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Abstrakt

Diplomová práce „Desegregace amerického veřejného školství jako fenomén, který nevedl 

k integraci“ pojednává o procesu desegregace amerického veřejného školství (základního a 

středního), který odstartovalo v roce 1954 rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Brown v. 

Board of Education of Topeka. Autor v práci mapuje proměnu přístupu Nejvyššího soudu a 

federální vlády k dané problematice a předkládá další důvody, které v 90. letech 20. století 

byly příčinou nastartování procesu resegregace škol, a to i na americkém Jihu, který 

v minulosti transformoval svůj systém veřejného školství z totálně segregovaného na 

neintegrovanější v celých Spojených státech. Autor se snaží analýzou statistických dat 

prokázat, že ve Spojených státech dochází od 90. let 20. století k nárůstu podílu studentů 

z řad minorit, kteří jsou vzděláváni na segregovaných a vysoce segregovaných školách. 

Současně upozorňuje na minimální vůli zodpovědných úřadů se problematikou opětovné 

segregace na školách zabývat. Dochází tak k ignorování faktu, že integrované školství dokáže 

studenty lépe připravit na život v multikulturní společnosti, u studentů z řad minorit 

případně do určité míry zlepšit jejich studijní výsledky. Soudem nařízené desegregační plány

jsou navíc v poslední době ve velké míře rušeny a segregace jednotlivých rasových a 

etnických skupin je přičítána demografickým změnám v americké společnosti.         

Abstract

The diploma thesis called „Desegregation of US Public Schools as a Phenomenon which did 

not lead to Integration“ deals with the process of desegregation of American public schools 

(elementary schools and high schools), the beginning of which can be tracked to the 

Supreme Court’s ruling in Brown v. Board of Education of Topeka in 1954. Author aims to 

describe the interpretations´ evolution of the Supreme Court as well as the Federal 



government towards desegregation. The thesis presents reasons which led to the retreat of 

school desegregation and induced resegregation in the 1990s even in the Southern states, 

which, up to that moment, had successfully transformed their public schools from fully 

segregated to the most integrated in the United States. Statistical data were analyzed in 

order to prove rising rates of minority students who have been more increasingly educated 

in segregated and highly segregated public schools since 1990s. The paper draws attention 

to a lack of interest to deal with the matter of resegregation from the side of responsible 

offices. The fact that integrated classrooms can better prepare children for life in a 

multicultural society and even improve to some extend the academic achievement of African

American students has been omitted. Moreover, court ordered desegregation plans have 

recently been recalled and segregation of racial and ethnic groups has been blamed on 

demographical changes in American society.     
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1. Úvod

Školství patří v rozvinutých zemích mezi oblasti, kterým vlády přikládají prioritu. 

Uvědomují si totiž, že také na kvalitním a dostupném školství bude v budoucnu záviset 

schopnost jednotlivých států obstát ve stále ostřejší mezinárodní konkurenci. Kromě kvality a 

dostupnosti čelí ale rozvinuté státy v oblasti vzdělávání ještě další, neméně významné výzvě, 

která souvisí se schopností integrovat do společnosti jednotlivé rasové, etnické či 

národnostní menšiny. Školství je jednou z klíčových oblastí, ve kterých mohou státy efektivně 

bojovat proti fragmentaci společnosti, ke které může docházet v případě, že menšiny nejsou 

do společnosti integrovány.

Zkušenosti některých západoevropských států, zejména Francie či Německa, ukazují, že 

integrace rasových, národnostních či etnických menšin je dlouhotrvající a komplikovaný 

proces, který vyžaduje komplexní a dlouhodobou koncepci a současně nemůže fungovat bez 

existence široké společenské a politické podpory. Přitom právě schopnost dosáhnout 

integrovaného školství do značné míry předurčuje schopnost států dosáhnout integrace i 

v dalších oblastech společenského života.

Spojené státy jsou obecně považovány za stát imigrantů a bývají také často dávány za 

vzor v oblasti efektivní integrace imigrantů do společnosti. Integrace ale v pravém slova 

smyslu neznamená pouze začlenění národností, ras, či etnik do společnosti, ale přepokládá i 

jejich následnou vzájemnou interakci. Ve Spojených státech právě tento prvek ale selhává, 

zejména u populace Afroameričanů, kteří museli v minulosti čelit segregaci v takové míře, 

jako žádná jiná rasová či etnická skupina žijící na území Spojených států.

Spojené státy patří k zemím s nejvyšším hrubým domácím produktem na obyvatele. 

Mezi členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 33 

ekonomicky nejrozvinutějších států světa, vydává v přepočtu na jednoho studenta 

z veřejných rozpočtů více než Spojené státy pouze Lucembursko. Přestože Spojené státy 

vynaloží na jednoho studenta v průměru více1 než ostatní členské státy OECD, výsledky 

                                                          
1

V roce 2008 vydaly USA na vzdělání 7,6 procenta HDP, což činilo více než 1 bilion dolarů. Přitom například rok 
po schválení Zákona o občanských právech z roku 1964 vydaly Spojené státy na vzdělání jen 5,6 procenta HDP, 
což představovalo 40,5 miliardy dolarů.



2

mezinárodního srovnání schopností, dovedností a znalostí řadí americké žáky na úroveň žáků 

z Polska, Estonska či Norska, jejichž vlády utratí za jednoho studenta podstatně méně.2

Celkově se výdaje na veřejné školství ve Spojených státech rok od roku zvyšují, přesto v 

porovnání s ostatními státy Američané ve srovnávacích testech nedosahují odpovídajících 

výsledků, například už jen kvůli tomu, že federální vláda směřuje finanční zdroje na 

odstranění důsledků, které s sebou přináší segregované školy, nikoliv na odstranění příčin 

jejich vzniku.

Podstata vzdělávacího systému netkví pouze v objemu vynaložených prostředků či ve 

výsledcích mezinárodních srovnávacích zkoušek. Škola by totiž neměla plnit jen vzdělávací 

funkci, ale měla by být též institucí, které pomáhá žákům osvojit si morální hodnoty a 

současně institucí, která je do určité míry připravuje na budoucí život. Pokud hovoříme o 

školách ve státech s multikulturní společností, je žádoucí, aby školní prostředí odráželo 

rasové či etnické složení společnosti, vytvářelo přirozené vazby mezi jednotlivými rasami a 

etniky a utvářelo předpoklady pro úspěšné začlenění studentů do multikulturní společnosti. 

Před šesti lety si Američané připomněli padesátileté výročí rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Spojených států v případu Brown v. Board of Education of Topeka3, které bývá 

označováno za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí tohoto soudu ve 20. století. Jednoznačné 

a jednomyslné stanovisko soudu revidovalo do té doby platnou doktrínu „oddělení, ale sobě 

rovní“, která od roku 1896 po právní stránce ospravedlňovala princip zákonné segregace na 

základě rasové příslušnosti, a označilo systém oddělených škol z psychologického a 

sociálního hlediska za diskriminující vůči příslušníkům rasových menšin (tehdy pouze 

Afroameričanů4, později byl tento princip rozšířen5 i na obyvatele hispánského původu6).

                                                                                                                                                                                    
„Digest of Education Statistics 2009“, National Center for Education Statistics, 47, 
http://nces.ed.gov/pubs2010/2010013.pdf (staženo 5. 10. 2010).

2
„Lessons from PISA for the United States, Strong Performers and Successful Reformers in Education“, OECD, 

27, http://www.oecd.org/dataoecd/32/50/46623978.pdf (staženo 12.12.2010).

3
Ve skutečnosti se jednalo o rozhodnutí ve čtyřech současně projednávaných případech, pro které se vžilo 

obecné označení podle jednoho z případů – Brown v. Board of Education of Topeka, případně Brown.

4
Autor používá v práci ustáleného výrazu Afroameričan k označení občanů Spojených států, kteří mají africký 

původ. V literatuře, ze které tato práce vychází, jsou ale tito občané nazýváni též jako černoši (Negro či Black). 
Termín Negro (překládaný do češtiny též hanlivě jako negr) ale dnes vyvolává spíše negativní konotace, 
dokazuje to i vlna kritiky, která se z různých částí Spojených států snesla na federální vládu v souvislosti s tím, že 



3

Ačkoli v případu Brown byla za neústavní prohlášena pouze segregace v oblasti 

amerického veřejného školství, panuje obecná shoda, že toto rozhodnutí představovalo 

určitý spouštěcí mechanismus pro snahy o dalekosáhlejší změny v americké společnosti, 

vedoucí k uznání práv menšin, a to nejen v oblasti rasového zrovnoprávnění, které dosáhly 

svého vrcholu v průběhu 60. let 20. století.

