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Anotace 

Tato bakalářská práce se snaží porovnat hnutí za občanská práva, které bylo aktivní 

v padesátých a šedesátých letech minulého století a hnutí Black Lives Matter, které je aktivní 

dnes. Primárně se práce zaměřuje na formu protestů, které hnutí praktikovala a jejich 

důsledky. Obě hnutí bojují proti diskriminaci Afroameričanů. Protesty, které byly 

praktikovány v padesátých a šedesátých letech vznikly jako reakce na segregaci, lynčování 

a diskriminaci Afroameričanů. Dle čtrnáctého a patnáctého dodatku, které byly vepsány do 

ústavy v šedesátých letech devatenáctého století, měli mít Afroameričané stejná práva jako 

běloši a také měli mít možnost volit. Tyto dodatky ale dodržovány nebyly, a tak došlo ke 

vzniku hnutí. Protesty, které jsou hnutím Black Lives Matter pořádány nyní, vznikly jako 

reakce na policejní brutalitu a systematický rasismus vůči Afroameričanům. Hnutí jako 

takové vzniklo po zproštění viny George Zimmermana v roce 2013. Ten usmrtil 

sedmnáctiletého Afroameričana Trayvona Martina. Spletl si ho se zlodějem. Obě hnutí bojují 

proti systematickému rasismu. K tomuto boji používají různé formy protestu – bojkoty, 

pochody, sit-ins či die-ins a další. 

  

 

Annotation 

This bachelor thesis aims to compare the Civil Rights Movement, which was active in the 

1950s and 1960s and the Black Lives Matter movement, which is active today. The main 

goal of this thesis is to compare the forms of protests both movements have used. The goals 

of both social movements is to end discrimination of African-Americans. Protests that the 

civil rights movement used were reactions to then ongoing segregation, lynching and 

discrimination of African-Americans. According to the thirteenth and fourteenth 

amendments of the Constitution of the United States of America, African-Americans should 

have had the same civil rights as whites. This requirement was not met, so the movement 

emerged. Protests that the Black Lives Matter have been doing are a reaction to police 

brutality and systemic racism of African-Americans. The movement was founded year after 

the acquittal of George Zimmerman who fatally shot Trayvon Martin. Martin was seventeen 

years old African-American who was shot by Zimmerman. Both movements are using 

different forms of protesting – boycotts, marches, sit-ins or die ins and others.  
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Úvod 

 Na konci května roku 2020 došlo ke smrti Afroameričana George Floyda, který 

zemřel na následky zranění, které mu způsobil policista Derek Chauvin. Ten mu přes osm 

minut klečel na krku i přes to, že Floyd nekladl odpor a říkal: „Nemohu dýchat.“1 

Kolemjdoucí zachytil incident na mobil a zveřejnil ho na sociálních sítích, téměř ihned to 

byl jeden z nejpopulárnějších příspěvků na celém internetu. Lidé vyšli protestovat do ulic po 

celém světě (včetně Prahy) proti policejní brutalitě a systematickému rasismu s mottem 

„Black Lives Matter“.2 Black Lives Matter je hnutí působící už téměř osm let, které bojuje 

proti rasismu a policejní brutalitě.3 Název hnutí znamená v překladu “na černošských 

životech záleží”. Neznamená to, že by hnutí vyzdvihovalo životy černochů nad životy jiných 

ras. Chce tímto mottem upozornit na nepřestávající diskriminaci občanů černé pleti. Proti 

systematickému rasismu jak ze strany policie, tak i mimo ní, bojovalo i hnutí za občanská 

práva v druhé polovině minulého století. To cílilo ale převážně na změnu postavení 

Afroameričanů ve společnosti a zrušení segregace. Na aktuální situaci je vidět, že za svůj 

status rovnocenného občana budou muset Afroameričané bojovat dále. 

 Tato bakalářská práce se zaměří na komparaci dvou výše zmíněných hnutí. Je vidět, 

že hnutí jsou hodně podobná, ale každé má hlavní cíl jiný. Cílem práce je porovnat a 

analyzovat obě hnutí, jejich činy a důsledky. Frustrace trvající několik set let, pramenící 

z pocitu nerovnosti, je stále viditelná, a proto hlavním přínosem práce by mělo být prokázání, 

že frustrace, ze které vznikla obě hnutí je pochopitelná a legitimní. Dalším poznatkem 

vyplývajícím z komparace, je ten fakt, že nynější technologie umožňují snadnější 

dokumentaci a následnou publikaci daných činů. Komparace protestů hnutí podá čtenáři 

povědomí o chování hnutí, organizaci obou hnutí a následně určí, které hnutí je úspěšnější. 

Práce by tak vedle komparace měla přinést čtenáři komplexní informace o pozadí vzniku 

obou hnutí, jejich chování a úspěchů. 

 První část práce je zaměřena na historický kontext a vývoj postavení Afroameričanů 

v americké společnosti od konce Občanské války do současnosti. Ten je pro pochopení celé 

 
1 Maanvi Singh, “George Floyd told officers 'I can't breathe' more than 20 times, transcripts show,“ The 

Guardian, červenec 9, 2020, https://www.theguardian.com/us-news/2020/jul/08/george-floyd-police-killing-

transcript-i-cant-breathe. 
2 iRozhlas, “Lidé v Praze protestovali proti rasismu v USA, připojili se k vlně solidarity s hnutím Black Lives 

Matter,“, červen 13, 2020, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/black-lives-matter-demonstrace-

praha_2006131744_jak. 
3 Black Lives Matter, “Herstory,“ staženo červenec 11, 2020, https://blacklivesmatter.com/about/herstory/. 
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práce potřebný, protože je nutno přiblížit pokračující diskriminaci a systematický rasismus, 

který zabraňuje Afroameričanům plně využít jejich občanská práva. Kapitola historického 

kontextu začíná v šedesátých letech devatenáctého století, kdy měli po přijetí třináctého, 

čtrnáctého a patnáctého dodatku ústavy Spojených států amerických mít Afroameričané 

stejná práva jako bílí Američané. K naplnění těchto slibů nedošlo, naopak došlo k vzniku 

limitujících zákonů, později známých jako zákony Jima Crowa a teroristické organizace Ku 

Klux Klan, které měly zabránit svobodě této komunity. Ke konci se kapitola zabývá 

problematikou druhé světové války.  

Druhá kapitola podá informace o případech, událostech a situacích, které se staly 

klíčovými pro vznik a následnou existenci obou hnutí.  U hnutí za občanská práva šlo 

primárně o případ Brown v. školní rada Topeky, který se stal zlomovým bodem v rezistenci. 

Dále se kapitola zaměří na detaily vzniku obou hnutí a jejich cíle, roli Černých panterů, ale 

i na důležitost kontextu geopolitiky. Ke konci kapitoly je analyzována smrt Trayvona 

Martina, která se stala klíčovým případem pro vznik hnutí Black Lives Matter a podobné 

případy, které umocňují důležitost tohoto hnutí. 

Třetí část je zaměřena na komparaci forem protestů a jejich efektivity. Kapitola se 

zaměří na bojkoty, pochody, sit-ins a další. Tato část začíná analýzou bojkotu autobusové 

dopravy v Montgomery, za kterým stála Rosa Parks. Končí analýzou nepokojů, které se 

aktuálně dějí po celém světě, způsobenými smrtí George Floyda a policejní brutalitou vůči 

Afroameričanům. 

 Poslední kapitola je zaměřena na roli médií a technologií. Média a technologie jsou 

dva největší motory, které hnutí posouvají vpřed. Zde dochází ke komparaci technologií a 

médií nyní a v šedesátých a padesátých letech minulého století. Primárně se kapitola zaměří 

na modernizaci technologií, která protestujícím ulehčuje dokumentaci, komunikaci a 

organizaci.  

 K výzkumu této práce byly použity akademické knihy a články, které se zabývají 

problematikou systematického rasismu, policejní brutality a segregací. Díky tomu, že hnutí 

Black Lives Matter vzniklo až necelých padesát let po neoficiálním konci hnutí za občanská 

práva, typ primárních i sekundárních zdrojů použitých na oné téma se liší.  Část, která je 

zaměřena na hnutí za občanská práva využívá hlavně sekundární knižní zdroje jakožto 

například Free At Last?: The Civil Rights Movement And The People Who Made It od Freda 

Powledge, který se zaměřuje na rasové vztahy v tehdejší době. V části o fyzickém omezení 
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a vraždě E. Tilla bylo naopak čerpáno z primárních zdrojů skrze memoár Coming Of Age In 

Mississippi od Anne Moody, kde Afroameričanka v Mississippi v době dospívání důkladně 

popisuje frustraci a nenávist i vůči své vlastní rase způsobenou několikaletou rasovou 

diskriminací. Velkou roli v úspěchu hnutí hrála i tehdejší geopolitická situace. Na tento 

okruh se zaměřila Mary L. Dudziak, která v knize Cold War Civil Rights: Race and the 

Image of American Democracy popisuje důležitost kontextu studené války. Naopak část, 

která se zabývá hnutím Black Lives Matter, čerpá primárně z elektronických, sekundárních 

zdrojů. Díky aktuálnosti hnutí, je nutno zmínit, že mnoho tištěných, akademických publikací 

řešících tuto problematiku nebylo vydáno, tudíž tato část čerpá také z objektivních deníků 

jako The Washington Post, The New York Times, CNN či BBC. 

Pro pochopení práce je nutno vysvětlit a definovat několik pojmů, které v ní hrají 

velkou roli. Prvním z pojmů je sociální hnutí. Tento pojem nemá ustálenou definici, protože 

několik akademiků, kteří se pokusili toto definovat, pohlíží na sociální hnutí jinými pohledy. 

Dle mého názoru je nepřesnější definice Charlese Tillyho: „Sociální hnutí je organizovaná, 

udržovaná skupina, kde všichni příslušníci mají stejnou identitu, smýšlejí stejně a mají stejné 

názory. Je to trvalá řada interakcí mezi držiteli moci a osobami, které tvrdí, že mluví jménem 

volebního obvodu, který nemá formální zastoupení.“4 Dalším pojmem, který je nutno 

definovat je slovo protest. Protest je ústní nebo písemné přednesení námitek, nesouhlasu, 

odporu proti někomu či něčemu.5 Typem protestu, který hnutí za občanská práva využívalo 

byla takzvaná občanská neposlušnost. Občanská neposlušnost znamená typ protestu, kdy 

daný člověk odmítá dodržovat určitá pravidla, bez jakéhokoliv použití násilí, i když je na něj 

vyvíjeno.6 S protestem se pojí slovo aktivismus. Aktivismus je jakákoliv akce, která směřuje 

k provedení změny ve společnosti. Slovo pochází z latinského activus, což znamená činný.7 

Obě hnutí bojují se systematickým rasismem. Systematický či institucionální rasismus je typ 

útlaku založený na rase pro politické, ekonomické či společenské benefity.8 V praxi to bude 

vysvětleno na následujícím příkladu. Doktrína Separate but Equal, která utvrdila segregaci, 

a tudíž postavení Afroameričanů v americké společnosti od konce devatenáctého století do 

 
4 Mario Diani, “The Concept of Social Movement“, The Sociological Review, (1992), 4. 
5 Jiří Kraus a Věra Petráčková, Akademický slovník cizích slov, (Academia, 1995), 627. 
6 Wendy Conklin, Civil Rights Movement, (California, 2008), 14-15, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=259959&lang=cs&s

ite=eds-live&scope=site. 
7 Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, (Leda, 2001), 45. 
8 Merriam-Webster.com Dictionary, “Racism.” staženo prosinec 15, 2020, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/racism. 
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poloviny dvacátého století, měla nabízet stejně kvalitní prostory (knihovny, školy, 

nemocnice, kulturní místa) pro obě rasy. To se nestalo, mnohem větší finance dostávaly 

prostory pro bělochy. To je systematický rasismus v praxi. 
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1. Historický kontext    

 Dalo by se říci, že boj za občanská práva Afroameričanů trvá od zrušení otroctví, ke 

kterému došlo přijetím třináctého dodatku, který vešel v platnost 6. prosince 1865. Otroctví 

byl jeden z důvodů, proč došlo k občanské válce, která se odehrála v letech 1861-1865. 

Změnou v legislativě ve formě třináctého dodatku, následovně i čtrnáctého a patnáctého měli 

být všichni občané bez ohledu na barvu kůže svobodní a oprávněni volit a být voleni. Realita 

ale byla jiná, diskriminace přetrvala, a sice ve dvou formách, ve formě fyzické a legislativní. 

S diskriminací dále vznikla různá opatření, která měla zabránit Afroameričanům v totální 

svobodě a také v možnosti volit. 

1.1 Omezení násilím 

 V reakci na osvobození černochů vznikla roku 1866 teroristická organizace Ku Klux 

Klan ve městě Pulaski ve státě Tennessee. Cílem této organizace bylo zastrašování nebo 

použití násilí na Afroameričanech, Republikánech, federálních agentech, později i 

imigrantech za určitým finančním či politickým profitem. Primárně chtěli zabránit rovnosti 

a emancipaci Afroameričanů.9 Zakladateli Klanu bylo šest konfederačních veteránů z 

občanské války. V podstatě Klan vznikl z důvodu určitého pocitu strachu či úzkosti. 

Zakladatelé se báli ekonomických a sociálních důsledků způsobených emancipací 

Afroameričanů. Nechtěli ztratit svá privilegia a moc. Chtěli tedy, aby došlo ke vzniku dalších 

omezení, které by Afroameričany dostaly zpět pod nadvládu bělochů, Angloameričanů.10 

Existuje několik fází činnosti Klanu. První fází je ta, která vznikla po občanské válce v roce 

1866, přičemž byla aktivní přibližně pět let. Ke krátkému trvání do určité míry přispěl 

Kongres, který schválil roku 1870 Ku Klux Klan Act. Ten opravňoval prezidenta použít 

federální armádu při potencionálních problémech s Klanem. Tehdejší prezident Grant tohoto 

využil a v roce 1871 poslal federální vojska do Jižní Karoliny, kde docházelo k 

přetrvávajícímu násilí. Klan se brzo poté rozpadl.11 Ke znovuzrození Ku Klux Klanu došlo 

během první světové války v roce 1915. Velkým faktorem v tomto znovuzrození byl režisér 

D. W. Griffith a jeho film Birth Of Nation. Film zobrazoval Afroameričany jako násilníky a 

 
9 Elaine Frantz Parsons, "Ku Klux Klan, Reconstruction-Era," The New Encyclopedia of Southern Culture: 

Volume 24: Race, edit. Thomas C. Holt. Laurie B. Green a Charles Reagan Wilson (University of North 

Carolina Press, 2013): 229-33, www.jstor.org/stable/10.5149/9781469607245_holt.70. 
10 Rory McVeigh a Kevin Estep, "The Ku Klux Klan in American History," The Politics of Losing (Columbia 

University Press, 2019): 21-22, doi:10.7312/mcve19006.4. 
11 Ibid. 
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podlidi, zatímco členy Klanu jako zachránce a spasitele lidí.12 Tato fáze trvala zhruba do 

roku 1926. Třetí fáze probíhala v padesátých a šedesátých letech během protestů hnutí za 

občanská práva.13 Mezi nejradikálnější a nejextrémnější způsob zabití, který členové Ku 

Klux Klanu vykonávali, patří lynčování. Do nynějška došlo oficiálně ve Spojených státech 

amerických k téměř pěti tisícům případů lynčování.14 Probíhalo to tak, že daná osoba byla 

omráčena, následně svázána a pověšena za krk na veřejném místě. Někteří občané brali 

lynčování jako kulturní událost, rodiče s sebou brali na lynčování své syny a dcery. Poté co 

byl daný člověk zlynčován, diváci se vyfotili s obětí (příloha č.1).15  

Lynčování a zabíjení Afroameričanů byl největší nástroj pro zastrašování. Tato 

krutost vyvolávala nejen pocit strachu, ale také pocit ponížení, podřadnosti. V první fázi Ku 

Klux Klanu docházelo k možná ještě krutějším vraždám, ale z důvodu tehdejšího nedostatku 

médií neexistuje tolik důkazů. V roce 1868 byli v Tuscumbii v Alabamě uvězněni tři 

Afroameričané, kteří byli obviněni ze zapálení budovy vzdělávacího ústavu. 21. září 1868 

do vězení přišlo přibližně 300 mužů, kteří si tyto Afroameričany odvedli. Došlo ke konfliktu 

s policisty, kteří místo hlídali, ale příslušníci Ku Klux Klanu měli přesilu. Ti posléze pověsili  

Afroameričany z mostu.16 Údajně došlo k vraždám stovek Afroameričanů, bělochů, kteří 

podporovali emancipaci Afroameričanů a ke stovkám případů sexuálního zneužití u 

afroamerických žen i mužů.17 

Po znovuzrození Ku Klux Klanu se v Georgii roku 1918 uskutečnilo několik 

lynčování.18 Mary Turner, těhotná Afroameričanka, byla jednou z obětí. Té byly svázány 

kotníky a poté byla zapálena, když ale lidé zjistili, že stále není mrtvá, vyřízli její dítě 

z břicha a udupali ho.19 V roce 1955, třetí fázi působení Klanu, čtrnáctiletý Afroameričan 

Emmet Till byl v Mississippi zlynčován. K tomu došlo, protože údajně začal flirtovat s 

běloškou, což se posléze dozvěděl její manžel a skupina místních bělochů, která ho napadla 

a zmrzačila a nakonec mu prostřelila hlavu. Poté jeho tělo připevnili k ventilátoru na bavlnu 

 
12 Ed Rampell, “‘The Birth of a Nation’: The most racist movie ever made,“ The Washignton Post, březen 3, 

2015, https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/03/03/the-birth-of-a-nation/. 
13 Michael Lewis a Jacqueline Serbu, "Kommemorating the Ku Klux Klan," The Sociological Quarterly, 40, 

no. 1 (1999): 142, 145, www. jstor.org/stable/4120894. 
14 EJI, “Lynching In America”, staženo červenec 10, 2020, https://lynchinginamerica.eji.org/report/. 
15 Karida L. Brown, “The Great Migration Escape“, Gone Home: Race and Roots through Appalachia, 

(University of North Carolina Press, 2018): 38, doi:10.5149/9781469647050_brown.5. 
16 “Ku-Klux Klan,“ The College Courant 3, no. 12. (1868): 186, www. jstor.org/stable/44105817. 
17 McVeigh a Estep, "The Ku Klux Klan in American History," 25. 
18 Ibid. 
19 Black Past, “Mary Turner (1899-1918),” staženo červenec 11, 2020, https://www.blackpast.org/african-

american-history/mary-turner-1899-1918/. 
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a hodili ho do řeky. Jeho obličej po tomto ohavném činu, nevypadal jako lidský (příloha č.2). 

