery and Economic Change in 
America, 1929 – 39, Cambridge University Press, 1989, s.199.  
45 KENNEDY, David M. Freedom From Fear:  The American People in Depression and War, 1929-
1945, London: Oxford University Press, 1999 s.157. 
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jako nutné předpoklady pro úspěch NIRA a stabilizaci ekonomiky.  Do ekonomiky 

proto bylo potřeba uvolnit vládní peníze prostřednictvím veřejných projektů. „Pro 

bezprostřední pomoc byla nutná finanční injekce do žíly ekonomiky a tu vláda mohla 

poskytnout.“46 Roosevelt jmenoval řízením PWA ministra vnitra Harolda L. Ickese. 

Finanční pomoc ze strany státu v tomto rozsahu neměla v amerických dějinách obdoby. 

PWA byla zodpovědná za výstavbu přehrad, tunelů, letišť a dalších budov pro veřejné 

účely.47  Agentura také existovala až do roku 1942, kdy byla zrušena v rámci 

reorganizace těchto agentur a její činnost byla převedena na Federal Works Agency. 

 Kongres schválil NIRA 16. června 1933. Ve zkratce lze říci, že NIRA umožnil 

vládě větší regulaci průmyslu, kontrolu mezd a cen komodit. Důležité rovněž bylo, že 

NRA dohlížela na (vládou podporované) formování kartelů. NIRA dal americkým 

korporacím možnost vytvářet monopoly a dominovat tak trhu. Tento krok, jdoucí 

naprosto proti principům laissez-faire, zdůvodnil Roosevelt následovně: „Kdyby se tato 

filosofie neprokázala jako dysfunkční, seděl by zde místo mě Herbert Hoovera.“ 

 

2.3 Problémy NIRA 

  

 Jako důsledek velmi chaotické přípravy celého zákona, kdy tvůrci jedné části 

neměli přehled o činnosti svých kolegů, byla NIRA velmi nekonzistentní a její cíle byly 

často ve vzájemném rozporu. Cílem NRA bylo sladit zájmy všech zúčastněných aktérů, 

tedy státu, korporací a odborů. Z logiky věci měli tito aktéři různé a často protichůdné 

zájmy a vzhledem k jasné dominanci korporací v NRA bylo evidentní, kam bude 

agentura směřovat. 

                                                 
46 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.79. 
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 Nadšení z NRA vyprchalo relativně brzy, protože se ukázalo, jak velký vliv 

získaly velké korporace na vytváření politiky této agentury. Veřejnost byla značně 

zklamána fungováním NRA a její neschopností snížit nezaměstnanost. Jako zásadní 

problém se ale ukázalo uvádění NIRA do praxe prostřednictvím nařízení, se kterými 

musely konkrétní korporace souhlasit. Vláda totiž neměla mnoho možností, jak přinutit 

tyto velké společnosti dominující určitým průmyslovým odvětvím ke kooperaci a 

především k přijetí omezení pracovní doby a uznání práv odborů. Ani ne po šesti 

měsících začal být NIRA kritizován v podstatě ze strany všech zúčastněných, a to i ze 

strany velkých korporací. V listopadu 1933 zaútočila skupina senátorů na způsob 

fungování NRA s poukazem na důsledky vytváření monopolů pro podniky střední a 

menší velikosti. Požadovali znovuzavedení antimonopolních zákonů a zveřejnění vazeb 

zaměstnanců NRA na korporace. 

Ačkoli se v rámci NRA brzy vytvořila skupina lidí, kteří chtěli změnit politiku 

NRA vůči velkým korporacím a zmenšit jejich vliv na NRA,  už se jim nepodařilo 

změnit opatření přijatá za asistence korporací. NRA nakonec pod tlakem kritiky změnila 

svoji politiku, posunula se zpátky k principům volného trhu a přestala dodržovat svá 

původně tak důležitá opatření. Podle některých historiků by činnost NRA stejně dříve 

nebo později byla ukončena, kdyby ji Nejvyšší soud nezrušil: „Výsledkem bylo 

uváznutí na mrtvém bodě, což trvalo po zbytek existence agentury.“48  

 

                                                                                                                                               
47 LEIGHNINGER, Robert D. Cultural Infrastructure: The Legacy of New Deal Public Space, Journal of 
Architectural Education, Vol. 49, No. 4 (May, 1996), pp. 226-236, Blackwell Publishing, dostupné 
20/01/2009 z  http://www.jstor.org/stable/1425295, s.226. 
48 HAWLEY Ellis W. The New Deal and the Problem of Monopoly in Hamby, Alonzo L. The New Deal. 
Analyses and Interpretations, New York. Weybright and Talley, 1969, s.80. 
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2.4 Výsledky NRA 

NIRA se dnes považuje za největší selhání New Deal. Zákon dokonce kriticky 

viděli i jeho tvůrci, Raymond Moley o něm napsal, že to byl v podstatě omyl.49 V roce 

