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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá bojem a konečným získáním volebního práva pro ženy ve 

Spojených státech amerických, a to od počátku Občanský války do závěrečného období 

amerického sufražismu, kdy Američanky konečně dosáhly zákazu omezení volebního práva 

na základě pohlaví na federální úrovní v roce 1919. 

V této bakalářské práci byly stanoveny dvě výzkumné otázky. Hlavní otázkou je, jak Anglo-

Američanky bojovaly za dosažení rovných volebních práv. Druhá otázka hledá odpověď na 

to, jak byly těmito bělošskými sufražistkami zobrazeny další etnické skupiny, jež usilovaly 

o volební právo. Teoretická část práce popisuje aktivní boj bělošských sufražistek jako 

Elizabeth Cady Stanton, Susan Brownell Anthony, Lucy Stone a Carrie Chapman Catt. 

Práce je rozdělena do tři kapitol. První kapitola se věnuje historii postavení žen v americké 

společnosti. Druhá kapitola analyzuje a popisuje důležité ženské organizace, které aktivně 

bojovaly za přijetí pozměňovacího dodatku ústavy. Třetí kapitola se zabývá ratifikací 

devatenáctého dodatku o ženském volebním právu jak v jednotlivých státech, tak i na 

federální úrovní.  

 

 

Annotation 

The goal of this bachelor thesis is to analyze women’s voting issues in the United 

States of America from the beginning of the Civil War to the final period of American 

Suffrage Movement, when women were granted the right to vote in 1919. This work aims to 

answer two main questions starting with the fight of Anglo American women for the equal 

voting rights. Secondly, the thesis describes the theme of race, that was used in their efforts 

to achieve the right to vote. The theoretical part of this thesis describes an active struggle of 

the most famous suffragettes such as Elizabeth Cady Stanton, Susan Brownell Anthony, 

Lucy Stone and Carrie Chapman Catt. 

This thesis consists of three chapters. The first chapter deals with the history of the 

position of women in American society. The second chapter analyzes and describes 

important women's organizations that have actively fought for the adoption of the Nineteenth 



 

 

 

Amendment to the Constitution. The third chapter is devoted to the ratification of the 

Nineteenth Amendment, both in the individual states and at the federal level. 
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Úvod 

Od 40. let 19. století začaly americké ženy aktivně bojovat o získání nejen volebního 

práva, ale i o zapojení do veřejného života. Je důležité upozornit, že ačkoliv Deklarace 

nezávislosti a Konstituce USA prohlašují všechny občany za rovné a garantují jim stejná 

práva, v praxi tomu tak vždy nebylo. Ženy po dlouhou dobu (až do změn ve 20. století) měly 

svá práva značně omezená. Nemohly, například, volit, ucházet se o politické funkce, i 

vlastnictví majetku bylo omezeno. Proti této realitě ale mnoho žen aktivně vystupovalo a 

postupem času dosáhly změn, v podobě přijetí devatenáctého dodatku Ústavy, který zaručuje 

Američankám volební právo. 

Hlavním cílem mé práce je popsat a analyzovat boj amerických žen za získání svých 

volebních práv, jejich různé strategie a metody, ale také využití tematiky rasy v boji o 

dosažení volebního práva bělošskými aktivistkami, jež pocházely především ze střední třídy 

americké společnosti. Ve své bakalářské práci se zaměřuji na aktivní boj bělošských 

představitelek amerického sufražismu jako Elizabeth Cady Stanton, Susan Brownell 

Anthony, Carrie Chapman Catt a Lucy Stone. Tyto feministky byly významnými postavami 

boje za volební právo pro ženy, a to od počátku americké Občanské války (od 60. let 19. 

století) až do 20. let 19. století.  

Dalším důležitým aspektem, který práce zkoumá je otázka intersekce rasy a genderu. 

Práce sleduje postoj anglo-amerických aktivistek k rasové a politické nerovnosti a snaží se 

odpovědět na otázky, zda feministky z majoritní bělošské společnosti využily v rámci 

diskurzu o volebním právu svého dominantního postavení vis-á-vis afroamerickým 

aktivistkám, a jak nahlížely na další etnické skupiny, jež usilovaly o volební právo. Jelikož 

samy anglo-americké ženy byly diskriminovány bělošskými muži v otázce získání 

volebního práva a jiných občanských svobod. Práce také zkoumá roli a aktivismus 

antisufražistek, které podporovaly zákaz volebního práva pro ženy.  

Popisují také to, jak dodatky do ústavy USA nebo změny v organizaci ženského hnutí 

ovlivnili vyřešení této otázky. Ženské hnutí za volební právo mělo několik směrů a nebylo 

homogenní. Existovaly dvě hlavní organizace: American Woman Suffrage Association 

(AWSA) a National Woman Suffrage Association (NWSA). V tomto smyslu budou chápany 

aktivity Elizabeth C. Stanton a Susan B. Anthony na jedné straně, a L. Mott na druhé. Cílem 

práce je porovnat jak rozdíly ve vedení, tak i jejich spolupráci. V tomto ohledu je důležité 
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upozornit na to, že na začátku 20. století aktivistky hodně spolupracovaly, a nakonec se 

spojily do jedné organizace (National American Woman Suffrage Association).  

Z toho důvodu, že se zabývám zejména bojem a konečným získáním volebního práva 

pro ženy, tudíž sleduji dobu od počátku Americké občanské války až do konečného zákazu 

omezení volebního práva na základě pohlaví, a to 19. dodatkem ústavy roku 1920.  

Práce je rozdělena do tří kapitol. První část práce bude popisovat historické postavení 

žen v americké společnosti. V kapitole jsou uvedena jak hlavní fakta ze života amerických 

žen, a to od počátku Občanské války do 20. let 19. století, tak i důležité údaje o oblastech 

činností, které byly ženám během konfliktu otevřeny. Kapitola seznamuje čtenáře se 

změnami ve společenském životě Američanek, k nimž vedla Občanská válka. V druhé 

kapitole popisuji hlavní ženské organizace, které aktivně bojovaly za volební práva pro ženy. 

Mimo jiné jsou zmíněny i přeměny, které nastaly v druhé polovině 19. století v oblasti 

strategie, spojenectví a organizace ženského hnutí či spory uvnitř těchto uskupení. Třetí 

závěrečná kapitola se věnuje ratifikaci devatenáctého dodatku o ženském volebním právu 

jak v jednotlivých státech, tak i na federální úrovni. V roce 1920 byl v důsledku společného 

úsilí amerických ženských aktivistek nakonec ratifikován devatenáctý dodatek, který zaručil 

volební právo i pro ženy. Toto vítězství je považováno za nejvýznamnější úspěch 

Američanek v tzv. Progresivní éře. Jednalo se o největší rozšíření volebních práv v historii 

USA, čehož bylo dosaženo mírovou prostřednictvím demokratických procesů. 

Tato historická studie využívá kvalitativní analýzu dostupných pramenů. Zdroje, ze 

kterých jsem čerpala, jsou knihy a články významných amerických vědců v oblasti 

volebního práva na území USA. Mimořádně užitečným zdrojem pro mou práci byla kniha 

Richarda J. Evanse The Feminist, kde autor popsal původ, vývoj a eventuální kolaps 

ženských hnutí nejen na území USA, ale i v ostatních zemích ve vztahu k měnícím se 

společenským a politickým strukturám během období buržoazního liberalismu. V této knize 

jsou popsané pohledy a názory hlavních aktivistek vycházející z jejich vlastních slov. Pro 

zkoumaní těch specifických dokumentů (projevů) byla použitá diskurzivní analýza. Tato 

kniha byla doplněna vybranými svazky History of Woman Suffrage od hlavních amerických 

sufražistek Elizabeth C. Stanton, Susan B. Anthony a Matildy Gage. V knize jsou velice 

důležité záznamy ze sjezdů ženských organizací i dalších projevů aktivistů spjatých 

s ženským bojem za právo volit. Pro hlubší porozumění problematiky ženského volebního 
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práva byly nápomocné také ústavněprávní dokumenty tykající se otázek rasy a genderu 

v americké společnosti. 

Práce také vychází z existující odborné literatury. Pro lepší porozumění rasové 

tematice v rámci ženského hnutí za volební práva byl z odborné literatury použit v první řadě 

sborník od R. Terborg-Penn African American Women in the Struggle for the Vote, 1850–

1920. Tento sborník popisuje boj Afroamerických žen za dosažení rovných volebních práv.  

Existují taktéž práce sledující nejen úsilí Američanek o dosažení volebních práv, ale také 

popisující jejich život během té doby. Zde je to především práce Nancy Woloch Women and 

the American experience. Autorka popisuje a porovnává život všech žen americké 

společností (Afroameričanek, imigrantek, sufražistek, bělošských žen, které vystupovaly 

proti volebnímu právu atd.) Není též možné neuvést knihy od Sally McMillen Seneca Falls 

and the Origins of the Woman's Rights Movement a z historické literatury knihu od Ellen 

Carol Dubois Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women's 

Movement in America 1848-1869. Tato kniha od Ellen Carol Dubois je zaměřená konkrétně 

na historii sufražismu a vývoj ženských organizaci. 
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1 Historie postavení žen v USA 

 

Zabýváme-li se problematikou orientovanou na volební právo žen, je nutné explikovat 

její důležité aspekty, a to kupříkladu postavení amerických žen ve společnosti v průběhu  

od 40. let 19. století až do 20. let 20. století. Tato historie žen na území Spojených států 

amerických tak musí být rozčleněna na několik období dle úrovně dopadu na ženská práva. 

Cílem této kapitoly je definovat rozdíly společenských rolí žen a zároveň vysvětlit,  

jak se v čase proměnilo jejich postavení a sebevědomí. Tato kapitola je rozdělena na tři části. 

První část se zaměřuje na postavení amerických žen v období před Občanskou válkou a 

během ní. Jedná se o časový úsek, kdy se ženská část americké populace začala bojovat a 

spolupracovat za občanská práva. Dalším obdobím je tzv. „pozlacený věk“. Jedná se o etapu 

ohraničenou rokem 1865 a začátkem 20. století. Během této éry ženy začaly pracovat mimo 

domov, kde byly terčem diskriminace a neměly možnost volit. Poslední část se orientuje na 

období tzv. Progresivní éry (1890–1920), během kterého ženská hnutí významně posílila, a 

to díky propojení všech společenských tříd americké společnosti. Ženské aktivistky spojily 

své síly do boje o volební právo. Ženská hnutí však byla determinována dalšími významnými 

milníky, a to válečnými konflikty – Občanskou nebo první světovou válkou. 

1.1 Občanská válka 

 

Na začátku Občanské války žilo ve Spojených státech téměř 27 milionu Anglo-

Američanů a 4,5 milionu Afro-Američanů. Z celkového počtu bělošských žen bylo 

13 111 150, a Afroameričanek skoro 2 milionů (celkem 15 milionu žen).1 To znamená, že 

víc, než polovina občanů USA neměla stejná práva jako ta druhá. Vzhledem k tomu, že šlo 

o otázku morální, mely ženy možnost se zapojit do abolicionistického hnutí,2 probíhajícího 

v době Občanské války, jehož hlavním cílem bylo zrušení otroctví. Během čtyřleté 

Občanské války (1861–1865) ženy neopustily svůj cíl a významně přispívaly k tomu, aby 

dosáhly stejných práv, jako měli muži. 