Následoval soud, kde byla porota tvořena pouze bělochy. Toto vedlo k propuštění vrahů.20  

Anne Moody, afroamerická aktivistka, napsala memoár, kde popisuje své dospívání 

v Mississippi, který nese název Coming Of Age In Mississippi. V kapitole High School 

popisuje, jak se cítila jako Afroameričanka v padesátých letech dvacátého století na Jihu, ze 

které lze detailně vidět, jak frustrující to pro tuto komunitu muselo být. Část z kapitoly nyní 

v překladu ocituji: “Slyšela jsem o Afroameričanech, co pluli řekou mrtví a prostřílení 

kulkami. Před vraždou Emmeta Tilla jsem znala strach z vyhladovění, pekla a ďábla. Po ní 

jsem zažívala novou formu strachu, kterou jsem do té doby neznala. Byl to strach z toho, že 

budu zabita jen proto, že jsem černá. Byla to nejhorší forma strachu. Věděla jsem, že když 

budu jíst, tak neumřu hlady. Když budu hodná holka, nepůjdu do pekla ani za ďáblem. 

Nevěděla jsem, co mám dělat a jak se chovat jako černoška, abych nebyla zabita. Myslela 

jsem si, že k smrti pravděpodobně stačí být černý. Následovně jsem začala nesnášet všechny 

bělochy, co měli spojitost s podobnými akty. Taky jsem začala nenávidět černochy. Více 

jsem nenáviděla v tu dobu pravděpodobně černochy. Nesnášela jsem je za to, že se 

nedokázali bělochům postavit a nějak jim odporovat.”21 

Jak lze vidět z poslední citace, strach z násilí byl značný, což ukazuje na efektivitu 

násilí, jako nástroje útlaku. Ku Klux Klan je aktivní dodnes, i když v mnohem menším 

měřítku. Nicméně stále dochází k fyzickému napadání Afroameričanů z důvodu jejich barvy 

pleti. Fyzické represe ale nebyl jediný nástroj, jak chtěla společnost omezit svobodu 

Afroameričanů. Klan byl prvním znakem násilného, fyzického omezení, ale je nutno říci, že 

ve většině výše zmíněných případech nešlo o akty, které byly spáchány muži v klanových 

uniformách. Šlo o normální občany, Američany, kteří napadali, zabíjeli a lynčovali 

Afroameričany jen proto, že jsou Afroameričané. 

 

1.2 Legislativní omezení 

Dalším nástrojem, jak omezit emancipaci Afroamerické komunity byla legalizace 

diskriminace, tudíž vznik diskriminačních a segregačních zákonů. Mezi první limitující 

zákony patřily takzvané Black Codes (Černošsské zákoníky). Ke schvalování těchto zákonů 

 
20  Patrick Chura, "Prolepsis and Anachronism: Emmet Till and the Historicity of to Kill a Mockingbird," The 

Southern Literary Journal 32, no. 2 (2000): 24, www.jstor.org/stable/20078264. 
21 Anne Moody, Coming Of Age In Mississippi, (New York: Dell Publishing, 1976), 121, 125, 126, 129. 
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začalo docházet už v roce 1865 a 1866. Tyto zákony tvrdily to, že každý afroamerický občan, 

který je nezaměstnaný nebo bez trvalého bydliště, je považován za tuláka. Trest za tuláctví 

byl obvykle ve formě vězení či nucené práce na plantáži.  Dalo by se říci, že to byl takový 

návrat od otroctví. Po schválení takzvaných Reconstruction Acts (Rekonstrukční zákoníky) 

v letech 1867 a 1868 došlo k odstoupení od prosazování Black Codes. Recontsruction Acts 

nabízely rovné příležitosti pro Afroameričany. Od této doby, zhruba do poloviny dalšího 

desetiletí byla na Jihu nutnost přítomnosti severních vojsk při prosazování a dodržování 

těchto zákonů. To, že toho Afroameričané využili, lze vidět na faktu, že od roku 1870 až do 

roku 1901 bylo do Sněmovny reprezentantů zvoleno dvacet dva Afroameričanů.22   

Po konci "Rekonstrukce Jihu" v roce 1877 se k moci ve vládě dostali Demokraté, 

kteří byli proti zrušení otroctví a proti jakékoliv emancipaci Afroameričanů. Ti začali 

prosazovat zákony, které byly de facto stejné jako Black Codes v šedesátých letech. Tyto 

zákony bývají celkově označovány jako Jim Crow Laws (Zákony Jima Crowa). Jim Crow je 

postavička stereotypního "tupého Afroameričana", která měla symbolizovat afroamerickou 

podřadnost bílé rase, stejně tak jako zákony pojmenované po něm.23 V polovině 

osmdesátých let devatenáctého století byli Afroameričané vyloučení například z hotelů či 

restaurací, přičemž bylo nutné vytvořit nové hotely či restaurace pouze pro Afroameričany. 

Postupně tyto zákony začalo prosazovat a praktikovat více států na Jihu, přičemž v roce 1885 

už většina škol na Jihu bylo segregovaných.24 Frustrace Afroameričanů rostla.  

 S příchodem zákonů Jima Crowa se také začala prosazovat doktrína Separate but 

Equal. Zjednodušeně znamenala, že budou existovat prostředky (školy, nemocnice, městská 

hromadná doprava atd.) odděleně pro Afroameričany a bělochy, ale na stejné úrovni. V praxi 

to ale vypadalo jinak. Nemocnice, školy a veškeré prostředky pro Afroameričany nebyly 

stejně kvalitní jako pro bělochy, protože se jim nedostávalo takového rozpočtu od vlády, což 

vedlo k frustraci, protože doktrína nenaplňovala své požadavky. V Louisianě byl roku 1890 

přijat zákon, který tvrdil, že vozy veřejné hromadné dopravy musí být oddělené na základě 

rasy.25 Homer Plessy, který byl z jedné osminy černoch, byl zatčen roku 1892, kvůli tomu, 

že vstoupil do dopravního prostředku, který byl určený bílým. Žaloba stála na tom, že mu 

 
22 McVeigh a Estep, "The Ku Klux Klan in American History," 22. 
23 Stanley J. Folmsbee,  "The Origin of the First "Jim Crow" Law," The Journal of Southern History 15, no. 2 (1949): 

235-47, doi:10.2307/2197999. 
24 Charles Reagan Wilson, “Jim Crow,“ The New Encyclopedia of Southern Culture: Volume 4: Myth, Manners 

and Memory, (University of North Carolina Press, 2006): 237, 

www.jstor.org/stable/10.5149/9781469616704_wilson.77. 
25 Britannica, “Separate Car Act,“ staženo červenec 11, 2020, https://www.britannica.com/topic/Louisiana-

Separate-Car-Act. 
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stát Louisiana odepřel svobodu, která mu měla být naplněna na základě třináctého a 

čtrnáctého dodatku ústavy Spojených států amerických. Soudce tohoto případu se jmenoval 

John Howard Feguson. Následně byla podepsána petice proti soudci Fergusonovi osmnácti 

Afroameričany. O čtyři roky později se případ Homera Plessyho, později známý jako Plessy 

v. Ferguson, dostal až k Nejvyššímu Soudu Spojených států Amerických. Nejvyšší soud 

roku 1896 v poměru 7:1 ale protiústavnost této doktríny neuznal, naopak tím potvrdil její 

ústavnost na dalších téměř šedesát let.26 

 Legislativní omezení bylo další ranou pro emancipaci Afroameričanů. Nejenže byl 

na ně vyvíjen fyzický nápor, kdy prakticky mohli být například vystresováni z napadení jen 

z cesty do knihovny, navíc ještě byli nuceni chodit do „své“ knihovny, pro Afroameričany, 

ve které bylo znatelně méně knih a která byla v téměř dezolátním stavu. Diskriminace a 

nespravedlnost byla znát ze všech stran. Náznak systematického rasismu od státu v oblasti 

legislativy lze vidět i na faktu, že 13. a 14. dodatek Ústavy nestačil státu pro dokončení úplné 

emancipace Afroameričanů, když na konci devatenáctého století Nejvyšší soud potvrdil 

ústavnost doktríny Separate but Equal.  

1.3 Velká migrace a krize 

 Padesát let po Občanské válce se rasové vztahy nezlepšily a stále docházelo k 

diskriminaci, v horších případech k lynčování. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století 

žilo na Jihu Spojených států 89% veškeré afroamerické komunity.27 Přetrvávající 

diskriminace, společně s ekonomickou nesvobodou, donutila velké procento Afroameričanů 

žijících na Jihu k migraci na Sever Spojených států USA. K lynčováním docházelo stále. 

Tato migrace afroamerické komunity bývá označována jako velká migrace. Začala během 

první světové války a trvala až téměř do sedmdesátých let dvacátého století. Po první světové 

válce se na Sever odstěhovalo od 750 tisíc až do milionu Afroameričanů.28 Afroameričané 

se začali stěhovat na předměstí velkých východních měst - New York, Chicago, také i na 

 
26 Jessica Foy, "Plessy v. Ferguson," The New Encyclopedia of Southen Culture: Volume 10: Law and Politics, 

editováno James W. Ely, Bradley G. Bond a Charles Reagan Wilson, (University of North Carolina Press, 

2008): 116, www. jstor.org/stable/10.5149/9781469616742_ely.47. 
27 "The Great Migration" The Black Worker, Volume 5: The Black Worker from 1900 to 1919, editováno Philip 

S. Forner a Ronald L. Lewis, (Temple University Press, 1980): 229, www.jstor.com/stable/j.ctvn1tcpp.7. 
28 Joe William Trotter Jr., "The Great Migration," OAH Magazine of History 17, no. 1 (Oxford University 

Press, 2020): 31, www.jstor.com/stable/25163561. 
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předměstí měst západních - Los Angeles.29 Změna v demografii měst byla opravdu znatelná. 

Přes 2 miliony Afroameričanů migrovalo na sever. Ekonomické podmínky byly také jedním 

z faktorů proč migrovat. Průměrný výdělek v době první světové války za osm hodin práce 

v oblasti průmyslu na Jihu nepřekročil 2,5$. Oproti tomu na Severu si za stejnou dobu práce 

Afroameričan vydělal od 3$ do 5$.30 I přes přesun na Sever USA stále docházelo k násilí 

páchaných na Afroameričanech. Jak je výše zmíněno, Chicago bylo jedním z měst, kde se 

afroamerická populace rapidně zvětšila. Nárůst Afroameričanů vedl k napjatým vztahům 

mezi nimi a bělochy. 27. července 1919 došlo v Chicagu ke konfliktu mezi bělochy a 

Afroameričany na pláži. Pláž měla oddělené sekce pro černé a bílé. Afroameričan Eugene 

Williams údajně vplaval do sekce pro bílé, načež po něm běloch hodil kámen. Toto vedlo 

k Willliamsovu utonutí. Celá situace vyústila v týdenní rasové nepokoje, během kterých 

došlo k úmrtí 23 Afroameričanů a 15 bělochů.31 K podobným nepokojům, které byly 

primárně způsobeny migrací Afroameričanů do severských předměstí, došlo od dubna do 

října roku 1919 ve 22 městech po Spojených státech Amerických, přičemž během tohoto půl 

roku bylo zlynčováno 74 Afroameričanů.32 Frustrace Afroameričanů tak rostla o to více. 

Chtěli za lepším životem, který jim v mnoha případech dopřán nebyl. 

 Přestože ve třicátých letech dvacátého století ve většině státech USA byli stále 

Afroameričané fyzicky i legislativně omezovány, během velké hospodářské krize se jim 

dostalo určité podpory. Během krize došlo ke vzniku Federal Council of Negro Affairs, což 

by se dalo přeložit jako Rada pro černošské záležitosti. Nebyla to oficiální rada. Přezdívalo 

se jí „Černý kabinet“. Tato rada vznikla roku 1936. Šlo o Afroameričany, kteří byli umístěni 

do bezprecedentně vysokých pozic. Sloužili jako poradci v oblastech nezaměstnanosti či 

vzdělání. Stát potřeboval znalosti a odborníky bez ohledu na rasu, kteří pomohou vyřešit 

krizi.33 Tento náznak podpory ale neměl větší dopad a nepřinesl téměř žádnou změnu. 

Segregace byla stále legální, a to i v armádě.  

 
29 James Smethurst, The African American Roots of Modernism : From Reconstruction to the Harlem 

Renaissance, (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2011): 97-98, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=372071&lang=cs&site=ehost-live.  
30 Trotter Jr., "The Great Migration," 31-32, www.jstor.com/stable/25163561. 
31 Naomi Farber, "Charles Johnson's "The Negro in Chicago"," The American Sociologist 26, no. 3 (1995): 79, 

www. jstor.org/stable/27698736. 
32 Stanley B. Norvel a William M. Tuttle Jr., "Views of Negro During "The Red Summer of 1919,"" The 

Journal of Negro History 51, no.3. (1966), 209, doi:10.2307/2716062. 
33 In Motion, "The "Black Cabinet"", staženo červenec 11, 2020, 

http://www.inmotionaame.org/gallery/detail.cfm;jsessionid=f830628031595247014222?migration=9&topic=

8&id=487435&type=image&bhcp=1. 
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1.4 Druhá světová válka 

 Druhá světová válka byla zlomovým bodem pro vznik hnutí za občanská práva. Díky 

zapojení Afroameričanů do války a vojenské rétorice: boj proti rasismu. To jsou ideové 

základy hnutí za občanská práva. Afroameričané tvořili zhruba devět procent celkové 

armády během druhé světové války.34 Doufali, že už po první světové válce, kdy jich 

necelých 800 obětovalo své životy státu, který je utlačoval, se situace zlepší.35 Situace se 

nezlepšila, armáda byla stále během druhé světové války segregovaná. V roce 1942 

publikoval slavný černošský deník Pittsburgh Courier článek, ve kterém byla uvedena část 

z dopisu Afroameričana Jamese G. Thompsona. Ten se ptal, zda má obětovat ve válce svůj 

život za to, aby žil jako „půl-Američan“? Tím mířil na tehdejší společnost založenou na 

segregaci a diskriminaci a nerovnosti práv pro Afroameričany. Článek se stal populárním, 

načež vznikl slogan Double V Campaign – kampaň dvojité výhry. Mířil na to, že je nutné 

vyhrát jak v Evropě při bitvě s nacismem, tak i v Americe doma při bitvě s rasismem. Tato 

kampaň by se dala považovat za téměř úspěšnou, protože Afroameričané tak měli rétoriku, 

díky které mohli bojovat jak za USA, tak za občanská práva.36 Plně úspěšná by byla až 

v moment, kdyby poté nebyla nutná existence hnutí za občanská práva. Přesto to byl jeden 

z prvních symbolů aktivismu, protestu ze strany Afroameričanů. Po druhé světové válce opět 

doufala afroamerická komunita, že se její postavení zlepší. Přesto k lynčováním a fyzickému 

násilí celkově páchanému na Afroameričanech docházelo stále. Toto násilí páchané na 

Afroameričanech umocnilo nutnost tohoto hnutí a boje.  

 Násilí se nevyhnulo ani afroamerickým veteránům z druhé světové války. Jedním z 

nich by seržant Isaac Wodard, který se 12. února 1946 vracel domů za svou manželkou. 

Předtím sloužil patnáct měsíců v Pacifiku. Při cestě domů do Georgie, kam cestoval 

autobusem, si potřeboval dojít na toaletu během zastávky u benzinové stanice. Řidič mu 

začal nadávat a řekl mu, ať si pospíší. Woodard mu odvětil podobným způsobem. Když 

dojeli do Batesburgu v Jižní Karolině, řidič došel pro policistu a tvrdil, že Woodard v 

autobuse vyrušoval. Poté byl policistou vyveden z vozu. Woodard se chtěl obhájit, že nic 

 
34 Andrew E. Kersten, "African Americans and World War II," OAH Magazine of History 16, no. 3 (2002): 16, 

www.jstor/org/stable/25163520. 
35 Michael E. Ruane, "African American World War I soldiers served at a time racism was rampant in the 

U.S.," The Washignton Post, 22 září, 2017, 

https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/09/22/african-american-world-war-i-soldiers-

served-at-a-time-racism-was-rampant-in-the-u-s/. 
36 Werner, Jansen B. "Black America’s Double War: Ralph Ellison and “Critical Participation” during World War 

II," Rhetoric and Public Affairs 18, no. 3 (2015): 441-70, doi:10.14321/rhetpublaffa.18.3.0441. 
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takového neudělal, ale policista ho nenechal ani dokončit větu a udeřil ho po hlavě obuškem, 

toto se opakovalo až do té doby, kdy byl Wooodard policistou zmlácen do bezvědomí. 