Díky soudním desegregačním nařízením a soudnímu dohledu nad desegregačními plány 

jednotlivých školních obvodů se podařilo z amerického právního systému odstranit segregaci 

umožněnou zákonem (tzv. de iure segregaci). Přestože veřejné školy jsou dnes formálně 

desegregované, ve skutečnosti dochází k jejich opětovné segregaci a americké veřejné 

školství se tak vzdaluje ideálu integrovaného školství, který by odrážel současné rasové a 

etnické složení americké společnosti. 

                                                                                                                                                                                    
ve sčítání lidu v roce 2010 se tento termín objevil vedle běžně používaných Black a African American. Mnohým 
Afroameričanům totiž připomněl dobu, kdy je většinová společnost segregovala a používala k jejich označení 
právě tento termín. Federální vláda ovšem argumentovala tím, že někteří staří Afroameričané se stále považují 
za černochy (Negros) a proto, aby i ti lidé byli řádně sečteni, bylo nutné tento výraz na sčítacích formulářích 
uvést. V citacích se také objevuje výraz colored (barevný), který byl pro označení Afroameričanů používaný 
přibližně do poloviny 20. století. Dnes je tento výraz společně s výrazem Negro považován za politicky 
nekorektní.

Katie McFadden, Larry McShane, „Use of word Negro on 2010 census forms raises memories of Jim Crow“, 
NYDailyNews, 6. ledna 2010, http://articles.nydailynews.com/2010-01-06/news/17944290_1_census-form-
census-bureau-older-blacks (staženo 9. 9. 2010).

5
V 1973 rozhodl Nejvyšší soud v případu Keyes v. School District No. 1, že diskriminace obyvatel hispánského 

původu v oblasti vzdělání se podobá diskriminaci Afroameričanů ve státech amerického Jihu a zároveň 
studentům hispánského původu přiznal právo obracet se na školní obvody a požadovat nápravu újmy, která jim 
byla způsobena v důsledku segregace a diskriminace.

Charles Boger a Gary Orfield, eds., School Segregation: Must the South turn back? (North Carolina: The 
University of North Carolina Press, 2005), 15.

6
Autor používá výraz Hispánec (Hispanic) či obyvatel hispánského původu pro označení obyvatel, kteří 

pocházejí ze zemí amerického kontinentu včetně přilehlých ostrovů, které se nacházejí na jih od Spojených 
států. Výraz Hispanic se začal ve Spojených státech masově používat v 70. letech 20. století a od roku 1980 se 
používá i ve formulářích pro sčítání lidu. Výraz Hispánec původně odkazoval na obyvatele Španělska a později 
byla jeho definice rozšířena i na obyvatele španělských kolonií v jižní a střední Americe. Kdežto v literatuře též 
používaný výraz Latino, odkazuje na obyvatele, kteří pocházejí ze zemí latinské Ameriky, nezahrnuje tak 
obyvatele Iberského poloostrova. Nicméně praxe amerického statistického úřadu (U.S. Census Bureau), který 
mezi termíny Hispanic a Latino, při sčítání obyvatel nerozlišuje, ukazuje, že tyto dva termíny jsou ve Spojených 
státech často zaměňovány.   
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1.1. Cíl práce

Cílem této práce je prokázat, že desegregace veřejného školství ve Spojených státech 

sice přispěla k odstranění nerovného přístupu ke vzdělání, ve smyslu zrušení zákonných 

opatření, která měla za cíl segregovat část studentů na základě jejich rasy v oddělených 

školách, ve svém důsledku ale nevedla k integraci amerického školství a eliminaci takových 

škol, které navštěvují výhradně nebo téměř výhradně příslušníci rasových či etnických 

menšin. Tato práce by naopak měla prokázat, že od konce studené války dochází v oblasti 

veřejného školství k procesu opětovné segregace neboli resegregace, kdy příslušníci 

rasových a etnických menšin navštěvují stále častěji a ve větší míře školy, jejichž žáky jsou 

výhradně příslušníci menšin.  

Na základě analýzy dostupných statistických údajů budou představeny dlouhodobější 

trendy v oblasti veřejného školství z hlediska vývoje počtu studentů a míry segregace 

jednotlivých rasových skupin na amerických veřejných školách. Stav, kdy od 90. let 20. století 

dochází v oblasti veřejného školství k nárůstu míry segregace jednotlivých rasových a 

etnických skupin, má několik příčin a to jak politických, právních, tak i demografických či 

společenských. Součástí práce je proto analýza vývoje v oblasti politiky federální vlády, 

proměny názorů Nejvyššího soudu a společenského klimatu v otázce desegregace a 

integrace veřejného školství.

Ačkoli práce upozorňuje na resegregaci veřejných škol, ke které dochází v posledních

dvou dekádách, pro účely interpretace příčin tohoto jevu je však nutné se vrátit hlouběji do 

historie a popsat vývoj v oblasti desegregace veřejného školství od jeho počátku, za který je 

pro účely této práce považováno rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1954 ve čtyřech 

současně projednávaných případech, které jsou obecně označovány jako případ Brown I.

Práce se tedy věnuje období od roku 1954 do roku 2007. Omezení rokem 2007 je dáno 

rozhodnutím Nejvyššího soudu v případu Parents Involved in Community Schools v. Seattle 

Schools District No. 1, které bývá považováno za pokračování názorové proměny a ústupu 

Nejvyššího soudu v otázce prosazování  desegregace a integrace veřejného školství, jež je 

patrný zejména od začátku 90. let 20. století.

Přestože se rasové a etnické složení americké společnosti za více než padesát let od 

rozhodnutí v případu Brown I zásadně změnilo, tato práce se věnuje zvolenému tématu 
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primárně v souvislosti s rasovou menšinou Afroameričanů, v jejíž prospěch rozhodli soudci 

v případu Brown, a která je tak s procesem desegregace spjata od samotného počátku. Lze 

na ní tudíž doložit dlouhodobý vývoj v oblasti desegregace, případně opětovné segregace 

veřejného školství. Tento vývoj bude v práci samozřejmě zasazen do kontextu 

demografických změn ve společnosti, které mnohé z aspektů vývoje v oblasti desegregace 

významně ovlivnily. 

Práce se zaměřuje na americké veřejné školství nižšího stupně, které zahrnuje základní 

a střední školy. Ve statistikách jsou tyto školy vymezeny věkovou skupinou 5 až 17 let. 

Problematikou škol vyššího stupně, tedy univerzit a vysokých škol se tato práce nezabývá, 

protože proces desegregace vysokých škol se řídil odlišnými právními nařízeními.7,8

1.2. Analýza pramenů a literatury

Problematice rostoucí segregace minorit na amerických veřejných školách a s tím 

spojených negativních jevů se v poslední době věnuje řada prací. Systematicky tuto oblast 

monitoruje projekt The Civil Rights Project, který vznikl v roce 1996 při Harvard University. 

V roce 2007 se přesunul pod křídla University of California (UCLA). The Civil Rights Project 

patří mezi přední americké organizace zabývající se výzkumem v oblasti občanských práv. 

Tato publikovala již více než 15 knih a 400 studií, mezi nimiž figuruje několik desítek prací 

věnujících se tématu resegregace a občanských práv v oblasti školství.

Gary Orfield, zakladatel The Civil Rights Project, dlouhodobě upozorňuje na neustále 

rostoucí počet minoritních studentů, kteří především od začátku 90. Let 20. století navštěvují 

                                                          
7

V případě vysokého školství je navíc aplikována tzv. afirmativní akce (affirmative action), která byla přijata 
jako nástroj k podpoření přístupu Afroameričanů k vyššímu vzdělání a získání lepšího uplatnění na trhu práce. 
Bývá často považována za dočasnou pozitivní diskriminaci, která má napravit oficiální historickou diskriminaci 
Afroameričanů v americké společnosti. Afirmativní akce v oblasti vysokého školství má podpořit rasovou 
studentů na univerzitách, která by měla být společenským zájmem tak, aby reflektovala aktuální rasové a 
etnické složení společnosti.