                                                 
1 Population of the United States from the final census conducted before the Civil War in 1860, by race and gender. 

Statista. [online]. 2019. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/1010196/population-us-1860-

race-and-gender/  

2 GORDON, Ann D. The selected papers of Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony. Chicago: Rutgers University 

Press, 2001, s. 27–28. 
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Život žen během té války byl však těžký. Americká společnost této doby zdaleka 

neuznávala rovnoprávnost žen s muži, a ty proto nemohly přímo ovlivnit politickou situaci 

v zemi.3 Na jedné straně stále přetrvávaly předsudky amerických mužů o podřadnosti žen a 

jejich neschopnosti existovat samostatně. Ženám byla odepřena příležitost být politickým 

aktérem, mít movitý a nemovitý majetek, obchodovat. Na druhé straně Občanská válka 

narušila dosavadní způsob života a otevřela ženám možnost pracovat na pozicích dosud 

vyhrazených pouze mužům. Ženy ze severních států poprvé začaly pracovat v kancelářích  

a obchodech.4 Mimo jiné mnoho žen pracovalo, mimo jiné, na bojištích a byly též zapojeny 

do průběhu vojenských operací.5 Zároveň velká část žen vyráběla vybavení pro vojáky, 

například zbraně, uniformy nebo munici.6 Stovky z nich se připojily k armádám buď na 

severu anebo jihu států, některé se stávaly špionkami.7 Jiné ženy se rozhodly být takzvanými 

„Dcerami Pluku“ (Daughters of Regiment), což zahrnovalo například vaření či opravování 

uniforem. Velké množství dobrovolnic také sloužilo v oblasti zdravotnictví, například jako 

zdravotní sestry v nemocnicích, nebo na bojištích, či v plukových pomocných stanicích.8 

Ženy také představovaly velkou pracovní sílu pro nové průmyslníky, protože pracovaly za 

méně peněz než muži, často v nelidských pracovních podmínkách. Od žen se očekávalo, že 

budou pracovat několik let, poté se vrátí domů, vdají se a budou mít děti. Jejich zásluhy však 

patriarchální společností nebyly uznávány. Muži nechápali jejich důvody a touhy změnit své 

sociální postavení. Ženy, které vykonávaly mužskou práci, byly považovány za podivné, i 

přes to, že to jejich zapojení válečný stav vyžadoval. 

Důležitou oblastí činnosti žen během Občanské války byla práce v charitativních 

organizacích. Z celkového počtu charitativních a sociálních organizací ve Spojených státech 

představovaly ženské organizace přibližně 20 %. Ženy z těch organizací vybíraly peníze a 

humanitární pomoc pro vojáky na frontě. Ženy využily této příležitosti, protože věřily, že 

                                                 
3 EDMONDS, Sarah Emma. Memoirs of a soldier, nurse and spy: a woman’s adventures in the Union Army. Northern 

Illinois: University Press, 1999, s. 13-27. 

4 WOLOCH, Nancy. Women and the american experience: a concise history. Boston: McGraw-Hill, 2nd ed., 2002, s. 

223. 

5 EDMONDS, Sarah Emma. Memoirs of a soldier, nurse and spy: a woman’s adventures in the Union Army, 1999, s. 13-

27. 

6 MASSEY, Marie. Elizabeth. Women in the Civil War. Nebraska: University of Nebraska Press, 1994. [online]. [cit. 

2020-06-12]. Dostupné z: http://americancivilwar.com/women/women.html 9.7.2020  

7 EGGLESTON, Larry. Women in the Civil War: extraordinary stories of soldiers, spies, nurses, doctors, crusaders and 

others. North Carolina: McFarland & Company Inc., 2003, s. 1. 

8 Ibid., s. 2.  

http://americancivilwar.com/women/women.html%209.7.2020
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jim pomoc mužů pomůže dosáhnout uznaní rovných práv. Nicméně na samém začátku války 

se ukázalo, že účast žen v charitativních organizacích přinášela problémy, protože je vedli 

muži, kteří věřili, že ženy by neměly komunikovat s cizími lidmi opačného pohlaví.9  

Právě v té době Americké ženy začaly vytvářet různá dělnická hnutí (Labour Unions).10 

Hlavními metodami ženského pracovního hnutí byly stávky a hlídky, jakož i organizace 

ženských odborů. Činnost odborů byla zaměřena na ochranu práv pracujících žen, získání 

volebních práv a úplné vyrovnávání práv s muži. První dva národní odbory, které přijaly 

ženy, byli výrobci doutníků v roce 1867 a tiskárny v roce 1869. Ženy byly členkami mnoha 

odborů po celé zemi, kupříkladu Americké federace práce (American Federation of Labor), 

Asociace pracujících žen (Working Women's Association), Národního odborového svazu 

(National Labor Union) atd. 11  

Válka měla jeden výjimečný benefit a to, že dočasně zmírnila rozdíly mezi americkou 

populací mužů a žen. Zapojení žen do charitativních organizací a pomoc vojákům během 

Občanské války byla moc užitečná. Američanky poprvé pochopily, že mohou být užitečné 

nejen v domácí sféře, ale také v sociálním životě. Avšak, po ukončení válečného konfliktu 

bylo od žen požadováno, že se musí vrátit zpět ke svému rodinnému životu. Přesto léta 

strávená ve válce ženy významně ovlivnila a povzbudila je k boji za dosažení rovných práv 

s muži. 

1.2 Pozlacený věk 

Po válečném občanském konfliktu došly Spojené státy americké do Průmyslové 

revoluce. Tento zásah strojírenské produkce měl vážný dopad na postavení amerických žen, 

které dostaly nová pracovní místa. Americká společnost byla těmito moderními trendy a 

technickým vývojem značně ovlivněna na konci 19. a počátku 20. století. Všechny tyto 

procesy nepochybně změnily společenský, politický a kulturní život žen. 

Přestože zachování role ženy v domácnosti převládala, tak se ženy ze střední a vyšší třid 

postupně staly nezávislejší a svobodnější. Žena byla připravena na charitativní a sociální 

práci, studium oddělených kurzů na univerzitách, a dokonce vydělávání peněz pro rodinu.12 

                                                 
9 ATTIE, Jeanie. Patriotic Toil: Northern Women and the American Civil War. New York: NCROL, 1969, s. 55. 

10 WOLOCH, Nancy. Women and the American experience: a concise history, s. 241. 

11 FLEXNER, Eleanor. Century of struggle: the woman's rights movement in the United States. Rev. ed. Cambridge, 

Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1995, s. 23-40.  

12 WOLOCH, Nancy. Women and the American experience: a concise history, s. 270. 
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To vše jí umožnilo stát se aktivnější v kulturním a politickém životě. Proto je velmi důležité 

považovat toto období za jedno z klíčových pro americkou genderovou historii. Avšak co se 

tyče pracujících žen, jejich situace nezažila velkých změn. Ačkoliv ženy dál chodily do 

práce, nebyly vždy zcela finančně samostatné. 

Co se týče ženského aktivismu v americké politice, tak nejslavnější ženské aktivistky 

v té době byly Susan Anthony a Elisabeth Stanton. Byly mezi prvními, kdo podpořil čtrnáctý 

dodatek k americké ústavě. Tento důležitý dodatek byl přijat v roce 1868 a udělil občanská 

práva každému jednotlivci narozenému ve Spojených státech (včetně afroamerické 

populace, kvůli níž byl napsán a přijat). Ten dodatek byl výsledkem Občanské války a 

pokračujícího abolicionismu. Sufražistky doufaly, že po přijetí čtrnáctého dodatku bude 

otázka volebního práva pro ženy také vyřešena.13 Aktivistky aktivně bojovaly kupříkladu za 

právo žen na soukromý majetek, práci a lékařskou péči.14  

V důsledku jejich aktivního boje byly v roce 1869 vytvořeny dvě skupiny, jež 

bojovaly za udělení volebního práva americkým ženám. Jednalo se o National Women 

Suffrage Association (dále NWSA) v New Yorku a American Women Suffrage Association 

(dále AWSA) v Ohiu. Obě organizace podporovaly zavedení volebního práva pro ženy, ale 

lišily se způsobem, jak toho dosáhnout.15 NWSA si stanovila za cíl změnu ústavy a podpořila 

jednodušší rozvod (zejména v případě domácího násilí) a lepší pracovní podmínky pro ženy. 

Zástupkyně skupiny byly také militantnější, radikálnější a velmi nesouhlasily se zněním 

patnáctého dodatku, protože vynechával a výslovně nezmiňoval ženy. Patnáctý dodatek měl 

umožnit volit jen afroamerickým mužům, ale nikoliv ženám. Na druhé straně aktivistky z 

AWSA hodně podporovaly ten dodatek, protože doufaly, že v budoucnosti jim svobodní 

muži pomohou dosáhnout práv.16 Přijetí patnáctého dodatku ještě více aktivizovalo žen 

v boji za rovná volební práva.17  

                                                 
13 EVANS, Richard J. The feminists: women's emancipation movements in Europe, America, and Australasia, 1840-

1920. London: Croom Helm, 1977, s. 48. 

14 MCKELVEY, Blake., DEXTER, Perkins. Susan B. Anthony. Rochester: Rochester Public Library, vol. 7, no. 2, 1945, s. 

7. [online]. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: http://www.rochester.edu/sba/wp-content/uploads/2015/06/SBA-Bio-1945.pdf  

15 EVANS, Richard J. The feminists: women's emancipation movements in Europe, America, and Australasia, s. 49-50. 

16 MAULE, Frances. "The Blue book": woman suffrage, history, arguments and results. New York: National Woman 

Suffrage Publishing Co., Inc, 1917, s. 18. Dostupné z https://www.loc.gov/item/17024862/. 

17 MEAD, Rebecca. How the vote was won: Woman Suffrage in the western United States, 1868–1914. NYU Press, 

2004, s. 2. 

http://www.rochester.edu/sba/wp-content/uploads/2015/06/SBA-Bio-1945.pdf
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Dalšími významnými procesy industrializace v USA, které determinovaly genderové 

rozdělení rolí ve společnosti, byly urbanizace a imigrační proces, změny v právních 

předpisech o právech amerických občanů a technologický pokrok spojený s koncem 

Občanské války do vypuknutí první světové války. Do států přišla řada imigrantů, což se 

Anglo-Američanům nelíbilo. Dle jejich představ byl příchod imigrantů spojen se sociálně 

patologickými jevy, jako je nárůst zločinnosti, korupce a výskyt nemocí. Navíc se v USA 

rozšířily sociální problémy spojené se špatnými pracovními podmínkami, dětskou prací a 

chudinskými částmi měst. To ztěžovalo každodenní život přistěhovalců.18 Tyto potíže 

spojené s imigrací aktivně řešily ženy ze střední třídy amerických měst, které spatřovaly 

řešení v rozšíření služeb v oblasti sociální práce ve prospěch příchozích. Jednalo se o ženy, 

které měly vliv, vysokoškolské vzdělání a které zároveň nemohly získat práci hodnou jejich 

kvalifikace a najít si své místo ve společnosti. Tyto ženy svůj prostor a energii věnovaly 

pomoci potřebným. Prokázaly tak svou významnou roli v moderní americké společnosti.19 

Díky těmto aktivním americkým ženám se v oblasti řešení otázky imigrace na konci 19. a 

začátkem 20. století byl v mnoha ohledech předurčen další osud rodin přistěhovalců, kteří 

se dostali do krizových životních situací. Tento typ činnosti určené společnosti nebyl 

hodnocen tak jako práce mužů, avšak se tato aktivita stala užitečnou pro samotné ženy, které 

získaly značnou prestiž ve veřejných kruzích USA a světa. 

1.3 Progresivní éra 

 

Progresivní éra je ohraničená rokem 1890 do roku 1920. Jednalo se o období, kdy  

se politické aktivity týkaly především středních a nižších sociálních tříd a byly ovlivněny 

velkou urbanizací, industrializací a obecně velkými změnami.20 Začátkem 20. století se 

Američané stěhovali z malých vesnic do velkých měst. Netýkalo se to jen mužů, ale i žen, 

které se staly aktivními hráčkami na trhu jako producentky i spotřebitelky. V tomto ohledu 

                                                 
18 PORTES, Alejandro., RUBEN, G. Rumbaut. Immigrant America a portrait. Los Angeles: University of California 

Press, 2006, s. 109. 

