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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje tématu experimentálních studií na Afroameričanech v USA 

v průběhu dvacátého století. Jakožto rasově diskriminovaná skupina byli Afroameričané 

dlouhodobě zneužíváni k celé řadě pokusů. Vlivem segregace zejména v lékařských 

zařízeních byly prováděny experimentální léčby či zásahy bez souhlasu nebo informování 

pacienta, ve zdravotnických zařízeních byly prováděny experimenty s radiací, ve věznicích 

byly testovány léky, kosmetické přípravky a působení nemocí na lidské tělo a celá řada 

dalších. Práce si klade za cíl tyto různé typy experimentů popsat a zjistit, jakým způsobem 

a zda vůbec byl boj za občanská práva v 50. a 60. letech těmito pokusy ovlivněn. Práce je 

rozdělena na dvě části, přičemž první část reflektuje širší pohled na problematiku a 

podkapitoly představují různé typy experimentů, spolu s konkrétními příklady. Druhá část 

práce je poté věnována studii syfilidy v Tuskegee, která je díky svému rozsahu, délce, ale i 

vlivu jedním z nejvýraznějších symbolů neetického experimentování na Afroameričanech. 

Práce dochází k závěru, že vzhledem k neinformovanosti o probíhajících pokusech a jejich 

odhalení až na počátku 70. let, tedy již po skončení boje za občanská práva, neměly 

experimentální studie na události 50. a 60. let zásadní vliv. 

 

Abstract 

This Bachelor Thesis deals with the topic of experimental studies on African Americans in 

the United States during twentieth century. As a racially discriminated group, African 

Americans have long been abused in a number of experiments. Due to segregation, 

especially in medical facilities, experimental treatments were performed without informed 

consent of the patient; experiments with radiation were also performed in medical 

facilities; drugs, cosmetics and the effects of diseases on human body were tested in 

prisons and many more. The Thesis aims to describe these different types of experiments 

and discover how and whether the Civil Rights Movement in the 1950s and 1960s was 

influenced by these experiments. The Thesis is divided into two parts, the first part reflects 

a broader view of the issue and its subchapters represent different types of experiments 

along with specific examples, while the second part examines the syphilis experiments in 

Tuskegee, which is, because of its scope, length and influence one of the most infamous 

symbols of unethical experimentation on African American subjects. The work concludes 

that due to the lack of information about the ongoing experiments and their revelation in 



the early 1970s, therefore after the end of the Civil Rights Movement, use of African 

Americans in medical experimentation did not have a significant impact on the events of 

1950s and 1960s. 
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Úvod 
Experimentální studie na lidech je pojem tradičně spojovaný hlavně s nacistickými 

výzkumy v koncentračních táborech během druhé světové války. Praktiky využití 

znevýhodněných skupin obyvatel k pokusům však nebyly výhradní záležitostí Třetí říše. 

Ve Spojených státech amerických docházelo už od 19. století k celé škále experimentů; 

testovaly se léky, vliv různých nemocí na lidský organismus a různých toxických či 

chemických látek na lidské tělo, vlivy radiace, chirurgické experimenty a celá řada dalších. 

Tyto výzkumy jsou považovány za neetické především proto, že byly ve velké míře 

prováděny bez vědomí či informovaného souhlasu subjektu, v řadě případů byly subjekty 

k souhlasu přinuceny nátlakem. Zároveň je problematický fakt, že tyto studie byly ve 

velkém sponzorovány federální vládou Spojených států. 

Afroameričané hráli v experimentálních studiích výraznou roli. Segregace dopomohla 

k tomu, že zejména v lékařských zařízeních nebylo nijak složité bez informování pacientů 

provádět různá vyšetření, experimentální léčby či zásahy výhradně na afroamerických 

pacientech. Rasová nerovnost se projevovala nejen v lékařských zařízeních, Afroameričané 

byli přednostně voleni jako subjekty experimentů v celé řadě oborů a cílem výzkumů na 

nich bylo zpravidla přinést výsledky prospěšné pro většinové obyvatelstvo. Cílem této 

bakalářské práce je popsat zneužití Afroameričanů k experimentálním studiím a zjistit, 

jakým způsobem a zda vůbec byl boj za občanská práva Afroameričanů v 60. letech nějak 

ovlivněn těmito experimenty. 

Bakalářská práce má charakter případové studie a je rozdělena na dvě kapitoly. První 

z nich, s názvem Experimentální studie na Afroameričanech ve Spojených státech je 

koncipována tak, aby uvedla čtenáře do prostředí experimentálních studií prováděných na 

afroamerických subjektech, představila různé typy těchto experimentů či zásahů do 

soukromí pacientů v obecnější rovině a následně popsala některé konkrétní případy tohoto 

počínání. Tyto příklady byly zvoleny vždy na základě jejich závažnosti a vlivu na danou 

problematiku. 

Druhá kapitola s názvem Studie syfilidy v Tuskegee se zabývá již zcela jedním konkrétním 

případem, který v první kapitole záměrně není popsán. Jedná se totiž díky svému rozsahu a 

délce, ale i díky ohlasu, jaký vzbudil, o jeden z nejvýraznějších symbolů neetického 

experimentování na lidech ve Spojených státech. Jeho odhalení otřáslo důvěrou 

afroamerických pacientů vůči americkým zdravotnickým institucím. Tento experiment byl 
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prováděn výhradně na Afroameričanech pocházejících z Macon County ve státě Alabama a 

pro účely výzkumu byli zvoleni zcela účelově. Tato část práce popisuje celý průběh studie 

a představuje jak její závěry, tak důvody ukončení studie společně s jejími důsledky. Je zde 

věnován prostor i tomu, jaký vliv měla na studii éra boje za občanská práva 

Afroameričanů.  

K napsání této bakalářské práce bylo stěžejních hned několik titulů. Zcela zásadní roli 

hrála při studiu problematiky kniha Medical Apartheid: The Dark History of Medical 

Experimentation on Black Americans From Colonial Times to the Present1 afroamerické 

autorky Harriet A. Washingtonové z roku 2004. Ta na více než 400 stranách podrobně 

popisuje postupný vývoj lékařských experimentů na Afroameričanech ve Spojených 

státech, a to již od dob kolonialismu. Stěžejním pro bakalářskou práci byla především 

druhá polovina knihy, věnující se experimentům dvacátého století a podrobně rozebírající 

různé typy pokusů prováděných na Afroameričanech. Kniha sloužila jako ucelený 

průvodce problematikou, kterou se práce zabývá. Autorce se nedaří zůstat zcela nestrannou 

a kniha je protkána osobními názory a vyjádřeními autorky. Ovšem vzhledem k tomu, že 

Washingtonová je vědeckou výzkumnou pracovnicí v oblastech lékařství, lékařské etiky a 

veřejného zdraví, její vyjádření jsem brala jako přínosné a v řadě případů jsem se její názor 

také rozhodla citovat. 

Druhou zásadní knihou pro tuto bakalářskou práci, a to především pro první část, je kniha 

The Immortal Life of Henrietta Lacks2 od autorky Rebeccy Sklootové vydaná v roce 2010. 

Přestože kniha měla sloužit pouze jako podklad jedné z podkapitol v první části práce, 

konkrétně v podkapitole s názvem Medicínské pokusy na Afroameričanech, byla velmi 

nápomocná i v orientaci v celkové problematice, jelikož autorka příběh zasazuje do širšího 

kontextu. Příběh Henrietty Lacksové je ostatně i důvod, proč jsem se rozhodla tímto 

tématem zabývat v mé bakalářské práci, vliv této knihy je tedy pro mne zásadní. Této 

mladé Afroameričance byla lékařem v roce 1951 bez jejího svolení či vědomí odebrána 

část rakovinného nádoru a následně z něj byla kultivována nesmrtelná buněčná kultura, se 

kterou se dodnes obchoduje, Henriettě i její rodině však byla tato informace zatajena. 

Kniha je přehledně členěna do kapitol včetně časového zařazení, je tedy nenáročná na 

 
1 Harriet A. Washington, Medical Apartheid: the Dark History of Medical Experimentation on Black 

Americans from Colonial Times to the Present, (New York: Harlem Moon, 2006). 
2 Rebecca Skloot, Nesmrtelný život Henrietty Lacksové: neuvěřitelný příběh buněčné kultury HeLa, (Praha: 

Ikar, 2013).  
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orientaci a zpětné vyhledávání informací. Zároveň kapitoly střídavě vypráví jak Henriettin 

příběh, tak autorčinu cestu výzkumu, která také přináší mnoho zajímavých faktů. Obsah 

knihy je tvořen především pomocí osobních rozhovorů přímo se členy rodiny, lékaři i 

členy výzkumného týmu, který pracoval s buňkami Henrietty Lacksové. Autorka ve 

většině používá primární zdroje, kromě osobních rozhovorů především lékařské zprávy a 

záznamy. 

Dalším zásadním zdrojem při psaní byla kniha Bad Blood: The Tuskegee Syphilis 

Experiment3 od autora Jamese H. Jonese z roku 1993. Tato kniha znamenala významný 

zdroj pro pochopení problematiky experimentu v Tuskegee. Přestože vyšlo nespočet 

novinových článků na téma Tuskegee, autor James H. Jones byl prvním, kdo o daném 

experimentu napsal knihu takto dopodrobna rozebírající celý experiment, a tedy přináší 

celou řadu informací, které v dalších dílech zabývajících se stejnou tématikou chyběly. 

Knize bych vytkla poněkud nepřehledný styl pojmenování kapitol, a to pomocí citátů. 

Chybí také časová zařazení, což ztěžuje celkovou orientaci v knize a zpětné vyhledávání 

informací. 

Velmi přínosným zdrojem pro zpracování tématu studie syfilidy v Tuskegee je taktéž kniha 

Examining Tuskegee: The Infamous Syphilis Study and Its Legacy4 autorky Susan M. 

Reverbyové z roku 2009. Kniha je novější než již zmíněný titul Jamese H. Jonese, a tedy 

na svých 416 stranách přináší celou řadu nových poznatků, které v době napsání Bad 

Blood ještě nebyly známé, především v oblasti osob odpovědných za konání studie. Kniha 

je velmi podrobná a přináší řadu osobních svědectví, pomáhá tedy lépe pochopit podstatu 

experimentů a pocity subjektů, kteří se jich účastnili. Examining Tuskegee navíc není 

autorčino jediné dílo na toto téma, je vidět, že se tématem zabývá opravdu dlouhodobě a 

má k dispozici celou řadu zdrojů. 