8
První soudní rozhodnutí, která vysokým školám nařizovala přijmout žáky z řad Afroameričanů, se objevují už 

ve 30. letech 20. století, nicméně tehdy se jednalo pouze o přijímání jednotlivců, nikoliv otevření všech 
univerzit Afroameričanům. K tomu došlo paradoxně až téměř 20 let po rozhodnutí v případu Brown I, kdy 
federální odvolací soud v roce 1973 v případu Adams v. Richardson rozhodl, že státy musí zrušit duální systém 
vysokého školství, který do té doby stále vycházel z principu „oddělení, ale sobě rovní“.

„Adams v. Richardson, 480 F. 2d 1159“, (1973), 
http://scholar.google.com/scholar_case?case=17832830945894283405&hl=en&as_sdt=2&as_vis=1&oi=schola
rr (staženo 12.7.2010)
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segregované školy. Knihu s názvem Dismantling Desegregation: The Quiet Reversal of Brown 

v. Board of Education, vydanou v roce 1996, na které pracoval společně se Susan E. Eaton 

můžeme považovat za opravdu komplexní studii procesu desegregace amerických veřejných 

škol. Autoři předkládají kompletní obraz proměny postoje Nejvyššího soudu v otázce 

desegregace prostřednictvím analýzy jednotlivých soudních rozhodnutí a současně na 

konkrétních příkladech dokládají, jaký měla tato proměna v přístupu k otázce desegregace 

vliv na proces její implementace. Zabývají se ale i politickými aspekty procesu desegregace a 

koncepcemi federální vlády, která své úsilí o desegregaci, ale zejména pak o integraci, 

postupně utlumovala.

Studie, které o veřejném školství v průběhu let v rámci The Civil Rights Project vznikly, 

často vycházejí z analýzy statistik, zveřejňovaných federálním ministerstvem školství v rámci 

Národního centra pro statistiky v oblasti vzdělání (National Center for Education Statistics, 

NCES). Statistické ročenky obsahují obrovské množství dat, jejichž porovnáním lze vysledovat 

dlouhodobější trendy v oblasti segregace minorit na amerických veřejných školách. 

K dispozici jsou mimo jiné údaje o počtech žáků, jejich úspěšnosti při skládání 

standardizovaných srovnávacích testů, socioekonomická data, stejně tak jako například 

údaje o počtech učitelů. Většina statistik zohledňuje příslušnost žáků k rasové či etnické 

skupině a proto je možné porovnáním zveřejňovaných dat dojít k trendům v oblasti podílu 

rasových a etnických menšin na jednotlivých školách. 

Nevýhodou těchto statistik je absence některých údajů o počtech studentů na 

jednotlivých typech škol, zejména v období padesátých a šedesátých let, kdy tyto údaje buď 

úplně chybí, nebo se jedná pouze o odhady. Kromě toho se v průběhu času mění i 

metodologie a tudíž dochází k celkovému zkreslení výsledných trendů. 

Problémem není jen samotná nekonzistence dat, ale i měnící se definice obyvatel 

hispánského původu, která ovlivňuje statistiky ostatních ras a etnických skupin. Obyvatelé 

hispánského původu totiž byli až do přelomu tisíciletí v některých statistikách započítáváni 

pod bílé Američany a současně i pod Afroameričany. Statistické ročenky Národního centra 

pro statistiky v oblasti vzdělání například u statistik, týkajících se počtu obyvatel, žijících pod 

hranicí chudoby9, započítávají obyvatele hispánského původu do roku 2001 jak mezi bílé 

                                                          
9

„Digest of Education Statistics“, NCES, 41
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Američany, tak mezi Afroameričany. Od roku 2002 se už obyvatelé hispánského původu do 

statistik bílých Američanů sice nezahrnují, v případě Afroameričanů ale k započítávání 

Hispánců stále dochází. 

Ačkoli tato skutečnost není na první pohled pro tuto práci limitující, protože se 

primárně zabývá procesem desegregace a integrace mezi bílými Američany a Afroameričany, 

je nutné ji zmínit už jen z toho důvodu, že se jedná o metodologický problém, který bohužel 

do určité míry ovlivňuje i statistiky ostatních rasových a etnických skupin.

Pro účely práce byly použity další primární prameny, zejména statistiky zpracované 

Národním centrem pro statistiku v oblasti vzdělání, například statistické údaje největších 

školních obvodech ve Spojených státech (Characteristics of the 100 Largest Public 

Elementary and Secondary School Districts in the United States) či dokumenty týkající se 

výdajů jednotlivých školních obvodů. Analyzovány byly též rozsudky Nejvyššího soudu nebo 

průzkumy veřejného mínění.

Vývoj v oblasti desegregace amerického veřejného školství monitoruje také Charles T. 

Clotfelter v knize After Brown: The Rise and Retreat of School Desegregation. Clotfelter, 

vystudovaný ekonom, na rozdíl od Orfielda pouze neinterpretuje data, ale snaží se jejich 

další analýzou prokázat některé trendy v oblasti desegregace. Clotfelter ale ve své publikaci 

často používá statistické metody, které nemusí být pro každého čtenáře srozumitelné.  

Za povšimnutí stojí také sborník s názvem School Resegregation: Must the South Turn 

Back, který editovali Gary Orfield a John Charles Boger. Zabývá se různými aspekty 

desegregace veřejného školství, snaží se upozornit na postupnou resegregaci veřejných škol 

a zamýšlí se nad tím, jak by v budoucnu mohla vypadat opatření k dosažení integrace 

v oblasti veřejného školství. Autoři jednotlivých studií se přitom zaměřují hlavně na oblast 

amerického Jihu.

Pro danou problematiku je zajímavý též sborník, který společně sestavili Brian J. 

Daugherity, historik působící na Virginia Commonwealth University, a Charles C. Bolton, 

vedoucí katedry historie na University of North Carolina at Greensboro. Sborník s názvem 

With All Deliberate Speed: Implementing Brown. V. Board of Education se odlišuje od 

podobně zaměřených sborníků či monografií. Většina autorů se totiž zaměřuje výhradně na 
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státy amerického Jihu a dokonce i odpor k desegregaci veřejného školství bývá nejčastěji 

spojován právě s těmito státy. Daugherity a Bolton neomezují sborník jen na jižanské státy, 

ale zahrnují do sborníku i eseje týkající se států Delaware, Wisconsin a India, které rozhodně 

nepatří mezi jižanské státy, ale jejichž vlády, stejně tak jako občané, nebyli obecně 

desegregační implementaci nakloněni.

Právními aspekty desegregace a analýzou rozhodnutí Nejvyššího soudu se zabývá David 

J. Armor v knize Forced Justice. Mapuje nejen samotný názorový vývoj Nejvyššího soudu, ale 

věnuje se také rozhodnutím federálních soudů, které musely názor Nejvyššího soudu 

zohledňovat ve svých rozsudcích. Nevýhodou knihy je skutečnost, že byla vydaná v roce 1995 

a tudíž závěry v ní zveřejněné, nereflektují nedávná rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se 

dobrovolných desegregačních plánů.

Jestliže většina zmiňovaných knih se staví k desegregaci amerického veřejného školství 

pozitivně a snaží se upozorňovat na skutečnost, že v posledních dvaceti letech roste podíl 

minoritních studentů, kteří studují na segregovaných školách, existují i autoři, kteří 

desegregaci škol nepodporují. Patří mezi ně například Derrick Bell, který se v knize Silent 

Covenants: Brown v. Board of Education and Unfulfilled hopes for racial reform, snaží 

podpořit svou tezi, že rozhodnutí v případu Brown nebylo správné, protože vedlo zbytečně 

k polarizaci společnosti. Podle Bella měl Nejvyšší soud ponechat v platnosti doktrínu 

„oddělení, ale sobě rovní“ a trvat na spravedlivém rozdělení finančních prostředků mezi bílé 

Američany a Afroameričany. Pokud by Nejvyšší soud takto rozhodl, vedlo by to podle Bella 

k tomu, že Afroameričané by dostali vzdělání, které potřebují a které si zaslouží.

Z časopiseckých článků je třeba vyzdvihnout text Race at the Pivot Point: The Future of 

Race-Based Policies to Remedy De Jure Segregation after Parents Involved in Community 

Schools, který se snaží konfrontovat rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Parents Involved 

in Comunity schools v. Seattle School District No. 1. s předchozími rozhodnutími, a zjistit tak, 

jaké mají školní obvody teoreticky možnosti v případě, že chtějí dobrovolně implementovat 

desegregační plány a tím přispět k větší integraci.
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2. Úvod do problematiky

Problematika resegregace, neboli opětovné segregace, amerických veřejných škol je 

komplexním jevem, který nemá nutně jen jednu dominantní příčinu. Je proto třeba pojmenovat 

všechny hlavní faktory, které se na resegregaci veřejného školství mohou podílet. Dříve než se však 

pustíme do samotné analýzy jednotlivých příčin, je třeba si vymezit rozdíl mezi pojmy: desegregace a 

integrace, de iure a de fakto segregace. V této kapitole bude také vysvětlen princip fungování 

amerického systému veřejných základních a středních škol ve Spojených státech.