1935 Roosevelt ustanovil National Recovery Review Board, který měl zhodnotit 

fungování NRA a její výsledky. Tento výbor došel k závěru, že NRA svojí činností 

ekonomický růst ve Spojených státech naopak zpomalila. Dále také podpořil tvrzení, že 

velké korporace dominovaly fungování NRA na úkor středních a menších firem, odborů 

a veřejnosti.50 

V případě PWA byly problémy evidentní už od roku 1933. PWA, a hlavně její 

ředitel Harold Ickes, selhala v uskutečnění svého hlavního cíle - dostat prostřednictvím 

veřejných  projektů do oběhu vládní peníze. Aby tento program dosáhl svého cíle, 

musely být vládní peníze vydány rychle. Z logiky věci nemohly být tyto projekty 

připraveny ihned, protože bylo zapotřebí práce profesionálů z mnoha oborů, což 

samozřejmě vyžadovalo čas. Navíc z vyčleněných 3,3 bilionů byla tato agentura 

schopná použít pouze 110 milionů dolarů.51 

Už od samého schválení byl NIRA terčem kritiky levice kvůli podpoře velkých 

korporací, kterým byla dána možnost vytvářet kartely a tím omezovat hospodářskou 

soutěž. Skrze NRA a její činnosti korporace sice dále posílily svoji pozici, nicméně ani 

ony nebyly s NRA spokojeny. Vzhledem k tomu, že mnozí viděli příčiny hospodářské 

krize právě v přílišné koncentraci finančních prostředků v rukou malé skupiny lidí, to 

byl velmi nepopulární fakt. Pro ilustraci, 5% populace vydělávalo celou třetinu příjmů.52 

NRA měla mnoho kritiků a nepřátel i na straně velkých korporací, které se jednoduše 

                                                 
49 KENNEDY, David M. Freedom From Fear:  The American People in Depression and War, 1929-
1945, London: Oxford University Press, 1999 s.152. 
50 LEUCHTENBURG William E. Franklin D. Roosevelt and the New Deal, New York: Harper & Row, 
1963 s.67. 
51 Ibid., s.158. 
52 ZINN, Howard. The twentieth century: a people's history, New York: Harper, 1984 s. 125. 
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bály, že se NRA stane (i když k tomu ve skutečnosti nedošlo) „efektivní překážkou 

jejich neomezeného práva řídit si vlastní záležitosti.“53 Zdrojem obav ze strany 

korporací byla i zmíněná Sekce 7a NIRA, která dávala zaměstnancům odborům 

mnohem větší práva. Postupně se však ukázalo, že silnější organizace zaměstnanců 

v průmyslu omezila spontánní stávky, a umožnila tak lepší komunikaci mezi odbory a 

vedením korporací.54  

Problémem se stala i realizace centrálního řízení, ve které mnozí tehdejší politici 

tolik věřili. „Výsledkem nebylo komplexní řízení, ale druh částečného, postupného 

plánování řízeného nátlakovými skupinami, způsob plánování řízený specifickými 

ekonomickými skupinami s cílem vyvážit produkci a spotřebu bez ohledu na zmatek, 

který to způsobí v jiných oblastech ekonomiky.“55 

NRA se podařilo zabránit tomu, aby se ekonomická situace v průmyslu nadále 

zhoršovala.56 Tato agentura ale selhala téměř ve všech oblastech, ve kterých měla 

přinést zlepšení, ať už to byly ceny průmyslových výrobků, regulace hospodářské 

soutěže, snížení nezaměstnanosti nebo podpora růstu ekonomiky. William E. 

Leuchtenburg napsal, že „slabost prvního New Deal nespočívala ani tolik v NRA, jako 

spíše v absenci jakékoli konsistentní strategie na posílení kupní síly nebo posílení 

investic.“57 Ačkoli NRA byla kritizována ze všech stran a veřejnost ve vztahu k této 

agentuře prožívala silnou deziluzi, nijak to neohrozilo Rooseveltovu pozici, kterou 

dokázal v roce 1936 obhájit. Veřejnost totiž stále ještě oceňovala jeho nadšení a aktivitu 

a především to, že ačkoliv byly jeho kroky v mnoha případech chybné, projevoval 

alespoň snahu a odhodlání bojovat s důsledky krize, a to bylo v tomto případě 

                                                 
53 BADGER, Anthony. The New Deal. The Depression Years, 1933-1940. Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.91. 
54 ZINN, Howard. The twentieth century: a people's history, New York: Harper, 1984 s.130. 
55 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.81. 
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rozhodující. Neúspěch NRA bývá také považován za posun v politice New Deal a 

počátek období, které bývá označováno jako tzv. druhý New Deal. 

Jednoznačně největší pozitivum NIRA lze vidět v jeho definici práv pracujících 

a organizaci odborů, která byla nutná a kterou odbory požadovaly po celá 20. léta. 

NIRA položil základy pro definici pracovní doby a minimální mzdy a zakázal dětskou 

práci.58 Po svém zrušení Nejvyšším soudem v roce 1935 byl de facto nahrazen National 

Labour Relations Act (častěji se užívá označení Wagner Act), který podobně jako NIRA 

definoval práva pracujících a odborů.  