Během toho mu poranil oči tak, že sotva mohl vidět. Následovně, po noci strávené v cele, 

musel být policistou doveden k soudu, kde musel zaplatit částku 50 $, kterou u sebe neměl, 

a tak musel být znovu odveden do cely. Po tomto zákroku zůstal Woodard trvale slepý. 

Následovný soud, který by se nejspíše neobešel, kdyby nedošlo k silné medializaci tohoto 

případu, zprostil daného a viny.37 Další obětí byl září roku 1948 osmadvacetiletý 

afroamerický veterán Isiah Nixon. Ten se dopoledne tohoto dne zúčastnil voleb, kde mu 

skupina běloch vyhrožovala smrtí, když bude volit. Daná skupina bělochů poté zjistila, kde 

bydlí, přijela k jeho bydlišti a zastřelila ho před vchodem, zatímco to pozorovala jeho žena 

s dětmi. Dva lidé byli souzeni za vraždu, přičemž byli zproštěny viny.38 

 Neustálé násilí páchané na Afroameričanech nepřestávalo, na potrestání viníků 

nedocházelo a tlak vyvíjený na prezidenta byl velký. Zvláště když šlo o veterány, muže, kteří 

byli ochotní pro zemi zemřít. Jeden z lidí, který nejvíce na prezidenta vyvíjel tlak byl 

Afroameričan Philip A. Randolph. Ten byl jedním z nejznámějších a nejaktivnějších 

aktivistů, usiloval o pochod na Washington v roce 1941 proti diskriminaci a segregaci u 

pracovníků zbrojního průmyslu. Toto jsou zárodky nenásilných protestů, které 

v následujících desetiletích začalo využívat hnutí za občanská práva. Tehdejší prezident F. 

D. Roosevelt Randolphovi zaručil, že diskriminace nadále ve zbrojním průmyslu nebude a 

k pochodu nedošlo. Segregace v armádě ale přetrvávala a Randolph opět varoval, že chce 

dosáhnout toho, že do armády dále nebudou vstupovat Afroameričané. Po sérii vyjednávání 

došlo ke schválení příkazu Executive Order 9981 v roce 1948, stalo se tak ale až během 

úřadování Rooseveltova následovníka, Harryho Trumana.39  

Americká společnost se snažila omezovat afroamerický život jak legislativně, tak 

fyzicky. Postavení Afroameričanů se od konce občanské války do konce druhé světové války 

na Jihu téměř nezměnilo. Stále docházelo k diskriminaci a lynčování, segregace byla ve 

čtyřicátých letech stále legální a velmi hojně praktikována, možnost volit byla stále velice 

 
37 Kari Frederickson, ""The Slowest State" and "Most Backward Community": Racial Violence in South 

Carolina and Federal Civil-Rights Legislation, 1946-1948," The South Carolina Historical Magazine 98, no. 

2 (1997): 180-183, www.jstor.org/stable/27570230.  
38 EJI, "The Struggle of Black veterans", listopad 12, 2018, http://eji.org/news/struggle-of-black-veterans. 
39 Kevin Lilley, “March to equality: A. Philip Randolph and the desegregation of the military“, Military Times, 

leden 31, 2017, https://www.militarytimes.com/military-honor/black-military-history/2017/02/01/march-to-

equality-a-philip-randolph-and-the-desegregation-of-the-military/. 
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limitována, tudíž bylo potřeba změny, která vyústila ve vznik hnutí za občanská práva v 

dalším desetiletí. 

2. Hnutí za občanská práva a Black Lives Matter 

 Zrušení segregace bylo prvním velkým úspěchem afroamerické rezistence vůči 

diskriminaci a segregaci. Hlavním motorem, který ale hnutí nastartoval byl případ Brown vs. 

školní rada Topeky. Tato kapitola je zaměřena na vznik obou hnutí, jejich cíle, Černé 

pantery, geopolitický kontext a jeho vliv na hnutí. Přestože v šedesátých letech došlo ke 

zrušení diskriminace legislativně, v praxi diskriminace přetrvala. I když hnutí Black Lives 

Matter bojuje proti diskriminaci ve formě policejní brutality, jádro problému je stejné, jde o 

diskriminaci rasovou.  

Téměř sedm let po ukončení segregačního zákonu v armádě došlo k první změně 

postoje Nejvyššího soudu na segregaci. Tuto změnu způsobil případ Brown vs. školní rada 

Topeky. V tomto případě, šlo o to, že afroamerická dcera Olivera Browna, Linda Brown, 

musela chodit pěšky do školy pro "barevné", která byla dva kilometry daleko, zatímco škola 

pro bílé byla několik minut od jejich domu. Oliver Brown tak zkusil zaregistrovat svou dceru 

do školy pro bílé, ta byla ale odmítnuta. Několik rodin z okolí Topeky v Kansasu podalo 

žalobu na to, že tento čin je protiústavní. Případ se opět dostal až k Nejvyššímu soudu 

Spojených států amerických. V květnu roku 1954 rozhodl Nejvyšší soud USA jednomyslně, 

v čele s předsedou Earlem Warrenem, že segregace ve školách je protiústavní. Tímto formu 

doktríny Separate but Equal ve školách ukončil. Toto tedy jinými slovy mělo ukončit 

segregaci ve školách, prakticky ale k jejímu ukončení nedošlo. Diskriminace a segregace na 

školách stále přetrvávala z důvodu malé iniciativy ze strany americké vlády.40 Po prvním 

úspěchu Afroamerické rezistence většina bělochů, která věřila v segregaci ve všech 

prostorech, přišla se svým bojem proti integraci.  Kongresmani, kteří byli zastánci segregace 

a také primárně z Jihu, se postarali o vznik tzv. Southern Manifesto, který byl výslovně proti 

rozhodnutí soudu v oblasti integraci školství. Věřili, že integrace škol je z pohledu 

Nejvyššího soudu USA nebezpečným rozhodnutím. Tento manifest byl podepsán 101 

kongresmany, tudíž téměř čtvrtinou celého kongresu.41 

 
40 Fred Powledge, Free At Last?: The Civil Rights Movement And The People Who Made It, (Boston, Little, 

Brown, 1991), 62. 
41 Brent J. Aucoin, "The Southern Manifesto and Southern Opposition to Desegregation," The Arkansas 

Historical Quarterly 55, no. 2 (1996): 173-93, doi:10.2307/40030963. 
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2.1 Hnutí za občanská práva   

Verdikt v případu Brown v. školní rada Topeky byl vedle desegregace armády dalším 

z úspěchů odporu vůči rasismu a segregaci. Segregace nebyla jediným důvodem pro vznik 

hnutí. Pokračující násilí páchané na Afroameričanech mělo zásadní vliv na vznik hnutí. 

Hlavním cílem tohoto hnutí bylo ukončení fyzické a legální diskriminace a segregace. V 

praxi to znamenalo, že cílem hnutí bylo prokázání toho, že segregace je v rozporu s 

čtrnáctým dodatkem ústavy, tudíž aby došlo k aplikaci platných právních norem. Čtrnáctý 

dodatek tvrdí, že každý člověk, kdo je narozen nebo naturalizován na území Spojených států 

amerických, je občanem USA.42 Hnutí nemá datum vzniku, ale jak je zmíněno v předchozích 

kapitolách, formovalo se prakticky od konce občanské války. Začalo se organizovat a 

pořádat různé formy protestů v polovině padesátých let dvacátého století, díky této 

organizaci a jednání, prezentování se jako celek na veřejnosti, se z rezistence, která trvá od 

konce občanské války, stalo sociální hnutí. Snažilo se dosáhnout potřebných výsledků 

pomocí nenásilných protestů. Hlavním symbolem hnutí, postavou, dalo by se říci lídrem, se 

stal reverend Martin Luther King Jr. Filosofie M. Luthera Kinga Jr. byla hodně ovlivněna 

Gandhím.43 Vedle něj byl Kingovou obrovskou inspirací americký filosof Henry David 

Thoreau, který zastával ideu občanské neposlušnosti.44 Kingova aktivita v rezistenci, 

potažmo boji za práva začala u autobusového bojkotu v roce 1955. Následovně svým 

proslovem "I have a dream" ve Washingtonu před Lincolnovým monumentem roku 1963 se 

zapsal do historie díky myšlence, obsahu a délce projevu. Část dnes už legendárního 

proslovu je nyní vyryta do schodů vedoucích k monumentu.45 Hnutí bylo aktivní v 

padesátých a šedesátých letech. K ukončení aktivity přispělo schválení dvou zákonů – Civil 

Rights Act a Voting Rights Act v letech 1964 a 1965. Ty zakazovaly rasovou diskriminaci na 

veřejnosti a u voleb.46 

 
42 The Library of Congress, “14th Amendment to the U.S. Constitution,“ staženo červenec 11, 2020, 

https://www.loc.gov/rr//program/bib/ourdocs/14thamendment.html. 
43 Om Dikshit, "The Impact of Mahatma Ghandi on Martin Luther King, Jr," Negro History Bulletin 38, no. 2 (1975): 

342-44, http://www.jstor.org/stable/44175322. 
44 Český rozhlas, “Henry David Thoreau: Chůze a Samota,“ srpen 1, 2019, https://vltava.rozhlas.cz/henry-

david-thoreau-chuze-a-samota-8019689. 
45 National Capital Planning Comission, “I Have a Dream Speech Marker/Plaque, “staženo červenec 11, 2020, 

https://www.ncpc.gov/memorials/detail/49/. 
46 Khan Academy, "The Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965," staženo prosinec 29, 

2020, https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/civil-rights-movement/a/the-civil-

rights-act-of-1964-and-the-voting-rights-act-of-1965. 
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2.2 Černí panteři 

 Schválení Civil Rights Act a Voting Rights Act splnilo hlavní cíle hnutí a přispělo k 

ukončení větších protestů hnutí za občanská práva Afroameričanů. Na druhou stranu po 

jejich schválení došlo v roce 1966 ke vzniku Strany Černých Panterů. Hlavním cílem této 

organizace byl boj proti systematickému rasismu a policejní brutalitě trochu radikálněji než 

hnutí za občanská práva. Tato strana, která se později změnila v sociální hnutí, vznikla 

v Oaklandu v Kalifornii, stejně jako Black Lives Matter.47 Organizace byla zastáncem držení 

zbraní a tím pádem i ozbrojené domobrany, díky čemuž se dostala do konfliktu s F.B.I. 

Panteři odsuzovali segregaci i odvody do armády (tehdy do války ve Vietnamu). Díky svým 

levicovým názorům byli bráni jako hrozba pro vládu, načež byli poté sledováni a infiltrováni 

F.B.I. Aktivitu Panteři ukončili roku 1982. Velkým důvodem v ukončení jejich činnosti byl 

vnitřní rozpad způsobený infiltrací agentů FBI.48 K policejní brutalitě mířené na 

Afroameričany docházelo stále. Strana Panterů vznikla jako reakce na úmrtí šestnáctiletého 

Afroameričana Matthew Johsnona v roce 1966. Johnson byl zastřelen do zad policisty.49 

Hnutí Black Lives Matter vznikla jako reakce na smrt sedmnáctiletého Afroameričana 

Trayvona Martina a následné zproštění viny obžalovaného George Zimmermana v roce 

2012. Zde lze tedy vidět určitá souvislost s hnutím Black Lives Matter. Strana Černých 

Panterů by se neměla asociovat s hnutím za občanská práva. Strana Panterů je stejně jako 

například Black Lives Matter, jednou z fází Afroamerické emancipace, ale dle mého názoru 

by neměly být tyto dva subjekty spojené. Hnutí za občanská práva zastávalo zásady 

nenásilného protestu bez využití zbraní a cílilo na mainstreamová média. Oproti tomu 

Panteři měly svůj časopis The Black Panther, ve kterém publikovali evidenci ve formě 

fotografií, které zobrazovaly policejní brutalitu mířenou na Afroameričany.50 Dalo by se říci, 

že se odlišují i vizáží a oděvy. Zatímco zastánci hnutí za občanská práva na demonstrace 

chodili oblečeni normálním, každodenním způsobem, Panteři se oblékali většinou všichni 

stejným způsobem, a sice celí v černém a často i se zbraněmi. Jejich „uniformou“ byly černé 

 
47 Jessica Christina Harris, "Revolutionary Black Nationalism: The Black Panther Party," The Journal of Negro 

History 85, no. 3 (2000): 162-74, doi:10.2307/2649073. 
48 Joshua Bloom, Waldo E. Martin Jr., Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther 

Party, (Oakland: University of California Press, 2016): 3, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1345812&lang=cs&site=ehost-live. 
49 Gary Kamiya, “Officer’s ’66 killing of black teen sparked Hunters Point riots,“ San Francisco Chronicle, 

naposledy změněno září 17, 2016, https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Officer-s-66-killing-of-black-

teen-sparked-9228042.php. 
50 Colette Gaiter, “Black Panthers and Black Lives Matter – parallels and progress,“ The Conversation,  

listopad 6, 2015, https://theconversation.com/black-panthers-and-black-lives-matter-parallels-and-progress-

48313. 
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kalhoty, černá kožená bunda, černý baret a černé sluneční brýle. (příloha č.3) Tyto uniformy 

byly samy o sobě určitým znakem rezistence, tím, že se Panteři odmítali asociovat s běžnými 

Američany a chtěli dát najevo svou soudružnost a hrdost. Hlavním rozdílem byl ale způsob 

chování organizace (zastánci držení zbraní, domobrana) i rétorika, která spočívala ve dvou 

slovech – „Black Power“ (Černá síla). Fráze vznikla po vydání stejnojmenné knížky od 

Stokelyho Carmichaela.51 Nejde o to, že příslušníci hnutí za občanská práva by nebyli hrdí 

na svou rasu, byli, ale snažili se nebýt kontroverzními. U Panterů jde dle mého názorů o 

opak. Svou vizáží, prezentací zbraní, domobranou a kontroverznímu názvu, kde je slovo 

černý, implikující jejich hrdost na rasu, vyvolává určitý pocit radikálnosti. 

Díky své radikálnosti tak byly snadným terčem. Příkladem neobjektivity vůči 

Panterům se stalo Chicago v roce 1969, kde došlo k soudu v Chicagu ohledně nepokojů, 

které vznikly při sjezdu Demokratů v Chicagu v srpnu 1968.52 Bylo souzeno celkově sedm 

lidí, kteří zastupovali sedm různých sdružení, která bojovala proti angažovanosti Američanů 

ve Vietnamu. Obviněni byli z iniciování nepokojů. Mezi nimi byl i Afroameričan Bobby 

Seale, spoluzakladatel Panterů a aktivista. Ten v dobách nepokojů byl přítomen v Chicagu, 

s nepokoji ale neměl nic společného. Zaskakoval jako řečník za Elridge Cleavera na 

demonstraci. Přesto byl souzen a následovně omezen jak legislativně, tak fyzicky. Trvalo 

několik týdnů, než byl vyčleněn ze soudu. Seale žádal právníka podle svého výběru, ten mu 

ale dopřán nebyl, protože jeho právník byl hospitalizován. Chtěl se reprezentovat, obhajovat 

sám, tato žádost byla zamítnuta.53 Právo na tento způsob obhajoby má v mít každý člověk v 

USA.54 Před vyčleněním dával najevo svou nespokojenost s jeho situací, jeho neprávem na 

sebeobhajobu, přičemž byl vyveden ze sálu, fyzicky umravněn, byly mu ruce připoutány k 

židli a zacpána ústa, aby nemohl mluvit.55 Toto všechno se dělo na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let, tedy pouhých padesát let zpět, v zemi, která se stavěla do pozice lídra 

demokratického světa. I zde by se dala hledat spojitost se systematickým rasismem mířeného 

od soudu, ale i FBI s tím, že Seale byl vůbec zatčen a následně obviněn, i když se nepokojů 

 
51 Joanne Grant, "STOKELY CARMICHAEL," The Black Scholar 27, no. 3/4 (1997): 39-40, 

http://www.jstor.org/stable/41068744. 
52 Terry Carter, "ANNUAL MEETING REPORT: The Acquittal Next Time: Even in Retrospect, the Trial of the 

Chicago Seven Raises Emotional Issues," ABA Journal 87, no. 10 (2001): 90, http://www.jstor.org/stable/27842138. 
53 The Library of Congress, “Bobby Seale, Bound and Gagged,“ staženo listopad 8, 2020, 

https://www.loc.gov/exhibitions/drawing-justice-courtroom-illustrations/about-this-exhibition/political-

activists-on-trial/bobby-seale-bound-and-gagged/. 
54 Legal Information Institute, "Pro se," staženo listopad 9, 2020, https://www.law.cornell.edu/wex/pro_se. 
55 Carter, "ANNUAL MEETING REPORT: The Acquittal Next Time: Even in Retrospect, the Trial of the Chicago 

Seven Raises Emotional Issues, 90. 
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nezúčastnil. Seale pouze zaskakoval na poslední chvíli za řečníka Cleavera, nebylo to 

plánované, tím pádem nedává smysl, že by si na poslední chvíli usmyslel, že bude iniciovat 

nepokoje. Další ukázkou systematického rasismu je už samotný způsob umravňování Sealea. 