19 LUNDBLAD, Karen Shafer. Jane Addams and social reform: a role model for the 1990s. Chicago: Social Work, 1995, 

s. 15. [online]. [cit. 2020-06-12]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/23718213?seq=1 

20 BUENKER, John., KANTOWICZ, Edward. Historical dictionary of the Progressive Era, 1890–1920. Greenwood: 

Scarecrow Press, 1988, s. 3. 

https://www.jstor.org/stable/23718213?seq=1
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je neomezovala žádná legislativa, avšak bariéry se stále nacházely v oblastech vzdělávání, 

náboženství a volebního práva.21 

Co se týče žen, znamenala progresivní éra období velkých změn i v jejich životě. Role 

žen se rychle měnily v důsledku jejich začlenění do společnosti. Aktivně pracovaly v 

dobrovolnických organizacích, ženské aktivistky bojovaly za lepší pracovní podmínky  

a zvyšování svých platů. Navíc se objevily některé nové typy pracovních míst pro ženy, jako 

jsou písařky, telefonní operátorky nebo úřednice; možným pracovištěm se staly také první 

obchodní domy.22 Kvůli takovým průlomům byly ženy konečně vidět a slyšet mimo domov 

nebo továrnu, proto ženy využily této příležitosti k tomu, aby bojovaly za svá práva. V této 

době také ženské aktivistky pochopily, že nebylo rozumné mít dvě asociace odděleně 

bojující za stejný cíl, a proto v roce 1890 se dvě dříve vytvořená sdružení NWSA a AWSA 

spojily do jedné organizace NAWSA (Národní americká asociace za volební právo žen).23 

Rychlá ekonomická expanze ve Spojených státech a rozvoj produkce spotřebního zboží 

poskytly ženám více příležitostí k seberealizaci. Technologický pokrok související se 

vznikem nových výrobních strojů umožnil ženám práci v těch sektorech, kde byla 

vyžadována síla mužů. Průmyslová revoluce konce 19. a počátku 20. století umožnila 

americkým ženám pracovat v masové produkci. Díky těmto příležitostem si tak mohly 

vydělávat a být více ekonomicky nezávislé. Takže v 50. letech 19. století. v různých 

průmyslových odvětvích pracovalo cca 225 tisíc žen a na začátku 20. let se jejich počet 

zvýšil na 878 tisíc. Ženy byly nuceny pracovat 12-14 hodin denně, žily v pronajatých 

místnostech na předměstí a nedostávaly žádnou podporu od zaměstnavatelů (bez pojištění, 

pracovních záruk atd.).24 

První světová válka, do které USA vstoupily v roce 1917, otevřela ženám ještě více 

možností. Muži, kteří museli jít na bojiště a bojovat, nechali ženy doma spolu s dětmi a jejich 

prací. Ženy musely řídit obchody pro své manžele a začít dělat věci, které nikdy předtím 

nedělaly, což je přiblížilo k větší rovnosti s muži. Ženy mimo jiné sloužily v armádě jako 

zdravotní sestry. Ještě před vstupem USA do první světové války, v roce 1901 byl založen 

                                                 
21 FROST, Elizabeth., CULLEN-DUPONT, Kathryn. Women's suffrage in America: an eyewitness history. New York: 

Facts on file, 1992, s. 6. 

22 NWHM.ORG. Women in the Progressive Era, National Women's History Museum. [online]. [cit. 2020-06-12]. 

Dostupné z: http://www.nwhm.org/ProgressiveEra/introwomenprogressive.html 

23 WOLOCH, Nancy. Women and the American experience: a concise history, s. 334. 

24 KINNER, M. Daughters of the time. Chicago: Ann Arbor, 1982, s. 11. 
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Sbor armádních sester (The Army Nurse Corps), a v roce 1908 Námořní sbory zdravotních 

sester (The Navy Nurse Corps), kde sestry pracovaly ve vojenských nemocnicích.25 

Lze tedy vidět, že od 60. let 19. století postavení Americké ženy ve společnosti začíná 

výrazně proměňovat. Klíčovým momentem se stála Občanská válka, když ženy připojily 

k probíhajícímu abolicionistickému hnutí a začaly požadovat rovná práva pro všechny 

občany. Po desetiletích boje za uznání volebního práva pro ženy nakonec prošel Kongresem 

devatenáctý dodatek.26 Volební zákon (ústavní změna z roku 1920) a právo na 

vysokoškolské vzdělání vedly v konečném důsledku k plné rovnosti a zapojení žen do všech 

sfér společnosti. „Nová žena“ začala od roku 1920 nejen sledovat pokrok, ale dokázala se 

sama podílet přímo na politickém dění.  

  

                                                 
25 Army nurse corps collection finding aid. U.S. army medical department. [online]. 25. 04. 2014. [cit. 2020-06-12]. 

Dostupné z: https://www.army.mil/article/124742/ 

26 WOLOCH, Nancy. Women and the American experience: a concise history, s. 353. 
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2 Historie hnutí za volební právo v USA, spojení, organizace, použité 

metody boje 

 

V rámci druhé kapitoly práce popisuji průběh změn od druhé poloviny 19. století 

v oblasti strategie, spojenectví a organizace ženského hnutí či spory uvnitř těchto uskupení, 

která byla složena převážně z bělošských žen ze střední třidy americké společností. Tato 

kapitola je také věnovaná dvěma nezávislým organizacím, a to AWSA a NWSA. Takové 

dělení zhruba kopíruje periodizaci podle nejdůležitějších a nejzásadnějších proměn 

ve společenském a politickém postavení amerických žen. Je důležité upozornit na to, že 

v tomto období stále existovala obava mezi americkými muži, že ženám bude umožněno jít 

volit. Ti, co souhlasili s rozšířením volebního práva na nemajetné bělošské muže, obvykle 

byli proti udělení volebního práva americkým bělošským ženám nebo černošským mužům. 

Pokud by však volební právo připadlo všem, musely by jej získat i ženy. Proto bělošští muži 

používali různé argumenty, jak zabránit rozšíření volebního práva, kupříkladu zákon „žádné 

zdanění bez zastoupení“ nebo udělení práva volit pro ty, kdo vlastnili zbraně.27 Celkem se 

dá říci, že na začátku 19. století volební právo bylo ve většině případů uznáno pouze mužům 

z majoritní společnosti. Proměna přišla až v průběhu tzv. období Rekonstrukce. 

2.1 Feminismus v rámci abolicionistického hnutí – 1848-1865 

Za první velké setkání žen, kde poprvé byla zmíněna myšlenka o rovnocenném 

volebním právu pro všechny občany, můžeme považovat tzv. Světovou konvenci proti 

otroctví (The World Anti-Slavery Convention), která se konala v roce 1840 v Londýně. 

Zúčastnily se jí i americké aktivistky Lucretia Mott a Elizabeth Cady Stanton. Tyto dvě ženy 

byly ze schůzky vyloučeny pro své pohlaví, respektive nemohly se zúčastnit jako 

delegátky,28 ale pouze jako pozorovatelky, a to je vedlo k tomu, že po návratu do Ameriky 

začaly aktivně podporovat a bojovat za práva žen na území USA.29 Stanton k tomu řekla: 

                                                 
27 KEYSSAR, Alexander. The right to vote: the contested history of democracy in the United States. Rev. ed. New York: 

Basic Books, 2000, s. 11-12. 

28 MAYNARD, Douglas H. The World's Anti-Slavery Convention of 1840. The Mississippi Valley Historical 

Review, 47 (3), 1960, s. 452. 

29 EVANS, Richard J. The feminists: women's emancipation movements in Europe, America, and Australasia, s. 46. 
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„Navzdory tomu, že abolicionisté bojovali proti církvi a podporovali udělení volebního 

práva Afroameričanům, odmítli podpořit udělení volebního práva i pro ženy“.30  

Odepření ženských delegátek Kongresem bylo sufražistkami chápáno jako 

protidemokratický a protiliberální krok a stalo se jedním z podnětů pro sjezd ženských 

aktivistek v Americe, o osm let později. Tím důležitým sjezdem byla Konvence o ženských 

právech (The First Woman’s Rights Convention) v Seneca Falls, který se konal v roce 1848 

ve státě New York, kde ženy začaly aktivně obhajovat svá práva.31 Elizabeth Cady Stanton 

představila „Deklaraci názorů“ (The Declaration of Sentiments), kterou napsala primárně 

ona sama, obsahující hlavní požadavky amerických ženských aktivistek.32 Tato deklarace 

byla vytvořena na základě Deklarace nezávislosti Spojených Států (Declaration of 

Independence) z roku 1776, v níž se psalo o rovnosti mezi muži a ženami.33 Stanton stanovila 

za cíl vytvořit hnutí za práva žen a zahrnovala seznam požadavků z Konvence, z nichž první 

dvě upozorňovaly na nedostatečné ženské volební právo.34 V těchto požadavcích se 

především šlo o vládních reformách a změnách v chování amerických bělošských mužů, 

kteří podporovali nerovnost žen a nechtěli, aby ženy měly právo volit.35 Podle známého 

aktivisty Fredericka Douglasse, který se rovněž zúčastnil Konvence, měl být tento dokument 

považován za základ mocného hnutí za občanská, sociální, politická či náboženská práva 

žen.36 Odhaduje se, že se této dvoudenní akce zúčastnilo přibližně 300 žen a mužů, což bylo 

v americkém tisku všeobecně zveřejněno.37 Dá se říct, že „Deklarace názorů“ se stala 

nejdůležitějším výsledkem z té Konvenci, protože byla první formulací požadavků žen o 

rovných právech na území USA. 

                                                 
30 MCMILLEN, Sally Gregory. Seneca Falls and the origins of the Women’s rights movement. New York: Oxford 

University Press, 2008, s. 76. (vlastní překlad). 

31 EVANS, Richard J. The feminists: women's emancipation movements in Europe, America, and Australasia, s. 46. 

32 MCMILLEN, Sally Gregory. Seneca Falls and the origins of the Women’s rights movement, s. 88-89. 

33 BUHLE, Mari Jo., BUHLE, Paul. The concise history of Woman Suffrage: selections from the classic work of Stanton, 

Anthony, Gage, and Harper. Urbana: University of Illinois Press, 1978, s. 94-98. 

34 MCMILLEN, Sally Gregory. Seneca Falls and the origins of the Women’s rights movement, s. 88-89, s. 238-239. 

35 LIBRARY OF CONGRESS. Seneca Falls Convention. American Memory Timeline. [online]. [cit. 2020-06-12]. 

Dostupné z: 

https://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/timeline/expref/crusader/senec

a.html 

36 STANTON, Elizabeth Cady., ANTHONY, Susan Brownell., HARPER, Ida Husted., GAGE, Matilda Joslyn. History of 

woman suffrage. New York, Fowler & Wells, 1881, s. 74. 

37 MCMILLEN, Sally Gregory. Seneca Falls and the Origins of the Women’s Rights Movement, s. 99-100. 
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Konvence v Seneca Falls nejen iniciovala začátek různých dalších konvencí za práva 

žen po celé Americe, ale také boj amerických žen za dosažení rovných práv s muži na 

politické úrovní.38 Tak se o dva roky později, v roce 1850 konala v Salemu ve státě Ohio 

další důležitá konvence o ženských právech, která byla v té době považována za velmi 

radikální.39 Byla to první z ženských konvencí, která byla organizována na celostátní úrovni. 

Zúčastnilo se ji kolem pěti set lidí a všichni úředníci byly pouze ženy. Na té Konvenci 

nemohli muži ani volit, ani mít slovo. Aktivistky připravily změny do ústavy ve státě Ohio 

a požádaly místní senátory, aby zajistili volební právo pro ženy. 