I když vezmeme v úvahu to, jak silně bylo pole působnosti New Deal v roce 

1933 omezené, nepřinesla jeho legislativa průmyslu žádné zásadní zlepšení v podobě 

snížení nezaměstnanosti nebo zvýšení cen produktů. Stejně jako v případě dalších 

sektorů skutečné zlepšení a růst přišly až spolu s druhou světovou válkou, která 

znamenala větší vládní výdaje a investice. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
56 LEUCHTENBURG William E. Franklin D. Roosevelt and the New Deal, New York: Harper & Row, 
1963 s.69. 
57 Ibid., s.70. 
58 Ibid., s. 69. 
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4. Afroameričané 

New Deal znamenal v otázce rasové segregace velký posun. Jeho legislativa 

měla sice pro Afroameričany kontroverzní důsledky a často je jako sociální skupinu 

diskriminovala, znamenala ale velký krok kupředu oproti předcházejícím desetiletím, 

kdy se v otázce rasové segregace nic nedělo.59 New Deal dokonce mnozí vnímají jako 

předehru k poválečnému hnutí za lidská práva, protože poprvé v historii uznal 

Afroameričany jako skupinu, která si zaslouží pozornost a má nárok účastnit se 

sociálních a politických procesů. 

 

4.1 Podmínky Afroameričanů ve 30. letech 

Afroameričané žijící na venkově se živili ve velké většině zemědělstvím. Často 

pracovali na pronajaté půdě a jejich příjmy nebyly nijak garantované. Navíc tato 

sociální skupina neměla žádnou právní ochranu před majiteli půdy, kteří kontrolovali 

trh. Z velké části živořili v tak těžkých podmínkách, že „mnoho černochů ani nevědělo, 

že nějaká hospodářská krize přišla“.60 Agricultural Adjustment Act znamenal zhoršení 

životní úrovně Afroameričanů v zemědělském sektoru a důsledkem toho se ještě zvýšilo 

množství Afroameričanů migrujících do měst.61 

Afroameričané, kteří migrovali od začátku 20. století do měst, zastávali většinou 

práce, které nepotřebovaly žádnou kvalifikaci, a žili v podstatě v permanentní chudobě. 

Svoji roli sehrálo také rychlé zvýšení jejich počtu ve městech během dvacátých let. Na 

                                                 
59 Literatura, se kterou jsem pracovala používá několik výrazů pro označení této skupiny, běžně se 
vyskytují pojmy jako Negro nebo Blacks. Zvolila jsem označení Afroameričané jako nejvhodnější            
a nejvíce akceptovatelné. 
60 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.28. 
61 BRINKLEY, Alan. The New Deal Experiments in CHAFE, William H. The Achievement of American 
Liberalism: The New Deal and its Legacies,  New York: Columbia University Press, 2003 s.14. 
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severu Spojených států vzrostl tento počet často až o 100% během deseti let, na jihu pak 

byla tato čísla o něco nižší, ale stále znamenala dost náhlou změnu v rasovém složení 

městské společnosti.62 Pokud pracovali v průmyslu, byli to ve většině případů první, 

kteří dostali výpověď. Krize jejich situaci ještě zhoršila a vzhledem k nízké 

organizovanosti byli pro úřady v podstatě neviditelní. K tomu přispíval také fakt, že 

jako potenciální voliči nebyli nijak zajímaví, už kvůli tomu, že většina buď nevolila, 

nebo volit nemohla.   

 Je důležité zmínit, že Roosevelt se těšil značné popularitě ze strany 

Afroameričanů. Jeho entusiasmus a propagování sociální změny vzbudilo v celé řadě 

afroamerických aktivistů naděje na zlepšení a řešení problémů diskriminace, ačkoli je 

Roosevelt nikdy explicitně nezmínil. Tato popularita se také promítla ve volbách v roce 

1936, kdy většina Afroameričanů Roosevelta podpořila. 

 

4.2 Roosevelt a jeho postoj k řešení rasových otázek 

 V Rooseveltově administrativě se nedostávalo problému rasové rovnoprávnosti 

moc velké pozornosti. Vyskytovali se zde jak lidé, které otázky rasové segregace velmi 

zajímaly, tak lidé, kteří byli v podstatě latentní rasisté. Samotný Roosevelt si 

uvědomoval existenci rasových problémů, nicméně tváří v tvář ekonomickým potížím 

pro něj toto téma jednoduše nebylo na pořadu dne. Navíc řešit problémy například 

rasové segregace by mimo jiné znamenalo i dostat se do konfliktu s politickou 

reprezentací jižních států, což Roosevelt nechtěl riskovat. 

 Skutečnost, že se Roosevelt nikdy sám nespojoval s problémy Afroameričanů, 

ale neznamenala, že lidé v jeho administrativě nebyli v této oblasti aktivní. Například 

Harry Hopkins nebo Harold Ickes byli nakloněni boji s diskriminací. Za účelem řešení 

                                                 
62 Holt,Thomas C. Major Problems in African American History, Boston : Houghton Mifflin, 2000, s.128. 
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problému diskriminace byl do Washingtonu určen speciální úředník, který měl za úkol 

zajistit rovné nakládání s Afroameričany v rámci všech programů New Deal. 