Připoutání k židli a zacpání úst nepůsobí moc demokraticky. Dalo by se argumentovat tím, 

že kdyby mu byla povoleno obhajovat se sám, vůbec by k umravňování nemuselo dojít. Je 

také otázkou, zda by byl takto umravňován běloch? Tento čin evokuje otroctví. Seale měl 

na sebeobhajobu právo. Navíc tam nemusel být tak dlouho, dalo by se říci vůbec. Přesto byl 

takto ponížen.  

Panteři se zapsaly do historie USA jako radikálnější fáze afroamerické rezistence. 

Bylo to dáno jak jejich vizáží, tak jejich názory a způsoby. Tím, že strana Panterů byla 

aktivní v době studené války jejich boji nepomáhalo. FBI je začalo sledovat, jejich akce, 

demonstrace začaly být limitovány. Svou radikálností se staly větším nepřítelem a dalo by 

se říci legitimnějším nepřítelem státu ve smyslu použití síly, než u „mírumilovného“ hnutí 

za občanská práva. 

2.3 Geopolitická situace a její vliv na hnutí 

Hnutí vzniklo v padesátých letech, v době, kdy Spojené státy americké zažívaly 

období takzvané Druhé rudé hrozby. Začínala studená válka a vláda šířila anti-komunismus, 

tudíž jakýkoliv náznak levicových názorů byl brán jako velké nebezpečí kvůli poškození 

image USA jako demokratické společnosti. Studená válka se zde ukázala jako velmi důležitý 

faktor, který pomohl hnutí fungovat. Sověti využívali této nepříznivé situace uvnitř USA pro 

anti-americkou propagandu. Tato situace měla špatný důsledek i na vztahy s přátelskými 

zeměmi, přičemž situace byla skvrnou na americké demokracii. Sovětský tisk se zaměřoval 

například na lynčování Afroameričanů. Upozornil například na zlynčování 4 Afroameričanů 

25 bělochy, které se událo v Georgii, v červenci roku 1946. Dále zmínil zlynčování 

afroamerického veterána Johna Jonese v Louisianě, kterému dav bělochů odtrhl ruce od těla, 

které byly následně zapáleny. Sověti publikovali články o těchto případech a vyzdvihovali 

v nich to, že i když o nich lidi ví, zůstávají nepotrestané. Trumanova administrativa, za které 

došlo k prvním legislativním změnám ohledně diskriminace, chtěla implementovat 

přívětivější politiku pro Afroameričany. 100% vstřícná nebyla. Vidět to lze na reakci na 

petici sepsanou organizací NAACP pro OSN, která měla název An appeal to the world. 

Petice vznikla jako protest na jednání s Afroameričany v USA. Cílem bylo odčinění či 

náprava porušování lidských práv Afroameričanů, kterého se Spojené státy dopustily. 
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V petici bylo napsáno, že rasismus ubližuje státu nejvíce, že větším problémem než Sovětský 

svaz, je Mississippi. Petice přitáhla velkou pozornost, vysoce postavení bílí Američané či 

Američanky jako tehdejší ministr spravedlnosti Tom Clark či Eleanor Roosevelt veřejně 

nevyjádřili podporu s peticí. Eleanor Roosevelt byla vysoce postavenou členkou NAACP, 

ale nechtěla veřejně představit petici světu, bála se mezinárodních následků.56 Petice 

nedosáhla kýženého výsledku. Sovětský tisk nadále publikoval informace o rasových 

problémech v USA i během vlády prezidenta Eisenhowera, Kennedyho a Johnsona, kdy 

hnutí bylo na svém vrcholu. Aktivisté využívali tehdejší geopolitické situace i tak, že 

cestovali mimo Spojené státy, aby přednášeli o rasových problémech. Pozitivní na tom bylo, 

že měli možnost mluvit s větší autoritou a sebevědomím než v USA, a k tomu šířit třeba i 

detailnější informace o problémech.57 

I přes konec studené války v devadesátých letech minulého století je rasová situace 

ve Spojených státech amerických i nyní stále důležitým mezinárodním článkem. O tom 

vypovídá nedávná smrt George Floyda v létě roku 2020, která zaplnila většinu médií po 

celém světě. Prakticky stejnou, možná i větší pozornost přitáhly nepokoje, které se udály 

v roce 1992 v Los Angeles, po brutálním zákroku na Rodneyho Kinga.58 To, že už neexistuje 

Sovětský svaz, který využíval situace ve svůj prospěch neznamená, že podobné informace 

nejsou zajímavé a nemělo by se o nich psát. Na světě žije ještě více příslušníků tmavé pleti, 

než žilo během studené války, kteří díky internetu mají možnost a právo se dozvědět o těchto 

problémech. Kritika těchto činů tady byla, je a bude. Nynější doba je jiná v tom, že šíření 

informací o tomto problému nyní nemá strategický podtext, není propagandistické, má pouze 

informativní podtext, o kterém je více než nutno psát.59 

Sověti a jejich satelitní státy ve východním bloku informovali o nepotrestaných 

zločinech na Afroameričanech, čímž chtěli ukázat „špatnou“ stranu USA. Studená válka 

pomohla celkovému odporu Afroameričanů proti diskriminaci v tom smyslu, že ostatní 

nepřátelské, ale i přátelské země o diskriminaci publikovaly články a vyvíjely tak tlak na 

americkou vládu. Spojené státy americké byly nepřetržitě centrem pozornosti, symbolem 

demokracie a svobody, tudíž všechny případy spojené s diskriminací Afroameričanů, ať už 

to jsou lynčování či později záběry z policejních zákroků na mírumilovný pochod do 

 
56 Mary L. Dudziak, Cold War Civil Rights: Race and the Image of American Democracy, (Princeton 

University Press, 2011), 27, 37, 44-45. 
57 Ibid., 220 
58 Ibid., 254. 
59 Ibid. 
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Montgomery byly pro reputaci Spojených států extrémně důležité. Studená válka pomohla 

hnutí v tom smyslu, že americká vláda zkrátka nemohla situaci nadále ignorovat. Ignorováno 

nebylo a znamením mezinárodní podpory i v období studené války bylo obdržení Nobelovy 

ceny Martinem Lutherem Kingem.60 Geopolitické rozpoložení světa se nyní od dob studené 

války liší, ale Spojené státy se stále vyskytují na prvních příčkách nejmocnějších zemí, tudíž 

je stále nutno o tomto problému informovat a upozorňovat na něj. 

2.4 Pokračující násilí, 21. století a Black Lives Matter 

 Přes úspěchy hnutí za občanská práva nastalo určité uklidnění, problémy ale 

pokračovaly. Konkrétně policejní brutalita vůči Afroameričanům přetrvala do dneška. Tudíž 

jiskry, které odstartovaly hnutí Black Lives Matter mohou být jiné, problematika 

diskriminace zůstala stejná, jak dokazují následující příklady. 

 V prosinci roku 1979 došlo k úmrtí Afroameričana Arthrura McDuffieho. Ten, poté 

co jel na motorce na červenou, začal ujíždět policistům. Čtyři policisté, kteří ho poté dohnali, 

ho brutálně napadli pomocí obušků a baterek. Na následky zákroku McDuffie umřel o čtyři 

dny později. Následoval soud, kde byla porota tvořena pouze bělochy, načež policisté byli 

zproštěni viny. Rozsudek zpustil rozsáhlé nepokoje.61 Ty vedly k osmnácti smrtím.62  

 K nejmedializovanějšímu případu došlo v roce 1991. Rodney King, šestadvacetiletý 

Afroameričan, byl pronásledován policií a během zatýkáni surově zbit. Po pronásledování k 

jeho vozu dojelo 5 policistů, kteří ho brutálně napadli. Zatýkání bylo nahráno svědkem na 

videokameru a dostalo se tak do televize. Následně byli obžalováni 4 policisté, přičemž 3 z 

nich byli shledáni nevinnými. Po tomto verdiktu došlo k největším nepokojům v historii 

Spojených států amerických. Stalo se tak v Los Angeles a trvaly téměř celý týden - od 29. 

dubna do 4. května roku 1992. Došlo zde k rabování, žhářství a 53 úmrtím.63 

 Proč tedy došlo ke vzniku Black Lives Matter až v roce 2013? Dalo by se říci, že 

došlo k pomyslnému přetečení poháru trpělivosti. Hnutí vzniklo 13. července 2013, přičemž 

bylo vytvořeno v reakci na zproštění George Zimmermana v případu, kdy byl obviněn z 

vraždy Trayvona Martina. Založily ho Alicia Garza, Opal Tometi a Patrisse Cullors 

 
60 Ibid. 
61 Tiffany D. K. Monroy a Daniel J. Meyers, "Fanning The Flames? Riot Comissions and the Mass Media," 

Race, Gender a Class 11, no. 1 (2004): 141, www.jstor.org/stable/41675117. 
62 Antonio, López, "Around 1979: Mariel, McDuffie and the Afterlives of Antonio," In Upcoming Blackness: 

The Diaspora Cultures of Afro-Cuban America (NYU Press, 2012): 166, www.jstor.org/stabe/j.ctt9qghxj.8. 
63 Stan Wilson, “Riot anniversary tour surveys progress and economic challenges in Los Angeles,“ CNN, duben 

25, 2012, https://edition.cnn.com/2012/04/25/us/california-post-riot/index.html?hpt=us_t4. 
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prostřednictvím hashtagu #BlackLivesMatter. Primárním cílem hnutí je upozornit na 

systematický rasismus (většinou zobrazován ve formě policejní brutality), který je 

praktikován ve Spojených státech a ukončit jej.  Chtějí reformovat celý justiční systém, u 

policejních složek žádají důkladnější kvalifikaci členů sboru.64 Přestože název hnutí zní 

Black Lives Matter, hnutí bojuje proti policejní brutalitě a rasismu, nevyzdvihuje rasu 

Afroameričanů nad jiné rasy. Aktivisté tak hledají rovnost pro všechny rasy. To, čím se liší 

od hnutí za občanská práva je i to, že hnutí zároveň zahrnuje komunitu LGBTQ.65 Jak je 

zmíněno výše, hnutí vzniklo po rozsudku v případu Trayvona Martina. Trayvon Martin byl 

sedmnáctiletý Afroameričan, který se 26. února 2012 vracel z obchodu, který byl nedaleko 

jeho bydliště. Martin u sebe neměl žádnou zbraň.66 V době jeho smrti došlo ten večer k 

několika vloupáním. Členem samozvané domobrany, která monitoruje situaci ve čtvrti, byl 

George Zimmerman. Ten si Martina všiml a začal ho pronásledovat. Měl za to, že je to jeden 

ze zlodějů.67 Došlo až na to, že Zimmerman zasáhl Martina několika střelami do zad přímo 

před Martinovým bydlištěm. Poté byl Zimmerman souzen za vraždu druhého stupně, 

přičemž následovně byl porotou shledán nevinným.68 Případů jako je tento je ale více, 

přičemž v drtivé většině nejde o členy domobrany, nýbrž o policisty. A i když se jednotlivé 

okolnosti mění, všechny spojuje pokračující fyzická diskriminace a justiční nespravedlnost. 

Dle analýzy, kterou publikoval server BBC.com, ve 99% smrtí zaviněných policisty nejsou 

policisti dále žádným způsobem justičně stíháni.69 

 Dalším významným případem byla smrt Michaela Browna z léta roku 2014. Michael 

Brown, osmnáctiletý Afroameričan, byl zastřelen bílým policistou Darrenem Wilsonem.70 

Brown údajně ukradl doutníky v obchodě, poté se střetnul s Wilsonem, který ho smrtelně 

střelil. Okolo tohoto případu existuje hodně teorií, jak se to doopravdy stalo, existuje mnoho 

výpovědí, které znějí jinak. Wilson byl opět před soudem shledán jako nevinný. 

 
64 Black Lives Matter, “Herstory.” 
65 Sony Salzman, “From the start, Black Lives Matter has been about LGBTQ lives,“ ABC News, červen 21, 

2020, https://abcnews.go.com/US/start-black-lives-matter-lgbtq-lives/story?id=71320450. 
66 “Rasistická vražda, nebo sebeobrana? To druhé, rozhodl soud na Floridě,“ iDnes.cz, staženo červenec 

11,2020 https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rasisticka-vrazda-nebo-sebeobrana-soud-osvobodil-muze-

obvineneho-z-vrazdy-cernocha.A130714_101708_zahranicni_ipl. 
67 “Trayvon Martin Shooting Fast Facts,“ CNN, staženo červenec 11, 2020, 

https://edition.cnn.com/2013/06/05/us/trayvon-martin-shooting-fast-facts/index.html.  
68 “Rasistická vražda, nebo sebeobrana? To druhé, rozhodl soud na Floridě.“ 
69 “US House passes 'George Floyd' police reform bill,“ BBC, červen 26, 2020, 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53188189. 
70 Black Lives Matter, “Herstory.” 
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Nespokojenost s verdiktem dali najevo protestující několik dní po smrti Browna, kdy ve 

Fergusonu uspořádaly demonstrace, které se později transformovaly v rozsáhlé nepokoje.71 

 Tamir Rice, dvanáctiletý Afroameričan, byl v Clevelandu v roce 2014 zabit na 

dětském hřišti, kde si hrál s hračkou, která vypadala jako pistol. Byl zastřelen policistou 

Timothym Loehmannem. Po střelení byla jeho starší sestra svalena na zem, kde ji byla 

nasazena pouta a následovně byla uložena do policejního auta. Loehmannem musel poté 

podat rezignaci. Cleveland poté zaplatil rodině Tamira Rice odškodné ve výši šesti milionů 

dolarů. 72 

Eric Garner, třiačtyřicetiletý Afroameričan, byl téhož roku uškrcen policistou v New 

Yorku. Údajně řekl 11krát "Nemohu dýchat".73 Tento případ byl následovně silně 

medializovaný, lidé sdíleli na Instagramu a Twitteru hashtag #icantbreathe 

(#nemohudýchat). I hráči NBA nosily na rozcvičku před zápasy trika, kde byla tato fráze 

natisknuta.74 

Breonna Taylor, šestadvacetiletá Afroameričanka, byla v březnu roku 2020 

v Kentucky zastřelena policisty v přestřelce. Přespávala u svého přítele, který byl údajně 

drogový dealer. Policie měla povolení a rozkaz na zatčení jejího přítele, přičemž když policie 

přijela na místo a vyrazila dveře, její přítel začal po policii střílet, což vyústilo v chaos a 

přestřelku. Breonna Taylor ale neměla u sebe žádnou zbraň, zatímco byla osmkrát zasažena 

a poté zemřela.75 Policisté, kteří se přestřelky zúčastnili byli převeleni do jiných oddílů po 

dobu vyšetřování.76 

 Posledním, nejaktuálnějším případem je George Floyd, který umřel v Minneapolis 

na důsledky zákroku při zatýkání, kdy mu policista Derek Chauvin klečel na krku přes osm 

minut. Údajně došlo ke konfrontaci kvůli tomu, že Floyd chtěl platit prošlou bankovkou. 

Chauvin nyní čeká na soud, přičemž je obviněn z vraždy druhého stupně.77 

 
71 Rachel Clarke and Mariano Castillo, “Michael Brown Shooting: What Darren Wilson Told The Ferguson 

Grand Jury,” CNN, listopad, 26, 2014, https://edition.cnn.com/2014/11/25/justice/ferguson-grand-jury-

documents/. 
72 Alia Chugtai, “Know their names,“ Al Jazeera, staženo červenec 11, 2020, 

https://interactive.aljazeera.com/aje/2020/know-their-names/index.html. 
73 Ibid. 
74 Mahita Gajanan, “Colin Kaepernick and a Brief History of Protest in Sports,“ Time, srpen 29, 2016, 

https://time.com/4470998/athletes-protest-colin-kaepernick/. 

 75 Richard A. Oppel Jr., Derrick Bryson Taylor and Nicholas Bogel-Burroughs, “What to Know About 

Breonna Taylor’s Death“, The New York Times, říjen 30, 2020, https://www.nytimes.com/article/breonna-

taylor-police.html. 
76 Chugtai, “Know Their Names.“ 
77 Ibid. 
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 Jak lze vidět, podobných případů je několik, k vraždám během zatykání či 

vyšetřování dochází stále ať už jsou to muži či ženy, dokonce i děti. Jak je jíž zmíněno 

v úvodu i když jsou okolnosti jiné, jádro je stejné. Případy, na které se poslední kapitola 

soustředila byly pravděpodobně ty nejmedializovanější, tudíž i nejrelevantnější. Všechny 

spojuje systematický rasismus. Už samotná krutost daných zákroků je toho důkazem (koleno 

na krku při zákroku, i když daný člověk bez zbraně a říká, že nemůže dýchat nebo zastřelení 

dvanáctiletého chlapce na dětském hřišti či střelba do zad neznámého teenagera). Dalším 

důkazem je následné řešení činů (v 99% nejsou justičně stíháni, přičemž když ano, tak 

většinou dojde k zproštění viny – Trayvon Martin, Michael Brown).  