2.1. Desegregace versus integrace

V anglickém jazyce bývají pojmy integrace a desegregace často zaměňovány, přestože 

ve skutečnosti mají odlišný význam. Jestliže za desegregaci lze považovat proces vedoucí 

k ukončení reálného, tedy jak právního, tak i faktického rozdělení společnosti na základě 

jednotlivých rasových či etnických skupin, potom integrace jde ve svém snažení ještě dále. 

Jejím cílem je vytvoření rovných příležitosti pro všechny bez ohledu na příslušnost k určité 

rasové či etnické skupině tak, aby bylo dosaženo interakce mezi jednotlivými skupinami a 

docházelo ke vzniku sociálních vazeb a postupnému prolnutí rasových a etnických skupin do 

jednoho celku, čímž vzniká určitá kulturní homogenita.

Pojem desegregace se často objevuje v souvislosti s právními aspekty, kdežto integrace 

je spojována spíše se sociálně-kulturní oblastí. Morris J. MacGregor, Jr. definoval v roce 1980 

proces desegregace takto: „Desegregaci mnoho historiků považuje za přímou akci proti 

segregaci. Je za ni tedy možné označit proces odstraňování zákonných bariér, které 

černochům znemožňují rovnoprávné zacházení tak, jak je garantováno americkou 

ústavou.“10

Integrace naproti tomu usiluje o nahodilou distribuci menšin ve společnosti tak, aby 

nevznikaly autonomní ostrůvky jednotlivých rasových či etnických menšin oddělených od 

                                                          
10 Morris J. MacGregor, „Integration of Armed Forces 1940 – 1965“, Center of Military History, U.S. Army, 1985, 
x, http://www.history.army.mil/books/integration/IAF-FM.htm (staženo 5. 10. 2010).
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většinové společnosti. MacGregor dále tvrdí, že “k dosažení cílů integrace společnosti je 

nutné klást důraz na rasovou rovnováhu v oblasti zaměstnání, vzdělání a bydlení.“11

Podle Martina Luthera Kinga desegregace pouze odstraňuje právní a sociální omezení. 

Naproti tomu integrace je podle něj pozitivní přijetí desegregace, které umožňuje 

Afroameričanům podílet se na veškerých lidských a společenských aktivitách.12

Přestože americké veřejné školy jsou dnes formálně desegregované, není možné je 

označit za integrované v tom smyslu, že by složení studentů na jednotlivých školách odráželo 

současné rasové a etnické složení americké společnosti.

Integrace rasových a etnických menšin v oblasti školství je přitom důležitá, protože 

škola reprezentuje prostředí, ve kterém mají žáci možnost přijít do kontaktu s ostatními 

rasami a etniky, a kde by mělo docházet k vytváření přirozených vazeb a vzájemnému 

porozumění mezi příslušníky jednotlivých ras a etnik. Integrovaná škola má lepší předpoklady 

připravit žáka na život v multikulturní společnosti než škola, která je vysoce segregovaná. 

Integrované školy mají vliv nejen na psychologický a sociální vývoj, ale do určité míry i 

na úroveň dosaženého vzdělání Afroameričanů. Studenti na desegregovaných školách si mezi 

sebou vytvářejí vazby, které mohou v budoucnu využít při hledání pracovního uplatnění. 

Integrované školy mohou také přispět k odstranění hluboko zakořeněných předsudků vůči 

ostatním rasám a etnikům, čímž zvyšují schopnost jednotlivých rasových a etnických skupin 

společně efektivně spolupracovat a žít v rasově integrovaných částech měst.13   

Výsledky srovnávacích testů též naznačují, že integrované školy mají určitý pozitivní vliv 

na průměrný počet dosažených bodů v testech u Afroameričanů, kteří mají tradičně horší 

výsledky ve srovnávacích testech než bílí Američané. V testech z matematiky v osmé třídě 

                                                          
11 Morris J. MacGregor, „Integration of Armed Forces 1940 – 1965“, x.

12
Erica Frankenberg, Chungmei Lee a Gary Orfield, „A Multiracial Society with Segregated Schools: Are We 

Losing the Dream?”, Civil Rights Project (Cambridge: Harvard University, 2003), 10, 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED472347.pdf (staženo 11.10.2010).

13 M. P. Dawkins a J. H. Braddock, „The Continuing Significance of Desegregation: School Racial Composition 
and African American Inclusion in American Society“, Journal of Negro Education 63, č. 3 (léto 1999), 395.

A.S. Wells, R. L. Crain, „Perpetuation Theory and the Long-Term Effects of School Desegregation“, Review of 
Educational Research 64, č. 4 (zima 1994), 535.
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mají Afroameričané ze segregovaných škol v průměru o pět bodů horší výsledky než 

Afroameričané navštěvující integrované školy. U testů ze čtení dosahuje rozdíl pouze dvou 

bodů.14 Pokud se však podíváme na konkrétní výsledky z jednotlivých států, zjistíme, že

rozdíly ve výsledcích na segregovaných a integrovaných školách jsou významné.

Tuto skutečnost dobře ilustruje následující graf, který porovnává průměrnou výši 

dosahovaných bodů ve srovnávacích testech z matematiky v osmé třídě ve vybraných 

státech. Z grafu je zřejmé, že Afroameričané, kteří navštěvují školy, ve kterých je pouze 20 

procent Afroameričanů, dosahují v průměru vyšších výsledků než Afroameričané, kteří 

navštěvují školy, kde Afroameričané tvoří 80 procent. Například v Severní a Jižní Karolíně, 

Marylandu a Kalifornii dosahují rozdíly deseti až třinácti bodů.15

Graf 1: Průměrně dosahované výsledky ve srovnávacím testu z matematiky v osmé třídě u 
afroamerických studentů ve vybraných státech dle podílu Afroameričanů na škole (2003).

Zdroj:  „The Benefits of Racial and Ethnic Diversity in Elementary and Secondary Education“, USCCR, 36.

                                                          
14

„The Benefits of Racial and Ethnic Diversity in Elementary and Secondary Education“, U.S. Commission on 
Civil Rights (listopad 2006), 41, http://www.usccr.gov/pubs/112806diversity.pdf (staženo 7.11.2010).

15
„The Benefits of Racial and Ethnic Diversity in Elementary and Secondary Education“, USCCR, 36. 
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Skutečnost, že rasové složení školy má prokazatelný vliv na výsledky testů 

Afroameričanů, prokázala například i studie, která se zabývala úspěšností studentů při 

skládání státních standardizovaných testů v základním a středním školství na Floridě (Florida 

Comprehensive Assessment Test). Autoři studie zjistili výrazné rozdíly v úspěšnosti studentů 

při skládání těchto zkoušek v závislosti na rasovém složení školy s tím, že integrované školy 

vykazovaly lepší výsledky než školy segregované.16

2.2. Struktura veřejného školství

Americký školský systém se sestává z předškolní péče, základního, středního a 

vysokého školství. Podobně jako v České republice je školní docházka ve Spojených státech 

povinná, její délka se ale v jednotlivých státech liší. Například v Alabamě je povinná školní 

docházka do 16 let věku, v Kalifornii ale až do 18 let.17 Povinnou školní docházku lze přitom 

absolvovat na veřejných nebo soukromých školách, případně prostřednictvím programu 

domácího vzdělávání.18 Tato práce se věnuje zejména desegregaci a integraci veřejných 

základních a středních škol, které jsou označovány jednotně jako K-12 školy, podle součtu 

ročníků nutných k absolvování základní a střední školy. Veřejné školy jsou provozovány 

školními obvody, což jsou nezávislé instituce podléhající kontrole státních a lokálních úřadů. 

Počet školních obvodů přitom za poslední půlstoletí výrazně poklesl. Jestliže v roce 1952 bylo 

                                                          
16

Kathryn Borman et.al., „Accountability in Postdesegregation Era: The Continuing Significance of Racial 
Segregation in Floridas Schools”, American Educational Research Journal 41, č. 3 (podzim 2004), 605-631.