Ke zpracování bakalářské práce jsem použila především odborné a novinové články, 

informace z nichž jsem následně ověřovala. Problematická je především skutečnost, že se 

v článcích často objevují protichůdné informace, a to zpravidla související s rokem, kdy 

byl daný článek napsán. Byla vyzdvihována řada jmen, která hrála ve výzkumech 

podstatnou roli, ovšem každý autor považuje za podstatné něco jiného a není tedy vždy 

 
3 James H. Jones, Bad Blood: The Tuskegee Syphilis Experiment, (New York: The Free Press, 1993). 
4 Susan M. Reverby, Examining Tuskegee: The Infamous Syphilis Study and Its Legacy, (University of North 

Carolina Press, 2009). 
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jednoduché rozlišit, jaké informace jsou skutečně pro čtenáře přínosné. Zároveň není 

jednoduché v souvislosti s tímto tématem najít citově nezabarvený text. 

V bakalářské práci se objevuje řada pojmů, které nemají český ekvivalent, jsou proto 

zanechány v původním znění a jejich význam je vysvětlen v poznámce pod čarou. Práce 

využívá několika názvů amerických institucí, které jsou taktéž vysvětleny v poznámce pod 

čarou. 

Jelikož se bakalářská práce zabývá citlivým tématem etiky a rasové předpojatosti, je 

zapotřebí vymezit několik pojmů. Přestože je v práci slovo černoch použito jen zřídkakdy, 

je mnou pro potřeby práce používáno jako citově nezabarvené, synonymní slovu 

Afroameričan a nemá rasistický podtext. Na rozdíl od přímých citací, kdy je využito jako 

překlad výrazně expresivnějších pojmů označujících Afroameričany. Slovo subjekt je 

taktéž využíváno jako citově nezabarvené, a to výhradně k označení, ať už dobrovolného či 

nedobrovolného účastníka výzkumu. 

Veškeré přímé citace v práci jsou přeloženy autorkou bakalářské práce z anglického 

jazyka. 
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1 Experimentální studie na Afroameričanech ve Spojených 

státech 

Studie syfilidy v Tuskegee se svým rozsahem a délkou stala jedním z nejvýraznějších 

symbolů neetických pokusů na lidech ve Spojených státech, nebyla však zdaleka pokusem 

jediným. S vývojem medicíny těchto experimentů přibývalo, nejvíce jich je známo z 20. 

století a zahrnují testování chemických a biologických zbraní, nemocí, působení radiace, 

chirurgicky prováděné experimenty, eugenické experimenty a celou řadu dalších, přičemž 

valná většina subjektů v těchto studiích byla složena z chudých, nevzdělaných lidí, 

příslušníků rasových menšin, fyzicky či mentálně postižených nebo vězňů.5 Pro americký 

týdeník Time se k tomuto tématu vyjádřila spisovatelka Harriet A. Washingtonová, autorka 

knihy Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black 

Americans From Colonial Times to the Present, ve které se podrobně zabývá experimenty 

prováděnými na Afroameričanech již od 17. století. Ta tento přístup zdůvodňuje tak, že 

lékaři již v době kolonialismu často zkoušeli nové nápady a postupy, a to tak, že na bílých 

pacientech v případě, kdy věřili, že experiment bude mít pro dotyčnou osobu pozitivní 

důsledky. Naopak využívali afrických otroků a domorodých Američanů ve chvíli, kdy 

cílem výzkumu bylo prospět ostatním, a to bez ohledu na následky u testované osoby. 

Dodává, že později, ve 20. století, zase panovalo ve společnosti přesvědčení, že lidé, kteří 

si neplatili za zdravotní péči, vlastně dluží svá těla lékařské komunitě. Následkem tohoto 

vnímání bylo, že především příslušníkům nižších sociálních vrstev se nedostávalo stejných 

etických ohledů jako ostatním pacientům. Washingtonová zároveň upřesňuje, že ačkoliv se 

tato myšlenka vztahuje na chudé pacienty všech ras, segregace v té době znamenala, že 

černošští pacienti byli omezeni na segregovaná oddělení zdravotnických institucí a přímo 

tam byli zapojováni do pokusů.6 

Tyto experimenty byly hrazeny vládou Spojených států a byly přísně utajovány, o to větší 

pohoršení veřejnosti vyvolalo jejich odhalení. V následující kapitole se podíváme na 

několik těchto případů zneužití Afroameričanů. 

 
5 Rothman, Lily, „The Disturbing History of African-Americans and Medical Research Goes Beyond 

Henrietta Lacks,“ TIME, (cit. 8.5.2020), Dostupné z: https://time.com/4746297/henrietta-lacks-movie-

history-research-oprah/. 
6 Ibid. 
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1.1 Kontrola reprodukce 

Nucené sterilizace afroamerických žen byly prováděny již od počátku 20. století, a to 

v souvislosti s rozvojem eugeniky. Eugenické teorie Afroameričany hluboce znevažovaly, 

hledajíc důkazy pro černošskou podřazenost, a sterilizace se začala využívat jako prevence 

vysokého počtu dětí hlavně u černošských, chudých či mentálně postižených rodičů.7 

Zatímco v době otroctví byly černošské ženy nuceny k co největšímu počtu potomků, 

situace se nyní otočila, a naopak bylo žádoucí tyto ženy spíše sterilizovat či je ke sterilizaci 

donutit.8 Od 20. let 20. století začala vznikat celá řada vládou sponzorovaných 

sterilizačních programů, v rámci kterých byly ženy bez poskytnutí souhlasu sterilizovány. 

Nejčastější formou sterilizace se stala tubální ligace, chirurgický zákrok, který odděluje 

nebo uzavírá vejcovody a tím trvale brání početí.9 

K takovému zákroku byla donucena i Fannie Lou Hamerová, která v roce 1961 podstoupila 

operaci benigního nádoru dělohy a v rámci této operace jí byla nejen bez jejího souhlasu, 

ale i bez následného informování, provedena tubální ligace.10 Hamerová se tak o odebrání 

možnosti počít dozvěděla zcela náhodou. Na základě této zkušenosti se začala zajímat o 

politiku a stala se z ní jedna z nejvýraznějších osobností boje za ženská práva a boje za 

občanská práva Afroameričanů v šedesátých letech, a to především v oblasti volebního 

práva.11 

Fannie Lou Hamerová nebyla ale daleka jediná, během 60. a 70. let byla v USA nucená 

sterilizace bez uvědomění pacientek běžnou praxí, a to především právě v rámci 

gynekologických operačních zákroků či interrupcí. V řadě států byly prosazeny tzv. 

sterilizační zákony, jejichž cílem mělo být redukovat počty dětí u chudých a svobodných 

matek,12 přičemž byly záměrně znevýhodňovány především afroamerické ženy. 

 
7 Washington, Medical Apartheid, str. 146. 
8 Ibid, str. 155. 
9 „Contraception – tubal ligation,“ Better Health Channel, (cit. 26.07.2020), Dostupné z: 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/contraception-female-sterilisation. 
10 Washington, Medical Apartheid, str. 144-145. 
11 Debra Michals, PhD, „Fannie Lou Hamer,“ National Women's History Museum, (cit. 20.07.2020), 

Dostupné z: https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/fannie-lou-hamer. 
12 Lisa Ko, „Unwanted Sterilization and Eugenics Programs in the United States,“ Independent Lens, (cit. 

20.07.2020), Dostupné z: https://www.pbs.org/independentlens/blog/unwanted-sterilization-and-eugenics-

programs-in-the-united-states/. 
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1.1.1 Relf v. Weinberger 

Relf v. Weinberger byl soudní proces v roce 1973 v Alabamě, který vzbudil pozornost 

veřejnosti v tématu nucené sterilizace. Teprve dvanáctiletá Minnie Lee Relfová a její 

čtrnáctiletá sestra Mary Alice Relfová byly sterilizovány pomocí tubální ligace na federální 

vládou financované klinice Family Planning Clinic v Montgomery. Jejich matka Minnie 

Relfová byla negramotná a pod dojmem, že podepisuje souhlas k podání antikoncepce 

jejím dvěma dcerám, jí byl podstrčen souhlas s provedením sterilizace. Oprávnění ke 

sterilizaci pracovníci kliniky postavili na tom, že shledali sestry Relfovy mentálně 

postižené.  Když jejich otec Loonie Relf zjistil, co se stalo, obrátil se na Southern Poverty 

Law Center a ti rodině pomohli zahájit soudní řízení proti americkému ministru 

zdravotnictví, školství a sociálních věcí13 Casparu Weinbergerovi. Během soudního 

procesu bylo odhaleno, že bylo každý rok v rámci federální vládou sponzorovaných 

programů bez uvědomění pacientky sterilizováno přibližně 100,000 až 150,000 žen a 

stovky dalších byly nátlakem donuceny se sterilizací souhlasit, a to nejčastěji pod 

pohrůžkou ztráty sociálních dávek či zdravotního pojištění.14 

Soudce rozhodl ve prospěch Relfových a rozsudkem zároveň ukončil využívání 

federálních peněz k nedobrovolným či vynuceným sterilizacím. Americké ministerstvo 

zdravotnictví, školství a sociálních věcí tak muselo zrušit nařízení, která opravňovala vládu 

k financování výše uvedených úkonů, soudní řízení poté vedlo k zavedení nutnosti získání 

informovaného souhlasu, a to výhradně před provedením sterilizace.15 

1.2 Experimenty s radiací 

Experimenty s radiací na lidech byly pro běžné Američany dvacátého století něco ne 

zrovna lehce uchopitelného. Proto když v 90. letech byl odhalen rozsah těchto 

experimentů, bylo to pro většinovou populaci naprosto šokující, o to víc, že tyto 

experimenty byly financovány federální vládou.  V roce 1994 se ministryně energetiky 

Spojených států Hazel R. O’Learyová, první Afroameričanka zastávající tuto funkci, 

 
13 Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních věcí (Department of Health, Education and Welfare) 

existovalo v USA od roku 1953 do roku 1979, kdy bylo vytvořeno samostatné Ministerstvo školství a 

původní útvar přejmenován na nynější Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče (Department of Health & 