Ve stejném roce 1850 zorganizovaly Lucy Stone a Paulina Wright Davis další velkou 

konferenci, nazvanou První národní konvence o ženských právech (The First National 

Women’s Rights Convention), ve Worcesteru ve státě Massachusetts.40 Tato konference 

pokračovala v boji za dosažení rovnosti mezi ženami a muži ve společenském životě, ale 

lišila se od těch předchozích tím, že volební právo pro ženy se stalo jejím hlavním a 

nejdůležitějším cílem.41 Aktivistky požádaly o dosažení rovné mzdy, rozšíření možnosti 

vzdělávání a kariéry, vlastnická práva pro ženy, reformu manželství atd. Mezi účastníky 

Konference byli takové známe bojovníky za občanská práva jako Lucy Stone, William Lloyd 

Garrison, William Henry Channing, Wendell Phillips, Sojourner Truth, Stephen Symonds 

Foster, Lucretia Mott a Frederick Douglass a další.42 Konference se stala každoroční 

událostí, ale bohužel byla přerušena vypuknutím Občanské války v roce 1861.43 

Je důležité si uvědomit, že hlavní ženské aktivistky jako Mott, Stanton, Anthony či 

Stone nebyly jenom aktivistkami bojujícími za práva pro ženy, ale i za zrušení otroctví. 

Pokud to bylo nutné, nadřadily závažnost dosažení osvobození otroků nad vlastní záležitosti, 

jako tomu bylo v období Občanské války. V té době aktivistky přerušily svou činnost v boji 

za volební právo pro ženy a soustředily svou aktivitu a činnost na kampaň a boj za 

osvobození Afroamerických mužů. 

                                                 
38 EVANS, Richard J. The feminists: women's emancipation movements in Europe, America, and Australasia, s. 47. 

39 WELLMAN, Judith. The Seneca Falls Women's Rights Convention and the Origin of the Women's Rights Movement. 

University of Illinois Press, 2004, s. 15, s. 84. 

40 MILLION, Joelle. Woman's voice, woman's place: Lucy Stone and the birth of the Woman's Rights Movement, s. 104-

106. 

41 DUBOIS, Ellen Carol. Woman suffrage and womens rights. NYU Press, 1998, s. 41. 

42 KERR, Andrea Moore. Lucy Stone: speaking out for equality. New Jersey: Rutgers University Press, 1992, s. 60. 
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Kupříkladu během trvání Americké občanské války se Elizabeth Stanton a Susan 

Anthony staly zakladatelkami Národní ženské loajální ligy (Women´s Loyal National 

League dále WLNL) v roce 1863. Liga byla první národní politickou organizací žen ve 

Spojených státech. Jako první byla tato organizace strukturovaná, na rozdíl od předchozích 

organizací měla stálou prezidentku a předsedy.44 Navíc Liga zajistila petici na zrušení 

otroctví, čímž významně napomohla tomu, aby Kongres přijal třináctý dodatek, který zrušil 

otroctví v USA.45 WLNL se rozpustila v srpnu 1864 poté, co začalo být jasné, že dodatek 

bude schválen.46 

V důsledku toho se dá říct, že boj amerických žen za volební práva a abolicionistické 

hnutí probíhali současně, s tím že zrušení otroctví bylo považováno za důležitější, a proto se 

pozornost napřed upírala na něj. Ženské aktivistky upřednostnily zrušení otroctví, a když 

bylo jasné, že ho bude dosaženo, obrátily pozornost zpět k volebnímu právu pro ženy. Před 

Občanskou válkou mělo hnutí za práva žen jen několik státních sdružení a žádnou národní 

organizaci, kromě neformálního koordinačního výboru, jenž organizoval každoroční národní 

konvence.47 Otázka rovných práv mezi ženami a muži a dosažení volebního práva pro ženy 

se zrodila a zesílila právě po Občanské válce a po zrušení otroctví v roce 1865. 

2.2 American Equal Rights Association (AERA) a počátky nezávislých 

organizací – 1865-1870 

 

Po Občanské válce, kdy byl Kongresem přijat třináctý dodatek o zrušení otroctví a 

emancipaci otroků, bylo nutné pokračovat v podpoře politických a občanských práv pro 

osvobozené. Ženské aktivistky využily této situace pro prosazení principu rovných 

občanských práv pro každého obyvatele USA, a tak jejich hlavním požadavkem bylo 

zejména získaní volebního práva. Předpokládalo se, že po občanském konfliktu budou práva 

přidělována bez ohledu na rasu. Proto sufražistky kladly velký důraz na to, aby se tak dělo i 

bez ohledu na pohlaví.  

                                                 
44 FLEXNER, Eleanor. Century of struggle: the woman's rights movement in the United States, s. 105. 

45 DUDDEN, Faye. New York Strategy: The New York Woman’s Movement and the Civil War. In BAKER, Jean H. Votes 

for women: The Struggle for Suffrage Revisited. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 65. 

46 HARPER, Ida Husted. The Life and Work of Susan B. Anthony. Indianapolis & Kansas City: Bowen-Merrill Company, 

1899, s. 238. 

47 MILLION, Joelle. Woman's Voice, Woman's Place: Lucy Stone and the Birth of the Woman's Rights Movement. 

Westport, CT: Praeger, 2003, s. 109. 
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Ženské aktivistky viděly slušnou šanci na dosažení rovných práv nejen mezi bílými 

a černošskými muži, ale i mezi ženami a muži celkově. Sufražistky doufaly, že je jejich 

abolicionističtí kolegové v tomto boji automaticky podpoří, ale bylo tomu naopak.48 Mužští 

bojovníci za všeobecné volební právo, převážně z Republikánské strany, podporovali v té 

době jenom černochy. Chtěli, aby ženy odložily svou kampaň, dokud Afroameričtí muži 

nedosáhnou volebního práva pro sebe. Jak řekl známý americký abolicionista Wendell 

Phillips: „Nejdřív jeden problém. Tato doba patří černochům“ („One question at a time. This 

hour belongs to the negro“).49 Elizabeth Cady Stanton s tímto argumentem samozřejmě 

nesouhlasila a v dopise kolegyni Anthony napsala: „Neustále jsem se hádala s Wendellem 

Phillipsem a celým protiotrokářským bratrstvem, ale obávám se toho, že všichni budou 

podporovat udělení volebního práva jen Afroameričanům s vyloučením všech žen. Ženské 

hnutí má teď velké potíže.“50  

Primárním cílem sufražistek bylo dosažení volebního práva jak pro černošské muže, 

tak i pro ženy. Proto americké feministky krátce po Občanské válce v roce 1866 založily 

vlastní organizaci, kterou nazvaly Americké hnutí za rovnoprávnost (American Equal Rights 

Organization dále AERA), jejímiž členy byli bojovníci a bojovnice jak za práva žen, tak i 

černochů.51 Kromě Anthony a Stanton, které byly zakladatelkami, do vedení nové 

organizace patřili také již známí abolicionisté a aktivisté jako Lucretia Mott, Lucy Stone a 

Frederick Douglass.52 Aktivisti z AERA zahájili petiční kampaně v několika státech a 

doufali, že tímto způsobem přesvědčí Anti-Slavery Society k akceptování svého požadavku 

udělit volební právo všem, ne pouze Afroamerickým mužům. Navíc feministky z této 

organizace chtěly, aby se i černošské ženy zapojily do jejich hnutí. K tomuto Stanton 

prohlásila: „Pan Phillips nám včera odpoledne řekl, že výsledkem, který bychom měly 

požadovat, je zrušení rasové diskriminace. (…) A co ženy otrokyně?“.53 Tím Stanton a 

Anthony ukázaly, že jejich hlavním cílem zůstává boj za udělení volebního práva pro 

                                                 
48 EVANS, Richard J. The feminists: women's emancipation movements in Europe, America, and Australasia, s. 48. 

49 DUBOIS, Ellen Carol. Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women's Movement in America 

1848-1869. Ithaca: Cornell University Press, 1992, s. 59. (vlastní překlad). 

50 Ibid, s. 60. 

51 STANTON, Elizabeth Cady, ANTHONY Susan Brownell, HARPER, Ida Husted, GAGE, Matilda Joslyn. History of 

woman suffrage. Volume 2, Rochester, NY, 1887, s. 172. 

52 Ibid, s. 171-174. 

53 DUBOIS, Ellen Carol. Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women's Movement in America 

1848-1869. Ithaca: Cornell University Press, 1992, s. 69. (vlastní překlad). 
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všechny žijící na území USA, a to jak pro Afroamerické muže, tak i pro bělošské a 

afroamerické ženy. 

Krátce po založení AERA v roce 1866 Kongres USA schválil čtrnáctý dodatek k 

ústavě, kterým zaručil práva a výhody občanství pro Afroamerické muže. Tak od roku 1868 

občany USA se staly „všechny osoby narozené anebo naturalizované na území Spojených 

států a podřízené jejich jurisdikci“.54 V tomto dodatku bylo poprvé použito slovo muž 

(anglicky man), což zvýhodňovalo americké muže ještě více. Tento dodatek neobsahoval 

žádnou sankci pro stát, pokud by ten vyloučil Američanky z řad voličstva. Čtrnáctý dodatek 

byl velmi kritizován ze strany ženských aktivistek, většinou žen ze střední anebo vyšší 

sociálních tříd. Tyto ženy se prezentovaly jako vzdělané voličky, mnohem více připravené 

pro dosažení práva volit a na vedení aktivního politického života, než bývali otroci.55 

Během kampaní na podporu udělení volebního práva jak černošským mužům, tak i 

ženám ve městě Kansas v roce 1867 se objevily značné rozpory uvnitř požadující ženské 

organizace kvůli neshodám ohledně přijetí čtrnáctého dodatku, čímž se hnutí rozštěpilo na 

dvě různá křídla. Lucy Stone, která zůstala na straně abolicionistů, podpořila jejich názor, 

že nejprve musejí volební právo obdržet afroameričtí muži a pak ženy. Kolegyně Stanton a 

Anthony s ní nesouhlasily a zastávaly názor, že ženy nejsou méněcennější než černoši, a 

proto také musí obdržet volební právo. 56 

2.3 Dvě hlavní organizace (NWSA a AWSA) – 1870–1890 

 

Během tzv. období Rekonstrukce začalo být zřejmě, že bude velmi těžké dosáhnout 

volebního práva jak pro Afroameričany, tak i pro Americké ženy. Aktivistky za ženská 

volební práva si musely vybrat, jestli budou podporovat velice kontroverzní patnáctý 

dodatek o zákazu omezení práva volit kvůli jiné rase, barvě pleti anebo bývalému stavu 

otroctví s tím, že otázka volebního práva pro ženy se ponechá na pozdější čas, anebo jestli 

patnáctý dodatek odmítnou s tím, že Afroameričtí muži se nedostanou právo zúčastnit volby 

dříve než ženy. 

                                                 
54 United States Senate. Constitution of the United States. [online]. Dostupné z: 

http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm [cit. 9. 6. 2020] (vlastní překlad). 

55 KEYSSAR, Alexander. The Right to Vote: The contested history of democracy in the United States, s. 143. 

56 DUBOIS, Ellen Carol. Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women's Movement in America 

1848-1869, s. 88-89.  
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V roce 1870 byl nakonec ratifikován patnáctý dodatek, podle něhož federální vládě 

i jednotlivým státům bylo zakázáno podmiňovat volební právo rasou, barvou pleti nebo tím, 

zda byla osoba někdy v postavení otroka. V podstatě to znamenalo, že afroameričtí muži již 

mohli volit, ale ženy, které šly volit, byly odmítnuty a jejich hlasovací lístky nebyly brány v 

potaz. Potřeba přijetí tohoto dodatku se projevila už při schvalování předchozího čtrnáctého 

dodatku. Nehledě na to, že ten čtrnáctý dodatek zaručil práva a výhody občanství, ve mnoha 

státech USA, Afroameričtí muži byli stále rasově diskriminovaní. 