Stejně jako v mnoha dalších případech sehrála svoji roli i Eleonor Roosevelt, jež 

měla v otázkách rasové diskriminace na svého manžela silný vliv. Snažila se ho 

například přesvědčit o nutnosti přijetí zákona zakazujícího lynčování, které nebylo v té 

době v jižních státech nijak neobvyklé.63 

  

4.3 Zapojení Afroameričanů do programů New Deal 

 

Problémem většiny programů a agentur New Deal nebyl nedostatek lidí, kteří se 

snažili řešit situaci Afroameričanů, ale neschopnost prosadit svoje principy na 

regionální úrovni. Na této úrovni totiž naráželi na lokální zákony a také na 

konzervativní zvyklosti a uspořádání společnosti, které nikdo nebyl ochoten měnit.64 

Afroameričané byli zapojeni do všech programů New Deal, nicméně míra jejich 

zapojení byla nízká, ať už kvůli rasové diskriminaci, nebo čistě kvůli neschopnosti 

úředníků. Programy vytvořené legislativou New Deal Afroameričany v podstatě 

diskriminovaly. 

V případě Agricultural Adjustment Act byl tento problém jasný. Právě 

Afroameričané tvořili velkou část námezdních dělníků a nevlastnili téměř žádnou půdu, 

takže zvláště oni nejvíce doplatili na redukci zemědělské výroby a snižování výměry 

obdělávané půdy. National Association for Advancement of Colored People (NAACP) 

se snažila bojovat proti tomu, aby si majitelé půdy nelegálně přivlastňovali jejich podíl 

na subsidiích vyplácených vládou. Přes tuto snahu zůstal systém vztahů mezi 

                                                 
63 Zákon zakazující lynčování představoval velký problém. Roosevelt nechtěl ztratit podporu jižanských 
politiků, takže se o jeho přijetí nijak nezasazoval. 
64 FISHEL, Leslie H. Jr. The Negro and the New Deal in HAMBY, Alonzo L., The New Deal. Analyses 
and Interpretations,  New York: Weybright and Talley, 1969 s.221. 
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námezdními dělníky a majiteli půdy stejný a podmínky Afroameričanů v zemědělství 

zoufalé. Pro ilustraci, jeden vlastník pozemků zdůvodnil svůj nárok na subsidie tím, že 

„jeho černoši“ nejsou zvyklí mít peníze a neuměli by s nimi nakládat, proto je 

zodpovědnější dát je jemu.65 

Stejně jako v případě AAA i v činnosti dalších agentur byly mezery, které se 

sice reformní politici snažili řešit, nicméně žádné zásadní změny v sociální situaci 

Afroameričanů to neznamenalo. Podobná kritika ze strany Afroameričanů směřovala     

i na adresu NRA, kterou označovali jako absolutní selhání ze strany vlády. NRA se 

bránila tím, že byla zodpovědná pouze za zaměstnance v průmyslu, kde Afroameričanů 

nebylo tolik. Neschopnost zahrnout je do opatření NRA později přiznal i Hugh Johnson. 

PWA zase čelila kritice i kvůli tomu, že nutila své zaměstnance stěhovat se do měst, kde 

pak tvořili vrstvu de facto závislou na sociální podpoře. 

 Ani Federal Employment Relief Agency (FERA) se nevyhnula diskriminaci. 

Jejím problémem bylo mimo jiné to, že nebyla schopná kontrolovat distribuci vydaných 

finančních prostředků na lokální úrovni. Hlavně na jihu Spojených států poté byli jako 

příjemci preferování bílí. 

Největší přínos pro černošské obyvatele měla pravděpodobně National Youth 

Administration (NYA). Tato agentura zaměřená na vzdělávání mladých lidí s rozpočtem 

40 milionů dolarů66 se sice přizpůsobila rasové segregaci v různých regionech 

Spojených států, ale podařilo se jí poskytnout vzdělání velké skupině Afroameričanů 

v důležitém věku. Je však důležité podotknout, že během New Deal se celkově zvětšil 

důraz na vzdělání Afroameričanů a černošské univerzity začaly dostávat více finančních 

prostředků. 

                                                 
65 KENNEDY, David M. Freedom From Fear:  The American People in Depression and War, 1929-
1945, London: Oxford University Press, 1999 s.162. 
66 FISHEL, Leslie H.Jr. The Negro and the New Deal. in Hamby, Alfonzo L. s.222. 



Bakalářská práce  

- 36 - 

 Podstatně méně byli Afroameričané diskriminováni v případě zapojení v CCC. 

V rámci CCC samozřejmě existovala diskriminace, byla ale nesrovnatelně menší než 

v ostatních agenturách. Pracovní tábory CCC byly segregované pouze na jihu 

Spojených států, tábory na severu byly plně integrované. I tak měla ale CCC stanovenou 

maximální kvótu 10% pro začlenění Afroameričanů, což samozřejmě nestačilo. 

Mladých Afroameričanů, kteří potřebovali práci, bylo mnohem více. Terčem kritiky se 

stala i TVA, která preferovala pracovníky bílé pleti, a pokud zaměstnala Afroameričany, 

byli přísně segregováni. 