Human Services).  
14 „Relf v. Weinberger,“ Southern Poverty Law Center, (cit. 10.7.2020), Dostupné z: 

https://www.splcenter.org/seeking-justice/case-docket/relf-v-weinberger. 
15 Ibid. 
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rozhodla zahájit rozsáhlé vyšetřování těchto experimentů ve snaze napomoci odkrýt 

krutosti spáchané vládou Spojených států. K tomu v lednu 1994 prezident Bill Clinton 

vytvořil poradní výbor Advisory Committee on Human Radiation Experiments, který měl 

za úkol jednotlivé experimenty řádně prošetřit a posoudit. Nicméně, poradní výbor se 

rozhodl pojmout vyšetřování jako sběr dat a svědectví o průběhu výzkumů a upozadit fakt, 

že se jednalo o trestný čin, žádný z lékařů provádějících radiační experimenty tedy nikdy 

nebyl za své činy postaven před soud.16  

Experimenty probíhaly mezi lety 1944 až 1974 a měly přinést odpovědi na účinky radiace 

pro případ jaderné války.17 Šetření pod vedením ministryně O’Learyové ukázalo, že 

neetické experimenty byly prováděny jak vládními lékaři, tak vědci i vojenskými 

funkcionáři, a to za daných 30 let až na 20 tisíci osobách během přibližně 40 tisíc 

experimentů.18 Experimenty byly prováděny po celých Spojených státech a byl prováděny 

zejména na jednotlivcích, kteří buď neznali potenciální nebezpečí účasti na experimentech, 

nebo se neúčastnili dobrovolně a testy na nich byly prováděny bez jejich vědomí. Vládou 

sponzorované experimenty s radiací, které vzbudily největší rozruch, byly mimo jiné 

případy 800 těhotných, především afroamerických, žen, kterým bylo na konci 40. let 20. 

století podáno na Vanderbilt University v Nashvillu, Tennessee radioaktivní železo; dále 

200 pacientů s rakovinou vystavených extrémně vysokým úrovním gama záření v národní 

laboratoři Oak Ridge National Laboratory, Tennessee; 18 osob, kterým bylo injekčně 

podáno plutonium jak v Oak Ridge, tak na University of Chicago a na University of 

California v San Franciscu; dále 11 pacientů s rakovinou, kterým byl injekčně podán 

radioaktivní vápník a stroncium na konci 50. let na Columbia University a v nemocnici 

Montefiore Hospital v New Yorku s cílem zjištění rychlosti, jakou se radioaktivní látky 

dostávají do lidských tkání; nebo v neposlední řadě 19 mentálně postižených dospívajících 

chlapců, kteří byli na Massachusettské státní škole bez souhlasu vystavováni 

radioaktivnímu železu a vápníku v potravě.19 Výzkumy byly prováděny zejména na lidech 

z nižších sociálních vrstev a rasově bylo nadproporčně zastoupeno afroamerické 

 
16 Washington, Medical Apartheid, str. 182. 
17 Cate Guyam, United States Human Radiation Experiments, Stanford University (cit. 12.07.2020), 

Dostupné z: http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/guyman2/. 
18 Guyam, United States Human Radiation Experiments. 
19 Michael McCally, et. al., "US Government-Sponsored Radiation Research on Humans, 1945-1975," 

(Medicine & Global Survival, 1994), str. 4-6. 
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obyvatelstvo.20 

Když jako příklad vezmeme případ 18 osob, kterým bylo v Oak Ridge podáno plutonium, 

15 subjektů bylo bílé pleti a 5 černé. Afroameričané tedy představovali 25 procent 

subjektů. Dle Harriet A. Washingtonové však musíme brát v potaz, že v té době tvořili 

Afroameričané asi jen 10 procent populace, jejich míra zapojení ve výzkumu byla tedy dva 

a půl krát větší než by měla být v souvislosti s podílem, jaký tvořili v populaci. V tomto 

konkrétním případě však neexistuje důkaz o tom, že by afroameričtí pacienti byli 

specificky vyhledáváni pro tento experiment, jako tomu bylo v řadě jiných případů.21 

Experimenty s radiací jsou v zastoupení Afroameričanů velmi specifické, takzvaně případ 

od případu. V některých případech byli Afroameričané zastoupeni jen zřídka, v některých 

dokonce nelze najít důkazy o jejich účasti vůbec. V jiných však, stejně jako tomu bylo 

právě v případě výzkumu plutonia, jsou Afroameričané sice zastoupeni nižším počtem, ale 

s ohledem na jejich zastoupení v populaci byli testováním mnohem výrazněji zasaženi než 

bílé obyvatelstvo. Existuje ale celá řada radiačních experimentů, ve kterých tvořili většinu 

subjektů právě Afroameričané, v některých dokonce výhradně Afroameričané. 

1.2.1 Případ Ebb Cade 

Ebb Cade byl třiapadesátiletý Afroameričan, pracovník na stavbě, jeho jméno je však ve 

vědeckých kruzích známo jako první případ nedobrovolného účastníka experimentální 

studie působení plutonia na lidský organismus. V březnu roku 1945 se Cade při cestě do 

práce stal účastníkem autonehody a byl převezen s četnými frakturami do nemocnice v 

Oak Ridge. Vzhledem k tomu, že jeho zdravotní stav byl vážný, rozhodl se doktor Joseph 

Howland, který spolupracoval s Americkou komisí pro atomovou energii, vpíchnout 

Cadeovi 4,7 mikrogramů plutonia, což je čtyřicet jedna krát více, než je obvyklé 

celoživotní vystavení tomuto prvku.22 V době podání plutonia vědci díky četným pokusům 

na zvířatech již věděli, jaké vážné negativní následky má vystavení radiaci v takovém 

měřítku, přesto se rozhodli zjistit, jaký vliv bude mít plutonium na lidské tělo.23 

Následujících pět dní vědci odebírali a zkoumali Cadeovy vzorky stolice, aby zjistili, kolik 

 
20 Washington, Medical Apartheid, str. 165. 
21 Ibid, str. 169. 
22 Ibid, str. 165. 
23 „1945–1947: Eighteen patients were injected with plutonium in AEC experiments,“ Alliance for Human 

Research Protection, (cit. 12.7.2020), Dostupné z: https://ahrp.org/1945-1947-eighteen-patients-were-

injected-with-plutonium-in-aec-experiments/. 
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plutonia jeho tělo vyloučilo a extrahovali patnáct zubů za účelem testování. Zároveň mu 

během těchto pěti dní bez vysvětlení odkládali operaci zlomenin, aby mohli nadále 

odebírat vzorky z kostí za účelem prozkoumání obsahu plutonia v kostní tkáni.24 Předtím, 

než se stihlo odebrat více vzorků, Cade z nemocnice uprchl.  

Cílem experimentu bylo periodicky měřit množství radioaktivity v krvi, tkáních, kostech, 

moči a výkalech daného subjektu, taktéž sledovat změny zdravotního stavu a určit přesné 

účinky různých radioaktivních prvků na zdraví subjektu. Výstupem nemělo být Cadea 

vyléčit, ale vysledovat účinky plutonia na fyziologii člověka, přičemž největším přínosem 

v poskytnutí informací měla být až pitva. Wright Langham, chemik, který stál za zrodem 

tohoto experimentu, si od něj sliboval určení přesné dávky radioaktivního prvku jako je 

plutonium, která u pacienta způsobí leukémii.25 

Ebb Cade zemřel o osm let později kvůli srdeční chorobě. Je prvním, ale zároveň jedním 

z mnoha experimentálních subjektů, kteří byli bez souhlasu či následného informování 

použiti na výzkum radioaktivních látek.  

1.3 Výzkumy na afroamerických vězních 

Je veřejně známo, že během druhé světové války byli vězni běžně zneužíváni 

k experimentům, a to především v nacistickém Německu. Více překvapivý je fakt, že po 

druhé světové válce byly Spojené státy jedinou zemí na světě, která nadále legálně 

používala vězně jako pokusné králíky v klinických studiích.26 Od 40. do 70. let tak 

američtí lékaři pravidelně infikovali vězně nemocemi jako je malárie, břišní tyfus, 

rakovinné buňky, tuberkulóza, syfilis, celá řada kožních onemocnění aj. a opakovaně se 

pokoušeli tato onemocnění léčit, často neúspěšně. Na vězních byla testována také 

farmaceutika a kosmetické přípravky.  Pro tento typ testování jsou vězni v podstatě 

ideálními subjekty. Je zde potřeba zdravých subjektů, na kterých budou pozorovány 

vedlejší účinky a zkoumán nejefektivnější způsob dávkování. Jelikož se ve věznicích 

zpravidla jednalo o první fázi testování, bylo navázáno na vysoké riziko vzniku problému. 

Z tohoto důvodu je upřednostňován výzkum v místech, kde mohou být subjekty nepřetržitě 

monitorovány a v případě problému u nich mohou být zkoumány jak bezprostřední, tak 

 
24 „1945–1947: Eighteen patients were injected with plutonium in AEC experiments.“ 
25 Washington, Medical Apartheid, str. 165. 
26 Silja J.A. Talvi, „The Prison As Laboratory,“ In These Times, (cit. 28.07.2020), Dostupné z: 

http://inthesetimes.com/article/1373/the_prison_as_laboratory/. 
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dlouhodobé reakce.27 

To, že nejčastějšími subjekty z amerických nápravných zařízení byli afroameričtí vězni 

nebyla náhoda. Před schválením Zákona o občanských právech v roce 1964 byly ve většině 

států oddělené bytové bloky věznic podle rasy vězňů,28 nebyl tedy problém dělat výzkum 

vždy jen v určité části věznice. Afroameričtí vězni byli navíc vybíráni pro speciální typy 

testování, jako například způsobování popálenin v oblasti rohovky očí, předloktí nebo zad 

za účelem zjistit, jak tmavá kůže oproti bílé na popáleniny reaguje.29 

1.3.1 Věznice Holmesburg ve Filadelfii 

Jedním z nejznámějších případů provádění pokusů na vězních v amerických věznicích je 

bezpochyby ten ve věznici Holmesburg ve Filadelfii. Přestože nebyla zdaleka jediným 

nápravným zařízením ve Spojených státech, kde se prováděly experimenty na vězních, 

Holmesburgu svým počtem protokolů, zapojených vězňů a délkou trvání nemohla žádná 

jiná věznice konkurovat. V Holmesburgu byla mezi lety 1951 a 1974 prováděna celá řada 

experimentů na vězních dermatolog Dr. Albertem M. Kligmanem. Ten byl původně 

pozván do věznice, aby vyřešil propuknutí plísně nohou.30 Rychle však přišel na to, že lidé 

uvězněni v Holmesburgu pro něj mohou být cennými subjekty. Spojil se s řadou 

farmaceutických a kosmetických firem, mimo jiné Johnson & Johnson, Merck, Helena 

Rubenstein či DuPont31 a s podporou dermatologického oddělení lékařské fakulty 

Pensylvánské univerzity začal brzy testovat na vězních.32 

Preferované subjekty a zároveň největší počet dobrovolníků byli převážně zdraví, 

afroameričtí vězni mezi 20 až 45 lety.33 Na výzkum se sice přihlásili dobrovolně, věděli 

však pouze to, že za účast dostanou zaplaceno přibližně dva až tři dolary denně a doufali 

v možnost předčasného propuštění.34  

Nejprve testoval reakce kůže vězňů na krémy a parfémy, už v roce 1958 ale přešel na 

 
27 Washington, Medical Apartheid, str. 186. 
28 Benowitz, Scott, „Analysis: Racial Segregation In The U.S. Prisons,“ The Pavlovic Today, (cit. 