Všechny tyto sporné otázky a odlišné myšlenky ženských aktivistek ohledně 

budoucího rozvoje s Republikáni pak vyvrcholily odchodem části sufražistek z AERA. 

Podle Stanton a Anthony tato organizace sloužila jen Afroamerickým mužům.57 V důsledku 

toho se jednotné hnutí rozštěpilo a v roce 1868 byly vytvořeny dvě skupiny. Jednalo se o 

American Woman Suffrage Association (AWSA), která byla založena v listopadu 1869 pod 

vedením Lucy Stone, Abby Kelley Foster, Julie Ward Howe a Josephine Ruffin. Na druhé 

straně byla v květnu 1868 v New Yorku založena jiná ženská organizace, a to National 

Woman Suffrage Association (NWSA) pod vedením Susan B. Anthony a Elizabeth C. 

Stanton. Obě organizace si stanovily stejný cíl, a to nejen bojovat za volební právo pro ženy, 

ale i za další práva (změna ústavy, jednodušší rozvod, zejména v případě týrání a lepší 

pracovní podmínky pro ženy).58 Avšak organizace se lišily způsobem, jakým toho chtěly 

dosáhnout.  

Co se týče rozdílů mezi dvěma hlavními ženskými proudy, lze říct, že některé z nich 

byly velmi zjevné. Hlavní odlišností bylo to, že aktivistky z AWSA podporovaly 

Republikánskou stranu, přijetí patnáctého dodatku a udělení volebního práva pro ženy 

postupně stát za státem.59 Zároveň, Lucy Stone, která byla v té době nejvýznamnější členkou 

AWSA, věřila, že volební právo pro ženy by bylo pro zemi výhodnější než volební právo 

pro Afroamerické muže.60 Na základě toho, aktivistky z AWSA doufaly, že po přijetí 

patnáctého dodatku Republikáni podpoří udělení volebního práva i ženám.61 Ale to nakonec 

                                                 
57 MARILLEY, Susan M. Woman Suffrage and the Origins of Liberal Feminism in the United States. Cambridge: 

Harvard University Press, 1996, s. 77. 

58 WOLOCH, Nancy. Women and the American experience: a concise history, s. 330. 

59 MAULE, Frances. "The Blue book": woman suffrage, history, arguments and results, s. 18.  

60 STANTON, Elizabeth Cady, ANTHONY Susan Brownell, HARPER, Ida Husted, GAGE, Matilda Joslyn. History of 

woman suffrage, s. 384. 

61 SCOTT Anne Firor, SCOTT Andrew MacKay. One half the people: the fight for woman suffrage. University of Illinois 

Press, 1982, s. 17. 
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politici z Republikánské strany neučinili. Naproti tomu jiná organizace NWSA se k 

Republikánské straně stavěla kriticky a pracovala samostatně. 

Do spolupráce s AWSA se zapojovalo čím dál tím více afroamerických aktivistek. 

Z celkového počtu (15), které participovaly v ženském hnutí za volební práva, tak 6 

spolupracovalo s NWSA a 9 s AWSA. Je důležité upozornit, že se AWSA aktivně zúčastnily 

takové známé aktivistky jako Sojourner Truth či Frances Ellen Watkins Harper.62 

Zajímavým je to, že AWSA ve své organizaci zahrnovala jak muže, tak i ženy. Dalším 

významným rozdílem mezi těmito organizacemi bylo místo a šíře. AWSA byla regionální 

organizací z Nové Anglie, jež spoléhala na kontakty z abolicionisty. Lucy Stone a její 

kolegyně z AWSA soustředily se na prosazovaní volebního práva pro ženy v jednotlivých 

státech.  

Co se týče druhé hlavní organizaci NWSA, tak její členky byly mnohem radikálnější 

ve svém vytečeném cíli a militantnější ve své strategii.63 Sufražistky z NWSA chtěly přijetí 

federálního dodatku na národní úrovni.64 Na opačnou stranu od první organizací, NWSA se 

zúčastnily pouze ženy.65 Tato organizace začala svou kampaň ve velkém New Yorku a 

snažila se mobilizovat ženské aktivistky i ze západních států.66 Lze tedy říct, že Stanton stále 

cestovala po USA s přednáškami o volebním právu pro ženy, a povzbuzovala je bojovat za 

svá práva. Aktivistky upozorňovaly na nutnost zisku volebního práva pro ženy ještě během 

období Rekonstrukce, a to spolu s Afroameričany. Jelikož se nemohly spolehnout na 

podporu z Republikánské strany, tak hledaly pomoc jinde. V počátku se pokusily zaměřit na 

pracující ženy z dělnické třídy. Nakonec zjistily, že tyto ženy je mnohem náročnější 

organizovat, navíc měly menší zájem o společenské dění a volby celkem, a tak zbývala 

jediná možná cesta – soustředění na sjednocení vzdělaných Američanek ze střední třídy.67 

Další rozdíl spočíval v tom, že program NWSA zahrnoval nejen otázky volebního práva pro 

ženy, nýbrž i rozvodové reformy a udělení stejných platů ženám jako mužům. Zatímco 

bojovnici ze západních států spolu s organizací za volební práva pro ženy AWSA se 
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soustředily na zabezpečení volebních práv pro ženy v konkrétních státech, NWSA usilovala 

o zisk volebního práva pro ženy na federální úrovni prostřednictvím strategie petice a 

lobování. 68 

Podoba aktivismu obou organizací se začala částečně přibližovat a rozdíly ve strategii 

za dosažení volebního práva časem přestávaly být tak očividné, tudíž je dost zarážející, že 

ke spojení obou organizací došlo až po dvaceti letech od jejich založení, a to v roce 1890. 

V každém případě, koncem 19. století pracovaly dvě hlavní organizace zase společně. 

 

2.4 Spojení do jedné organizace NAWSA-1890-1920 

 

Na konci 19. století pochopily americké sufražistky ze dvou hlavních organizací 

potřebu rozšíření aktivit působení a spolupráci, aby dosáhly většího úspěchu při prosazování 

právních předpisů o všeobecných volbách na národní, státní a místní úrovni. Proto se v roce 

1890 dvě největší ženská hnutí AWSA a NWSA rozhodly sloučit v jedno, a tak vytvořily 

Národní organizace za volební práva pro ženy (National American Woman Suffrage 

Association dále NAWSA). První prezidentkou NAWSA se stala již známá bojovnice za 

ženská práva Elizabeth Cady Stanton, potom od roku 1892 do roku 1900 druhou 

prezidentkou byla její kolegyně Susan B. Anthony. Do roku 1920 se ve vedení vystřídaly 

několikrát Carrie Chapman Catt a Anna Howard Shaw.69 

Obě strany si uvědomovaly, že přes malý posun je nutné udělat kompromis, aby byla 

navázána spolupráce a bylo vytvořeno spojenectví s ještě jednou důležitou organizací, a 

to Ženským křesťanským svazem (Woman's Christian Temperance Union dále WCTU). 

Táto organizace sehrála vlivnou roli v odbojovém hnutí a podporovala získaní rovných práv. 

WCTU se také zabývala sociálními reformami. Musela být promyšlena nová strategie ve 

spojenectví těch organizací, která by hlásala dosažení rovnoprávnosti žen a mužů. Takový 

postup byl hodně úspěšným, poněvadž do organizace přilákal mnoho vzdělaných žen 

z vyšších tříd. To však na druhou stranu znamenalo bariéru pro aktivnější spolupráci s 

ženami z dělnické třídy a s ženami afroamerického původu.70 
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Hlavní cil sufražistek zůstával skoro stejný, a proto se aktivistky zaměřily na získání 

státní podpory pro dosažení volebního práva pro ženy.71 Strategií NAWSA se stala snaha 

získat volební právo pro ženy v jednotlivých státech, pokud by nedosáhly velkého množství 

voličů schopných prosadit pozměňovací návrh na národní úrovni.72  Sufražistky měly za cíl 

přesvědčit mužské voliče, státní zákonodárce a členy amerického Kongresu, že americká 

společnost potřebuje přijetí tohoto, pro ženy důležitého, zákona. Ženské aktivistky mimo 

jiné měly také přimět americké ženy, které neprojevovaly o volební právo přílišný zájem, 

aby vnímaly důležitost tématu. Na příkladu žen z jiných států, jako Nový Zéland, Austrálie, 

Finsko či sousední Kanada, zobrazovaly benefity volebního práva pro ženy. Navzdory 

snahám sufražistek žádný americký stát od roku 1896 až do roku 1910 neposkytl ženám 

volební právo, a proto NAWSA posunula své zaměření na přijetí národní ústavní změny 

tykající se této otázky.73 Nakonec se dá říci, že sufražistky nadále usilovaly o přijetí 

volebního práva jak na státní, tak i na federální úrovni.74 Ovšem to už byly sjednocené a 

postupovaly spolu. 

 

2.5 Afro-americké ženy a jejich boj za dosažení volebního práva 

 

Ve Spojených státech amerických rozlišujeme od poloviny 19. století několik 

společenských skupin vyloučených z participace na veřejné moci. Bylo to jak původní 

domorodné obyvatelstvo (Indiáni), tak i skupina zbavená volebního práva a všeobecně 

diskriminovaná, kterou představovali Afroameričtí muže. Ti byli z velké části zotročení. 

Dále ženy, jako cílová skupina genderového vyloučení. Na rozdíl od svobodných bělošských 

žen, ty černošské byly otrokyněmi. Byly omezení ve své svobodě a rasové diskriminované. 

Postavení bělošských žen a Afroameričanů bylo do jisté míry podobné a nedalo se srovnávat 

s postavením afroamerických žen, které trpěly diskriminací jak genderovou, tak rasovou. 

Během Americké občanské války však část populace usilovala o změnu těchto omezení, 

která vyústila emancipací otroků (prosazením čtrnáctého dodatku o všeobecném občanství 
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v roce 1868 a patnáctého dodatku, který přiznal volební právo Afroameričanům v roce 

1870). O boji bělošských žen a afroamerických mužů za dosažení rovnosti v USA byla 

zmínka v předchozích podkapitolách. V této části se dostávám k důležitému tématu 

intersekce rasy a genderu. Zvlášť v případě Afroameričanek se dá mluvit o dvojí 

diskriminaci, a to jak rasové, tak i genderové.75 

Občanská válka začala kvůli otázce otroctví a postavení Afroameričanů v americké 

společnosti, což znamenalo, že Afroameričtí muži byli upřednostněni v otázce politických 

práv. Nastal „jejich čas“ („the Negro’s Hour“). Napřed se jednalo o zrušení otroctví a 

problém genderové diskriminace byl s ohledem na politická práva odsunut „na později“. 

Z toho vyplývá, že přijetí 14. dodatku vedlo k osvobození pouze afroamerických mužů 

(bývalých otroků), tedy alespoň formálně. Ti se v té době stali nezávislými členy společnosti, 

kterým byl umožněn volnější přistup ke společenskému a politickému dění. Afroameričtí 

muži se zrušením otroctví získali víc práv než Afroameričanky. Celkem se dá říct, že i při 

snaze vyrovnat se s otroctvím (s rasovou diskriminací) nevyužila společnost plně tuto 

příležitost a genderová diskriminace v oblasti volebního práva pokračovala dál, místo toho, 

aby vyřešila obě najednou. Anglo-Američanky i Afroameričanky tedy musely v boji za 

získání volebního práva pokračovat dál. 