 Symbolický význam mělo vytvoření tzv. Černého kabinetu v čele s Mary 

McLeod Bethune67, skupiny vzdělaných a politicky aktivních Afroameričanů, kteří byli 

zaměstnáni v agenturách vytvořených New Deal a měli na starosti otázky týkající se 

Afroameričanů.68 

 

4.4 Zhodnocení důsledků New Deal pro Afroameričany 

 

V rámci zhodnocení důsledků legislativy New Deal na situaci Afroameričanů se 

dá říci, že jim z hlediska právního postavení v podstatě nic nového nepřinesla. V praxi 

ale pro ně znamenal New Deal ohromný posun. Nikdy předtím totiž neparticipovalo 

takové množství Afroameričanů na ekonomických a politických záležitostech. 

Administrativa New Deal poskytla lidem černé barvy pleti šanci podílet se na 

rozhodování o důležitých otázkách přímo se jich týkajících. Ačkoli druhá světová válka 

odkryla rasistické praktiky přetrvávající v americké armádě, Roosevelt si udržel silnou 

politickou podporu Afroameričanů až do své smrti v roce 1945. Bílý dům dal během   

                                                 
67 Mary McLeod Bethune (1875 – 1955), politická aktivistka a bojovnice za práva Afroameričanů.   
68 LASH, Joseph P.: Dealers and Dreamers, A New Look at the New Deal, New York: Doubleday, 1988, 
s..417. 
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30. let a ještě více během druhé světové války najevo, že je na čase řešit problém rasové 

segregace, a tím, že poskytl Afroameričanům možnost vzdělávat se a realizovat se 

v politice, dal impuls k dalšímu vývoji a především k další boji za jejich rovnoprávné 

místo v americké společnosti. New Deal tak sehrál významnou roli v hnutí za občanská 

práva. 
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5. Postavení žen během New Deal 

 

Velká hospodářská krize ve Spojených státech postihla bezpochyby všechny 

sociální segmenty. Její dopady na konkrétní skupiny byly různě závažné a specifické 

byly i důsledky legislativy New Deal pro ně. Toto určitě platí i pro americké ženy. Tato 

sociální skupina a dopady krize na ni byly dlouho přehlíženy, což bylo typické pro New 

Deal jako takový, ale stejný trend můžeme najít i literatuře věnované tomuto období. 

Ekonomická situace pracujících ve 20. letech nebyla nijak pozitivní a bylo 

běžné, že rodiny potřebovaly další výdělek vedle příjmu hlavních živitelů, tj. mužů. 

Stále více žen proto muselo pracovat, aby zabezpečily ekonomickou existenci rodiny. 

V roce 1930 ženy tvořily 24,3% pracovní síly. Čtvrtina žen starších šestnácti let 

pracovala, z toho 28% žen bylo vdaných.69  

 

5.1 Situace žen ve 30. letech 

Ve 30. letech byly ovšem vdané ženy považovány za sekundární živitelky rodin, 

proto byly ve většině případů propouštěny dříve než muži. Navíc zastoupení žen 

v konkrétních sektorech ekonomiky bylo jiné než u mužů. Ženy měly výrazně vyšší 

zastoupení v sektoru služeb, kde nebyla tak vysoká míra nezaměstnanosti jako 

v průmyslu, ve kterém pracovalo nesrovnatelně menší procento žen. Je ale nutné 

poznamenat, že na práci žen existovaly v té době v americké společnosti různé názory. 

Mnoho skupin vidělo ženskou práci jako něco negativního a vládní opatření, které 

doporučovalo dávat výpověď dříve ženám, v podstatě uvítaly.  

                                                 
69 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.23. 
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Organizace žen na úrovni manuálně pracujících byla v době New Deal 

mimořádná. Ženy se organizovaly na celém území Spojených států už od počátku 

hospodářské krize a New Deal a jeho sociálně reformní rétorika byly silným impulsem 

pro jejich další aktivitu. Pro tyto ženské spolky bylo typické napojení na odbory, často 

totiž byly tyto aktivní ženy manželkami odborářů a měly za sebou zkušenost z 20. let, 

které přinesly zhoršení kvality života a spolu s tím také mnohem větší aktivitu a 

organizaci odborů. Například ve státě Washington ženské spolky zorganizovaly výměny 

potravin, oblečení a dalších produktů, které místní obyvatelé nebyli schopni koupit. 

Tyto ženy pochopily, že jedině prostřednictvím politického a sociálního aktivismu 

mohou upoutat pozornost vlády a úřadů, které měly jinak tendenci řešit problémy 

nezaměstnanosti především ve vztahu k mužům. Špatné podmínky, ve kterých velká 

většina manuálně pracujících žila, měly za následek to, že ženy, které organizovaly 

stávky a demonstrace, byly často velmi militantní. Dalším typickým rysem ženského 

aktivismu byl jeho rozsah. Ženské organizace zahrnovaly různé etnické a rasové 

skupiny a zároveň fungovaly jak ve městech, tak na venkově. 

Ve 30. letech byly ženy také mnohem lépe organizovány a vůdkyně těchto 

organizací projevovaly mnohem větší znalost problémů způsobených krizí a jejich 

možného řešení. Svoji aktivitu zdůvodňovaly právě tím, že si velmi dobře uvědomují 

svoji roli matek, a právě proto musí pracovat a zajistit tak finanční chod svých rodin. 