Porovnáme-li okolnosti vzniku hnutí, důvody pro vznik a cíle, obě hnutí mají hodně 

společného. Hnutí za občanská práva bojovalo primárně proti ukončení legální diskriminace 

Afroameričanů, segregaci a ukončení volebních restrikcí, které omezovaly plné nabytí práv 

Afroameričanů. Téměr po padesáti letech došlo ke vzniku Hnutí Black Lives Matter, které 

bojuje proti konkrétnějšímu tématu a sice policejní brutalitě vůči Afroameričanům. Přestože 

jde o problém, který nebyl v primárních příčkách hnutí za občanská práva, jádro problému 

je stejné. Jde o další z faktorů diskriminace, které způsobují další frustraci pramenící z pocitu 

méněcennosti. U hnutí za občanská práva byl spouštěčem organizace a komunikace mezi 

členy rezistence rozsudek v případu Brown v. školní rada Topeky, kdy došlo ke změně 

pohledu Nejvyššího soudu na doktrínu Separate but Equal. Toto znamenalo, že je čas 

protestovat. U Black Lives Matter došlo ke vzniku po již zmíněném zproštění viny George 

Zimmermana, stalo se tak skrze sociální síť jakožto projev protestu vůči neutuchajícímu 

systematickému rasismu. Porovnáme-li okolnosti, hnutí mají společný bod a tím je rozsudek 

u soudu. V prvním zmíněném případě došlo k pozitivnímu rozhodnutí (z pohledu hnutí) 

Nejvyššího soudu hnutí, u druhého hnutí to bylo negativní rozhodnutí (z pohledu hnutí) 

soudu. Ale obě tyto rozhodnutí se stala zlomovým bodem pro vznik, indikovala, že je na 

čase protestovat, že doba se mění a existuje velká šance na změnění postavení 

Afroameričanů nebo naopak je nutno změnit a reformovat policejní složky. Systematický 

rasismus je stále přítomný, u hnutí za občanská práva byl zobrazován například ve formě 

segregace, doktríny Separate but Equal, kdy Afroamerické prostory nebyly tak kvalitní jako 

ty pro bílé. Black Lives Matter bojuje proti systematickému rasismus, který je zobrazován 

ve formě policejní brutality, kdy se policejní složky chovají krutěji k Afroameričanům než 

k bělochům. 
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3. Strategie protestů 

 Následující část se zaměří na typy protestů obou hnutí. Dojde zde k porovnání typů, 

určí, jak jsou podobné a v čem se liší, ke konci dojde k porovnání úspěšnosti a efektivity 

těchto protestů. Je důležité zohlednit to, že hnutí Black Lives Matter existuje necelých 8 let 

a je stále aktivní, tudíž je v menší nevýhodě oproti hnutí za občanská práva. Tato kapitola je 

klíčová pro pochopení celé práce, protože přiblíží čtenáři, jakým způsobem hnutí 

protestovala. V této kapitole budou představeny typy protestů, které hnutí využívala. Mezi 

tyto typy patří například pochody, sit-ins a die-ins či bojkoty.  Tato kapitola se snaží 

analyzovat, porovnat, potažmo přiblížit určité paralely forem protestů obou hnutí. Kapitola 

přiblíží čtenáři, jakým způsobem se hnutí prezentovala a protestovala. Zatímco předešlé 

kapitoly řešily okolnosti vzniku, tato se koncentruje na jeho „chování“, proto je stěžejní a 

popisuje jaké hnutí doopravdy je.  

3.1 Bojkoty 

 Bojkot je typ protestu, kdy protestující dávají najevo svou nespokojenost tím, že 

nekupují, nepoužívají či nekomunikují s daným subjektem. Cílem této manifestace je, aby 

daný subjekt ztratil určitý finanční příjem a následně změnil postoj. Druhá část této kapitoly 

zahrnuje i Freedom rides. Jak u bojkotů v Montgomery a Tallahasee, tak i u Freedom Rides 

šlo o desegregaci v autobusové dopravě. V jednom případě místních, v druhém dálkových. 

Bojkoty v padesátých letech, spolu s Freedom Rides začínají stejným způsobem, i když jen 

ten místní vedl k bojkotům. 

  Jedním z prvních událostí spojených s hnutím za občanská práva byl bojkot 

autobusové dopravy v Alabamě, ve městě Montgomery. Organizace NAACP hledala 

někoho, kdo bude ochotný "nenásilně protestovat" proti segregaci. Afroameričanka Rosa 

Parks v NAACP pracovala jako sekretářka, přičemž navštívila několik přednášek, jak vést 

nenásilný protest. Parks se tedy přihlásila a 1. prosince 1955, sedla na místo v autobusové 

městské dopravě vyhrazené pro bělochy, načež na ní zavolal řidič autobusu policii, která ji 

zatkla. Toto vyvolalo vlnu nespokojenosti mezi Afroameričany, kteří se rozhodli bojkotovat 

autobusovou dopravu jako protestní akci proti segregační politice. Den poté se rozhodlo 

čtyřicet tisíc lidí bojkotovat autobusovou dopravu.78 Tento bojkot trval přes rok. Parks byla 

 
78 History.com, "Montgomery Bus Boycott," naposledy změněno únor 10, 2020, 

https://www.history.com/topics/black-history/montgomery-bus-boycott. 
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souzena, přičemž jejím právníkem byl Clifford Durr, který poté spolupracoval s 

afroamerickým právníkem Fredem Grayem a s organizací NAACP v případu Browder v. 

Gayle, který se dostal až k Nejvyššímu soudu USA. Tento případ vznikl tak, že Gray se 

rozhodl podat federální žalobu, ve které uvedl pět případů podobných případu Rosy Parks. 

Nejvyšší soud roku 1956 v případu Browder v. Gayle, prohlásil segregaci ve veřejné dopravě 

za protiústavní. Montgomerský bojkot délkou, popularitou a vytrvalostí protestujících 

pomohl do určité míry přesvědčit Nejvyšší soud k finálnímu verdiktu v případu Browder v. 

Gayle. Velkou osobností bojkotu se zde mimo Rosy Parks stal tehdy ještě neznámý kazatel 

Martin Luther King.79 

  Bojkot v Montgomery nebyl jediným bojkotem Hnutí za občanská práva. K dalšímu 

došlo v květnu roku 1956 v Tallahassee. V této události hrály hlavní roli dvě afroamerické 

studentky, Wilhelmina Jakes a Carrie Patterson, které nastoupily do autobusu, který byl 

téměř plný. Bílá občanka, která měla vedle sebe dvě volná místa, se posunula k okénku, 

studentky si zde tedy mohly sednout a učinily tak. Následovně si toho všiml řidič autobusu, 

který jim řekl, ať vstanou nebo ať jdou pryč. Řidič na ně poté zavolal policii. Studentky byly 

zatčeny ale následně propuštěny na kauci. Byly obviněny z vyvolání vzpoury a nepokojů. 

Stalo se tak 26. května 1956. Mezi afroamerickou komunitou se popis této události začal 

šířit a komunita přestala používat autobusovou dopravu. Komunita musela tedy primárně 

chodit pěšky do jejich destinací. Lokální církev se ale nabídla, že bude využívat své vozy a 

určitou část populace tak pomohla transportovat. Tento bojkot trval sedm měsíců. 13. 

prosince 1956 došlo k verdiktu v případu Browder v. Gayle u Nejvyššího soudu, kde byla 

prokázána protiústavnost segregace v autobusech. Oba bojkoty se liší v tom, že zde byly 

studentky zatknuty a obviněny z iniciování nepokojů, v případě Rosy Parks šlo o porušení 

zákonu segregace.80  

  V obou případech zahrálo rozhodnutí Nejvyššího soudu klíčovou roli k ukončení 

bojkotů a v následném úspěchu protestů. Dopravci by dle mého názoru sami od sebe 

neopustili segregační politiku, když tuto politiku praktikovali ve většině států už od konce 

devatenáctého století. Ve všech důležitých případech byl klíčový právě Nejvyšší soud – 

Brown vs. školní rada Topeky, Browder v. Gayle a naopak i u Plessy v. Ferguson 

 
79 Clayborne Carson, "To Walk in Dignity: The Montgomery Bus Boycott.," OAH Magazine of History 19, no. 

1 (2005): 13-15, www.jstor.org/stable/25163735. 
80 Ana Maria Spagna, "The Tallahassee Bus Boycott," Test Ride on the Sunnyland Bus: A Daughter's Civil 

Rights Journey, (University of Nebraska Press, 2010): 27-38, doi:10.2307/j.ctt1dfns9g.5. 
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  U Black Lives Matter došlo také k několika bojkotům, ty ale neměly zdaleka takový 

úspěch jako bojkoty z padesátých a šedesátých let dvacátého století. Black Lives Matter v 

roce 2014 bojkotovalo obchod Walmart. Bylo to kvůli tehdejším protestům, které se konaly 

v srpnu roku 2014 ve Fergusonu v reakci na usmrcení Michaela Browna.81 Dále hnutí žádalo 

bojkot posilovny 24hour Fitness v Los Angeles, v jejíž blízkosti došlo ke smrti dvou 

Afroameričanů. Prvním byl roku 2017 Dennis Todd Rogers, který byl konfliktní uvnitř 

posilovny, ze které byl následovně vyhozen, přičemž na něj byla zavolána policie, která ho 

poté zastřelila. Další obětí byl Ramon Dorsey, který umřel prakticky identickým 

způsobem.82 Sto lidí si v reakci na tyto událostí zrušilo členství v posilovně. 83 Nyní, v roce 

2020, po usmrcení George Floyda Black Lives Matter zažívají dalo by se říci "druhou vlnu". 

Dochází tedy k dalším bojkotům. Obchod Whole Foods Market se v červnu roku 2020 stal 

terčem kritiky po tom, co zakázal svým zaměstnancům nosit do práce roušku s popiskem 

Black Lives Matter. Sedm lidí podalo výpověď, přičemž bojkotu jako takového se zúčastnilo 

čtyřicet lidí.84 Je důležité zohlednit, že vzhledem k tomu, že hnutí je aktivní, je možné, že 

přijde více bojkotů, každopádně výše zmíněné bojkoty byly již ukončeny. 

  Máme-li porovnat efektivitu bojkotů, tak jednoznačně efektivnější byly bojkoty hnutí 

za občanská práva, už jen svou délkou, účastí ale také svou úspěšností. Bojkotu v 

Mongtomery v padesátých letech se zúčastnilo již první den čtyřicet tisíc lidí. U Black Lives 

Matter se účast pohybuje ve stovkách. Bojkoty byly první formou protestů, která v 

padesátých letech výrazně přispěla ke změně ve výkladu zákona. Příslušníci hnutí Black 

Lives Matter bojkotují primárně obchody, řetězce, kde ve finále dojde ke změně ve strategii, 

politice daného obchodu, tudíž dopad bojkotu v porovnání s hnutím za občanská práva 

nicotný. Je nutno říci, že cíle bojkotů u obou hnutí se lišily. Je zde tedy komparace možná?  

I když jde o jiné typy bojkotů, tak ano, šlo o nevyužívání daného subjektu za cílem finanční 

ztráty, i když jde o jiné typy subjektů. 

 
81 Clare O’Connor, "Black Friday Recap: Ferguson Boycott And Walmart Strikes Lead To Arrests, Mall 

Closures," Forbes, listopad 29, 2014, https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2014/11/29/black-friday-

recap-ferguson-boycott-and-walmart-strikes-lead-to-arrests-mall-closures/. 
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   Další z forem bojkotu byly takzvané Freedom Rides. Freedom Rides praktikovalo 

pouze hnutí za občanská práva. Obdobu v dnešní době nemá. Jelikož jsou ale Freedom Rides 

jedním z nejznámějších forem protestů praktikovaných protestujícími v padesátých a 

šedesátých letech, myslím si, že by měly být zmíněny. 

  V roce 1961, Po verdiktu Boynton v. Virginia, došlo ke vzniku dalšího typu protestů, 

a sice k Freedom Rides. Soud v případu Boynton v. Virginia trvdil to, že segregace v 

mezistátních autobusových spojích je protiústavní.85 Cílem těchto jízd bylo to, aby 

autobusové společnosti začaly praktikovat antisegregační politiku v dopravě. Zákony totiž 

nebyly dodržovány, federální vláda implementaci zákonu nekontrolovala. Toho se snažily 

dosáhnout nenásilným protestem, tak aby vyvolaly případý konflikt a přitáhly pozornost lidí. 

Freedom Rides byly sponzorovány organizacemi Congress For Racial Equality a Student 

Nonviolent Coordinating Committee (SNCC). Student Nonviolent Coordinating Comittee 

byla organizace, která se začala více organizovat během prvních sit-ins v roce 1961, které 

pořádala. Cíle této organizace byly identické s COREm, primárně šlo o ukončení 

diskriminace a segregace.86 Po bojkotu autobusové dopravy v polovině padesátých let, došlo 

k verdiktu Nejvyššího soudu, že segregace v dopravě je protiústavní. Nicméně dopravní 

společnosti, které měly trasu ze severních států na jih, stále segregaci praktikovaly. K prvním 

Freedom Rides došlo už v roce 1947.87 Ty měly stejný cíl jako Freedom Rides v šedesátých 

letech.  

  K první jízdě, nepočítáme-li ty z roku 1947, došlo v květnu roku 1961. Tehdejší šéf 

CORE, James Farmer, řekl před odjezdem, že počítá s tím, že bude zatčen i s tím, že na něj 

bude vyvíjeno násilí, přičemž obojí je ochoten přijmout.88 Těchto jezdců bylo třináct, z toho 

šest jich bylo bělochů a sedm Afroameričanů. Skupina vyjela čtvrtého května a sedmnáctého 

května měla dorazit do New Orleans. První zastávka měla být v Annistonu v Alabamě. Při 

příjezdu dav bělochů s několika příslušníky Ku-Klux Klanu obsadil autobus, přičemž byl 

řidič autobusu donucen k odjezdu. Dav dále pronásledoval bus ve svých vozidlech, 

následovně dovnitř do autobusu jeden z davu hodil bombu. Cestující stačili ale vyběhnout, 
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poté došlo k detonaci. Po opuštění autobusu byli brutálně napadeni.89  Dalším městem byl 

Birmingham opět v Alabamě. Zde byl komisařem veřejné bezpečnosti Eugene Connor. 

Nejvyšší představitel místní policie byl rasista, který podporoval Ku Klux Klan, přičemž při 

příjezdu Freedm Riders do Birminghamu byl Connor domluvený s Klanem, že členové 

Klanu budou mít 15 minut na to, aby beztrestně napadli jezdce. Connor to členům Klanu 

nařídil.90 Došlo i k dalším jízdám během léta roku 1961, přičemž ostatní měly podobný 

scénář. Více a více se brutálně napadení Freedom Riders začali objevovat v televizi a 

novinách, což přitáhlo pozornost lidí v USA.  Vytrvalost se ale vyplatila a prvního listopadu 

téhož roku došlo ke změně v zákonech Interstate Commerce Commission, což byla 

mezistátní organizace starající se o transport lidí mezi státy. Legislativa byla změněna na to, 

že rasová segregace je ilegální na mezistátních linkách.91    

  Freedom Rides přispěly velkým dílem k úspěchu hnutí. Ze všech uvedených protestů 

je tento dle mého názoru ten nejnebezpečnější. Protestující si zde prakticky jeli pro to, aby 

byli brutálně zbiti. Bylo jich většinou v průměru 15 a navíc byli uvnitř autobusu, tudíž je 

mohl dav lehce obklíčit. Je vidět, že téměř sto let po konce občanské války, po které dle 

ústavy měla být diskriminace ukončena, ukončena nebyla. Afroameričané mohli legálně 

cestovat autobusy pro bílé, mělo dojít k desegregaci. Legislativně byli ale opět omezeni, 

protože nedošlo ke kontrolování dodržování zákonů desegregace dle rozsudku v případu 

Boynton v. Virginia. Navíc například v Birminghamu měl nejvyšší představitel policejních 

složek napojení na Klan, kterému nařídil, ať napadne aktivisty. Byli tedy opět omezeni 

fyzicky. Hnutí Black Lives Matter Freedom Rides nepraktikuje, protože k tomu nemá pádný 

důvod, zde tedy žádná paralela či komparace v typu protestu uvést nelze. 

3.2 Sit-ins a die-ins 

  Sit-ins a die-ins jsou jedním z dalších typů protestů u obou hnutí. Sit-ins byly 

praktikovány hnutím za občanská práva, naopak die-ins jsou praktikovány hnutím Black 

Lives Matter. Strategie je stejná. V šedesátých letech protestující prováděli sit-ins, aby 

upozornili pozornost na segregaci a podniky, které ji praktikovaly a došlo k legislativním 
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změnám. Black Lives Matter ale primárně chce prostřednictvím die-ins přitáhnout pozornost 

na policejní brutalitu a její oběti, medializovat policejní brutalitu. Cíly se tedy liší, v jednom 

případě je to snaha o přitáhnutí pozornosti na segregaci, v druhém na policejní brutalitu. 

Přestože se jedná o rozdílný důvod, způsob je stejný, oba způsoby jsou projevem 

nespokojenosti s diskriminací, na který se snaží upozornit pomocí toho, že protestující sedí 

či leží.   

  Sit-ins byl dalším typem nenásilných protestů vedle bojkotu. S prvními sit-ins přišla 

organizace Congress Of Racial Equality (CORE) v čele s Jamesem Farmerem během druhé 

světové války v roce 1942.92 CORE je organizace, jejíž cílem je zajistit rovnost všem bez 

ohledu na rasu, pohlaví a náboženství.93  Nadále existovaly podniky, například restaurace, 

kam mohli pouze běloši. Bojkoty sice pomohly k ukončení segregace v dopravě, ale celkový 

problém trval nadále. Cíl hnutí byl odsegregovat další prostředky, aby došlo opravdu ke 

vzniku společnosti, kde je segregace zakázána.  

  Fáze sit-ins začala roku 1960 ve městě Greensboro v Severní Karolíně. Jedním z 

podniků, které segregaci praktikovaly, byl řetězec restaurací Woolworth. Protestující, nejen 

Afroameričané, protestovali tak, že přišli do restaurace, usadili se na místo pro bílé a seděli. 