Stovky Afroameričanek se v období sedmdesátí let po uskutečnění konference v 

Seneca Falls roku 1848 spojily, aby dosáhly svého volebního práva. Nejsilnější vlna 

aktivizace proběhla zejména na začátku 20. století. Po zrušení otroctví se některé z nich 

účastnily bud schůzí politického charakteru či kongresů v rámci lokálních církevních 

uskupení a tam došlo k plánování strategií pro dosažení volebního práva.76 Hodně 

Afroameričanek pracovalo ke konci 19. století pro církev anebo vzdělávací instituce. To jim 

pomohlo vytvořit větší platformu k propagaci svých cílů. Kromě zacílení na právo volit se 

afroamerické ženy zaměřily i na jiný velký problém, a to na rasovou rovnost s anglo-

americkými ženami.77 

Touha získat volební právo však nebyla podpořena ani politiky (důvodem byl gender 

a rasa), respekt nezískaly ani od dominantní společnosti. Bylo zvykem, že organizace za 

občanská práva vedli buď afroameričtí muži, nebo Anglo-Američanky. Afroameričanky byly 
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bělošskými aktivistky podceňovány, i přes to, že hrály důležitou roli při přijímání patnáctého 

a devatenáctého dodatku ústavy USA. Bělošské aktivistky musely tedy činit kompromisy, 

aby mohly mezi sebe přijmout další sympatizantky, a získaly tak souhlas a podporu 

veřejností. Nicméně nesouhlasily s otevřením rasové problematiky uvnitř sufražistického 

hnutí. Navíc podporovaly i protisegregační rezoluci. Od 90. let 19. století bylo totiž nutné 

počítat s hlasem sufražistek s jižních států, tedy žen ze zemí, kde byl rasismus mnohem víc 

patrný. Podobně se ženy projevovaly i k tématům zasahující do oblasti rasových vztahů. 

Z toho vyplývá, že Afroameričanky zažívaly dvojí diskriminaci, a to jak od mužů s ohledem 

na volební práva žen (otázka genderu), tak i od Anglo-Američanek s ohledem na rasovou 

nerovnost (otázka rasy).  

Jak už bylo dříve zmíněno, hnutí amerických sufražistek začalo působit na severu 

Spojených států amerických jako hnutí bělošských žen střední třídy. Většinou se jednalo o 

vzdělané bělošky z měst jako Boston, New York, Maine nebo dalších měst na 

severovýchodě. Důležitým milníkem byl rok 1866, když bylo založeno Americké hnutí za 

rovnoprávnost (American Equal Rights Association dále AERA). Toto hnutí podporovalo 

myšlenku, že každý občan USA má právo volit, jak ženy, tak i Afroameričtí muži. Známe 

afroamerické aktivistky jako sestry Margaretta Forten a Harriet Forten Purvis hodně 

přispívaly a podporovaly tuto organizaci.78 AERA, na rozdíl od dalších hnutí za volební 

práva, byla velice otevřená i rasové rovnosti. 

Jedna z nejvýznamnějších postav boje za práva žen afroamerického původu byla 

Sojourner Truth. Ta se v minulosti setkala se zkušeností s otroctvím.79 Aktivistka vystoupila 

na Kongresu v Arkonu ve státě Ohio v roce 1851, kde hlavním tématem byla ženská práva. 

Tam přednesla svůj slavný projev „Nejsem snad žena?“ (“Ain’t I a Woman?”).80 V této řeči 

Sojourner Truth odsoudila postoj, že ženy jsou příliš slabé na to, aby měly stejná práva jako 

muži, a upozornila na těžkosti, které si sama zažila, když byla otrokyni. V reakci na projev 

jistého muže o velkých rozdílech mezi ženami a muži prohlásila: „Ten muž říká, že ženám 

je nutné pomáhat do kočárů, nosit je přes příkopy a že musí mít všude to nejlepší místo. 

Jenomže mě nikdo a nikdy nepomáhá do kočárů, a žádné nejlepší místo nenechal! Tak copak 
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nejsem žena?“.81 Její promluva mimo jiné poukazuje na to, že otázka a problematika rasy a 

genderu jsou spojené a neoddělitelné, protože, jak jsem se zmínila dříve, aktivistky 

afroamerického původu nebojovaly pouze proti genderové nespravedlnosti a nerovnosti, ale 

i proti rasismu ze strany majoritní společností.  

Dalšími známými Afroamerickými aktivistkami, které pokračovaly v boji za rovnost 

a získání volebního práva nejen v 19. století, ale i na počátku 20. století byly Frances E. 

Watkins Harper, Harriet Tubman a Ida B. Wells.82 Tyto Afroamerické ženy měly rozsáhlou 

kariéru a cestovaly po Severu i Jihu USA, představovaly své myšlenky nejen na veřejných 

schůzích a kongresech, ale také ve školách a církvích.83 Všechny tyto aktivistky hrály velmi 

důležitou roli tím, že přispěly k dosažení stejných volebních práv pro afroamerické ženy na 

území Spojených států amerických. 

Když byl v roce 1870 přijat patnáctý dodatek americké ústavy, který umožnil 

afroamerickým mužům využít volebního práva, ne všichni ho přijali bez kritiky. Zejména 

ženské aktivistky upozorňovaly na nerovnost způsobenou tím, že chudí a nevzdělaní 

afroameričtí muži dosáhli volebního práva dříve než ženy. Právě v té době se mezi 

sufražetkami začalo šíření rasistických myšlenek. Zatímco dříve (v období Rekonstrukce) 

byl názor bělošských sufražistek opřen o rovnoprávnost v otázce volebních práv jak pro 

ženy, tak i pro Afroameričany, v 90. letech se změnily svůj názor. Zástupkyně NWSA si 

začaly uvědomovat, že mezi ženami většiny a Afroameričankami existuje značný rozdíl.84 

Avšak to nebyl reálný rozdíl, ale jen „umělý“, vytvořený rasovými předsudky té doby. 

Aktivistky z NAWSA chtěly, aby se rozšíření volebního práva týkalo jenom bílých žen. 

Proto na konci 19. století bělošské sufražistky ještě více omezily styky a kontakty s 

Afroamerickými aktivistkami.85 Afroamerické bojovnice nebyly ani připuštěny na sjezdy 

NAWSA (kupř. sjezd organizací v Atlantě v roce 1895 nebo ve městě New Orleans v roce 

1903). Za těchto situací byly afroamerické ženy nuceny často protestovat odděleně od bílých 
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žen. Ze strany černošských aktivistek byly tyto rasové postoje moc kritizované, obzvlášť 

pokud byly srovnávány se vzpomínkami na minulé období, kdy se Sojourner Truth či 

Frances Harper považovaly jako rovnocenné zakladatelky ženského hnutí za rovná práva. 

Afroameričanky zacílily své aktivity především na rovnoprávnost, pojetí rasy a rasismus.86 

Zároveň věřily, že otázka práva volit je příliš složitá, a proto musí s organizací vedené 

bělošskými ženami spolupracovat. Podle nich se dala otázka rasy a genderu oddělit, i přes 

to, že jí jasně spojují ženy afroamerického původu a jejích postavení ve společnosti. 

V období tzv. Progresivní éry se život afroamerických žen významně změnil, protože 

velké množství žen začalo pracovat v továrnách, stěhovalo se z malých vesnic do velkých 

měst atd. I přes změny přinesené Progresivismem, ženy afroamerického původu se neustále 

potýkaly s rasovou diskriminací. Tyto postoje byly podpořeny také vzrůstajícím počtem 

bělošských žen z jižních států, které se později začaly přidávat k volebnímu hnutí a k již 

známým organizacím, vedených bělošskými ženami, například NAWSA.  

Avšak, afroamerické ženy nezůstávaly pozadu, a začaly vytvářet své vlastní 

organizace. Ty mnohem lépe odrážely jejich specifické problémy. Aktivistky věřily, že 

uzákonění volebního práva bude vést ke zlepšení jejich životů, boji proti nespravedlnosti, 

bude ukončeno veškeré lynčování a stanou se rovnoprávnými s muži. Tak, ve Washingtonu, 

D.C. v červenci roku 1896 byla vytvořena Národní asociace barevných ženských klubů 

(National Association of Colored Women’s Clubs dále NACWC).87 První prezidentkou té 

organizace byla Mary Church Teller, bojovnice za volební právo pro ženy a proti rasové 

diskriminaci.88 Velkou role v této organizace hrála Ida B. Wells, novinářka a bývalá 

otrokyně.89 Během následujících let se NACWC zapojila do kampaní nejen za získaní 

volebního práva pro afroamerické ženy, ale i proti lynčování a rasistickým zákonům Jima 

Crowa.90 Aktivistky z této organizace také usilovaly o zlepšení úrovně vzdělávání a péče o 

děti i starší osoby, protože byli často Afroameričané diskriminovaní, nesměli například 

chodit do stejných škol s Anglo-Američany atd. Aktivistky chtěly dosáhnout rovností 
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občanských a politických práv všech občanů USA. V roce 1918 se NACWC rozšířila na 

300 000 členů, což ukázalo na velkou popularitu této organizace. Tato ženská organizace 

udělala mnoho věcí, aby přispěla ke zlepšení postavení afroamerických žen ve společnosti.91 

Přestože afroamerické ženy byly silně diskriminovány obyvateli „bílého“ jihu  

a severu, posilovaly se navzájem ve svém boji a díky nejen vzájemné podpoře, ale i nutnosti 

kvůli pokračující diskriminací tato síla byla přenesena z generace na generaci. Afroamerické 

ženy představovaly politický aktivismus, který nepřetržitě cílil na ukončení dlouhodobého 

popírání rovnoprávnosti a upírání aktivního a pasivního volebního práva.92 Až v roce 1920 

získaly spolu s ženami z majoritní společnosti, volební právo, které ale nepředstavovalo 

ukončení jejich boje, a to proto,  že mnohé z nich, a to nejen afroamerické ženy, ale i 

afroameričtí muži, kteří žili na jihu Spojených států, byli během dalších let 20. století znovu 

omezení ve svém volebním právu a musely o ně opět bojovat. 

2.6 Antisufražistické hnutí 

 

Ženský zásah do politiky a voleb by znamenal zásadní změnu ve společnosti, kterou 

mnozí nechtěli přijmout. Proto bylo mnoho argumentů, proč by ženy neměly mít volební 

právo. Někteří považovali možnost žen volit za hrozbu pro politiku, rodinu a celou 

společnost. Ještě jedním z argumentů, proč by ženy neměly mít volební právo, byla jejich 

obecná role a umístění ve společnosti s ohledem na jejich pohlaví.93 Zajímavým je to, že 

odpůrci nebyli pouze muži, ale i ženy. Podle antisufražistů je hlavní povinností ženy být 

matkou a starat se o domácnost (tzv. „homemaker“).94 Toto tvrzení podporuje argument 

jedné z předních ženských antisufražistek Lyman Abbott, která tvrdila, že je nesmyslné 

povolit ženám zúčastnit se voleb. Abbott tvrdila, že ženy nemají volit kvůli svým rodinným 

povinnostem a že za péči o ně a jejich práva je odpovědný jejich manžel (nebo otec).95 
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Antisufražistky viděly udělení volebního práva ženám jako odpor k Boží vůli.96 Rovněž se 

obávaly, že morálka státu poklesne a že se ženy o děti přestanou náležitě starat, což by to 

vedlo k degradaci žen a zničení rodiny.97 

Hnutí proti udělení volebního práva pro ženy ve Spojených státech začalo poté, co 

zákonodárci státu Massachusetts představili návrh na podporu volebních práv pro americké 

ženy.98 Dvě stě žen se stavělo proti této iniciativě, protože nechtěly, aby ženy získaly plná 

občanská práva.99 Ačkoli se z tohoto návrhu nic nevzešlo, jeho nařízení zmobilizovalo hnutí 

ohledně otázek volebního práva pro ženy na obou stranách. Tak v roce 1895 bylo založeno 

Massachusettské sdružení namířené proti dalšímu rozšíření volebního práva pro 

ženy (MAOFESW) a je známo tím, že je první instituce antisufražistek, kde mohly 

vyjadřovat svůj názor. Jejich časopis, Protest (The Remonstrance), vydáván v letech 1890 

až 1920, byl použit k propagaci myšlenek proti volebnímu právu žen.100 Roku 1895 v New 

Yorku byla založena jiná organizace k opozici ženskému volebnímu právu, a to Newyorkská 

státní asociace proti volební právu pro ženy (New York State Association Opposed to 

Woman Suffrage).101 Aktivně se podílela na výrobě brožur a publikací vysvětlujících své 

názory na volební právo žen. 