28.07.2020), Dostupné z: https://www.thepavlovictoday.com/analysis-racial-segregation-in-the-us-prisons/. 
29 Washington, Medical Apartheid, str. 190. 
30 Ibid, str. 187. 
31 Ibid, str. 188. 
32 Allen M. Hornblum, „How Black Prison Inmates in Philadelphia Were Turned Into Human Guinea Pigs: A 

Memoir“, Tablet Magazine, (cit.29.07.2020), Dostupné z: 

https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/black-prison-inmates-experiments. 
33 Ibid. 
34 Talvi, „The Prison As Laboratory.“ 
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daleko nebezpečnější studie, jako naočkování desítkám vězňů bradavice nebo herpes.35 

V šedesátých letech se experimentů účastnilo již 75 procent vězňů z Holmesburgu, byli 

pravidelně vystavováni působení novým léčivům a kosmetickým produktům, což mělo za 

následek plešatost, rozsáhlá zjizvení pokožky a trvalé poškození kůže a nehtů.36 

V roce 1964 potom vězně vystavil dioxinu, vysoce toxické a nebezpečné karcinogenní 

látce, kterou aplikoval na tvář a záda 56 vězňů, z nichž 47 bylo Afroameričanů.37 

Subjektům bylo sice za účast v experimentu zaplaceno, nebyli však informováni o tom, 

jaká látka je na nich testována, o rizicích a zdravotních komplikacích, které jim aplikace 

dioxinu může přinést, ani o faktu, že může vystavení této látce způsobit vznik rakoviny.38 

Farmaceutické společnosti a firmy prodávající kosmetiku však nebyli jedinými zájemci o 

Klingmanovy experimenty. V polovině šedesátých let byl osloven americkým armádním 

chemickým sborem (U.S. Army Chemical Corps), a to s požadavkem testování 

psychoaktivních látek. Armáda v prostoru věznice vystavěla tři velké přívěsy a v nich 

zahájila téměř deset let trvající experimenty s cílem získat sérum pravdy. Vězni dostávali 

vysoké dávky látek jako atropin a skopolamin, což mělo za následek ztráty paměti; 

subjekty zapomínaly, jak se jmenují, nebo kde jsou.39 

Vzhledem k rozsáhlosti Klingmanových experimentů se o něj začal v polovině šedesátých 

let zajímat Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. V návaznosti na to bylo v červenci 1966 

Kligmanovi zakázáno testovat drogy na vězních v Holmesburgu, a to kvůli nesrovnalostem 

v záznamech a nedodržování podmínek pro testování drog stanovených Úřadem pro 

kontrolu potravin a léčiv. Klingman však využil svých kontaktů ve velkých společnostech, 

pro které dělal experimenty a zákaz byl méně než o měsíc později zrušen.40 

V roce 1973 se v návaznosti na zveřejnění studie syfilidy v Tuskegee konalo v Kongresu 

slyšení týkající se experimentů na lidských subjektech. Zde vystoupili dva bývalí vězni 

z Holmesburgu Leodus Jones a Allan Lawsona, kteří popsali své zkušenosti z této věznice 

a Pensylvánskou univerzitu nařkli z klamavého informování vězňů a špatného zacházení s 

nimi. V návaznosti na to byl v lednu 1974 výzkum ukončen Správní radou vězeňského 

 
35 „Analysis: Racial Segregation In The U.S. Prisons.“ 
36 Washington, Medical Apartheid, str. 188. 
37 Hornblum, „How Black Prison Inmates in Philadelphia Were Turned Into Human Guinea Pigs.“ 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Allen M. Hornblum, Acres of Skin: Human Experiments at Holmesburg Prison: A Story of Abuse and 

Exploitation in the Name of Medical Science, (New York: Routledge, 1998), str. 53-55. 
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systému ve Filadelfii.41 O deset let později se několik bývalých vězňů rozhodlo 

Pensylvánskou univerzitu a město Filadelfie žalovat, přičemž došlo k vyrovnáním 

pohybujícím se mezi 20,000 až 40,000 dolary.42 

1.4 Výzkumy na Afroameričanech v nemocnicích 

V průběhu vývoje moderní medicíny bylo vždy zapotřebí lidského těla pro účely výzkumu. 

Budoucí lékaři se museli naučit anatomii, rozpoznávat a diagnostikovat nemoci a 

rozpoznat stavy vyžadující chirurgický zákrok. Vědci potřebovali zkoušet nové nápady a 

metody, provádět pitvy za účelem potvrzení správné diagnózy a také pochopení účinku 

různých nemocí na lidské tělo. Ve Spojených státech byly pro tyto účely od 19. století 

zřizovány kliniky spojené s výzkumnými středisky a ta nabízela služby především chudým 

pacientům, kteří si nemohli dovolit zdravotní péči. Především na Jihu se pacienty těchto 

klinik stávali výhradně Afroameričané.43 

Jedním z nejkontroverznějších známých případů, kdy bylo zneužito afroamerických 

pacientů, jde až do roku 1840, kdy doktor J. Marion Sims, který je přezdíván otcem 

moderní gynekologie, prováděl chirurgické experimenty na mladých otrokyních, a to bez 

použití anestetik.44 

V segregovaných nemocnicích či klinikách pro Afroameričany docházelo pravidelně 

k experimentům na pacientech bez jejich vědomí. To se mimo jiné dělo i s buňkami HeLa, 

o kterých bude řeč v následující podkapitole. V rámci zkoumání těchto buněk vědec a 

onkolog Chester Southam prováděl řadu experimentů za účelem zjištění, zda injekčně 

podané rakovinné buňky mohou u pacienta způsobit vznik rakoviny. V roce 1954 tak 

několika pacientům, kteří byli léčeni na jeho oddělení na Sloan-Ketteringově institutu pro 

výzkum rakoviny, do paže injekčně podal buňky HeLa a následující týdny sledoval, jak 

jim na daném místě rostou nádory. Některé odstranil za účelem jejich prozkoumání, 

některé ale v těle pacientů ponechal, aby je mohl dále sledovat, po odstranění se však 

 
41 Washington, Medical Apartheid, str. 189. 
42 „Noted dermatologist Albert M. Kligman dies,“ The Philadelphia Inquirer, (cit. 27.07.2020), Dostupné z: 

https://www.inquirer.com/dailynews/national/20100222_Noted_dermatologist_Albert_M__Kligman_dies.ht

ml. 
43 Todd L. Savitt, The Use of Blacks for Medical Experimentation and Demonstration in the Old South, (The 

Journal of Southern History, 1982), str. 332-333. 
44 Bryan Holland, „The ‚Father of Modern Gynecology‘ Performed Shocking Experiments on Slaves,“ 

HISTORY, (cit. 28.07.2020), Dostupné z: https://www.history.com/news/the-father-of-modern-gynecology-

performed-shocking-experiments-on-slaves. 
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nádory stále vracely.45  

1.4.1 Případ Henrietty Lacksové 

Henrietta Lacksová byla mladá Afroameričanka, která v roce 1951 v nemocnici Johnse 

Hopkinse v Marylandu zemřela na rakovinu děložního hrdla, a to ve věku pouhých 31 let. 

Během vyšetření jí doktor Lawrence Wharton mladší bez jejího vědomí odebral 

z děložního hrdla dva vzorky tkáně; jeden přímo z nádoru a druhý ze zdravé cervikální 

tkáně.46 Henriettiny buňky byly jedním z mnoha vzorků, které lékaři bez svolení odebrali 

afroamerickým pacientkám za účelem provádění pokusů na těchto buňkách, především ve 

snaze je kultivovat. Zatímco buňky ze zdravé cervikální tkáně zanikly několik dní po 

umístění do kultury, stejně jako všechny odebrané vzorky jiných pacientek před 

Henriettou, nádorové buňky se začaly velmi rychle množit, a to tak, že každých dvacet 

čtyři hodin jich byl v misce dvojnásobek.47 Kultivaci prováděl Dr. George Gey, vedoucí 

výzkumu tkáňových buněk v nemocnici Johnse Hopkinse.48 

Poté, co Henrietta 4. října 1951 zemřela,49 lékaři se snažili získat souhlas k provedení 

pitvy, aby dostali z tkáně a jednotlivých orgánů co největší množství vzorků. Přestože se 

manžel Henrietty David Lacks nejdřív podepsání souhlasu vzpouzel, lékaři ho však 

přesvědčili, že prováděné testy mají sloužit k prevenci rakoviny u Henriettiných dětí, 

s pitvou tedy souhlasil.50 

Zpráva o jedinečnosti buněk Henrietty Lacksové, v laboratoři nazvaných buňkami HeLa, 

se ve vědeckých kruzích rychle rozšířila. Přelomová byla nejen skutečnost, že tyto buňky 

jdou nekonečně množit, ale také fakt, že na nich mohou vědci provádět řadu na lidech 

neproveditelných experimentů, jako je vystavování jedům, radiaci či infekčním 

onemocněním.51 Vědci z nemocnice Johnse Hopkinse si brzy uvědomili, že narazili na 

zlatý důl. HeLa buňky začaly být ve velkém prodávány do laboratoří po celých Spojených 

státech i mimo ně a ještě v roce 1952 bylo za přispění Státního ústavu pro dětskou 

mozkovou obrnu vybudováno Distribuční centrum HeLa buněk, a to souhrou náhod na 

 
45 Skloot, Nesmrtelný život Henrietty Lacksové, str. 132. 
46 Ibid, str. 40. 
47 Ibid, str. 48. 
48 Ibid, str. 323. 
49 Ibid, str. 91. 
50 Ibid, str. 95. 
51 Michael Rogers, „The Double-Edged Helix,“ Rolling Stone, (cit. 25.07.2020), Dostupné z: 

https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/the-double-edged-helix-231322/. 