17
„The Condition of Education“, National Center for Education Statistics, 2008,

http://nces.ed.gov/programs/digest/d08/tables/dt08_165.asp (staženo 2.4.2011).

18
Na veřejných K-12 školách vzrostl počet studentů od roku 1980 z necelých 41 milionů na více než 49 milionů. 

Počet studentů na soukromých školách vzrostl ve stejném období jen mírně a to o necelých 600 tisíc studentů. 
V roce 2007 tak na soukromých školách studovalo téměř 6 milionů studentů. Z uvedených údajů vyplývá, že 
podíl studentů vzdělávaných na veřejných školách v letech 1980 až 2007 vzrost z 88 na 89 procent, naopak 
podíl studentů vzdělávaných na soukromých školách poklesl z 12 na 11 procent. 
Ve skutečnosti je ale nutné k těmto údajům přistupovat opatrně, protože zahrnují všechny veřejné školy, ale 
nikoliv všechny soukromé školy. (ve statistikách jsou údaje za soukromé školy obecně označovány jako údaje 
z většiny soukromých škol). Situaci navíc komplikuje skutečnost, že v posledních letech došlo k razantnímu 
nárůstu počtu dětí, které jsou vzdělávány rodiči doma. Počet takových studentů vzrost od roku 1999 do roku 
2007 z 850 tisíc na 1,5 milionu. V roce 2007 tak 2,9 procent všech studentů základních a středních škol ve 
Spojených státech bylo vzděláváno doma. 

„Participation in Education“, National Center for Education Statistics (2008), 
http://nces.ed.gov/programs/coe/2009/section1/table-hsc-1.asp (staženo 2.4.2011).
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na území Spojených států evidováno 67 355 školních obvodů, v roce 2007 jejich počet 

poklesl na 13 924.19

Veřejné školy jsou financovány z více zdrojů. Na jejich financování se podílejí lokální a 

státní vlády, ale i federální vláda. Federální rozpočet se na celkových příjmech školních 

obvodů podílí v průměru okolo 9 procent. Nejvíce přispívají na veřejné školy ze svých 

rozpočtů vlády jednotlivých států (v průměru téměř 50 procent příjmů veřejných škol 

pochází ze státních rozpočtů). Zbytek připadá na lokální zdroje. Tento podíl se ale 

v jednotlivých školních obvodech podstatně liší, například v závislosti na tom, kolik škol 

v daném školním obvodu je oprávněno čerpat dodatečné zdroje z federálních programů,

například na podporu dětí z chudých rodin. Stejně tak se v jednotlivých školních obvodech 

celkem výrazně liší průměrné výdaje na vzdělávání jednoho studenta.20

Graf 2: Struktura financování veřejných škol, 1970-2008.

                                                          
19

„Government Organization“, U.S 2002 Census of Governments 1, č. 1, U.S. Census Bureau (prosinec 2002), 4, 
http://www.census.gov/prod/2003pubs/gc021x1.pdf (staženo 4.3.2011). 

„Digest of Education Statistics, 2009“, National Center for Education Statistics (2010), 125, 
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2010013 (staženo 4.4.2010).

20
S. D. Honegger, „Revenues and Expenditures for Public Elementary and Secondary School Districts: School 

Year 2007-08“, National Center for Education Statistics (srpen 2010), 10, 
http://nces.ed.gov/pubs2010/2010323.pdf (staženo 4.3.2011).
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Zdroj: „Digest of Education Statistics: 2010“, National Center for Education Statistics (duben 2011), 67, 
http://nces.ed.gov/pubs2011/2011015.pdf (staženo 4.4.2011).

Speciální postavení v americkém K-12 školství mají tzv. charterové školy (charter 

schools).21  Ty jsou sice financovány z veřejných rozpočtů, ale jejich zřizovatelem většinou 

není stát, a tím pádem se na ně nevztahují pravidla, nařízení či směrnice, kterými se musí 

řídit veřejné školy. Charter schools jsou zřizovány jako alternativa k veřejným školám a 

podmínkou pro jejich zřízení je závazek, že budou poskytovat žákům takové vzdělání, které 

bude v určité, předem specifikované oblasti, přinášet lepší výsledky než v běžných veřejných 

školách. Charter schools jsou ale součástí systému veřejného školství, neplatí se tedy na nich 

školné. Počet charter schools se od roku 1992, kdy byla otevřena první z nich, razantně zvýšil. 

V roce 2008 bylo otevřeno 4 128 takových škol.22

2.3. De iure versus faktická segregace

Rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Brown je obecně vnímáno jako odsouzení 

doktríny „oddělení, ale sobě rovní“ v oblasti školství. Soudci dali najevo, že tato doktrína

nemá v oblasti školství místo, protože rasově oddělené školy jsou z podstaty věci nerovné, a 

porušují tak rovnou ochranu zákony garantovanou čtrnáctým ústavním dodatkem. Soudci ale 

současně prohlásili, že segregace bílých Američanů a Afroameričanů ve veřejných školách má 

nepříznivý vliv na Afroameričany a že tento vliv je větší, pokud je segregace vyžadována 

zákonem. Segregovaným školám tak byl přiznán nepříznivý vliv na Afroameričanky, a to bez 

ohledu na to, zdali k jejich segregaci došlo kvůli zákonům vyžadujícím segregaci nebo jiným 

důvodům. 

Segregaci umožněnou zákonem, tedy segregaci ve státech, jejichž legislativy vyžadovaly 

nebo tolerovaly segregaci, nazýváme segregací podle práva, neboli de iure segregací. 

                                                          
21

Ve školním roce 2007/08 studovalo na charter schools téměř 700 tisíc studentů, což představuje necelá 1,5 
procenta všech studentů ve K-12 školách.

Chen-Su Chen, „Numbers and Type of Public Elementary and Secondary Local Education Agencies From the 
Commnom Core of Data: School Year 2007-08“, National Center for Education Statistics (2009), 7,  
http://nces.ed.gov/pubs2010/2010306.pdf (staženo 19.2.2011).

22
Jeanne Allen a Alison Consoletti, eds., „Annual Survey of America’s Charter Schools“, The Center for 

Education Reform (červenec 2008), 7, http://www.edreform.com/_upload/CER_charter_survey_2008.pdf
(staženo 13.2.2011).
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Segregace v oblasti školství může být ale způsobena i jinými příčinami, například svobodným 

rozhodnutím občanům zvolit si lokalitu, ve které budou bydlet. Segregaci vycházející 

z takových příčin nazýváme segregací faktickou, nebo de fakto segregací. Zásadní rozdíl mezi 

de iure a de fakto segregací spočívá v tom, že de fakto segregace neporušuje ústavu, a proto 

není možné po školních obvodech, na jejichž území odchází k de fakto segregaci, vyžadovat 

implementaci desegregačních plánů.

Soudci Nejvyššího soudu později rozšířili koncept de iure segregace i o takovou 

segregaci, která nebyla přímo umožněná zákonem, tak jak tomu bylo v jižanských státech, 

ale která vznikla na základě úmyslného diskriminujícího jednání státních institucí, v případě 

veřejného školství se tedy nejčastěji jedná o školní obvody a školní rady. Tato interpretace de 

iure segregace umožnila desegregovat školy i ve státech, které neměly ve svých legislativách 

zakotveno rasově oddělené školství.23

Nicméně rozlišení de iure a de fakto segregace je často velmi složité, ve smyslu 

dokazování příčin, které ke konkrétnímu případu segregace vedly. Soudci Nejvyššího soudu 

se v minulosti dokonce vyslovili proto, aby nebylo v případě školství mezi de iure a de fakto 

segregací rozlišováno. Například soudce William O. Douglas ve svém názoru k případu Keyes 

v. School District No. 1, Denver, Colorado z roku 1973 uvedl, že stejná ochrana zákony 

garantovaná čtrnáctým ústavním dodatkem se podle jeho názoru v oblasti školství vztahu jak 

na případy de iure, tak na případy de fakto segregace. Douglas přitom argumentoval tím, že 

k segregaci v oblasti bydlení, která bývá považována za projev faktické segregace, často 

docházelo i za přispění federálních a státních institucí.24 Pokud například školní obvod 

                                                          
23

„Keyes v. School District no. 1, Denver, Colorado“, 413 U.S. 189, Supreme Courte of the United States: 1973, 
Cornell University Law School, http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0413_0189_ZS.html
(staženo 15.10.2010).