Ačkoli otázka sociální pozice žen nebyla nikdy explicitně řešena v žádném 

opatření New Deal, byla této problematice věnována pozornost. Téměř každá agentura 

vytvořená New Deal měla svoje oddělení, které se věnovalo výhradně ženám jako 

skupině, např. Women’s Division v rámci FERA. I přesto však téměř čtvrtina všech 
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zákonů přijatých v rámci NRA počítala se mzdami pro ženy téměř o 14 až 30 procent 

nižšími.70  

Samotná legislativa New Deal ženám mnoho nenabídla, nicméně atmosféra 

sociálních a politických reforem otevřela ženám jako sociální skupině nové možnosti a 

to především v oblasti kariéry ve veřejných službách. Rooseveltova administrativa 

zaměstnala počet žen, který v žádné předchozí administrativě neměl obdoby. Ve 

vládních agenturách vytvořených legislativou New Deal bylo také značně vysoké 

zastoupení žen. Ve Washingtonu se v rámci protagonistů New Deal vytvořila skupina 

žen, které měly relativně důležité pozice a které se snažily řešit a ovlivnit politiku těchto 

agentur vůči ženám. Pro ilustraci to byly například Mary Anderson, hlava Kanceláře pro 

záležitosti žen na Ministerstvu práce, nebo Emily Newell Blair, členka Consumer´s 

Advisory Board v rámci NRA. Nejvýznamnější postavení pravděpodobně zastávala 

Francis C. Perkins, která byla v letech 1933 – 1945 ministryní práce.71  Svoji roli 

sehrála bezpochyby i Eleonor Roosevelt, která umožnila přístup těchto aktivistek 

k prezidentovi a která byla sama v podstatě hlavou této skupiny.72 Této skupině, jakkoli 

tato nebyla nikdy nijak formálně organizovaná, se podařilo přesunout pozornost 

vládních agentur na problémy, jimž čelily i jiné sociální skupiny než muži 

v produktivním věku. Tato skupina žen měla velkou zásluhu na organizaci vládní 

pomoci ženám a díky nim se dostalo pozornosti například dětem a problémům, které se 

jich týkaly, jako nedostatek zdravotní péče či negramotnost. Dále je nutné poznamenat, 

že motivací těchto žen nebylo přání emancipovat ženy nebo zásadně měnit jejich 

sociální postavení a už vůbec nemůžeme mluvit o feminismu. Aktivita těchto žen byla 

více zaměřena na sociální problémy než na postavení žen ve společnosti. 

                                                 
70 BADGER, Anthony. The New Deal: The Depression Years, 1933-1940, Chicago: Ivan R.Dee, 2002 
s.87. 
71 Francis C. Perkins se tak stala první ženskou členkou kabinetu v historii Spojených států. 
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Role a význam těchto žen byla především v jejich aktivitách v rámci programů a 

agentur zaměřených na ekonomickou pomoc a boj s důsledky krize, jako např. FERA 

nebo Work Progress Administration (WPA), v případě kterých byla jednak jasná 

tendence více se zaměřovat na muže a  jednak existovaly i kvóty pro zapojení žen. Ženy 

v New Deal si byly vědomy tohoto trendu a snažily se na jeho existenci upozornit. 

V listopadu 1933 byla uspořádána v Bílém domě konference zaměřená na ekonomickou 

situaci žen, znovu z velkého části zásluhou Eleonor Roosevelt.73 Na této konferenci 

lokální zástupci FERA referovali o situaci v jednotlivých státech. Odtud vzešel 

požadavek směrovaný na FERA a WPA, aby zaměstnaly dalších 300 000 žen.74  

FERA sehrála významnou roli v organizaci pomoci ženám. Na jihu Spojených 

států organizovala mnoho projektů speciálně zaměřených na ženy. Tyto projekty 

nabídly ženám celou škálu pracovních příležitostí. Ženy získávaly práci ve 

zdravotnictví, školství nebo veřejných knihovnách. Navíc tyto příležitosti znamenaly      

i možnost se vzdělávat. Martha H. Swain vidí přínos činnosti agentur New Deal 

především v rozšíření možností tehdejších žen: „(agentuty New Deal) narušily tradici     

a dávno ustanovené vzorce pro velký počet nevzdělaných, často negramotných žen, 

které neměly žádnou předchozí zkušenost se zaměstnáním.“75    

 

5.2 Zhodnocení důsledků New Deal na podmínky žen 

Situaci žen zásadně změnila až druhá světová válka, která otevřela nové 

možnosti a přinesla pracovní místa v oborech, ve kterých předtím dominovali muži. 