16 

 

univerzitě v Tuskegee, kde ve stejnou dobu probíhala i studie syfilidy,52 kterou se bude 

zaobírat následující kapitola. Centrum vzniklo za účelem masové kultivace HeLa buněk, a 

to zprvu především za účelem testování léků na dětskou obrnu, který je s pomocí 

Henriettiných buněk získán ještě ten samý rok. HeLa buňky však byly využity ve více než 

74,000 studiích,53 poskytly vhled do buněčné biologie a přispěly k celé řadě lékařských 

objevů, kromě vakcíny proti dětské obrně také ke studiu leukémie, AIDS, rakoviny, 

hemofilie či byly využity na výzkum vlivu stavu beztíže ve vesmíru.54  

Přestože jsou HeLa buňky dodnes využívány v laboratořích po celém světě, Henrietta a po 

její smrti i její rodina nebyla o této skutečnosti informována. Prvním, kdo se o osud rodiny 

Henrietty Lacksové podrobně zajímal, byla americká spisovatelka odborných publikací 

Rebecca Sklootová, autorka knihy Nesmrtelný život Henrietty Lacksové, vydané v roce 

2011. Mimo jiné z hovorů s rodinnými příslušníky zjistila, že Henrietta nebyla jediným 

objektem zájmu vědců. Ti totiž v roce 1973 oslovili rodinu Lacksů s tím, že potřebují 

jejich krev, aby zjistili riziko vzniku rakoviny u nich, ve skutečnosti však chtěli použít 

DNA rodiny k lepšímu porozumění buňkám HeLa. Přestože rodina s odebráním krve 

souhlasila, dle Sklootové není možné jejich souhlas považovat za informovaný, vzhledem 

k tomu, že jim podané informace byly značně očesané od řady faktů a byly jim sděleny 

nepravdivé informace týkající se využití jejich krve, navíc potvrzení informovaného 

souhlasu by bylo potřeba doložit podepsaným formulářem, který vědci rodině nikdy 

podepsat nedali.55 K tomu se pro týdeník Time vyjádřila Herriet A. Washingtonová takto: 

„Jedna velká mylná představa, kterou často slýchám, je to, že 

v roce 1951, když byla Lacksová léčena, byly tyto postupy běžnou 

praxí. Ve skutečnosti ale, přestože je pravda, že zákony a předpisy, 

kterými se tyto typy experimentů řídí se od těch dob měnily, 

základní etická pravidla, jako je informovaný souhlas, již byly ve 

hře. Zejména v návaznosti na zjištění, jaké experimenty probíhaly 

v nacistických koncentračních táborech, měly některé instituce 

 
52 Skloot, Nesmrtelný život Henrietty Lacksové, str. 103. 
53 Tracie White, „Descendants of Henrietta Lacks discuss her famous cell line,“ Stanford Medicine, (cit. 

23.07.2020), Dostupné z: https://med.stanford.edu/news/all-news/2018/05/descendants-of-henrietta-lacks-

discuss-her-famous-cell-line.html. 
54 „The Importance of HeLa Cells,“ Johns Hopkins Medicine, (cit. 23.07.2020), Dostupné z: 

https://www.hopkinsmedicine.org/henriettalacks/importance-of-hela-cells.html. 
55 Skloot, Nesmrtelný život Henrietty Lacksové, str. 181. 
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dokonce přísnější pravidla ohledně informovaného souhlasu, než 

jaké mají dnes. Tyto pravidla však měla tendenci být přísně 

dodržována jen když šlo o bělochy.“56 

Rodina se o tom, že Henriettiny buňky existují a je s nimi hojně obchodováno, dozvěděli 

v roce 1973, těsně předtím, než byli nemocnicí Johnase Hopkinse osloveni kvůli krevním 

odběrům. Při náhodném rozhovoru mezi Bobbette Lacksovou, snachou Henrietty, a 

švagrem její přítelkyně, pracujícím v Národním onkologickém ústavu s buňkami HeLa. 

Když se dozvěděl Bobbettino příjmení, netrvalo dlouho, než z konverzace bylo jasné, že ta 

samá Henrietta Lacksová, jejíhož syna si Bobbette vzala, byla nedobrovolnou dárkyní 

velmi vzácných buněk.57 Konkrétnější informace se však dozvěděli až v roce 1976, a to od 

novináře Michaela Rogerse, který se neznámým způsobem dostal k lékařským záznamům 

Henrietty a o výzkumu napsal článek pro časopis Rolling Stone, který pod názvem „The 

Double-Edged Helix“ vyšel 25. března 1976.58 

Přestože se rodina postupně dozvídala o tom, co za výzkum se s buňkami jejich dávno 

pochované příbuzné děje, byli zcela vyňati z jakéhokoliv rozhodovacího procesu. Národní 

institut zdraví s nimi uzavřel dohodu až v roce 2013. Tato dohoda stanovuje, že data ze 

všech budoucích studií budou uložena v databázi Ústavu o genotypech a fenotypech a 

vědci, kteří chtějí údaje použít, musí požádat přístup a předkládat výroční zprávy o svém 

výzkumu. Pro tyto potřeby se založila speciální pracovní skupina s názvem HeLa Genome 

Data Access, a která dostala za úkol na tuto činnost dohlížet a jejíž součástí musí být dva 

členové Lacksovy rodiny. Dle dohody nemá rodina právo na jakýkoliv výtěžek z výzkumů 

využívajících HeLa buňky.59  

2 Studie syfilidy v Tuskegee 

Na počátku 30. let 20. století žilo v oblasti Macon County, nacházející se ve východní části 

amerického státu Alabama, 27 103 obyvatel, z nichž 22 320 bylo afroamerického 

 
56 Rothman, „The Disturbing History of African-Americans and Medical Research Goes Beyond Henrietta 

Lacks.“ 
57 Skloot, Nesmrtelný život Henrietty Lacksové, str. 179-180. 
58 Rogers, „The Double-Edged Helix.“ 
59 Carl Zimmer, „A Family Consents to a Medical Gift, 62 Years Later,“ The New York Times, (cit. 

27.07.2020), Dostupné z: https://www.nytimes.com/2013/08/08/science/after-decades-of-research-henrietta-

lacks-family-is-asked-for-consent.html. 



18 

 

původu.60 Tato část Alabamy, kde se Macon County nachází, je součástí takzvaného 

Černého pásu, původ jehož jména je často nesprávně vykládán. Přestože je pravda, že se 

v těchto oblastech nachází v současné době z přibližně 90 procent černošské obyvatelstvo, 

název byl dán geology kvůli mimořádně úrodné tmavé půdě. Ta je vhodná pro pěstování 

bavlny, proto na práci v těchto oblastech byli využíváni černošští otroci a díky tomu také 

v oblasti převládá afroamerická populace.61 Prosperita oblasti Macon County však neměla 

dlouhého trvání především z důvodu nešetrného zacházení s půdou. I přesto se po zrušení 

otroctví v roce 1863 většina bývalých otroků rozhodla v oblasti zůstat. Po roce 1865 tedy 

v oblasti žili především afroameričtí farmáři pracující na půdě vlastněné bělošskou 

menšinou. Podmínky pro život zde však byly velice špatné a situace se ještě prohloubila 

s Velkou hospodářskou krizí, která začala v roce 1929. 

Tuskegee, městečko v oblasti Macon County, bylo vybráno pro výzkum syfilidy zcela 

účelově. V době, kdy výzkum začínal, tedy v roce 1932, byli černošští obyvatelé této 

oblasti zpravidla velmi chudí, nevzdělaní a pracovali velmi tvrdě v těžkých podmínkách. 

Navíc se jednalo o jedno z nejvíce syfilidou infikovaných měst v zemi. To bylo zjištěno 

v roce 1929 místním doktorem Murrayem Smithem, který v daném regionu mimo jiné 

kontroloval zdravotní stav místních a z krevních vzorků zjistil, že čtyři z deseti obyvatel 

mužského pohlaví v Macon County jsou nakaženi syfilidou. Tento výsledek okamžitě 

předal United States Public Health Service (USPHS).62 

V té době byl syfilis velmi dobře známým problémem, který byl však teprve na počátku 

řešení. Potýkali se s ním především veteráni první světové války. Těm byl podáván lék na 

utlumení příznaků nemoci s názvem Salvarsan. Skutečně účinným lékem se však stal až 

penicilin, a to na počátku 40. let. V době začátku výzkumu tedy účinný lék na syfilis 

neexistoval. USPHS se tedy rozhodlo pro odstartování experimentu v oblasti Macon 

County, která se zdála být pro výzkum syfilidy ideální. Autoři výzkumu předpokládali, že 

lidé zde jsou vzhledem k nízké vzdělanosti snadno manipulovatelní,63 hodilo se i to, že je 

zde povětšinou černošské obyvatelstvo, jelikož jednou z ambicí výzkumu bylo zjistit, zda 

 
60 Fred D. Gray, The Tuskegee Syphilis Study: The Real Story and Beyond, (Montgomery, Alabama: 

NewSouth Books, 1998), str. 27. 
61 Ibid, str. 26-27. 
62 United States Public Health Service je oddělení amerického ekvivalentu Ministerstva zdravotnictví, která 

má na starosti veřejné zdraví. 
63

 Ada McVean, B.Sc., „40 Years of Human Experimentation in America: The Tuskegee Study,“ McGill 

University, (cit. 10.07.2020), Dostupné z: https://www.mcgill.ca/oss/article/history/40-years-human-

experimentation-america-tuskegee-study. 



19 

 

nemoc postupuje jinak u černošských a bělošských pacientů. Hlavním cílem studie bylo 

potom sledování průběhu neléčené syfilidy u afroamerických mužů a rozdílnost projevů 

nemoci v souvislosti s rasou nakaženého,64 z čehož vyplývá i oficiální název studie, tedy 

„Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male“ („Tuskegeeská studie neléčené 

syfilidy u černošských mužů“).   