24
Například na začátku 70. let 20. století americký Kongres na základě vyšetřování praktik Federálního úřadu

pro bydlení (Federal Housing Agency, FHA) došel k závěru, že představitelé tohoto úřadu spolupracovali 
s finančními institucemi a obchodníky s nemovitostmi na prohloubení rasové segregace v oblasti bydlení. Šlo 
zejména o porušování článku 223e a 235 Zákona o bydlení a rozvoji měst (Housing and Urban Development 
Act) z roku 1968. Na základě článku 223e byly poskytovány půjčky bílým Američanům jako podpora při 
stěhování z centrálních částí měst na předměst, zatímco v souladu s článkem 235 byly poskytovány hypotéky 
Afroameričanům, kteří se do těchto opuštěných částí měst stěhovali. Komise pro občanská práva (U.S. 
Commission on Civil Rights) zároveň potvrdila, že realitní makléři, developeři a věřitelé společně s Federálním 
úřadem spolupracovali na zachování ghett.

Douglas S. Massey a Nancy A. Denton, American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass 
(Cambridge: Harvard University Press, 1998), 204 – 205.
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rozhodl postavit novou školu v rasově segregované části města, je toto jeho jednání podle 

Douglase považovat za de iure segregaci.  
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3. Analýza dlouhodobých trendů

Afroameričané a obyvatelé hispánského původu dnes často navštěvují segregované 

školy, to znamená školy, kde menšiny tvoří více než 50 procent studentů. Definice 

segregované školy vychází z předpokladu, že v ideálním případě by minority neměly na škole 

tvořit většinu, stejně tak jako netvoří většinu ve společnosti. Podstatná část Afroameričanů a 

Hispánců navíc navštěvuje vysoce segregované školy, za které bývají považovány školy, které 

navštěvují z 90 a více procent25 příslušníci minorit. Roste zároveň i počet studentů z řad 

minorit, kteří navštěvují zcela segregované školy, tedy takové školy, na nichž tvoří menšiny 

99 až 100 procent studentů. Každý šestý afroamerický student je tak v současné době 

vzděláván na rasově fakticky segregované škole, jejíž studenty tvoří z 99 až 100 procent 

příslušníci minorit.26 Průměrný afroamerický student studuje na škole, kde je 54 procent 

Afroameričanů a pouze 32 procent bílých studentů.27

                                                          
25

V literatuře není definice vysoce segregovaných škol ustálená. V některých publikacích jsou označovány jako 
vysoce segregované i školy, jejíž studenty tvoří z 75 a více procent příslušníci minorit.

26
Erica Frankenberg, Chungmei Lee, Gary Orfield, „A Multiracial Society with Segregated Schools: Are We 

Losing the Dream?” The Civil Rights Project, (leden 2003): 28
http://harvardscience.harvard.edu/culture-society/articles/multiracial-society-segregated-schools (staženo 5.
10. 2010)

27
Charles T. Clotfelter, After Brown: The Rise and Retreat of School Desegregation, (Princeton: Princeton 

University Press, 2004), 68
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Graf 3: Proměna počtu studentů navštěvujících vysoce segregované školy (90-100 procent 
minorit) dle rasy a etnika (v milionech).

Zdroj: zpracováno autorem na základě dat: „Digest of Education Statistics 2009“, National Center for Education 
Statistics, 157, http://nces.ed.gov/pubs2010/2010013.pdf (staženo 3.4.2011).

Tento trend do určité míry souvisí s demografickou proměnou společnosti, kdy dochází 

k nárůstu podílu minorit ve společnosti, zatímco podíl bílých Američanů klesá.28

Graf 4: Proměna obyvatelstva Spojených států dle rasy a etnika, 1950-2000.
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Zdroj: zpracováno autorem na základě dat: „Census of Population 1950“ a „Census 2000“, U.S. Bureau of 
Census (1953) a (2001), http://www.census.gov/prod/www/abs/decennial/1950.html a 
http://www.census.gov/main/www/cen2000.html (staženo 5.10.2010).

                                                          
28

Gary Orfield a John Yun, „Resegregation in American Schools“, The Civil Rights Project, (červen 1999), 3, 
http://w3.uchastings.edu/wingate/PDF/Resegregation_American_Schools99.pdf (staženo 5. 10. 2010).
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Počet bílých Američanů ve školním věku 5 až 17 let poklesl od roku 1980 do roku 2007 o 

12 procent z více než 35 milionů na necelých 31 milionů, přičemž celkový počet Američanů 

ve výše uvedené věkové skupině se ve stejném období naopak o 11 procent zvýšil, ze 47 na 

53 milionů. V roce 1980 tak tvořili bílí Američané ve věku 5 až 17 let 75 procent všech 

studentů v této věkové skupině. O 27 let později to bylo již jen 58 procent.

Podíl Afroameričanů na celkovém počtu dětí ve věku 5 až 17 let zůstal ve zmiňovaném 

období v podstatě konstantní, když se blížil 15 procentům. V absolutních číslech ale jejich 

počet vzrostl z 6,8 milionů na 7,7 milionů. Razantně se zvýšil podíl hispánských studentů, a to 

z 9 procent v roce 1980 na 20 procent v roce 2007.29

Následující graf ukazuje, jak se v absolutních číslech vyvíjel počet studentů na základních 

a středních školách ve vybraných letech podle příslušnosti k jednotlivé rase či etnické 

skupině. Největší nárůst počtu studentů je patrný právě u etnické skupiny Hispánců, počet 

afroamerických studentů rostl jen nepatrně, naopak počet bílých Američanů, kteří 

navštěvovali v daných letech základní a střední školy, vykazuje sestupnou tendenci.

Graf 5: Proměna počtu studentů dle rasy a etnika v letech 1995 až 2007 (v milionech).

Zdroj: Zpracováno na základě dat: „Digest of Education Statistics 2009“, NCES, 157.

                                                          
29

„Digest of Education Statistics 2009“, National Center for Education Statistics, 34 
http://nces.ed.gov/pubs2010/2010013.pdf (staženo 5. 10. 2010).
(staženo 5. 10. 2010).
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Podle statistik federálního ministerstva školství dochází od 70. let 20. století 

k postupnému úbytku žáků z řad bílých Američanů. Naopak razantně roste počet žáků 

hispánského původu. Jestliže ve školním roce 1990/91 navštěvovalo 74 procent bílých 

Američanů školy, ve kterých připadalo méně než 25 procent z celkového počtu studentů na 

příslušníky rasových a etnických menšin, ve školním roce 2006/07 takové školy navštěvovalo 

o téměř 10 procent bílých Američanů méně. V reálných číslech to znamená, že při celkovém 

poklesu počtu žáků z řad bílých Američanů ve zmiňovaném období o 650 tisíc, se snížil počet 

bílých Američanů navštěvujících převážně rasově jednotné (minimálně ze tří čtvrtin 

navštěvované bílými Američany) školy o více než tři miliony.30

Na druhou stranu od začátku 90. let kontinuálně roste počet žáků z řad příslušníků 

rasových a etnických minorit, kteří navštěvují školy, jejichž studentskou bázi tvoří převážně 

příslušníci minorit. Jedná se o školy kde většinu (více jak 75 procent) studentů tvoří 

Afroameričané nebo Hispánci či obě tyto skupiny dohromady. Jestliže v roce 1990 

navštěvovaly takové školy téměř dva miliony Afroameričanů, o šestnáct let později se už 

jejich počet blížil čtyřem milionům. Za zmiňované období však vzrostl počet žáků z řad 

Afroameričanů pouze o 527 tisíc.31

V případě Hispánců došlo mezi léty 1990 a 2007 k podobnému procentuálnímu nárůstu 

jako v případě Afromeričanů. V souvislosti se značným přírůstkem žáků z řad tohoto etnika (o 

více než 5 milionů za sledované období) se absolutní počet Hispánců navštěvujících školy, 

kam dochází z více než tří čtvrtin minority, zvýšil z 2,5 milionů na téměř 6 milionů. Celkově 

školy, kde menšiny tvořily více jak 75 procent žáků, navštěvovalo v roce 2007  52 procent 

Afroameričanů a 57 procent Hispánců. Navíc více než třetina všech Afroameričanů a 

Hispánců navštěvovala převážně rasově/etnicky jednotné školy, tzn. takové školy, ve kterých 

příslušníci jedné konkrétní rasy či etnika tvořili více než 75 procent všech studentů.32

Jestliže díky desegregaci došlo na jihu a středozápadě Spojených států od 60. let 20. 

století k poklesu podílu afroamerických studentů navštěvujících vysoce rasově segregované 

                                                          
30

„The Condition of Education 2009“, NCES, 87-269.