Chtěli si pouze objednat, dát si něco k jídlu či pití, ale číšníci je odmítli obsloužit. Protestující 

tedy jen seděli, nic nedělali, ale protože porušovali zákony segregace, přijely policejní 

složky, aby dodržely pořádek. Většina protestujících byli mladí, afroameričtí studenti, tak si 

krátili čas tím, že si přinesli knížky, aby se učili, protože většinou strávili protestováním celý 

den.94 Během toho, co protestující jen seděli, na ně lidi sypali cukr, stříkali kečup a hořčici 

(příloha č.4), došlo i na násilí. Většina nebyli ani zákazníci, byli to naštvaní, kolemjdoucí 

běloši.95 Účastníků těchto protestů bylo přes sedmdesát tisíc.96 Tyto protesty trvaly přes půl 

roku, od února do července 1960. Protesty v Greensboro vedly ke vzniku sérií podobných 

protestů po celém jihu Spojených států amerických. Například v Salisbury v Severní 

Karolíně.97 Během jednoho měsíce došlo k podobným 55 protestům ve třinácti státech. 

 
92 Congress Of Racial Equality, “History,“ staženo červenec 12, 2020, http://www.core-

online.org/History/history.htm. 
93 Ibid. 
94 Powledge, I-3. 
95 Elahe Izadi, “Black Lives Matter and America’s long history of resisting civil rights protesters,“ Washington 

Post, duben 19, 2016, https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/04/19/black-lives-matters-and-

americas-long-history-of-resisting-civil-rights-protesters/. 
96 Civil Rigts Movement History, “The Greensboro Sit-ins,“ staženo červenec 12, 2020, 

https://www.crmvet.org/tim/timhis60.htm#1960greensboro. 
97 Mark Wineka, Sit-ins, marches: “‘It doesn’t seem that long ago’,“ Salisbury Post, únor 16, 2015, 

https://www.salisburypost.com/2015/02/16/sit-ins-marches-it-doesnt-seem-that-long-ago/. 



 

 

30 

Majitel restaurace v Greensoboro, Clarence L. Harris, který byl u prvního protestu řetězců 

Woolworth, přišel kvůli protestům o zhruba 150 tisíc dolarů, o třetinu svých příjmů, třetinu 

svého platu a nedostalo se mu žádné reakce od vedení společnosti Wooolworth.98 

  To byl jeden z pozitivních důsledků protestů. Dalším pozitivním důsledkem bylo to, 

že tyto protesty přitáhly velkou pozornost médií a tím nejdůležitějším důsledkem, respektive 

výsledkem pro hnutí za občanská práva bylo to, že už v létě roku 1960 došlo k obsluhovaní 

afroamerické klientely i v místech vyhrazené pro bílé zákazníky v restauracích Woolworth.99 

Došlo tedy ke změně politiky společnosti. Sit-ins, které se odehrály v roce 1960 výrazně také 

přispěly k legislativní změně, která vstoupila v platnost roku 1964 jako Civil Rights Act, 

který nařizoval desegregaci ve všech veřejných prostorách. 

  Hnutí Black Lives Matter praktikuje velmi podobné protesty. Příslušníci hnutí Black 

Lives Matter se inspirovali strategií sit-ins, ale podobu trochu změnili. Tyto protesty se 

nazývají die-ins. Definice die-in zní tak, že protestující symbolizují smrt tak, že leží na zemi 

a tím se snaží přitáhnout pozornost lidí poblíž. Hnutí bojuje proti policejní brutalitě, která 

může vyústit ve smrt vyslýchaného či zatýkaného člověka. Smrt symbolizují primárně z toho 

důvodu, že v dané lokalitě dochází k nadměrnému počtu úmrtí Afroameričanů. Existují i 

typy die-ins, kdy protestující leží na silnici a blokují tak dopravu.100 Black Lives Matter 

nejsou první, kdo přišel s touto formou protestu. Už v osmdesátých letech během epidemie 

AIDS se die-ins praktikovaly. Poté například v roce 2013 takto protestovala cyklistická 

komunita v Londýně, která chtěla dosáhnout bezpečnější jízdy na silnici pro cyklisty.101 

Protestů se zúčastnilo přibližně tisíc lidí, přičemž die-in trval 15 minut.102 K dalšímu die-inu 

došlo v Londýně v červnu 2020 v reakci na akce premiéra Spojeného Království Borise 

Johnsona a jeho hlavního poradce Dominica Cummingse během pandemie Covid-19. V 

zemi byl zaveden zákaz vycházení, přičemž dva zmínění vyjeli na výlet a porušili tak příkaz. 

Protestující se shromáždili před domem Cummingse a začali tam provádět die-in.103 V rané 
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fázi Black Lives Matter došlo k několika die-ins. Například v lednu 2015 v sídle vlády ve 

Washigtonu, D.C., kterého se zúčastnilo 50 lidí.104 Nebo v říjnu 2015 Twin Cities se desítky 

lidí zúčastnili die-inu, kde protestovali proti smrti Afroameričana Philipa Quinna, který byl 

zabit policií měsíc předtím.105 Nyní po smrti George Floyda došlo k rozmachu jakékoli 

formy protestů, tento rozmach neminul ani typ protestů die-ins. Většinou je die-in 

praktikován na každé demonstraci Black Lives Matter. 5. června 2020 došlo k die-inu 

v Sacramentu v Kalifornii. Ten trval 8 minut a 46 sekund stejně jako doba klečení policisty 

Dereka Chauvina na krku George Floyda. Die-inu se zúčastnilo přibližně 2000 lidí.106 Díky 

aktuálnosti situace die-ins nemají tak markantní dopad jako měly na úspěch hnutí sit-ins 

v šedesátých letech minulého století. 

  Svým způsobem se die-ins inspirovaly sit-ins. Díky médiím sit-ins výrazně přispěly 

ke slávě a výsledku hnutí za občanská práva. Die-ins takový úspěch zatím neměly. Rozdíly 

v obou typech protestů je i využívání prostoru. U sit-ins to byly restaurace či soukromé 

prostory sloužící veřejnosti, kde protestující seděli a dalo by se říci, nikomu nepřekáželi, 

pouze zabírali určitou část restaurace za cílem přitáhnutí pozornosti a ekonomické ztrátě 

daného subjektu Oproti tomu die-ins jsou svou formou radikálnější, protože například 

využívají dálnice či jiná veřejná místa kde leží na zemi a komplikují tím dopravu celému 

městu, potažmo společnosti. Zde na jednu stranu ubližují i lidem, kteří například cestují 

z práce a třeba i podporují hnutí, ale jsou kvůli danému protestu omezeni v cestování. Na 

druhou stranu vzhledem k tomu, že na silnici se pohybuje podstatně více lidí než například 

v restauraci, přitáhnou pozornost. Opět je nutno připomenout aktuálnost situace a hnutí 

Black Lives Matter. Sit-ins, které se odehrávaly v minulém století, jsou známější a 

úspěšnější, to díky roli, kterou hrají nyní, téměř šedesát let poté a také díky akcím a 

protestům, které se odehrály také poté. Je možné, že die-ins se rozvinou za pár let do 

takového formátu jako byly sit-ins. Momentálně si dovolím říci, že efektivnější jsou die-ins 

z důvodu vybírání veřejných prostorů – silnic, cest, dálnic, a tedy následné větší pozornosti. 
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3.3 Pochody 

  Mezi další typy protestů, které obě hnutí prováděla, respektive provádějí jsou 

pochody. Pochody hnutí za občanská práva se zapsaly do historie jako jejich 

nejsymboličtější typ protestu. Pochod bývá definován jako forma protestu, kdy protestující 

chodí z místa na místo, která jsou předem určená.107 

  Mezi ten nejznámější patří pochod na Washington, který se uskutečnil v srpnu roku 

1963. Celý název tohoto protestu zněl "The Great March on Washington for Jobs and 

Freedom".108 Jak napovídá název, primární cíl pochodu bylo zajistit svobodu a pracovní 

místa pro Afroameričany, tudíž ukončení diskriminace jak v civilním životě, tak i v 

pracovním. Organizátorem pochodu byli aktivisté A. Philip Randolph a Bayard Rustin.109 

Pochod začal u Washingtonova Monumentu, kde vystoupilo několik umělců a skončil u 

Lincolnova Monumentu.110 Zde mělo možnost přednést svůj projev 18 lidí. Jedním z nich 

byl Martin Luther King. Ten zde pronesl svůj slavný proslov I have a dream. Celkově se 

této manifestace zúčastnilo přes 200 tisíc lidí. Kingův proslov se ihned stal velmi populární. 

Bylo to díky myšlence, samotné délce a Kingově skvělé rétorice. Byl zvolen roku 1963 

časopisem TIME za muže roku. Rok na to byl oceněn Nobelovou cenou za mír.111 Síla této 

demonstrace, respektive proslovu a jeho následné slávy výrazně přispěla k boji proti 

segregaci a následnému schválení zákonu Civil Rights Act of 1964. 

  Další významnou událostí byla série pochodů ze Selmy do Montgomery (54 mil112) 

v Alabamě. Tato protestní série pochodů se konala v březnu roku 1965. V této době 

Afroameričané stále museli provádět různé testy (například zkoušky gramotnosti), které 

omezovaly jejich volební práva. Po schválení Civil Rights Act, který ukončoval diskriminaci 

a zakazoval segregaci na veřejnosti, muselo dojít na zakázání jakékoliv formy limitace ve 

spojitosti s volebním právem. Afroameričané například v okresu Dallas ve státě Texas tvořili 

57% celkové populace okresu. Schopno volit jich díky všemožným omezením bylo pouhých 
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2%.113 Série těchto pochodů měla jako cíl upoutat pozornost na tento problém. Klíčový bod 

nastal sedmého března 1965. Tento den vstoupil do historie jako Krvavá neděle.  Skupina 

nenásilných aktivistů dorazila do Montgomery, kde na ně čekaly desítky policistů z 

Alabamy. Policisté zasáhli a to tak, že se protestující snažili rozehnat pomocí slzného plynu 

a obušků. Policisté nebyli téměř zraněni, oproti tomu bylo čtyřicet protestujících mírně 

zraněno a 17 lidí muselo být hospitalizováno kvůli závažným zraněním.114 Zákrok policistů 

byl otřesný, ale napadení Freedom Riders bylo dle mého názoru brutálnější. Na Freedom 

Riders dav použil i bombu. Pochody ale nepřestaly, dva dny poté pochodovalo směrem na 

Montgomery 2,5 tisíc lidí. Když protestující vkročili do své destinace, Montgomery, bylo 

jich přes 25 tisíc.115 Díky médiím, která se nacházela na místě v době zákroku, se svět 

dozvěděl, jaké to je být Afroameričanem na Jihu Spojených států amerických. Záběry, které 

zdokumentovaly Krvavou neděli, přitáhly velkou pozornost jak Ameriky, tak světa včetně 

států za železnou oponou, které ve svých médiích popisovaly tento zákrok jako velmi 

nedemokratický. Všechna tato pozornost i čin samotný velmi přispěla ke schválení zákona, 

později známého jako Voting Rights Act of 1965. 

  Hnutí BLM praktikuje pochody jako součást každé demonstrace. Lidé chodí skrze 

město s transparenty a říkají různé fráze a slogany, které odkazují na problém policejní 

brutality. K jednomu z prvních pochodů došlo v dubnu roku 2015. Ten byl uspořádán jako 

reakce na smrt Freddieho Graye. Účast protestujících se pohybovala ve stovkách.116 Po smrti 

George Floyda došlo k většímu výskytu pochodů. Čtrnáctého června 2020 došlo k pochodu 

v Los Angeles, kterého se zúčastnilo odhadem třicet tisíc lidí. Cílem pochodu bylo vyjádření 

nespokojenosti s policejní brutalitou.117 I přes velký počet protestujících, pochod neměl větší 

dopad a žádný výsledek nepřinesl. 

  K schválení a prosazení zákonu Voting Rights Act of 1965 velkým dílem přispěla 

série pochodů ze Selmy do Montgomery. Pochodů, které pořádalo hnutí za občanská práva, 

 
113 Lauren Aratani, “Bloody Sunday remembered: civil rights marchers tell story of their iconic photos,“ The 

Guardian, březen 1, 2020, https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/01/bloody-sunday-remembered-

civil-rights-marchers-tell-story-of-their-iconic-photos. 
114 Roy Reed, “Alabama police use gas and clubs to rout negroes,“ New York Times, březen 6, 1965, 

http://www.nytimes.com/packages/html/books/mlk-rout.pdf. 
115 The White House: president Barack Obama, “SELMA TO MONTGOMERY: 50 YEARS LATER,“ staženo 

prosinec 8, 2020, https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/civil-rights/selma. 
116 Molly Bloom, “Black Lives Matter protesters march through downtown Minneapolis,“ MPR News, duben 

30, 2015, https://live.mprnews.org/Event/Black_Lives_Matter_rally_in_Minneapolis. 
117 “At Least 30,000 March in All Black Lives Matter Protest in Hollywood and West Hollywood,“ NBC Los 

Angeles, červen 14, 2020, www.nbclosangeles.com/news/local/at-least-30000-march-in-all-black-lives-

matter-protest-in-hollywood-and-west-hollywood/2380211/. 
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bylo hodně, mezi ty nejslavnější spadají ale dva výše zmíněné. Velkou roli vedle pochodů 

hrála média, která svou díky videím a fotografiím primárně pořízených během takzvaneé 

krvavé neděle pomohla k protlačení výše zmíněného zákonu. Pochody Black Lives Matter 

konající se aktuálně jsou také hodně populární, pochodu v Los Angeles se zúčastnilo přes 

třicet tisíc lidí. Co se týče rozpětí pochodů, tak z tohoto hlediska jsou velmi úspěšné, protože 

dochází k pochodům s tématem Black Lives Matter například i v Londýně.118 V čem se liší 

pochody z šedesátých let minulého století od pochodů Black Lives Matter je to, že podpora 

a empatie s tímto problémem je vyjádřena i mimo USA. Zde hraje roli globalizace i 

propojenost států, která umožňuje nepřetržitý přenos informací skrze mobily a počítače a 

tím pádem i lepší a lehčí organizaci oproti protestům v minulém století. Není to tak, že by 

média hrála menší roli tehdy než nyní, média, ať už americká či sovětská sledovala případy 

tehdy a psala o nich. Dnes je to lehčí díky technologiím, které jsou k dispozici. Pochod je 

pravděpodobně nejlegitimnější a nejmírumilovnější forma protestu, protože daní protestující 

musí mít dopředu domluvenou trasu s vedením města, tudíž daná akce má plán, o kterém ví 

i vedení města.  

3.4 Případné nepokoje 

  Poslední část této kapitoly je zaměřena na nepokoje, které někdy demonstrace 

provázejí. Demonstrací proběhl nespočet jak u hnutí za občanská práva, tak u Black Lives 

Matter. Teoreticky všechny výše zmíněné formy jsou typy demonstrací. Demonstrace není 

formou protestu, protože je protestem obecně119, zatímco nepokoje by se jako velmi 

radikální formy protestu počítat daly. Všechny zmíněné nepokoje vznikly z důvodu aspektů, 

které tvoří jádro této práce a sice, rasová nespravedlnost, diskriminace a policejní brutalita. 

Tato dlouhodobá frustrace vedla k velkému napětí mezi Afroameričany a státem, který je 

systematicky zneužíval, respektive zneužívá. Proto k pomyslnému přeplnění poháru mohl 

stačit i krátkodobý a rychlý konflikt jako Kingova smrt. U Black Lives Matter to je 

způsobené sice taky ojedinělými případy v různých státech, ale problémy ve spojitosti 

s policejní brutalitou jsou dlouhodobé.  