Do projektu se pod příslibem bezplatné lékařské péče přihlásilo celkem 600 mužů, z nichž 

bylo 399 s latentní syfilidou a 201 dalších nebylo nemocí nakaženo.65 Všem těmto mužům 

bylo sděleno, že jsou léčeni proti tzv. špatné krvi, čímž se v té době v jižanských oblastech 

označovala celá řada onemocnění; byl to pojem, který chudí Afroameričané znali a věděli, 

že se jedná o něco nebezpečného.66 Lékaři jej tedy mohli používat místo vysvětlování, o 

jakou nemoc se jedná. Doktor Thomas Parran, který byl pověřen vedením výzkumu 

v Tuskegee, rozhodl o tom, že černošským pacientům nebudou podávány informace o 

jejich stavu a nebude jim řečeno, jakým způsobem výzkum probíhá.67 Zlomovým 

momentem pro výzkum se stal fakt, že Rosenwaldova nadace68 nabídla finanční podporu 

výzkumu i následné léčbě nemocných pacientů. Doktor Parran tedy dochází k závěru, že 

bude nejefektivnější, když pacienti nebudou informováni o tom, že v prvních měsících 

léčeni nejsou.69 Za to, že se budou účastnit výzkumu jim byla slíbena bezplatná lékařská 

péče, jídlo zdarma v průběhu výzkumu a pojištění pohřebného v případě úmrtí,70 to však 

pouze pod podmínkou souhlasu s pitvou pro účely výzkumu. 

Komplikace přichází hned v roce 1932, kdy byla v důsledku Velké hospodářské krize 

Rosenwaldova nadace nucena ukončit financování výzkumu. Předpoklad byl, že kvůli 

tomu bude studie ukončena, ve skutečnosti to však mělo za následek odstranění z nákladů 

následnou léčbu nakažených, jež měla být z těchto financí hrazena. Dr. Parran se tedy 

spojil s Centrem pro klinický výzkum pohlavních chorob a Dr. Raymondem 

 
64 Susan M. Reverby, Ethical Failures and History Lessons: The U.S. Public Health Service Research 

Studies in Tuskegee and Guatemala, (2012, Public Health Reviews), str. 4. 
65 Tuskegee Study – Timeline, Centers for Disease Control and Prevention, (cit. 10.07.2020), Dostupné z: 

https://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm. 
66 McVean, „40 Years of Human Experimentation in America.“ 
67 Jones, Bad Blood, str. 59. 
68 Rosenwaldova nadace byla založena v roce 1917 obchodníkem Juliem Rosenwaldem a zaměřovala se na 

sociální otázky, a to zejména vzdělávání afroamerických dětí na jihu Spojených států, které bylo segregované 

a velmi podfinancované. Nadace také založila řadu grantů, a to především na podporu afroamerických 

umělců či spisovatelů.  
69 Jones, Bad Blood, str. 59. 
70 „Tuskegee Study – Timeline.“ 
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Vonderlehrem, který byl ochoten se na studii podílet, a to tak, že zatímco Dr. Parran bude 

zkoumat průběh syfilidy, oni budou zkoumat vzorky tkáně nakažených a následně 

zemřelým pacientům provedou pitvu. Na základě této dohody je již jasné, že vykonavači 

studie nemají v úmyslu v pozdním stádiu nemoci, jak bylo původně zamýšleno, poskytnout 

infikovaným léčbu.71 

2.1 Průběh studie 

Když výzkum začal, pro doktory bylo velice jednoduché najít muže, kteří by se testům 

podrobili. Oblast se na počátku 30. let nacházela ve velmi špatné ekonomické situaci, 

v roce 1931 byly výnosy z prodeje bavlny výrazně nižší než výrobní náklady72 a krize se 

prohlubovala, bylo tedy zřejmé, že muži udělají cokoliv, čím by alespoň zčásti zabezpečili 

své rodiny. Je důležité si uvědomit, jak upozorňuje Susan Reverbyová, že ochota těchto 

mužů účastnit se výzkumu nebyla ukázkou snadné manipulovatelnosti, jak to předpokládal 

doktor Thomas Parran, ale toho, že očekávali, že budou ze své „špatné krve“ vyléčeni a 

budou tedy schopni postarat se o své rodiny. 73 

Studie měla za úkol sledovat průběh neléčené syfilidy u černošských mužů. Rekrutováno 

bylo celkem 600 mužů s průměrným věkem 43 let, přičemž nejmladšímu bylo teprve 16 let 

a byl zařazen do kontrolní skupiny, která syfilidu neměla, zatímco nejstaršímu muži ve 

výzkumu bylo 90 let a syfilidou nakažený byl.74 Účastníci výzkumu byli tedy rozděleni do 

dvou skupin. Větší skupinu, která čítala celkem za 40 let výzkumu 399 mužů, tvořili ti, 

kterým byl diagnostikován syfilis, zbylých 201 mužů, u kterých syfilis nebyl potvrzen, 

potom sloužilo jako tzv. kontrolní vzorek. Během samotného výzkumu bylo 12 mužů 

přesunuto z kontrolní skupiny do té nakažené, jelikož se syfilidou nakazili. Muži, kteří byli 

v infikované skupině a u kterých bylo zjištěno, že syfilidou netrpí, tedy byli na začátku 

výzkumu chybně diagnostikováni, do jiné skupiny přesunuti nebyli, ale nadále se s nimi 

zacházelo jako s nemocnými a syfilidou byli záměrně infikováni v průběhu výzkumu.75 

Ani jednomu z pacientů nebyl podáván skutečný lék na syfilis, bylo jim pouze podáváno 

placebo, nejčastěji v podobě vitamínů, aspirinu, či velmi malého množství Salvarsanu. 

 
71 Allan M. Brandt, Racism and Research: The Case of the Tuskegee Syphilis Study, (The Hastings Center 

Report, 1978), str. 23. 
72 Reverby, Examining Tuskegee, str. 114. 
73 Ibid, str. 116. 
74 Ibid, str. 113. 
75 Reverby, Ethical Failures and History Lessons, str. 4. 
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Samotný výzkum poté probíhal pomocí provádění četných, velmi bolestivých lumbálních 

punkcí, odběrů krve a vzorků, což bylo subjektům prezentáno jako léčba. To sloužilo jako 

nástroj manipulace, aby měli pocit, že dostávají slíbenou léčbu a nechtěli ze studie 

vycouvat. Z dochovaných dopisů Dr. Taliaferro Clarka, šéfa Oddělení pohlavních chorob 

USPHS, který byl jednou z hlavních osobností výzkumu, vyplývá, že Afroameričané byli 

zvoleni zcela účelově. Dosvědčuje to mimo jiné úryvek z 25. března 1933, kde stojí:  

Dosud jsme nezačali s punkcemi páteře. Tento zákrok bude odložen 

jako jeden z posledních, aby nedošlo k nežádoucímu narušení naší 

práce nepříznivými zprávami pacientů podrobených punkcím 

v důsledku nepříjemných pocitů způsobených zákrokem. Tito 

černoši jsou velmi ignorantští a snadno ovlivnitelní věcmi, kterým 

by v inteligentnější skupině nebyl přikládán takový význam.76 

Z dalších dopisů vyplývá, že plán výzkumu byl po pět až deset let sledovat průběh 

neléčené syfilidy u subjektů. Clark předpokládal, že toto pozorování přinese mnoho 

významných poznatků ohledně průběhu a komplikací v průběhu nemoci, největší váhu pro 

výzkumníky měla však mít až následná pitva, díky které by bylo možné vědecky potvrdit 

výsledky předchozích pozorování. To vysvětlil 27. června 1933 Surgeon General77 Hugh 

S. Cumming, který v této funkci působil mezi lety 1920 a 1936, v dopise, který měl 

přesvědčit nemocnici v Tuskegee, aby nadále spolupracovala při výzkumu: 

Tato studie, která měla v počátku převážně klinický charakter, 

poukazuje na častý výskyt závažných komplikací zahrnujících různé 

životně důležité orgány a naznačuje, že syfilis jako nemoc 

způsobuje v těle velké škody. Jelikož klinická pozorování nejsou 

v lékařském světě považována za definitivní, je naším cílem 

pokračovat v pozorování subjektů vybraných pro nedávnou studii a 

pokud možno podrobit procento těchto subjektů pitvě, aby bylo 

 
76 Brandt, Racism and Research, str. 24. 
77 Surgeon General of the United States je představitel instituce United States Public Health Sevice 

Commissioned Corps (USPHSCC). Jedná se o osobu odpovědnou v otázkách veřejného zdraví ve federální 

vládě Spojených států, jež má za úkol informovat veřejnost o způsobech zlepšování zdraví a snížení rizika 

onemocnění či zranění. Jeho mandát trvá 4 roky, je nominován prezidentem Spojených států a schvalován 

Senátem. Jeho kancelář spadá pod americký ekvivalent ministerstva zdravotnictví, tedy United States Public 

Health Service.  
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možné provést patologické potvrzení průběhu choroby.78 

V roce 1933 USPHS oficiálně potvrdilo pokračování výzkumu. V tu dobu rozhodl Dr. 

Vonderlehr o vytvoření již zmíněné tzv. kontrolní skupiny nenakažených subjektů. Ti byli 

vybráni z přihlášených do výzkumu, neměli tedy tušení, že ve skutečnosti nejsou nakažení. 

Během experimentu s nimi bylo nakládáno stejně jako s nemocnými. 