                                                                                                                                               
72 WARE, Susan. Beyond suffrage: Women in the New Deal, Cambridge: Harvard University Press, 1981, 
s.9. 
73 BEASLEY, Maurine H., The Eleanor Roosevelt Encyclopedia, Westport: Greenwood Publishing 
Group, 2001 s.582. 
74 WARE, Susan. Beyond suffrage: Women in the New Deal, Cambridge: Harvard University Press, 1981, 
s.13. 
75 SWAIN, Martha H. A New Deal for Southern Women in Escott, Paul D. Major Problems in the History 
of the  American South, Lexington: D.C. Heath, 1990, s.337. 
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Ačkoli tedy přínos New Deal pro situaci amerických žen nelze vidět v jeho legislativě, 

dá se říci, že podpořil vstup žen do politiky a jejich možnost vyjádřit se k dění, které se 

jich přímo týkalo. Další důsledek New Deal pro postavení žen se týkal právě jejich 

zapojení ve výše zmíněných programech. Většina aktivistek New Deal se snažila, aby 

práce a programy New Deal zahrnující ženy byly v souladu s tradičním chápáním role 

ženy ve společnosti, protože jinak by hrozila kritika ze strany mnoha skupin                   

a organizací, jako například církví, které měly na ženskou práci značně tradiční pohled. 

Nicméně navzdory těmto tendencím znamenaly programy New Deal velký přelom 

v emancipaci žen, protože právě prostřednictvím jejich organizací, vzdělávání                    

a zaměstnávání se rozšířily možnosti žen jako takové. 
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Závěr 

Velká hospodářská krize měla tak dalekosáhlé důsledky na americkou 

ekonomiku a společnost, že si vyžádala adekvátní reakci ze strany americké vlády. Tato 

reakce přišla v podobě legislativy prvního období New Deal. Ve své práci jsem se 

snažila zhodnotit politické, sociální a ekonomické výsledky období známého jako první 

New Deal a představit základní principy legislativy tohoto reformního programu. 

Při koncipování a prosazování legislativy New Deal sehrál zásadní roli Franklin 

Delano Roosevelt, který určoval hlavní linii tohoto reformního programu. V hodnocení 

prvního období New Deal jsem se zaměřila hlavně na zákony vytvořené a přijaté během 

prvních sto dní působení Franklina D. Roosevelta v úřadu. Byly to právě tyto zákony, 

které měly zásadní vliv na všechny sektory americké ekonomiky, a tedy v důsledku i na 

situaci v americké společnosti po celé období prvního New Deal. 

Agricultural Adjustment Act sehrál zásadní roli při řešení situace v zemědělství. 

Podařilo se mu reagovat na problémy, kterým americké zemědělství čelilo dlouhodobě, 

a v podstatě definoval zásady zemědělské politiky, které se ve Spojených státech           

a z velké části i v zemích Evropské unie používají dodnes. Do amerického zemědělství 

zavedl a prakticky v něm definitivně zakotvil nové a zlomové principy, jakými jsou 

kontrola zemědělské produkce a finanční podpora zemědělství ze strany státu. Tento 

zákon a prováděcí agentura jím vytvořená však selhaly v řešení největšího problému 

amerického zemědělství, a to extrémní chudoby velké části zaměstnanců v zemědělství. 

Agricultural Adjustment Administrative nedokázala účinně diferencovat mezi 

jednotlivými zájmovými a sociálními skupinami v americkém zemědělství a její praxe 

vedla bohužel spíše ke zhoršení situace námezdních dělníků a farmářů hospodařících na 

pronajaté půdě.  
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Situaci v americkém průmyslu měl řešit National Industrial Recovery Act, který 

mezi jiným umožnil velkým korporacím vytvářet monopoly, a tak regulovat výrobu      

a obchod. Vedle opatření zaměřených na oživení průmyslu přinesl tento zákon také 

první jasnou definici práv zaměstnanců a ustanovil princip tripartity. Tato pracovně-

právní legislativa byla jedním ze zásadních přínosů prvního New Deal. National 

Recovery Administration ale selhala ve pokusu naplnit všechny své základních cíle.  

Žádný větší úspěch neznamenala ani Public Works Administration. Jednou z možných 

příčin neúspěchu zákona byl patrně i chybný úsudek o příčinách krize, které mnoho lidí 

spatřovalo v přílišné konkurenci v průmyslu.  

Hodnotit ekonomické instrumenty a důsledky jejich použití za prvního období 

New Deal ovšem není úplně předmětem této práce. Jejich působení na sociální 

podmínky americké společnosti můžeme ale téměř ve všech ohledech považovat za 

velmi kontroverzní. V žádném sektoru se této legislativě nepodařilo dosáhnout beze 

zbytku slibovaných výsledků, zaznamenala vždy úspěchy i neúspěchy, působení 

jednotlivých složek tohoto legislativního systému bylo často protichůdné.  Zejména 

nedokázala efektivně působit na největší a nejviditelnější problém americké ekonomiky, 

na vysokou nezaměstnanost, která neklesla a zůstala destabilizujícím prvkem až do 

druhé světové války.  

Pokud ale odhlédneme od ekonomických rozporů prvního období New Deal, je 

nepochybné, že tento program vyvolal zásadní a pozitivní transformace v americké 

společnosti. Tato transformační působení jsem sledovala na případech dvou sociálních 

skupin, které byly hospodářskou krizí hluboce zasaženy, Afroameričanů a amerických 

žen. 