Národní sdružení proti ženskému volebnímu právu (NAOWS) byla ještě jedna 

organizace, která nesouhlasila s volebním právem pro ženy.102 Organizace byla založena v 

New Yorku v roce 1911.103 NAOWS byla řízena Josephine Dodge a Minnie Bronson.104 

Sdružení získalo význam a popularitu mezi lety 1912 a 1916 a působilo ve dvaceti pěti 
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státech.105 Jako i předchozí antisufražistické hnutí, aktivistky z NAOWS vydávávaly  svůj 

vlastní časopis Ženský Patriot (Woman Patriot), který obsahoval jejich hlavní názory na 

aktuální politická témata té doby. Členky NAOWS většinou pocházely z bohatých rodin, 

které se obávaly, že volební právo pro ženy změní jejich současné postavení. NAOWS měl 

údajně až 350 000 členů, což ukazují, jak rozsáhlé toto hnutí bylo.106  

Mnoho antisufražistek mělo pocit, že pokud by ženy získaly volební právo, skončilo 

by tzv. „opravdové ženství“ (true womanhood),107 což byl hodnotový systém, který 

zdůrazňoval nové představy o ženskosti a roli ženy v domácnosti. Tzv. „Opravdová žena“ 

byla považována za "světlo domova".108 Odpůrci věřili, že ženy by měly zůstat doma a 

neměly by dělat žádnou práci mimo něj.109 Antisufražistky jako Catharine Beecher a Sara 

Josepha Hale sdílely nábožensky založenou kritiku volebního práva a věřily, že ženy by 

měly být zaměstnané pouze s dětmi, kuchyní a kostelem.110 

Zajímavé je to, že některé ženy prostě nechtěly mít volební právo. Antisufražistky 

neviděly volební právo jako „právo“, ale jako „povinnost“ a že ženy již měly v domácí sféře 

své vlastní jedinečné povinnosti.111 Kromě toho v některých státech, kde bylo vysoké 

procento negramotnosti, se vzdělané ženy raději připojily k mužům, kteří tvrdili, že je lepší 

zakázat ženám volit, protože by bylo nebezpečné povolit takovým „neposvěceným“  lidem 

se zúčastnit volby.112 Mimo jiné, během boje za schválení devatenáctého dodatku se ženy 

stále více ujaly vedoucí role v antisufražistickém hnutí.113  

Kniha Helen Kendrick Johnson Žena a republika (Woman and the Republic) z roku 

1897 byla jednou z nejvýznamnějších antisufražistických knih, která popisovala důvody pro 
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odmítnutí volebního práva ženám.114 Další knihy, například od Molly Elliot Seawell The 

Ladies Battle (1911), Idy Tarbell The Business of Being a Woman (1912) anebo Grace 

Duffield Goodwin Anti-Suffrage: Ten Good Reasons (1915) byly stejně dobře přijaté médii 

a použity jako „srozumitelně odůvodnění pro opozici ženskému volebnímu právu“.115 

Nehledě na to, že hodně aktivistek se zúčastnilo hnutí za volební právo pro ženy, 

velká část americké společností (a to nebyli jenom muži, ale i ženy), nesouhlasila s názorem 

sufražistek, že ženy musí mít rovná práva s muži. Odpůrci argumentovali svůj názor tím, že 

větší část žen ani nechtěla žádné volební právo. Navíc možnost se zúčastnit volby, 

znamenala pro ženy i rozšíření jejich společenského, kulturního i politického života, s čímž 

většina mužů nesouhlasila. Podle jejich představ, měly ženy zůstávat doma a starat se o 

domácnost. Pro šíření svých myšlenek a názorů, zakládali odpůrci antisufražistické 

organizace. Na začátku 20. století tyto organizace hodně přispívaly k tomu, aby volební 

právo pro ženy nebylo přijaté. Nehledě na to, že v roce 1920 americký Kongres nakonec 

schválil devatenáctý dodatek o udělení volebního práva pro ženy, tyto antisufražistické 

organizace pokračovaly dál ve svém boji za omezení práv pro ženy.  
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3 Boj v Kongresu 

 

V otázce ženského volebního práva je důležitým jak pohled na změny v ústavním právu 

Spojených států amerických, tak i v jednotlivých státech. Ještě před schválením Kongresem 

devatenáctého dodatku umožnily některé státy ženám volit, a to počínaje Wyomingem v roce 

1869 a končící Jižní Dakotou v roce 1918. Celkem dvacet dva států dálo ženám volební 

právo před oficiálním přijetím pozměňovacího dodatku ústavy. V následující kapitole budou 

popsané změny ve struktuře a vedení hlavního ženského hnutí, vývoj volebního práva na 

základě pohlaví důležitými zákony, které měly vliv na zdůvodňování žen v jejich boji za 

občanská a sociální práva a také ratifikaci pozměňovacího návrhu do ústavy USA. 

3.1  Změna ve vedení NAWSA a radikální boj 

 

V roce 1900 došlo na prezidentském postu v Národní Americké Asociaci Žen 

(NAWSA) k významné personální výměně.  Nastoupila Carrie Chapman Catt místo Susan 

B. Anthony. Radikální Catt vytvořila řadu reforem.116Strategie, kterou později nazvala  

„Vítězní plán“ („The Winning Plan“) z roku 1916, měla několik hlavních cílů.117 Primárně, 

ženy ze států, ve kterých jim již bylo umožněno volit prezidenta, spolupracovaly s 

kongresmany, kteří podporovali přijetí zákonu o volebním právu žen na federální úrovni. 118 

Sekundárně, ty, jejichž pozornost se upřela na státní zákonodárce, se zaměřily na změnu 

svých státních ústav. Za třetí, ženy v jižních státech se věnovaly získání primárního 

volebního práva.119 Veškeré aktivity dovedly v roce 1915 NAWSA do pozice silné a 

rozsáhlé organizace, a to s více než 2 milióny členů.120 

Na začátku první světové války získaly ženy volební právo v jedenácti státech 

USA.121 Práce se však nadále orientovala na dodatek, který měl být přijat na celostátní 

úrovni. Válka tomu paradoxně napomohla. Když se Spojené státy americké připojily do 
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válečného konfliktu, prezidentka NAWSA Catt učinila kontroverzní rozhodnutí. Navzdory 

rozšířenému pacifistickému názoru mnoha jejích kolegů a kolegyň, motivovala ženy, aby se 

zapojily do válečné produkce v rámci různorodých profesí.122 Ženy tak vytvořily pracovní 

sílu, aby nahradily nebo doplnily mužské řady. Kupříkladu v pozicích zdravotních sester, 

pomocných pracovnic anebo řidiček sanitek.123 Během těchto aktivit sufražistky z NAWSA 

nepolevily a utvrzovaly společnost, že jsou ženy rovnocennými členy a dokážou i za války 

poskytnout viditelnou pomoc. Odměnou mělo být zajištění práva volit a být volenými. 

Naproti tomu Národní strana žen (National Woman's Party dále NWP), která byla 

založena v roce 1916, přistupovala k problematice zcela odlišně. Hlavními aktivistkami v té 

organizace byly Alice Paul a Lucy Burns. NWP používala agresivní taktiku, která 

zahrnovala radikálnější akty občanské neposlušnosti a kontroverzní demonstrace. 

Kupříkladu Alice Paul a Národní ženskou stranou byla vytvořena skupina jmenována „Silent 

Sentinels“. V březnu roku 1913 aktivistky z té skupiny uspořádaly velkou demonstraci.124 

Vůdkyně této organizací Alice Paul jasné prohlásila, že její strana nebude tradiční politickou 

stranou, a proto během voleb nebude podporovat kandidaturu Wilsona na postu prezidenta. 

Paul a NWP hodně kritizovaly Demokratickou stranu a Woodrow Wilsona, z toho důvodu, 

že oni nemohli schválit devatenáctý dodatek ústavy.125 Další demonstrací byla již před Bílým 

domem během předsednictví Woodrow Wilsona, a to počínaje 10. ledna 1917 a končící 4. 

června 1919, když devatenáctý dodatek ústavy byl schválen Sněmovnou reprezentantů i 

Senátem. Aktivistky doufaly, že se jim tak podaří upoutat více pozornosti na otázku voleb 

žen.126 Během těch dvou let se demonstrací zúčastnilo téměř 2 000 žen, které byly 

pronásledovány, zatčeny a nespravedlivě zacházeno místními úřady.127 Válečné období bylo 
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pro tuto skupinu ideální příležitost poukázat na rozpory boje za demokracii v zahraničí a 

zároveň její omezovaní na domácí půdě v USA.128 

3.2 Ratifikace 19. dodatku  

 

Autorkami textu devatenáctého dodatku americké ústavy je Susan B. Anthony a 

Elizabeth C. Stanton. Obsahoval navrhovanou změnu, která byla představena americkému 

Senátu pod názvem „Návrh Anthony“ (Susan B. Anthony Amendment). Pozměňovací 

koncept federálního charakteru, který měl za cíl poskytnout ženám volební právo, byl poprvé 

představen v Senátu v roce 1878 Aaronem A. Sargentem, senátorem z Kalifornie. Ten byl 

podporovatelem volebního práva pro ženy.129 Stanton a další aktivistky měly příležitost 

mnohokrát vystoupit v Senátu a apelovat na předložení Sargentova návrhu k hlasování.130 

Avšak téhož roku 1878 návrh byl zamítnut 16 hlasy proti 34.131 

Po další tři desítky let sufražisky postupně objížděly jednotlivé státy, kde se snažily 

dosáhnout volebního práva. Další období boje kolem roku 1911 bylo významným milníkem 

ženského aktivismu, protože stát Kalifornie neočekávaně podpořil ženy a jejich touhu 

volit.132 Postupně se začaly připojovat další státy. Příčinou podporující tento vývoj byl 

bezesporu výsledek z voleb z roku 1912, přestože významný počet hlasů získaly progresivní 

a socialistické strany podporující práva žen.133 Zároveň sehrál důležitou roli nově zvolený 

prezident Woodrow Wilson, který podporoval sufražistky.134 Žádné z těchto pozitiv však 

nedovedlo americký Senát k většinovému hlasování ohledně změny v oblasti volebního 

práva žen, jelikož ho Senát v roce 1914 opět zamítl.135 V důsledku toho se dá říct, že rok 

1911 je proslulý tím, že byl počátkem změn, které postupně došly až k přijetí devatenáctého 

dodatku. Jak známo, ženy začaly svůj aktivní boj za volební právo mnohem dříve, ale právě 

v roce 1911 se jim podařilo dosáhnout prvních úspěchů na státní úrovni. 
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Aktivistky od sufražistek svůj boj nevzdaly a nadále se snažily dosáhnout svého cíle. 

V následujících letech, 1915 až 1918 byl zákon o volebním právu pro ženy opakovaně 

předložen americkému Senátu, ale nesklidil úspěch, ačkoliv sám prezident Wilson byl 

zastáncem přijetí pozměňovacího návrhu. V roce 1918 na dalším zasedaní Sněmovny 

zástupců k rozhodnutí chyběl souhlas pouze dvou senátorů. Nehledě na to, že právo volit 

bylo téměř implementováno, jižní demokraté ho nadále odmítali, a to kvůli rasovým 

důvodům.136 Když už 10. února 1919 druhé hlasování neprošlo o jediný hlas, prezident 

Wilson na tlak ze strany sufražistek svolal mimořádné zasedání Kongresu, na kterém se 

znovu projednal „Návrh Anthony“. Jak Demokraté, tak Republikáni chtěli, aby tento 

dodatek byl schválen a přijat do ústavy před všeobecnými volbami v roce 1920. Důležitým 

dnem byl 21. květen 1919, když Sněmovna zástupců poskytla drtivou podporu – koncept 

změny dostal podporu 42 hlasujících, tak i 56 senátorů. O pár dní později byl dodatek 

ratifikován i ve východních státech jako Illinois, Wisconsin a Michigan.137 A volby v roce 

1920 se tak staly prvními prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických, v nichž 

mohli volit nejen američtí muži, ale i ženy ve všech státech.138 

3.3 Přijetí pozměňovacího návrhu 

 

Wyoming se stal prvním státem v USA, kde bylo volební právo pro ženy zavedeno. 