Zapojení USPHS do výzkumu se projevilo hned v několika situacích. Příkladem je mimo 

jiné pobídka k tomu, aby k organizaci výzkumu byla přibrána afroamerická zdravotní 

sestra Eunice Riversová, která později hrála velmi významnou roli. Působila totiž na 

subjekty důvěryhodněji než bílí doktoři a tím pomáhala v udržování kontinuity výzkumu 

po celých čtyřicet let. Jejím hlavním úkolem byla kontrola zdravotního stavu subjektů a 

byla tedy zodpovědná za plynulý průběh výzkumu, především v zajišťování transportu a 

jídla ve dnech, kdy probíhala vyšetření. To však nebylo jediné, čím se USPHS zapojilo do 

výzkumu. Jeho hlavním úkolem totiž bylo postarat se o to, aby subjekty neměly přístup 

k léčbě syfilidy z jiných zdrojů. Seznam zkoumaných subjektů byl rozeslán všem 

doktorům v Macon County společně s výzvou k tomu, aby jmenované neléčili a odkázali je 

vždy zpět ke zdravotníkům v Tuskegee. Asi nejvýznamnějším zásahem byl však ten během 

druhé světové války, konkrétně v roce 1941, kdy 256 mužů účastnících se výzkumu bylo 

povoláno do armády Spojených států, kde jim byly provedeny testy a po zjištění, že jsou 

nakaženi syfilidou byla nařízena okamžitá léčba. USPHS tedy zaslalo jmenný seznam 

s požadavkem, aby byli tito muži z léčby vyňati, čemuž bylo vyhověno.79 

V roce 1943 byl Kongresem schválen Henderson Act, zákon o veřejném zdraví, vyžadující 

testování a léčbu pohlavních chorob. V druhé polovině 40. let se tak stala v celé zemi léčba 

syfilidy pomocí penicilinu naprosto rutinní záležitostí. I přesto však experiment 

v Tuskegee nadále pokračoval a subjektům byla léčba odpírána, a to až do ukončení studie 

v roce 1972, kdy žilo již pouhých 97 subjektů.80 

2.2 Závěry studie 

Přestože měla studie trvat pouhých 6 měsíců, nakonec trvala 40 let a zemřelo během ní 419 

 
78 Brandt, Racism and Research, str. 24. 
79 Ibid, str. 26. 
80 Reverby, Examining Tuskegee, str. 122. 
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zapojených mužů, následně bylo podrobeno pitvě 322 z nich.81 Přestože muži s pitvou 

souhlasili, lékaři následně potřebovali i souhlas rodiny, aby jim tělo bylo vydáno. O 

obstarání tohoto souhlasu se starala výhradně afroamerická zdravotní sestra Eunice 

Riversová, ani ta ale nebyla vždy úspěšná. Z lékařských zpráv je patrné, že skoro sto rodin 

odmítlo svého příbuzného k pitvě vydat. Přestože u ostatních subjektů pitva provedena 

byla, určit příčinu smrti bylo u řady z nich velmi složité. Subjekty s neléčenou syfilidou 

umírali mladší a měli celou řadu symptomů. Který ze symptomů byl vyvolán syfilidou a 

který ze zjištěných byl tím smrtícím však nebylo jasné. Řada pacientů trpěla cukrovkou či 

arteriosklerózou, nabízela se tedy možnost souvislosti mezi kardiovaskulárními 

komplikacemi vyvolanými syfilidou a těmito onemocněními. Docházelo také k častým 

neshodám mezi lékaři, jež zkoumali tkáň subjektů, a těmi, kteří zkoumali orgány. U 

subjektů ze skupiny nakažených bylo nejčastější příčinou smrti zánět aorty, aneurysma 

srdce a další srdeční choroby a u subjektů z nakažené skupiny se projevovaly výrazně 

častěji než u skupiny kontrolní. V závěru byl však pouze u 16 subjektů stanoven syfilis 

jako jasná příčina smrti.  

Paradoxním je fakt, že čtyřicetiletý výzkum nepřinesl medicíně žádné poznatky, které by 

již nebyly známé. Přestože USPHS obhajovalo studii velkým vědeckým přínosem, její 

skutečný přínos je od počátku rozporuplný. 

Žádná z informací získaných během studie nepomohla Spojeným 

státům v prevenci, nálezu či léčbě jediného případu infikovaného 

syfilidou, ani jej nepřivedla blíže ke schopnosti Spojených států 

kontrolovat šíření pohlavně přenosných chorob, 

napsal v roce 1970 Dr. James B. Lucas, lékař pracující pro USPHS.82 Neprokázal ani to, 

zda rasa subjektu má nějaký dopad na průběh či projevy nemoci. Studii padla za oběť celá 

řada afroamerických mužů, kteří zemřeli přímo v důsledku neléčené syfilidy či na 

komplikace s ní související, 40 žen, na které infikovaní muži syfilis přenesli, a 19 dětí 

zemřelých na následky kongenitální syfilidy přenesené na novorozence během porodu. 

Pouze 74 subjektů se dožilo ukončení experimentu v roce 1972.83 

 
81 Reverby, Examining Tuskegee, str. 118. 
82 Jones, Bad Blood, str. 202. 
83 Reverby, Examining Tuskegee, str. 90. 
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2.3 Studie v kontextu boje za občanská práva a její ukončení 

V 60. letech již kulminuje ve Spojených státech boj za občanská práva Afroameričanů. To 

zesílilo tlak na potřebu reformy v oblasti experimentování na lidech, jelikož začalo být 

upozorňováno na kritickou situaci menšinových skupin.84 První federální zásah, který byl 

odezvou na tento tlak byl dodatek k zákonu The Pure Food and Drug Act v roce 1962, 

který nařizoval lékařům informovat své pacienty o podání experimentálních léčiv.85 V roce 

1964 pak Světová zdravotnická organizace vydává takzvanou Helsinskou deklaraci, která 

obsahuje mimo jiné i přísná ustanovení týkající se vyžadování informovaného souhlasu pro 

účastníky výzkumů. Studie v Tuskegee však pokračuje v nezměněné formě. 

První, kdo se ohradil proti tomu, co se odehrává v Tuskegee, byl v roce 1965 mladý doktor 

ze Chicaga, Dr. Irwin Schatz. Ten se o studii dozvěděl v prosinci roku 1964 z lékařského 

časopisu Archives of Internal Medicine, kde o ní vyšel článek s názvem „The Tuskegee 

Study of Untreated Syphilis: The 30th Year of Observation“, který shrnuje informace 

získané během třiceti let výzkumu, přezkoumává stav původně studované skupiny a 

podává informace o klinických a laboratorních nálezech na zbývajících subjektech na 

základě vyšetření z roku 1963. Poprvé se zde také uvádí, jak vlastně studie probíhá a že 

většina infikovaných zůstává neléčena v zájmu pokračování výzkumu.86 Dr. Irwin Schatz 

byl velmi pohoršen tím, že v době, kdy probíhá boj za občanská práva afroamerického 

obyvatelstva, stále probíhá výzkum, jež zcela jednoznačně jejich práva porušuje. Proto se 

rozhodl napsat dopis autorovi onoho článku a zároveň vedoucímu výzkumu, Dr. Donaldu 

H. Rockwellovi. V dopise stálo: 

Jsem naprosto pohoršen tím, že lékaři umožňují, aby pacienti 

s potenciálně fatálním onemocněním zůstali neléčeni, přestože je 

k dispozici účinný lék. Předpokládám, že máte pocit, že informace 

získané z pozorování této neošetřené skupiny stojí za jejich oběť. 

Pokud je tomu tak, navrhuji, aby USPHS a lékaři s ní spojení v této 

 
84 Jones, Bad Blood, str. 188. 
85 Ibid, str. 189. 
86 D.H. Rockwell, A.R. Yobs, M.B. Moore, The Tuskegee Study of Untreated Syphilis: The 30th Year of 

Observation, (Archives of Internal Medicine, 1964). 
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studii v tomto ohledu přehodnotili své morální úsudky.87 

 Poté, co Dr. Schatzovi na dopis nikdo neodpověděl, se ve věci dále neangažoval, to však 

nemění nic na tom, že když byl po ukončení studie v roce 1972 jeho dopis zveřejněn, spolu 

s poznámkou jedné z autorů studie Anne R. Yobsové, kde stálo, že dopis záměrně nechává 

bez odpovědi, posloužil jako jeden z podnětů vytvoření celostátní debaty na téma práv 

pacientů, která vyústila ve vytvoření nových standardů pro výzkumy týkající se lidských 

subjektů.88 

Dalším, kdo se pokusil vyvolat diskuzi na téma studie v Tuskegee byl o rok později, tedy 

v roce 1966, inspektor veřejného zdravotnictví (USPHS Venereal Disease Investigator) 

Peter Buxtun. Ten se o studii dozvěděl náhodou poté, co zaslechl rozhovor svých kolegů 

mluvících o jednom z pacientů, kterému byl podán penicilin, přestože USPHS upozornilo 

doktory v okolí Tuskegee, že muže zapojené do studie musí odmítnout léčit.89 Po tomto 

zjištění se začal Buxtun o studii zajímat a vzhledem k tomu, že jako pracovník USPHS měl 

k dispozici veškerou dokumentaci, postupně zjistil všechny detaily, které potřeboval 

k přípravě zprávy o studii v Tuskegee. V této zprávě se rozhodl porovnat studii 

s praktikami nacistických doktorů v koncentračních táborech za druhé světové války a po 

jejím dopsání ji poslal Williamu Brownovi, vedoucímu Venereal Disease Section of the 

USPHS. Jak Buxtun popisuje v rozhovoru pro americký magazín The American Scholar 

z roku 2017, přestože na dopis se zprávou nedostal žádnou odpověď, nedlouho poté byl 

předvolán k Brownovi, kde mu bylo důrazně vysvětleno, aby se do stále ještě probíhající 

studie nepokoušel zasahovat.90 

V listopadu 1968, tedy sedm měsíců po zavraždění Martina Luthera Kinga Jr., navázal 

Buxtun znovu na komunikaci s Brownem, tentokrát jej konfrontoval s politickým 

rozměrem studie. Ani tento dopis se však nedočkal odpovědi. Na začátku 70. let Buxtun 

přestal pracovat pro USPHS a nastoupil na právnickou fakultu Stanfordovy univerzity, kde 

se seznámil s reportérkou Edith Ledererovou a rozhodl se ji obeznámit se všemi důkazy, 

které za léta nasbíral o studii v Tuskegee. Ledererová tyto materiály vzala do agentury 

 
87 Sam Roberts, „Irwin Schatz, 83, Rare Critic of Tuskegee Syphilis Study, Is Dead,“ The New York Times, 

(cit. 29.04.2020), Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/04/19/health/irwin-schatz-83-rare-critic-of-

tuskegee-study-is-dead.html.  
88 Ibid. 
89 Carl Elliott, „Tuskegee Truth Teller,“ The American Scholar, (cit.29.4.2020), Dostupné z: 

https://theamericanscholar.org/tuskegee-truth-teller/#.XqmDwmgzaUk  
90 Ibid. 
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Associated Press, kde v té době pracovala, a po konzultaci s nadřízenými je poskytla 

zkušenějšímu investigativnímu novináři Jeanu Hellerovi.91 

Pod titulkem „Syphilis Victims in U.S. Study Went Untreated for 40 Years“ vyšel v deníku 