31
Ibid., 87-269.

32 Ibid., 199-200.
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školy, které z 90-100 procent navštěvují pouze minority – v případě jižanských států šlo o 

velmi výrazný pokles ze 100 v roce 1960 na 30,9 procent v roce 2000 především díky 

soudnímu dohledu na proces desegregace, na severovýchodě a západě Spojených států 

naopak došlo k navýšení podílu studentů, kteří navštěvují vysoce segregované školy. Na 

severovýchodě a středozápadě je navíc téměř každý druhý Afroamerický student vzděláván 

ve škole, kde se nenachází žádný nebo maximálně 10 procent bílých studentů, viz následující 

graf.

Graf 6: Podíl Afroamerických studentů v 90-100 procentně minoritních veřejných školách 
dle regionů33, 1960-2000.   
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Zdroj: zpracováno autorem na základě dat: Charles T. Clotfelter, After Brown: The Rise and Retreat of of School 
Desegregation (New Jersey: Princeton University Press, 2004), 56.

                                                          
33

Autor definuje jednotlivé regiony takto: 
Severovýchod: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvánie, 
Rhode Island, Vermont

Středozápad: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Severní Dakota, Ohio, Jižní Dakota, 
Wisconsin

Hraniční: Delaware, District of Columbia, Kentucky, Maryland, Missoury, Oklahoma, Západní Virginie

Jih: Alabama, Arkansas, Florida, Georgie, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Jižní 
Karolína, Virginie

Západ: Arizona, Kalifornie, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, 
Wioming
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Rostoucí podíl studentů z řad minorit, kteří studují na vysoce segregovaných školách na 

Severovýchodě a Středozápadě Spojených států, může být do určité míry způsobený migrací 

Afroameričanů z Jihu právě na Severovýchod. Afroameričané se od druhé světové války 

stěhovali na severovýchod a středozápad Spojených států do oblastí velkých měst za 

pracovními příležitostmi zejména v průmyslu. Zatímco krátce po skončení první světové války 

žilo 74 procent Afroameričanů v jednom z jedenácti jižanských států, v roce 2000 jich na Jihu 

žilo již jen 48 procent.34 V souvislosti s masivní migrací došlo ve většině měst na severu 

k razantnímu nárůstu podílu Afromeričanů.  Jestliže v roce 1950 tvořili Afroameričané 16 

procent obyvatel Chicaga, v roce 1970 už to bylo 33 procent. Ve stejném období se 

například Gary, Newark a Washington D.C. proměnily z převážně bílých měst na města 

převážně obývaná Afroameričany.35

Od poloviny 70. let sice můžeme sledovat opačný trend, tedy migraci Afroameričanů na 

Jih z ostatních částí Spojených států, je však potřeba říci, že tato migrace není ani zdaleka tak 

silná, jako válečná a poválečná z Jihu na Severovýchod a Středozápad.36 Obecně tento trend 

bývá připisován novým pracovním příležitostem, které na Jihu vznikly v souvislosti se 

strukturálními změnami v tamní ekonomice. Jedním z důvodů, proč se začali Afroameričané 

vracet na Jih, ale může být i skutečnost, že tamní školy byly v polovině 70. let mnohem více 

desegregované než například školy na Severovýchodě.

Z federálních statistik vyplývá, že počet studentů z řad minorit, kteří navštěvují 

segregované školy, obecně roste. Podíl minoritních studentů, kteří navštěvují segregované 

školy, přitom roste od začátku 90. let století ve všech částech Spojených států, dokonce i na 

americkém Jihu, kde se díky soudním nařízením podařilo v minulosti počty Afroameričanů 

navštěvující rasově jednotné školy, radikálně snížit. Následující graf dokládá nárůst opětovné 

segregace ve všech regionech Spojených států, patrný především od roku 1989. 

                                                          
34

Charles T. Clotfelter, After Brown, 35.

35
Douglas S. Massey a Nancy A. Denton, American Apartheid, 45.

36
William H. Frey, „The New Great Migration: Black South Americans’ Return to the South, 1965 -2000“, The 

Living Cities Census Series , Brookings Institution, (květen 2004), 3,

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/reports/2004/05demographics_frey/20040524_Frey.pdf (staženo 
13.3.2011).
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Graf 7: Proměna podílu Afroamerických studentů v 90-100 procentně minoritních 
veřejných školách dle regionů, 1960-2000.   
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Zdroj: zpracováno autorem na základě dat: Charles T. Clotfelter, After Brown, 56.

Rostoucí segregaci menšin dokládá například vývoj ve školním obvodu Winston-Salem 

v Severní Karolíně. Ještě v roce 1969 v tomto obvodu 58 z celkového počtu 68 škol 

vykazovalo vysoký stupeň segregace. Některé navštěvovali z 90 až 100 procent bílí 

Američané, jiné pak z 90 až 100 nebílí Američané a to i přesto, že v daném obvodu téměř 

třetinu studentů tvořili příslušníci jiných ras. V důsledku desegregačních opatření došlo mezi 

lety 1969 a 1971 k tomu, že se většina škol v daném obvodu stala rasově vyvážená. V roce 

1971 existovaly ve školním obvodu Winston-Salem pouze dvě školy, které navštěvovali z 90 

až 100 procent bílí Američané nebo z 90 až 100 nebílí Američané. Podíl Afroameričanů, kteří 

navštěvovali z 90 a více procent nebílé školy, poklesl od roku 1969 do roku 1971 z 84 na 3 

procenta. Nicméně od poloviny 90. let 20. století dochází ve Winston-Salem k nárůstu počtu 

studentů, kteří navštěvují nebílé segregované školy, tedy takové, na kterých studuje více než 

90 procent jiných studentů než bílých Američanů. V roce 1994 nenavštěvoval takovou školu 

v daném obvodu žádný Afroameričan. V roce 1996 už navštěvovalo takové školy 6 procent, o 

dva roky později 13 procent, v roce 2000 21 procent a v roce 2002 již 22 procent 

Afroameričanů.37

                                                          
37 Charles Clotfelter, After Brown, 1-2.
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Podobný vývoj ukazují i statistiky jednoho z největších školních obvodů ve Spojených 

státech – New York City Public Schools. V roce 1988 bylo v tomto školním obvodu otevřeno 

celkem 999 základních a středních škol, z toho 637 škol bylo vysoce segregovaných, když 

z celkového počtu studentů na každé této škole tvořili příslušníci minorit více než 80 procent 

studentů. V roce 1988 v obvodu New York City Public Schools tvořili bílí Američané pouze 20 

procent všech studentů. Do roku 2007 vzrostl v daném obvodu počet základních a středních 

škol na 1453. Zvýšil se také počet vysoce segregovaných škol na 1139, což představuje mezi 

roky 1988 a 2007 nárůst o 44 procent. Ve stejném období přitom vzrostl celkový počet všech 

žáků ve školním obvodu jen o 5 procent. Bílí Američané zde tvořili v roce 2007 14 procent 

všech studentů.38

Jak dokládá následující graf, tempo růstu podílu vysoce segregovaných škol, je v obvodu 

New York City Public Schools rychlejší než nárůst podílu minoritních studentů na celkovém 

počtu všech studentů v daném obvodu. Ačkoli podíl minoritních studentů stoupl od roku 

1988 do roku 2007 jen o necelých pět procent, podíl škol, které navštěvují z 81 až 100 

procent příslušníci minorit, se zvýšil ve stejném období o téměř 15 procent.39

Graf 8: Vývoj podílu minorit a podílu vysoce segregovaných škol ve školním obvodu New 
York City, 1988-2008.

                                                          
38 „Characteristics of the 100 Largest Public Elementary and Secondary School Districts in the United States: 
1988-89“ http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=91062 a „2007-08“, NCES,
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2010349 (staženo 5. 10. 2010).

39
Ibid.
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Zdroj: zpracováno autorem na základě dat: „Characteristics of the 100 Largest Public Elementary and Secondary 
School Districts in the United States, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 
1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 
2007-08, 2008-09“, NCES, (staženo 12.3.20011).    