Psal se rok 1869, kdy senátoři akceptovali tuto změnu, a zároveň proklamovali, že „každá 

žena ve věku jednadvaceti let, která žije na tomto území, během každých voleb může 

odevzdávat svůj hlas.“139 Důvodem tohoto kroku bylo vědomí, že stabilita státu je ohrožena 

kvůli nízké populaci a je nutné Wyoming propagovat jako atraktivní místo pro nové 

obyvatelstvo, které by ho osídlilo. Tento zájem byl podmíněný. Wyoming v té době nebyl 

součástí USA a byl pouze teritoriem, proto měl velký zájem o vstup do Unie. Aby tomu tak 

mohlo být, musel splnit základní podmínku – území musí obývat alespoň 25 tisíc obyvatel.140 
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Tyto cíle se naplnily především díky podpoře společnosti napříč jejím spektrem. Nedošlo 

k žádné stávce ani masovému protestu. Nebyla to iniciativa pouze žen, ale velkou podporu 

získaly hlavně díky mužům. V roce 1869 ve Wyomingu žilo méně než deset tisíc lidí. 

Otevřenost lidským právům nalákala mnoho žen k odchodu na západ. S nimi přišli i jejich 

rodinní příslušníci, kteří se ve státě usídlili a vytvářeli v oblasti obchody a vlastní výrobu. 

Právě možnost volit dovedla ke zdvojnásobení populačního přírůstku na území, což 

nahrazovalo hlas hornické populace, která se o politiku ve státě příliš nezajímala.141 

Při snaze stát se členem Unie, přišli senátoři Wyomingu do střetu s opozicí v 

americkém Kongresu. Kongresmani odmítali zákon spojený s ženským právem volit,  

ale Wyoming odpověděl Washingtonu: „Můžeme zůstat mimo Spojené státy ještě na sto let, 

ale nikdy nevstoupíme do unie bez žen“.142 V říjnu 1890 se Wyoming připojil ke Spojeným 

státům americkým. Byl prvním státem v unii, jenž oficiálně podpořil ženy v jejich boji za 

volební právo.143 Celkem s toho vyplývá, že Wyoming se stál prvním státem podporující 

volební právo pro ženy nejen z toho důvodu, že chtěl dodržet původní slib (k nalákaní 

občanů), ale i díky tomu, že ve státě byli velice progresivní politici. Přední americká 

sufražistka Susan B. Anthony tak mluvila o Wyomingu jako o území, které je prvním místem 

na Boží zemi, zemí svobodných lidi.144  

Sousední stát Utah Wyoming následoval a v únoru 1870 přijal volební právo pro ženy 

ve své ústavě taktéž.145 Co je zajímavé, je to, že Utah umožnil volit více než 17 000 ženám, 

což v té době byla největší populace volících žen na světě. Avšak později v roce 1887 byl 

Kongresem přijat a schválen velice kontroverzní zákon Edmunda Tuckera (angl. Edmunds-

Tuckers Act), který zbavil ženy, žijících na území Utahu, práva volit, aby potrestal je za 

mnohoženství a zabránil posílení vlivu Mormonské církve.146 Jen na konci 19. století (v roce 

1896) se stal Utah třetím státem, jenž oficiálně povolil ženám volit. Další státy, které 
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Wyoming následoval, byly Colorado v roce 1893 a Idaho v roce 1896.147 V roce 1910 se k 

nim připojil i stát Washington, a za rok později Kalifornie (1911). Oregon, Arizona a Kansas 

povolili ženám se zúčastnit volby v roce 1912, a Montana s Nevadou v roce 1914.148 Z toho 

se dá říct, že západní státy můžeme považovat za nejprogresivnější regiony, které přijaly ve 

svých ústavách volební právo pro ženy.149 

Nakonec v roce 1919 americká Sněmovna reprezentantů i Senát schválili devatenáctý 

dodatek do ústavy USA.150 Získání volebního práva pro ženy bylo obrovským úspěchem, 

ale automaticky nezaručovalo ženám jiná politická práva (např. kandidovat na úřad), ani 

neopravilo mnoho dalších diskriminačních zákonu. Možnost zúčastnit se volby nezaručila 

úplnou rovnost všech amerických žen, ale uznala jejich základní práva na seberealizaci a 

poskytla nezbytný základ pro následné úspěchy. Bitva o rovnost žen však s přijetím dodatku 

neskončila. Během následujících let zbavovaly státní zákony většinu afroamerických žen a 

mužů občanských práv (zákony Jima Crowa). V šedesátých letech 20. století následovala 

další etapa boje za rovná práva pro všechny občany ve Spojených státech.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl představit a porovnat základní prvky ve vývoji 

amerického ženského hnutí za volební právo. Cílem bylo představit fungování a aktivismus 

hlavních ženských organizací věnujících se obhajobě ženských občanských práv a svobod, 

a to včetně jejich vlivu na vývoj amerického feminismu. 

V dnešní době si lze jen těžko představit, jak se s ženami zacházelo v minulosti a jak 

dlouho musely bojovat a protestovat za stejná práva a svobody. Život Američanek během 

19. století byl velice obtížný, protože ženy žily podle pravidel definovaných muži a nemohly 

se samy svobodně rozhodovat. Kromě toho, Američanky v 19. století a na začátku 20. století 

neměly ani právo volit, ani žádnou politickou moc. Ženy nemohly vlastnit majetek a byly 

zodpovědné pouze za péči o děti a domácnost. Změny posupně přicházely v polovině 19. 

století, když si ženy nejen v Evropě, ale i v USA začaly uvědomovat, že mohou mít stejná 

práva jako muži. Požadavky aktivistek v různých zemích začaly nabývat podoby nejen 

veřejných kampaní, ale i politických akcí.  

Na přelomu století začaly vznikat nezávislé ženské organizací, jejichž hlavním 

požadavkem bylo dosažení nezávislosti žen od mužů a rovných volebních práv. Zajímavým 

je to, že aktivistky ženského hnutí pocházely z různých tříd společností. Většinou to byly 

bělošské ženy ze střední třídy (Anglo-Američanky), potom pracující ženy z dělnické třidy, 

Afroameričanky atd. Nehledě na to, že v 90. letech 19. století panovalo mezi sufražistkami 

mnoho neshod, rozporů a opačných vizí dílčích postupů, aktivistky se nakonec spojily 

v jednu velkou organizaci, aby dosáhly svého hlavního cíle, a to přijetí změny do ústavy o 

volebním právu žen. Během toho období bylo vytvořeno mnoho různých klubů, kde 

americké sufražistky sdílely své informace a zkušenosti, což upozornilo veřejnost na 

problém ženských práv. Skutečnost spojení žen z různých sociálních vrstev do jedné 

organizace na ochranu jejich práv a svobod byla reakcí na jejich nízké právní postavení 

uvnitř americké společností a neochotu mužů uznat právo žen na seberealizaci ve všech 

sférách společenského života. Je důležité upozornit i na to, že i abolicionistické hnutí, které 

vyvrcholilo v druhé polovině 19. století, také mělo významný dopad na vzestup boje za 

volební právo pro ženy. Ovšem, mnoho amerických žen se postavilo proti radikálním hnutím 

a nechtělo povolení volebního práva pro ženy.  

Téměř sto let trval boj amerických ženských aktivistek za dosažení rovných 

občanských a volebních práv, než byl nakonec Kongresem USA přijat devatenáctý dodatek 
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ústavy. Aby Američanky mohly zaujmout své místo ve společnosti, musely sufražistky 

dlouho bojovat za svá občanská, politická a sociálně-ekonomická práva, tj. ve skutečnosti 

za možnost být plnoprávnými občany svého státu. Krok za krokem, začaly jednotlivé státy 

uznávat volební práva nejen pro muže, ale i také pro ženy. Zejména během tzv. Progresivní 

éry získaly americké ženy větší respekt, práva a svobody. Organizace bojující za práva žen 

získávaly stále více příznivců, a organizace nepodporující volební účast žen naopak začaly 

ztrácet na významu. 

Volební právo žen, i když byl boj o jejich dosažení dlouhý a obtížný, by se měl 

považovat za další důležitý krok k demokratizaci USA. Všeobecné volební právo pro 

každého občana bylo proto nevyhnutelné, k čemuž velice napomohly ženské organizace a 

ženské aktivistky, které bojovaly za volební práva. Dnešní generace Američanek musí být 

hrdá na tyto ženy, díky nimž získaly svobodu a také rovnost ve společnosti. 

 

Summery 

The aim of this bachelor thesis was to introduce and compare the basic elements in 

the development of the American women's suffrage movement. This work was also focused 

on the functioning and activism of the major women's organizations dedicated to the defense 

of women's civil rights and freedoms, including their influence on the development of 

American feminism. 

These days it is very hard to imagine how American women were treated in the past, 

how much they had to put up a fight, resist and protest for gaining equal rights with men. 

The life of American women during the 19th century was very difficult because they had to 

live by the rules defined by men and could not make their own decisions. In addition, 

American women during the 19th and early 20th centuries had neither the right to vote, nor 

any political power. The women could not own any property and were in charge of the 

household, since their duties included looking after their children, cooking and keeping the 

house tidy. Changes came gradually only in the middle of the 19th century, when women 

not only in the European countries, but also in the United States began to realize that they 

could have the same rights with men. That is why women began not only to protest publicly, 

but also started to join different political events. 
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At the turn of the century, new independent women's organizations began to appear. 

Theirs main requirement was to achieve women's independence from men and equal voting 

rights. It is interesting to note that the representors of the women's movement came from 

different classes of society. They were mostly white middle-class women (Anglo-

Americans), working-class women, African-American etc. Despite the fact that at the end of 

the 19th century there were many disagreements, contradictions and opposite visions of the 

future actions, feminists eventually merged into one large organization to achieve their main 

goal, the ratification of the Nineteenth Amendment. Throughout this period, many different 

clubs were formed, where American suffragettes shared their knowledge, experience and 

drew the public's attention to the issue of women's rights. The fact that women from different 

social classes had united into one organization to protect their rights and freedoms, was a 

reaction to their low legal status within American society. It should be pointed out that the 

abolitionist movement, which culminated in the second half of the 19th century, also had a 

significant impact on the women's suffrage. Nevertheless, many American women opposed 

radical movement and were against suffrage. 

The struggle of American women's activists for equal civil and electoral rights lasted 

for nearly hundred years, before the Nineteenth Amendment to the Constitution was finally 

adopted by the US Congress. In order for American women to take their place in society, 

suffragettes had long fight for their civil, political and social rights, to finally become full 

citizens of their state. Slowly but surely, individual states began to recognize voting rights 

not only for men, but also for women. Particularly, during the Progressive Era, American 

women gained greater respect. Women's rights organizations obtained more supporters, and 

on the other hand, organizations that did not support women's voting rights, begun to lose 

their success. 

Women's suffrage, although its struggle was long and difficult, should be seen as 

another important step towards democratizing the USA. Universal suffrage for every citizen 

was therefore inevitable, which was greatly aided by women's organizations and female 

activists, who fought for voting rights. Today's generation of American women should be 

proud of these great and brave women, thanks to whom they have obtained freedom and 

equality in the society. 
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