The New York Times dne 25. července 1972 první veřejný článek popisující studii neléčené 

syfilidy v Tuskegee. Článek informoval zcela otevřeně o průběhu i okolnostech dané 

studie, přirovnával subjekty k pokusným morčatům a zároveň odhalil počty zapojených 

subjektů, stejně jako počty zemřelých a fakt, že vzhledem k vysoké nakažlivosti nemoci a 

neinformovanosti subjektů docházelo k dalšímu šíření a není tedy možné přesně určit, 

kolik obětí syfilidy má studie vlastně na svědomí.92 Jean Heller zde taktéž cituje několik 

odborných názorů, mimo jiné demokratického senátora Williama Proxmirea, který v té 

době působil v podvýboru Rozpočtového výboru Senátu dohlížejícím na rozpočty PHS, 

který studii označil za morální a etickou noční můru.93 Dále cituje i Dr. J. D. Millara, který 

měl jakožto vedoucí oddělení pohlavně přenosných chorob Střediska pro kontrolu nemocí 

v Atlantě v době zveřejnění článku na starosti to, co ze studie v Tuskegee zbylo. Ten na 

Hellerovy otázky odpovídal se značným alibismem. Zdůraznil především to, že začátek 

studie se odehrával v jiných společenských okolnostech a na experimenty prováděné na 

lidech medicína pohlížela velmi odlišnou optikou od té v roce 1972. Také zapochyboval o 

tom, že by subjektům bylo odpíráno právo na využití penicilinu na léčbu, zároveň ale 

přiznal, že jim ho nikdo nenabídl a neinformoval je o jeho existenci.94 

Buxtun se k tomuto vyjádřil pro The American Scholar následovně: 

Byl odhalen celý příběh. Nejen že tato odhalení znamenala rozbití 

populárního vnímání lékařů jako čestných profesionálů, ale 

zároveň potvrdila nejhorší obavy afroamerické komunity o 

institucionalizovaném rasismu v medicíně. To, že by taková studie 

mohla být sponzorována federální vládou bylo dost špatné samo o 

sobě. To, že mohla pokračovat po dobu čtyř dekád a její výsledky 

byly publikovány v lékařských časopisech, a to skoro bez žádných 

 
91 Elliott, „Tuskegee Truth Teller.“ 
92 Jean Heller, „Syphilis Victims in U.S. Study Went Untreated for 40 Years,“ The New York Times, (cit. 

8.5.2020), Dostupné z: https://www.nytimes.com/1972/07/26/archives/syphilis-victims-in-us-study-went-

untreated-for-40-years-syphilis.html. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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námitek či komentářů, bylo ohromující. Před Tuskegee neexistovaly 

žádné formální pokyny od federální vlády na ochranu výzkumných 

subjektů, protože Američané se domnívali, že takový druh dohledu 

potřebují pouze nacisté.95 

Zveřejnění studie vzbudilo velký zájem veřejnosti, na což reagovala vláda Spojených států 

vytvořením poradního panelu pro tuto záležitost, který měl za úkol přezkoumat studii a 

rozhodnout o její budoucnosti. První oficiální report vydal poradní panel v dubnu 1973 a 

byl ke studii velmi kritický. Konstatoval, že vzhledem k absenci informovaného souhlasu 

účastníků, utajování možnosti využití léčby penicilinem a celkové mystifikaci subjektů 

klasifikuje studii jako neetickou a nařídil její ukončení.96 O rok později schválil Kongres 

zákon zvaný The National Research Act, který upravuje a definuje podmínky pro výzkumy 

prováděné na lidských subjektech. V návaznosti na to byla ustanovena komise, která 

dostala za úkol dohlížet na klinické výzkumy, především kontrolovat poskytování 

informovaného souhlasu, sdělování diagnózy pacientům a informování o výsledcích 

testování.97 Následně v roce 1974 došlo k mimosoudnímu vyrovnání s žijícími účastníky 

výzkumu a rodinami zemřelých v celkové výši 10 milionů USD, jehož součástí byl i slib 

doživotní lékařské péče všech přeživších účastníků. K tomu byl vytvořen speciální 

program s názvem The Tuskegee Health Benefit Program.98 O rok později, v roce 1975, do 

něj byly zapojeny i manželky, vdovy a potomci účastníků.  

Dne 16. května 1997 se Bill Clinton oficiálně omluvil a uspořádal v Bílém domě 

ceremoniál, kterého se zúčastnilo pět z osmi dosud žijících přeživších.99 Poslední účastník 

studie zemřel v lednu roku 2004.100  

 
95 Elliott, „Tuskegee Truth Teller.“  
96 Jones, Bad Blood, str. 211. 
97 Ibid, str. 212. 
98 „Tuskegee Study – Timeline.“ 
99 Sonya Ross, „Tuskegee Syphilis Study: Clinton apologized,“ Associated Press News, (cit. 10.07.2020), 

Dostupné z: https://apnews.com/c10fe858b3384708aef94ad759c924f0/AP-WAS-THERE,-Tuskegee-

Syphilis-Study:-Clinton-apologized. 
100 „Tuskegee Study – Timeline.“ 
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3 Závěr 

Bakalářská práce popisuje několik druhů a typů experimentálních studií na 

Afroameričanech a jejich celkového zneužití ve výzkumech financovaných federální 

vládou Spojených států. První část se nezaměřuje na jeden konkrétní případ, ale ve snaze 

vytvořit širší perspektivu a seznámit čtenáře s komplexností problematiky je zde 

představena širší škála experimentů. Druhá část práce je již zaměřena na konkrétní případ, 

jehož odkrývání bylo stěžejní pro řešení celkové problematiky experimentování na lidech 

ve Spojených státech. Dodnes, i po padesáti letech od zveřejnění, je používán jako příklad 

neetického zacházení s Afroameričany a uváděn jako jeden z důvodů nedůvěry 

Afroameričanů vůči americkým zdravotnickým institucím.  

Hypotézou bakalářské práce byla skutečnost, že experimenty na Afroameričanech měly 

vliv na boj za občanská práva v padesátých a šedesátých letech. Tuto hypotézu se však 

nepodařilo potvrdit. Je to dáno především faktem, že v době konání boje za občanská práva 

ještě nebylo povědomí o těchto studiích rozšířeno, to začalo být až v sedmdesátých letech, 

kdy došlo ke zveřejnění studie v Tuskegee a až v reakci na odhalení těchto událostí se 

začaly zveřejňovat další studie. Jak je zřejmé hned na několika příkladech popsaných 

v bakalářské práci, vědci či lékaři, kteří jednotlivé studie prováděli, nedostali od subjektů 

informovaný souhlas, v mnoha případech se tedy pacienti o tom, co se s nimi dělo, 

dozvídali až zpětně. Například případ, který v práci posloužil jako předmět případové 

studie, a to studie syfilidy v Tuskegee, by měl potenciál dostatečně šokovat obyvatelstvo 

Spojených států, vyvolat pobouření a zapříčinit tak větší podporu hnutí za občanská práva 

Afroameričanů. V padesátých a šedesátých letech byly však informace o výzkumu drženy 

pod pokličkou, a přestože se objevili lidé jako Dr. Irwin Schatz, kteří se o výzkumu 

dozvěděli a projevili snahu proti němu bojovat, výzkum pokračoval dál. A to i přes řadu 

změn ve federálních zákonech, které měly chránit subjekty experimentů, jako byl zákon 

z roku 1962 The Pure Food and Drug Act, nařizující lékařům informovat pacienty při 

podávání experimentálních léčiv a následně Helsinská deklarace v roce 1964, která jasně 

stanovuje nutnost informovaného souhlasu účastníků experimentů. Očekávané pobouření 

vzbudil experiment až v roce 1972, kdy na Schatzovy snahy nepřímo navázal Peter 

Buxtun, který se ke studii dostal při své práci pro USPHS, ke zveřejnění pak došlo v roce 

1972.  

Vzhledem k poznatkům získaným v průběhu psaní bakalářské práce jsem došla k závěru, 
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že byť experimentální studie na Afroameričanech neměly zásadní vliv přímo na boj za 

občanská práva, byly významným faktorem ve změně federálních zákonů ve prospěch 

subjektů experimentálních studií, stejně jako zavádění plošného požadavku poskytování 

informovaného souhlasu. 



30 

 

Summary 

The Bachelor Thesis describes several types of experimental studies on African American 

subjects and the general misuse of African Americans in research funded by the United 

States Federal Government. The first part does not focus on one specific case, but in an 

effort to create a broader perspective and acquaint the reader with the complexity of the 

issue, a wider range of experiments is presented. The second part of the work is then 

focused on a specific case, the discovery of which was crucial for solving the overall 

problem of experimentation on people in the United States. To this day, fifty years after its 

revelation, it is used as an example of the unethical treatment of African Americans and 

cited as one of the reasons for African Americans' distrust of American health care 

institutions. 

The Bachelor Thesis hypothesized that experiments on African Americans influenced the 

Civil Rights Movement in the 1950s and 1960s. However, this hypothesis could not be 

confirmed. This is mainly due to the fact that at the time of the Civil Rights Movement, 

awareness of these studies had not yet increased, it did not begin until the 1970s, when the 

Tuskegee experiment was revealed, and only in response to the revelation of these events 

began the revelation of others. As is evident from several examples described in the Thesis, 

the scientists or physicians who performed the individual studies did not receive informed 

consent from the subjects, so in many cases the patients only learned about what happened 

to them in retrospect. For example, the Tuskegee syphilis experiment would possibly have 

the potential to sufficiently shock the United States population, provoke outrage, and cause 

greater support for the African American Civil Rights Movement. In the 1950s and 1960s, 

however, information about the research was secret, and despite people like Dr. Irwin 

Schatz, who learned about the research tried to fight it, the study continued anyway. This 

happened despite a number of changes in federal laws to protect experimental subjects, 

such as The Pure Food and Drug Act of 1962, which required physicians to inform patients 

about whether they are being given an experimental drug, and the 1964 Helsinki 

Declaration, which clearly states the need for informed consent of the participants in 

experiments. The expected outrage was aroused by the experiment only in 1972, when 

Schatz's efforts were indirectly followed by Peter Buxtun, who learned about the study 

while working for the USPHS, and the study was revealed in 1972. 

Given the knowledge gained during the writing of this Bachelor Thesis, I concluded that 
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although experimental studies on African Americans did not have a significant impact 

directly on the Civil Rights Movement, they were a significant factor in changing federal 

laws in favour of experimental subjects, as well as introducing a comprehensive 

requirement to provide informed consent. 
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