Ačkoli se řada protagonistů New Deal zajímala o sociální situaci Afroameričanů, 

legislativa prvního období New Deal jejich specifické problémy prakticky neřešila. 
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Snahy o emancipaci a rozvoj občanských a sociálních práv těchto lidí samozřejmě 

existovaly už dlouho před New Deal, nicméně právě New Deal, jeho sociální étos a jeho 

reformní rétorika významně akcelerovaly emancipační snahy Afroameričanů. 

Ke stejnému závěru lze dojít i v případě situace amerických žen. Legislativa 

New Deal jako taková s nimi sice nepočítala jako se samostatnou skupinou v rámci 

společnosti, nicméně v praxi otevřela ženám dostatek prostoru k seberealizaci, zejména 

v rámci nejrůznějších svépomocných aktivit. Ačkoli se tedy ženám a jejich problémům 

nedostalo explicitní pozornosti v rámci legislativy, vládní agentury v praxi věnovaly 

ženám dostatek prostoru a otevřely jim tak mnohé nové možnosti. 

V literatuře věnované sociální historii Spojených států lze najít i názory, které 

nevidí New Deal jako impuls pro další vývoj obou těchto skupin, hodnotí jej naopak 

jako období, které problémy pouze odložilo. Pro psychologii obou sledovaných 

sociálních skupin New Deal ale rozhodně znamenal důležitý mezník. Zlomová pro ně 

nebyla legislativa, podstatný byl prostor a možnosti, které jim tento program otevřel.  

Ve své práci nedocházím k jednoznačnému hodnocení politického, sociálního     

a ekonomického působení legislativy New Deal. Ve všech oblastech lze najít negativní   

i pozitivní efekty, jednoznačné úspěchy i naprostá selhání. Nesporný je však posun 

v roli federální vlády a ve vnímání této role veřejností. New Deal a především Franklin 

D. Roosevelt tuto roli proměnil a zásadně posílil. Legislativa prvního New Deal byla 

často nekonzistentní, dokonce plná rozporů, nepokrývala celou složitost problémů         

a byla nepochybně dobově podmíněná. Byl to však také první významný komplex 

procesů a pravidel, kterými se stát pokusil zasáhnout v okamžiku, kdy přirozená 

pravidla selhávala, pokus řešit těžkou situaci v zájmu státu, jeho občanů a sociální 

stability, splněná povinnost mocenských elit převzít plnou odpovědnost za sociální         

a ekonomický vývoj v krizové situaci. 
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Americká společnost toto ve své většině rozhodně pozitivně reflektovala, byť ne 

přímočaře a vždy jednoznačně. Sentiment, jaký je s New Deal a prezidentem 

Franklinem D. Rooseveltem v americké společnosti dosud spojen, pak dokazuje, že        

i přes četná selhání byl historicky úspěšným pokusem, který posílil vnitřní integritu 

americké společnosti. 

V dnešní situaci globální hospodářské krize se znovu ukazuje, že vůle státu 

převzít v kritické chvíli odpovědnost za sociální a ekonomický vývoj společnosti může 

pro společnost být rozhodujícím stabilizujícím prvkem. Odkazujeme se tak bezděčně 

k New Deal. 
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Summary 

The scope and the consequences of the Great Depression on American economy 

and society were so unprecedented, that it required adequate action from the 

government. In my thesis I tried evaluate political, social and economical consequences 

of legislature passed during the period known as the First New Deal. 

As shown in the Chapter 1 the key element in creating the New Deal policy was 

Franklin Delano Roosevelt. Evaluating the First New Deal I focused on acts that were 

passed during the Hundred days as these acts were essential for the political 

development in American economy and society. 

In Chapter 2 I focused on the legislature aimed on American agriculture which 

was in terrible conditions since the 1920’s. The Agricultural Adjustment Act and the 

agency it created were successful in stabilization of prices and its programs managed 

solve the problem of overproduction. But these agricultural programs failed in 

recognizing different groups within agriculture such as tenants and sharecroppers. These 

two groups lived in desperate conditions and their situation got even worse after the 

implementation of Agricultural Adjustment Act. I also discussed the significance of the 

soil conservation programs. 

The consequences of the New Deal legislature on industry are discussed in 

Chapter 3. The major step was the passage of the National Industrial Recovery Act, 

which limited the competition in American industry and involved the labor in the 

decision making process through collective bargaining. I concluded that NIRA and the 

agency it created (NRA) were a failure. Neither did it bring the recovery to the industry 

or boosted the economic growth. It only strengthened the position of big business 

without any economic outcome. 
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When examining the social consequences of the first New Deal on African 

Americans and women in Chapter 4 and 5 I came to conclusion that the legislature did 

not bring any change in the legal status of these groups. I argue that New Deal might not 

have changed the situation of African Americans and women so radically, but this 

program of reforms opened new possibilities and opportunities for members of these 

social groups. The society in the 1930’s did not recognize African Americans and 

women as social groups with particular needs and did not pay attention to civic rights of 

individuals and social groups. But the rhetoric and actions of the New Deal established 

an important frame for the postwar civil rights movement and emancipation of women.  

To conclude, the legislature of the First New Deal was inconsistent and often 

contradictory and its consequences were controversial. But within limitations given by 

the society and economics at that time, it managed to tackle the depression and its 

consequences with democratic measures and in this the New Deal was undoubtedly 

successful. 
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