 
118 “Black Lives Matter protest marches through London,“ BBC, červenec 8, 2016, 

https://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-36752461/black-lives-matter-protest-marches-through-

london. 
119 Dictionary.com, “Demonstration,“ staženo říjen 19, 2020, 

https://www.dictionary.com/browse/demonstration. 
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  Přestože hnutí za občanská práva vyznávalo nenásilný protest, našlo se několik 

výjimek, kdy došlo k nepokojům. Mezi nejznámější patří takzvané Watts Riots. Došlo k nim 

roku 1965, v Kalifornii v jihovýchodní části města Los Angeles. Nepokoje začaly tak, že 11. 

srpna 1965 Afroameričan Marquette Frye řídil pod vlivem se svým bratrem na místě 

spolujezdce. Následně je pronásledovala policie, která jim udělala před jejich domem test na 

alkohol. Marquette, řidič, byl viditelně pod vlivem, ale spolupracoval. Poté vyšla jeho matka 

z domu a začala svého syna slovně napadat. Jeho chování se hned změnilo a začal být vůči 

policistům velmi agresivní. Neví se, co přesně způsobilo jeho chování. Jeden z policistů ho 

chtěl zatknout, ale matka bratrů po policistovi skočila. Druhý chtěl Marquetta zpacifikovat, 

přičemž ho omylem trefil do hlavy, která mu začala krvácet.120 Sousedé, primárně 

Afroameričané, si toho všimli a následovně začali být velmi agresivní na policisty. Tato 

agresivita vyústila v jedny z největších nepokojů, jaké kdy Los Angeles zažilo. Během nich 

došlo ke 34 smrtím a přes tisíc lidí bylo zraněno.121 O dva roky později došlo k přes 150 

nepokojům po celých Spojených státech amerických. Stalo se tak v létě roku 1967 a tak se 

období daných nepokojů nazývá jako Long, hot summer of 1967 (v překladu Dlouhé, horké 

léto 1967). K nepokojům opět došlo z frustrace, která byla způsobena rasovou 

nespravedlností. Rasové nepokoje se dané léto odehrály například v Detroitu, Newarku či 

Portlandu.122 V Newarku byly nepokoje způsobeny tím, že šest policistů zbilo 

afroamerického taxikáře. Na místo následně musela dojet Národní Garda, aby uklidnila 

situaci, protože městské policejní složky na nepokoje nestačily.123 Zde lze vidět určitá 

paralela s protesty, které se stále dějí, kdy prezident Trump vyhrožoval hnutí, že povolá 

Národní Gardu.124 Atentát na Martina Luther Kinga, který se udál v prvních dnech dubna 

1968 odstartoval vlnu nepokojů, která trvala několik týdnů. Ty byly do roku 2020 

považovány za největší od Občanské války. Ve 36 státech došlo k rabování, střelbě či 

žhářství. 44 měst utrpělo majetkovou ztrátu ve výši nejméně 100 tisíc dolarů. Washington 

 
120 Darrell Dawsey, “To CHP Officer Who Sparked Riots, It Was Just Another Arrest,“ Los Angeles Times, 

srpen 19, 1990, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-08-19-me-2790-story.html. 
121James Queally, “Watts Riots: Traffic Stop Was The Spark That Ignited Days Of Destruction In LA," Los 

Angeles Times, červenec 29, 2015, https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-watts-riots-explainer-

20150715-htmlstory.html. 
122 Kelly Gonsalves, “The 'long, Hot Summer Of 1967',” The Week, srpen 2, 2020, 

https://theweek.com/captured/712838/long-hot-summer-1967. 
123 Thomas J. Surgue, “2020 is not 1968: To understand today’s protests, you must look further back,“ National 

Geographic, červen 11, 2020, https://www.nationalgeographic.com/history/2020/06/2020-not-1968/. 
124 Sarah Westwood a Ryan Browne, “Trump says he's ordering National Guard to begin process of 

withdrawing from Washington, DC,“ CNN, červen 7, 2020, https://edition.cnn.com/2020/06/07/politics/trump-

national-guard/index.html. 
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D.C. pocítil největší ztrátu, která byla 15 milionů dolarů. Během všech nepokojů, které se 

začaly dít po Kingově smrti, 43 lidí umřelo, 27 tisíc bylo zatčeno, jako reakce na tuto vlnu 

muselo být svoláno 58 tisíc členů Národní Gardy, kteří opět vypomáhali a v daných městech 

většinou zůstávali i po zklidnění situace ze strachu z dalších vln nepokojů.125 Všechny tyto 

nepokoje měly jediný důsledek a sice znatelnou finanční ztrátu pro daná města, potažmo 

stát. Důvod, proč k všem těmto nepokojům docházelo je stejný, frustrace, způsobená 

dlouhodobou rasovou diskriminací jak od policie, tak od zbytku americké společnosti. 

  Hnutí Black Lives Matter pořádá demonstrace, přičemž u několika z nich došlo k 

tomu, že se demonstrace přetransformovaly do nepokojů. K prvním z nich došlo po usmrcení 

Michaela Browna ve městě Ferguson. Nepokoje, spolu s demonstracemi, trvaly přerušovaně 

rok, od srpna 2014 do srpna 2015. Nejprve se demonstrace nesly v klidné náladě, po dvou 

dnech došlo ke konfliktům v radikálnější frakci demonstrantů s policií. Nedošlo zde k žádné 

smrti, nepočítáme-li Michaela Browna, zraněných bylo oficiálně 16, z toho 6 členu 

policejních složek a 10 demonstrujících.126 Policisté používali slzný plyn a vodní děla, oproti 

tomu demonstrující primárně kameny a vytvořené molotovy. Došlo i na rabování, zapalování 

aut, vandalizování veřejných objektů, a tak na místo musela přijet Národní Garda.127  

  K dalšímu velmi medializovanému protestu došlo v roce 2016 v Dallasu v Texasu. 

Téměř tisíc demonstrantů se sešlo na demonstraci. Po několika hodinách na místo 

demonstrace dorazil Afroameričan Micah Xavier Johnson. Johnson, pětadvacetiletý veterán, 

který sloužil v Afghánistánu, během Demonstrace zabil pět policistů pomocí své 

odstřelovací pušky. Následně proběhlo vyjednávání, při kterém Johnson nebyl ochotný se 

vzdát, a tak byl na něj poslán robot, který ho zabil. Během útoků měl na své profilové fotce 

na Facebooku svou fotku, kde má zatnutou vztyčenou pěst. Zatnutá, vztyčená pěst je symbol 

revoluce, ale také Černých Panterů, kteří, jak je zmíněno v předešlých kapitolách, byli 

zastánci držení zbraní, ozbrojené domobrany, kterou neváhali použít ani proti policejním 

složkám.128 Mimo to na svém profilu zveřejnil příspěvek, ve kterém bylo uvedeno, že je 

 
125 Peter B. Levy, "The Dream Deferred: The Assassination of Martin Luther King, Jr., and the Holy Week 

Uprisings of 1968," In Baltimore '68: Riots and Rebirth in an American City, editováno Elfenbein Jessica I., 

Hollowak Thomas L., a Nix Elizabeth M., (Temple University Press, 2011):  5-6, 

www.jstor.org/stable/j.ctt14bt6jv.6. 
126 “Michael Brown shooting: St. Louis police shoot knife-wielding man near Ferguson,“ CBC, srpen 20, 2014, 

https://www.cbc.ca/news/world/michael-brown-shooting-st-louis-police-shoot-knife-wielding-suspect-near-

ferguson-1.2740293. 
127 “Ferguson Unrest: From Shooting To Nationwide Protests,” BBC, 10 srpen 2015, 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-30193354. 
128 “Dallas shooting: Who was gunman Micah Xavier Johnson?,“ BBC, červenec 9, 2016, 
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nespokojen s aktuální situací Afroameričanů a policistů v zemi a že je připraven zabíjet 

bělochy.129 Byl to čin jedince, tudíž by se čin neměl asociovat s hnutím Black Lives Matter. 

Vůdci hnutí se zřekli jakékoli zodpovědnosti za čin. Tvrdili, že vedli nenásilný protest, který 

měl upozornit na přetrvávající policejní brutalitu a diskriminaci. Slova vůdců hnutí byla 

očekáváná, hnutí nenabádá, ani nepodporuje násilí, bojuje proti němu. To ale některé lidi 

neuklidnilo. Avšak tehdejší prezident Obama vyjádřil podporu hnutí, naopak například 

bývalý republikánský kongresman Walsh označil Black Lives Matter za teroristickou 

organizaci.130  

  Momentálně, v létě roku 2020, stále dochází k sérii protestů, které by se daly nazvat 

jako Demonstrace George Floyda. Trvají od konce května. Demonstrace se dějí jako reakce 

na smrt George Floyda. Hrstka těchto demonstrací se přeměnila na nepokoje, což kazilo 

reputaci hnutí jako takového. O tom že to byla opravdu malá část, vypovídají statistiky jisté 

americké neziskové organizace, která tvrdí, že od května do srpna roku 2020 se v souvislosti 

s Floydovou smrtí uskutečnilo přes 7 tisíc demonstrací, přičemž méně než 220 (7%) by se 

daly definovat jako nepokoje (rabování, cílený útok na majetek).131 Policejní zákrok proti 

Floydovi byl natočen na mobil a ihned se dostal mezi nejsledovanější příspěvky na 

Instagramu.132 Videozáznam ze zákroku se stal virální i mimo USA. Přes 300 protestů ve 

spojitosti s Black Lives Matter, Georgem Floydem, diskriminací a policejní brutalitou se od 

konce května uskutečnilo na celém světě, mimo USA.133 Stalo se tak například v Paříži, kde 

došlo k demonstraci, která nebyla schválená, přičemž policie zakročila tak, že použila slzný 

plyn. Dále došlo na demonstrace v Německu, Švédsku, Španělsku a dalších zemích.134 

Aktuální sílu a popularitu tohoto hnutí dokazuje i to, že jedna z těchto demonstrací se 

uskutečnila i v Praze.  Zúčastnilo se jí přes 300 lidí, končila minutou ticha za oběti spáchané 

 
129 “Dallas Sniper Profile: Micah Johnson Was Sent Home From Afghanistan," The Guardian, červenec 9, 

2016, https://www.theguardian.com/us-news/2016/jul/09/dallas-shooting-more-details-emerge-about-micah-

xavier-johnson. 
130 Aamer Madhani, “Black Lives Matter: Don't blame movement for Dallas police,“ USA Today, červenec 8, 

2016, https://eu.usatoday.com/story/news/2016/07/08/black-lives-matter-dont-blame-movement-dallas-

police-ambush/86866014/. 
131 Sanya Mansor, “93% of Black Lives Matter Protests Have Been Peaceful, New Report Finds,“ Time, září 

5, 2020, https://time.com/5886348/report-peaceful-protests/. 
132 Evan Hill, Ainara Tiefenthäler, Christiaan Triebert, Drew Jordan, Haley Willis a Robin Stein, “How George 

Floyd Was Killed in Police Custody,“ New York Times, naposledy změněno červenec 8, 2020, 
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CBS, květen 29, 2020, https://www.cbsnews.com/news/minneapolis-george-floyd-protests-mayor-jacob-frey-

peace/. 
134 Natalia Liubchenkova, “In pictures: Black Lives Matter protests taking on the world,“ Euronews, naposledy 

změněno červen 15, 2020, https://www.euronews.com/2020/06/15/in-pictures-black-lives-matter-protests-
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rasismem.135 Stejně jako v USA, většina jich byla nenásilná, ale objevilo se i několik případů 

nepokojů a rabování. Stalo se tak například 13. června 2020 v Curychu, kde 10 tisíc lidí 

pokojně demonstrovalo, přičemž poté se část demonstrantů odtrhla a započala útočit na 

policii pomocí kamenů. Nepokoje se objevily ve stejnou dobu v Paříži i v Londýně, kde bylo 

zatčeno 5 lidí kvůli útokům na policisty.136 Celkový počet nepokojů mimo USA není k 

dispozici, každopádně jich zcela jistě bylo méně než v USA.  

  Nepokoje jsou negativní stránkou každého hnutí, které mohou vážně poskvrnit celou 

image hnutí. Jsou způsobeny většinou menšími radikálnějšími frakcemi. Jsou i případy, kde 

tyto negativní věci provozují lidé, kteří nemají s hnutím nic společného a pouze provokují a 

ubližují tak naschvál danému hnutí. Nepokoje, které se odehrávaly během hnutí za občanská 

práva, byly krvavější, došlo v nich k více smrtím. Ty, co se odehrávají nyní, jsou méně 

násilnější. Největší důsledky nepokojů jsou pravděpodobně výše zmíněné finanční ztráty. 

Dalším negativním důsledkem nepokojů je špatná publicita pro hnutí, přestože v nějakých 

případech nepokoje zakládají jedinci, hnutí bude i tak spojováno s nepokoji. Je zde ale vidět 

určitý rozdíl v tom, kde se dané nepokoje dějí. Během výše zmíněných Watts Riots došlo ke 

smrtím, rabování a vandalizaci pouze ve čtvrti Watts. Naopak nyní, po smrti George Floyda, 

dochází k rabování i vandalizaci například v Beverly Hills v Los Angeles.137 Nepokoje a 

demonstrace, které se odehrávaly v šedesátých letech minulého století se většinou 

odehrávaly na předměstích měst, kde velká část Afroamerické populace sídlila. Nyní se 

demonstrace a nepokoje odehrávají i v centrech města. Roli zde může hrát i to, že 

společenské možnosti Afroameričanů se za padesát let změnili, tudíž větší procento nyní 

bydlí poblíž centra. Také zde může hrát roli i to, že nyní je demonstrující dav složený z více 

etnik a ras. Příslušníci těchto ras se liší nejen barvou kůže, ale i místy kde bydlí. V padesátých 

a šedesátých letech byly protestující složeni primárně z Afroameričanů.138 Nyní je tomu 

naopak, dle výzkumu, který se soustředil na protesty, které se odehrávaly v Los Angeles, 

New Yorku a Washingtonu D.C. během června 2020, bylo 54% všech protestujících 

 
135 iRozhlas, “Lidé v Praze protestovali proti rasismu v USA, připojili se k vlně solidarity s hnutím Black Lives 
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bělochů.139 Z těchto statistik lze vidět, že za hnutím stojí více etnik, že společnost se změnila 

a že více etnik po celém světě, chce bojovat s rasovou nespravedlností. 

3.5 Shrnutí 

 Protesty pořádané v padesátých a šedesátých letech minulého století byly svým 

způsobem více kreativnější, a přitom triviální. Bylo hodně omezení v různých formách, které 

bylo potřeba odstranit a nabízelo se mnoho způsobů, jak toho docílit (od pouhé jízdy 

autobusem po sezení v restauraci). Hnutí provozovalo klidné protesty v nádechu pasivní 

rezistence, cílilo na ukončení legislativních omezeních, která už dávno neměla existovat. 

Hnutí Black Lives Matter využívá také klidnou formu protestu, ale dalo by se říci že s tónem 

většího sebevědomí. To lze poznat už z názvu hnutí, které působí velmi hrdě. Lze také vidět, 

že hnutí Black Lives Matter se inspirovalo protesty z padesátých a šedesátých let, například 

sit-iny a často na hnutí na svých manifestacích upozorňuje. Porovnáme-li účast, tak hnutí 

Black Lives Matter vyhrává. Dle výzkumu z The New York Times se zúčastnilo protestů za 

každý týden v červnu 2020 průměrně 20 milionů lidí ve Spojených státech amerických. V 

Philadelphii 6. června 2020 protestovalo zhruba 80 000 lidí a v Chicagu 20 000 lidí. Počet 

protestujících u hnutí za občanská práva se pohyboval v desítkách či stovkách tisíců.140 Počet 

protestujících je v dnešní době oproti šedesátým a padesátým létům minulého století 

několikanásobně větší, z čehož vyplývá, že hnutí Black Lives Matter podporuje více lidí i 

více etnik, než podporovalo hnutí za občanská práva. Je pravda, že populace Spojených států 

se rozrostla, ovšem velkou roli hraje i nynější pandemická situace, která vyústila v největší 

nezaměstnanost v USA od velké hospodářské krize. Lidé jsou bez práce nebo pracují 

z domova, jsou méně rozptýlení, také by se dalo argumentovat, že nemusí do práce, a tak 

mají možnost jít protestovat.141 Porovnáme-li úspěchy hnutí, které vyplynuly z protestů, tak 

díky prosazení dvou zákonů, za které hnutí bojovalo, je úspěšnější hnutí za občanská práva. 

Black Lives Matter je zde znevýhodněno tím, že je aktivní, přičemž jejím největším 

přínosem je to, že šíří informace o tomto problému do celého světa. Black Lives Matter má 

 
139 Dana R. Fisher, “The diversity of the recent Black Lives Matter protests is a good sign for racial equity,“ 

Brookings, červenec 8, 2020, https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2020/07/08/the-diversity-of-the-

recent-black-lives-matter-protests-is-a-good-sign-for-racial-equity/. 
140 Larry Buchanan, Quoctrung Bui and Jugal K. Patel, “Black Lives Matter May Be the Largest Movement in 

U.S. History,“ The New York Times, červenec 3, 2020, 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html. 
141 Helier Cheung, “George Floyd death: Why US protests are so powerful this time,“ BBC, červen 8, 2020, 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52969905. 
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také možnost komunikace a organizace skrze mobilní telefony a sociální sítě, které umožňují 

hnutí rychleji růst ve všech smyslech a právě na toto téma se zaměří poslední kapitola této 

práce.  

4. Technologie a média – jejich role 

  Role médií je pro jakékoliv hnutí stěžejní. Bez médií a bez popularity a pozornosti, 

kterou jim média přinesou, hnutí nebude mít vliv. U obou těchto hnutí to nebylo výjimkou. 

V šedesátých a padesátých letech byla pro hnutí podpůrným médiem televize, která 

přenášela policejní brutalitu a diskriminaci do obývacích pokojů po celém světě. Televize 

zažila největší boom v padesátých a následně šedesátých letech, kdy v roce 1950 mělo 

pouhých 9% domácností televizi, přičemž o patnáct let později tak činilo přes 90% 

domácností v Americe (příloha č.5). Pro Black Lives Matter jsou to naopak primárně 

sociální sítě, kam různí lidé, kteří se nacházejí u místa činu nebo jsou hlavními aktéry daného 

případu, nahrají video či fotku z místa činu. Příspěvek se následovně začne sdílet a stane 

virálním někdy i pár hodin po nahrání. Další výhodou sociálních sítí, kterou televize 

neumožňuje, je komunikace a organizace.   

  Co se týče technologií, tak hnutí Black Lives Matter má daleko lepší podmínky, než 

mohlo mít hnutí za občanská práva. Možnost mít mobilní telefon s kamerou a možnost vše 

dokumentovat neexistovala před šedesáti lety. Mluvíme-li o technologiích je nutno zmínit i 

organizační možnosti obou hnutí. Zde to má opět lehčí Black Lives Matter, které mají 

k dispozici počítače, telefony. V šedesátých letech se hnutí organizovalo pomocí telefonních 

hovorů, letáků či dopisů (příloha č.6). Porovnáme-li všechny aspekty, dojdeme k tomu, že 

technologie jsou nyní lepší a flexibilnější, informace se přenáší rychleji, tudíž hnutí má větší 

možnosti, a i větší sílu díky technologiím a sociálním médiím. Díky tomu, že hnutí za 

občanská práva bylo aktivní v polovině minulého století, jejich technologie byly ve srovnání 

s dnešní dobou omezené. K dokumentaci jakéhokoliv druhu používalo primárně fotoaparáty 

i videokamery. Vzhledem k tomu, že k největšímu technologickému boomu v oblasti 

elektroniky došlo až v osmdesátých letech, bylo hnutí tímto faktorem znevýhodněné. 

Přenosné menší a finančně dostupné kamery se právě během osmdesátých let začaly ve 

velkém prodávat, což potvrzuje i fakt, že brutální policejní zákrok na Rodneyho Kinga v roce 

1992 byl zachycen náhodným svědkem na videokameru. V dalších dvou desetiletí došlo ke 

vzniku mobilních telefonů, které měly, respektive mají v sobě nainstalované kamery. 
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Dovolím si říci, že markantním rozdílem v technologiích mezi těmito hnutími je právě 

vynález mobilního telefonu. Primární účelem mobilního telefonu je komunikace. Díky tomu, 

že mobilní telefon je přenosný a člověk je dostupný prakticky kdykoliv, je něco, čím se 

demonstrující v šedesátých letech liší. V šedesátých letech jste museli doufat, že člověk, se 

kterým chcete komunikovat je buď doma nebo v práci. Nyní stačí mít uložené číslo a můžete 

zavolat druhému kdykoli. Dalším účelem mobilního telefonu je možnost dokumentace skrze 

kameru. Demonstrující si může během jediného stisku tlačítka, nyní displeje, vyfotit a během 

vteřiny uložit a následně to může rozeslat například skrze e-mail svým přátelům. Srovnáme-

li to s šedesátými léty, kdy demonstrující nosili fotoaparáty, u kterých trvalo několik hodin 

i dní, než se fotografie vyvolala, je časový rozdíl více než znatelný. V lednu roku 2009 došlo 

k střelbě od policisty na dvaadvacetiletého Afroameričana Oscara Granta, který na následky 

zemřel. Zákrok byl zachycen na mobilní telefon.142 Byl to jeden z prvních případů, kdy 

mobilní telefon posloužil jako jeden z největších faktorů ve vyšetřování. Od té doby byla 

podobná interakce mezi policisty a zatýkanými civilisty několikrát zdokumentována, načež 

se záznamy staly virálním – Eric Garner a ta nejaktuálnější interakce s Georgem Floydem. 

Technologie, primárně chytré mobilní telefony, v dnešní době hrají jednu z největších rolí, 

díky nepřetržité možnosti jak komunikace, tak dokumentace. Právě touto flexibilitou se 

technologie dnešní doby liší od technologie šedesátých let. Dalo by se tedy argumentovat, 

že tímto způsobem mohlo utéct například několik případů lynčování. Potenciální přítomnost 

technologií by následovně urychlila celý boj za občanská práva. 

Média v obou hnutích hrají více než klíčovou roli, protože každé hnutí díky médiím, 

které pomocí a skrze technologií, podávají o hnutí aktuální zprávy a informace, roste. 

Informují svět o dění a rozšiřují tak rozpětí hnutí do celého světa. K představení velké role 

médií u hnutí za občanská práva jsem vybral dvě, dle mého názoru, nejdůležitější události, 

kde přítomnosti médií měla velký dopad. Novináři a kameramani dokumentující byli 

pohonem, které hnutí potřebovalo. Tehdejší aktivista John Lewis po ukončení aktivity hnutí 

řekl, že hnutí za občanská práva by bez žurnalistů na místě bylo jako pták bez křídel.143 

  Pro hnutí za občanská práva byl televizní přenos a periodika stěžejní médium. Mezi 

prvními detailně pokrytými událostmi byla takzvaná Little Rock Nine Crisis v roce 1957. Po 

verdiktu v případu Brown v. školní rada Topeky mělo dojít k desegregaci ve školách, jak 

 
142 Keenan Norris. "Justice and Time: Before and after Oscar Grant," Boom: A Journal of California 2, no. 2 (2012): 

100-04, doi:10.1525/boom.2012.2.2.100. 
143 David Treadwell, “Journalists Discuss Coverage of Movement: Media Role in Civil Rights Era Reviewed,“ 

Los Angeles Times, duben 5, 1987, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1987-04-05-mn-380-story.html. 
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základních, středních tak vysokých. Dle zákona zde tedy mělo dojít k integraci. Na střední 

školu v Little Rocku, v Arkansasu se hlásilo několik afroamerických studentů. Bílé 

obyvatelstvo Little Rocku bylo proti integraci a hlásícím se studentům bylo následně 

odepřeno studium. Organizace NAACP se zastala hlásicích se studentů a pokusila se tento 

problém řešit soudně. Soud byl úspěšný a Afroameričanům tak bylo "povoleno" na škole 

studovat.144 Ze všech studentů se jich devět rozhodlo, že se na školu zapíší a nastoupí prvního 

září. Tehdejším guvernérem Arkansasu byl konzervativec Orval Faubus. Když se Faubus 

dozvěděl, že devět afroamerických studentů nastoupí na školu zavolal Národní gardu, která 

měla devíti studentům zabránit vchodu do objektu. 1. září spolu s Národní gardou před školu 

dorazil dav bílých rasistů.145 Studentům agresivní dav vyhrožoval zabitím, lynčováním.146 

(viz příloha č.7) Ke změně došlo až 25. září 1957, kdy prezident Eisenhower svolal federální 

armádu, která doprovázela studenty do školy do konce školního roku.147 Média celý proces 

denně zachycovala a přibližovala ho lidem na celém světě po dobu dvou let. Byl nepřetržitě 

zachycován audio-vizuální záznam.148 Pro obyčejného diváka byl z hlediska zajímavosti 

tento konflikt velmi atraktivní. Šlo o konflikt, kde mezi sebou stály dvě různé armády, kde 

federální měla mnohem větší pravomoc a bylo to první poslání federálních jednotek na Jih 

USA od Občanské války. Toto tedy Jižané mohli brát jako určitou revizi Občanské války, 

potažmo Rekonstrukci Jihu. Dále média zachytila vyhrožování a nadávání bělochů. Média 

zahrála klíčovou roli pro vývoj hnutí obecně. Zde totiž americký, evropský či asijský divák 

mohl vidět krutost bělochů mířenou na afroamerickou komunitu. Do určité míry média 

posloužila jako nástroj empatie. Další velkou roli média hrála během výše zmíněné "Krvavé 

neděle" sedmého března v roce 1965. Diváci mohli vidět, jak jsou bezmocní, nenásilní 

demonstranti, kteří jen vedli pochod z města Selma do města Montgomery, brutálně 

napadáni policisty, kteří mají obušky, slzný plyn a psy. Srovnáme-li to s novinami, kde se 

obrazy nehýbou, tak je televizní přenos pro sledujícího účinnější než fotografie. Na druhou 

stranu zmrazený obraz má vliv, který vyvolá větší emocionální dopad. Každopádně tyto 
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kruté záběry donutily lidi zamyslet se nad danou situací na Jihu, případně ji diskutovat. Jeden 

z raněných byl bývalý člen Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických a tehdejší 

aktivista, který nedávno zemřel, John Lewis. I sám King si byl vědom síly médií a po tomto 

incidentu v Montgomery řekl, že už bylo dost bití Afroameričanů v rozích, kde je nikdo 

nevidí, a tak je potřeba je donutit, aby to udělali před televizními kamerami.149 Vzhledem 

k již zmíněné tehdejší geopolitické situaci psala o této události i periodika východního bloku. 

V těchto periodikách lze vidět propagandistický nádech, který periodika spolu se státem 

využívala k šíření špatného mínění o „imperialistických nepřátelích“. Jedním z nich bylo i 

Rudé Právo, které uvádělo, že zákrok policistů byl surový, použilo i jiná záporná slova, 

například, že bilance policistů je otřesná. I když popis události může být podbarvený 

politickou ideologií, zde tisk konstatoval fakta.150 

  Hnutí Black Lives Matter využívá primárně sociální sítě, skrze ně hnutí vzniklo. 

Alicia Garza, jedna ze zakladatelek hnutí, dala 13. července 2013 příspěvek na Facebook, 

ve kterém bylo napsáno "Black Lives Matter". Následně Alicia Garza, Opal Tometi a 

Patrisse Cullors přišly s hashtagem #BlackLivesMatter.151 Hashtag se stal ihned velmi 

populární a hojně užívaný. Po smrti Georga Floyda se stal hashtag na Twitteru 

nejpoužívanější. 28. května, tři dny po Floydově úmrtí, byl hashtag použit 

#BlackLivesMattter 8 milionkrát. Celkově bylo od července roku 2013 do června 2020 

těchto hashtagů použito necelých 50 milionů.152  Využívání sociálních sítí jako určitou formu 

protestu je tedy poměrně nový styl. V červenci 2020 došlo na Instagramu k takzvanému 

#blackouttuesday. Lidé po celém světě zveřejnili na svém profilu na Instagram příspěvek ve 

formě kompletně černé fotky. Toto mělo symbolizovat určitou empatii a dát najevo primárně 

svou solidaritu a nespokojenost s diskriminací, rasismem a policejní brutalitou ve Spojených 

státech, potažmo na celém světě.153 Co se týče organizace protestů a komunikace, tak 

nejhojněji užívaným jsou sociální sítě. Organizace, spadající pod Black Lives Matter mohou 

založit například na Facebooku událost, která začne v daný den na daném místě. Zájemci se 
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vysloví, zda dorazí. Organizace tak mají přehled o přibližném počtu protestujících. 

Komunikace mezi protestujícími či organizátory pravděpodobně probíhá skrze sociální sítě 

– může to být skrz například Instagram, Facebook či Twitter. 

  Technologie hrají stěžejní roli. Díky mobilům, které v sobě mají zabudované kamery, 

mohou kolemjdoucí nahrávat daný incident. Něco podobného dělali Černí Panteři, kteří 

dokumentovali prostřednictvím fotografií a videozáznamů policejní brutalitu. Děkanka 

žurnalismu na Hampton University, B. DàVida Plummer, si myslí, že kdyby kolemjdoucí 

nezapnul kameru a nezačal nahrávat klečícího policistu na Floydově krku, policisté by za 

svůj čin ani nebyli potrestáni a nebylo to řešeno tak detailně, jako to je nyní.154 Díky 

mobilním telefonům a internetovému propojení je přítomnost kohokoliv na sociálních sítí 

téměř nepřetržitá. Jak je již zmíněno v předešlých kapitolách, tato flexibilita technologií 

umožňuje hnutí dokumentovat vše a kvalitně, což dává mnohem více lidem možnost zachytit 

něco, co by dříve zachyceno být nemohlo. 

  Publicita v médiích je pro obě hnutí velmi podstatná. Typ médií se ale liší. Televize 

je jedním z největších mediálních nástrojů u obou hnutí, noviny také, ale díky počítačům a 

chytrým telefonům je to nyní v daleko menším měřítku. Záběry brutálních zákroků policistů 

na demonstrující v Selmě roku 1965, které se objevily na televizních obrazovkách po celém 

světě, urychlily schválení zákonu Voting Rights Act. Hnutí Black Lives Matter naopak 

využívá nejvíce sociální sítě. Ty nabízejí rychlejší publikaci i komunikaci. Nyní stačí mít 

mobilní telefon s kamerou a připojení na internet či wi-fi a během několika vteřin je 

příspěvek zveřejněn na sociálních sítích, kde se lavinovitě šíří. Přesně tak se stalo v květnu 

roku 2020, kdy publikace záznamu zákroku na George Floyda vyústila ve vlnu největších 

protestů v historii Spojených států amerických. Rychlost šíření záznamu umožnila 

organizaci protestů v řádu několika dní. 
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Závěr 

Tato práce porovnala daná hnutí, jejich formu protestů, jejich úspěšnost a důsledky 

jejich činů. Hnutí za občanská práva bojovalo proti segregaci a za ukončení diskriminace ve 

veřejných prostorách. Toho chtělo docílit v čele s Martinem Lutherem Kingem nenásilnou 

cestou praktikováním takzvané občanské neposlušnosti. Příkladem takové činnosti je bojkot 

autobusové dopravy v Montgomery, kde Afroameričané nepoužívali autobusovou dopravu 

a dopravní podniky tak přicházely o profity z jízdenek. Dále používali sit-ins, kde 

protestující chodili do restaurací, které praktikovaly segregaci, kde svým sezením 

symbolicky protestovali. Významnými se dále staly dva pochody – na Washington a ze 

Selmy do Montgomery. Oba měly jiné konce, ale oba byly detailně pokryty v médiích. 

Obrovskou roli v jejich činech hrála Studená válka, která hnutí pomohla v tom, aby 

nezůstalo ignorováno, protože celý svět hleděl na USA jako na symbol demokracie. 

Přítomnost médií významně přispěla ke schválení Voting Rights Act v roce 1965, který 

zakazoval diskriminaci u voleb, tudíž zaručoval všem občanům volební právo. Vedle tohoto 

zákona je nejdůležitějším úspěchem tohoto hnutí Civil Rights Act, který byl schválen v roce 

1964 a zakazoval segregaci a diskriminaci na základě rasy, pohlaví či náboženství. Tyto dva 

zákony jsou největším úspěchem hnutí, jehož cílem bylo zrušení segregace. 

 Hnutí Black Lives Matter bojuje proti systematickému rasismu a policejní brutalitě. 

Po šedesátých letech došlo ke zrušení segregace, ale diskriminace přetrvala. Nejvíce to lze 

vidět na policejních složkách, které se vůči menšinám chovají více brutálně. Hnutí vzniklo 

v roce 2013 po verdiktu v případu Trayvona Martina. Následovaly další případy, kde bylo 

několik Afroameričanů zabito při zatýkání policisty. Tím posledním známým případem je 

George Floyd, který byl udušen na konci května 2020. Jeho smrt, zdokumentovaná pomocí 

mobilního telefonu, způsobila demonstrace a velkou vlnu nespokojenosti. Rozpětí těchto 

demonstrací je bezprecedentní. To i popularita hnutí, která je nyní na vrcholu. Co se týče 

forem protestů tak Black Lives Matter využívá především demonstrace a pochody. Jejich 

nejrozšířenější forma protestů je realizována pomocí sociálních sítí a chytrých telefonů, které 

umožňují rychlejší přenos informací. Hodnotit úspěchy hnutí je předčasné, neboť je stále 

aktivní. Zatím největším úspěchem hnutí je to, že se povědomí o tomto systematickém 
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rasismu, který se děje ve Spojených státech amerických, díky technologiím a médiím 

rozšířilo do celého světa. 

 Dle výše zmíněných argumentů je evidentní, že Afroameričané stále nemají 

postavení ve společnosti takové, jaké by mělo být. Hnutí za občanská práva svou silou 

přinesla obrovskou změnu v legislativě, kterou byl zákaz segregace, a tudíž zákaz 

diskriminace na základě rasy, náboženství či pohlaví. K rovnoprávnosti došlo tedy 

legislativně, ale diskriminace přetrvává. Navíc je frustrující skutečnost, že většina případů 

spojených s mezirasovým násilím páchaných na Afroameričanech pochází od zástupců 

policejních složek, symbolu státu, který by měl jít příkladem a měl být symbolem rovnosti 

a spravedlnosti. Proto je prosazování myšlenek hnutí Black Lives Matter potřebné i 

v současné době. 

Summary 

This bachelor thesis compared the movements, their form of protests, their success 

and the consequences of their actions. The Civil Rights Movement fought against 

segregation and for ending discrimination in public spaces. Led by Martin Luther King, the 

movement wanted to achieve this in a non-violent way by using so-called passive resistance. 

The movement practiced boycotts and sit-ins, where protesters went to restaurants that 

practiced segregation, where they symbolically protested by sitting. Two marches also 

became important - to Washington and from Selma to Montgomery. Both had different ends, 

but both were covered in detail in the media. The Cold War played a huge role in their 

actions, helping the movement not to be ignored because the whole world perceived the 

United States as a symbol of democracy. The presence of the media in the end greatly helped 

the passage of the Voting Rights Act in 1965. In addition to this law, the most important 

success of this movement is the Civil Rights Act, which was passed in 1964 and prohibited 

segregation and discrimination based on race, gender or religion. These two laws are the 

movement's greatest success. 

The Black Lives Matter movement fights against systematic racism and police 

brutality. Segregation was abolished in the 1960s, but the discrimination persisted. This can 

be seen most in the police forces, which are more brutal towards minorities. The movement 

was formed in 2013 after the verdict in the case of Trayvon Martin. Other cases followed, 

where several African Americans were killed while a police officer was arrested. The last 
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known case is the one with George Floyd, who was suffocated at the end of May 2020. His 

death, filmed on a mobile phone, caused demonstrations and a great wave of dissatisfaction. 

The scope of these demonstrations is unprecedented. This also includes the popularity of the 

movement, which is now at its peak. As for the forms of protests, The Black Lives Matter 

uses primarily normal demonstrations and marches. Their most widespread form of protest 

is carried out through social networks. We cannot talk about the success of the movement 

yet, it is still active, so far the biggest success of the movement is that the subconscious of 

this systematic racism, which is happening in the United States, has spread all over the world. 

From the arguments above, it can be seen that African Americans still do not have 

the position in society that they should have. The Civil Rights Movement brought about a 

huge change in legislation, which was a ban on segregation and therefore a ban on 

discrimination based on race, religion or gender. Equality has therefore taken place in 

legislation, but discrimination has persisted. Moreover, it is frustrating that the most cases 

of interracial violence committed on African Americans come from police forces, a symbol 

of a state that should lead by example and be a symbol of equality and justice. That is the 

reason why the existence of the Black Lives Matter movement is more necessary now than 

ever before. 
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