Jak se měnilo rozložení Afroameričanů na mapě Spojených států, měnilo se i geografické 

rozložení bílých Američanů, kteří se naopak stěhovali z velkých měst na předměstí. Rasově 

segregované školy se často nacházejí právě ve velkých městech. Právě na území velkých měst 

dochází v důsledku koncentrace obyvatel v oblasti bydlení na základě rasy či etnika ke vzniku 

fakticky rasově segregovaných škol, kdy uvnitř jednotlivých měst existují čtvrti, které obývají 

téměř výhradně příslušníci etnických či rasových minorit nebo naopak pouze bílí Američané. 

Mnoho bílých Američanů opustilo v minulosti centra měst, aby se přestěhovali do nově 

budovaných satelitních městeček. Tento proces je v odborné literatuře označován jako white 

flight, který vykazuje určitou míru koincidence s obdobím implementace desegregačních 

nařízení.

K rozhodnutí opustit města mohla vést některé bílé Američany intenzivní implementace 

desegregačních plánů na školách na přelomu 60. a 70. let, aby se vyhnuli připravovaným 

změnám. Přestože masové stěhování bílých Američanů z center měst probíhalo už od 50. let 

20. století, pro mnoho rodin mohla být obava z implementace desegregačních opatření v 60. 

a v první polovině 70. let jedním z důvodů pro odchod z měst na nově vzniklá předměstí. 

Zahrnout tyto lokality do desegregačních plánů bylo zejména po rozhodnutí Nejvyššího 

soudu v případu Milliken v. Bradley velmi obtížné, ne-li přímo vyloučené.

White flight mohl být spojen i s dalšími faktory, které s desegregací škol přímo nesouvisí, 

jako například rostoucí kriminalita nebo přelidnění měst v důsledku populačního boomu.

Nicméně například studie Colemana, Kellyho a Moora dokládá analýzou dat z 67 školních 

obvodů, které mezi léty 1968 až 1973 implementovaly některý z desegregačních plánů, že 

proces desegregace škol významně ovlivnil rozhodnutí bílých Američanů se odstěhovat na 

předměstí. White flight byl tím větší, čím více afroamerických studentů se díky 

desegregačním opatřením objevovalo na školách, které do té doby navštěvovali výhradně bílí 

studenti.40

                                                          
40

Charles T. Clotfelter, „The Implications of „Resegregation“ for Judicialy Imposed School Segregation 
Remedies“, Vanderbilt Law Review 31 (květen 1978), 840.
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Například v Atlantě byl první soudní spor týkající se desegregace tamních veřejných škol 

zahájen v roce 1958, kdy 70 procent studentů na těchto školách tvořili bílí Američané a 30 

procent Afro-Američané. V roce 1971, kdy byly v praxi aplikovány první desegregační plány, 

využívali atlantský školský systém ze 70 procent Afro-Američané, počet bílých Američanů 

klesl na 30 procent. Podobný vývoj, kdy během několika let došlo k zásadní změně poměru 

rasového složení jednotlivých školních obvodů, potkal i mnoho dalších měst po celém území 

Spojených států.41  

Dalším způsobem, jak se vyhnout desegregačním opatřením na veřejných školách, aniž 

by bylo třeba se přestěhovat, bylo přeřadit dítě na soukromou školu. V období na přelomu 

60. a 70. let, kdy došlo k masové vlně desegregace veřejných škol, je možné pozorovat 

evidentní nárůst počtu bílých studentů na soukromých školách na jihu Spojených států. 

Příkladem může být stát Louisiana, kde došlo především po roce 1968 k významnému 

poklesu počtu bílých studentů na veřejných školách doprovázenému nárůstem bílých 

studentů na školách soukromých, jak dokládá následující graf.

Graf 9: Vývoj počtu bílých studentů na veřejných a soukromých školách (Louisiana, 1955-
1975)

Zdroj: Sarah J. Reber, „From Separate and Unequal to Integrated and Equal? School Desegregation and School 
Finance in Louisiana“, The Review of Economics and Statistics 93, č. 2 (květen 2011): 404-415.

Podíl bílých Američanů na soukromých školách v sice v průběhu let poklesl, ale pouze 

nepatrně. Soukromé školy, v porovnání s těmi veřejnými, tak stále vzdělávají v daleko větší 

míře právě bílé Američany. Jestliže v roce 1970 tvořili bílí Američané na soukromých školách 

                                                          
41

Everett Cataldo, „Metropolitan School Desegregation: Practical Remedy or Impractical Ideal?”, Annals of the 
American Academy of Political and Social Science 422 (listopad 1975), 99. 
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77 procent studentů, v roce 2007 to bylo 75 procent studentů, přitom v roce 1970 tvořili bílí 

Američané 62 procent všech studentů a v roce 2007 jejich podíl poklesl na 56 procent.42

Nejde však pouze o odliv značné části bílé populace z měst a části bílých Američanů do 

soukromých škol, který měl za následek zpomalení integračních procesů nastartovaných 

v průběhu 60. let 20. století, ale o celý souhrn dalších vzájemně souvisejících příčin. 

Z pohledu přístupu federální vlády a Nejvyššího soudu došlo k obratu v otázce interpretace 

americké ústavy a jejích dodatků ve smyslu odstranění právních, formálních a 

institucionálních zábran, které znemožňují příslušníkům určité etnické skupiny plně využívat 

svých práv, nicméně v následujících desetiletích se přístup k prosazování těchto nových 

interpretací začal postupně měnit. Faktická interpretace tohoto principu se postupem času 

proměňovala v závislosti na tom, jak se střídala politická reprezentace a jak se měnilo 

obsazení Nejvyššího soudu.43

Na rasově segregovaných školách navíc obvykle studuje vyšší počet žáků z chudých44

skupin obyvatelstva. Ve vysoce segregovaných (nebílých) školních obvodech je podíl žáků 

z chudých rodin vyšší než v ostatních obvodech. 45 Například ve zmiňovaném obvodu New 

York Public City Schools bylo v roce 2007 na každé z 1101 škol více jak 35 procent žáků 

z chudých rodin.46

Školy, jejichž studentskou bázi tvoří z velké části žáci z chudých rodin, se mimo jiné 

potýkají s horšími výsledky svých žáků při národních srovnávacích testech. Přestože 

                                                          
42 Zpracováno autorem na základě dat: Charles T. Clotfelter, After Brown, 104 a „Digest of Education 2009“, 
NCES, 92 a „Public Elementary and Secondary School Enrollment and Staff Counts From the Common Core of 
Data: School Year 2007-08“, NCES, 8, http://nces.ed.gov/pubs2010/2010309.pdf (staženo 14.3.2011).
43 Vladimíra Dvořáková, Spojené státy americké – společnost a politika (Praha: Libri, 2002), 269.

44
Chudými rodinami se v tomto případě myslí takové rodiny, které mají ze zákona nárok na dotované nebo 

bezplatné stravování pro jejich děti ve veřejných školách. Podle nařízení amerického Ministerstva zemědělství, 
činí hranice měsíčního příjmu pro přiznání dotované školní stravy ve školním roce 2009/2010 například u 
tříčlenné rodiny 2 823 dolarů, nárok na bezplatnou stravu má dítě ze tříčlenné rodiny, pokud příjem 
domácnosti nepřesáhne 1 984 dolarů. 
„Child Nutrition Programs – Income Eligibility Guidlines“, U.S. Department of Agriculture, Federal Register 74, č. 
58, (27. března 2009), http://www.fns.usda.gov/cnd/governance/notices/iegs/IEGs09-10.pdf (staženo 
5.10.2010).

45 „The Condition of Education 2009“, NCES, 196.

46
„Characteristics of the 100 Largest Public Elementary and Secondary School Districts in the United States: 

2007-08“, NCES.
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Afroameričané a Hispánci dosahují tradičně horších průměrných výsledků47 ve všech částech 

srovnávacích zkoušek než bílí Američané,48 je prokázáno, že se vzrůstající koncentrací žáků 

z chudých rodin v jedné škole se snižuje jejich průměr dosažených bodů. Souvisí to mimo jiné 

i s tím, že v těchto školách často učí nezkušení učitelé bez dostatečné praxe. Právě školy 

s větším podílem žáků z chudých rodin mají ze všech amerických veřejných škol nejvyšší podíl 

učitelů s praxí kratší než 3 roky.49

Je také prokázáno, že ve vysoce segregovaných (nebílých) školních obvodech dochází 

méně často k vyloučení Afroameričanů ze škol. Naopak integrované školy jsou mnohem 

náchylnější k vylučování Afroameričanů.50 Lze tedy předpokládat, že požadavky na žáky jsou 

na segregovaných školách jiné, než na školách integrovaných. To ve výsledku vede k tomu, že 

žáci z vysoce segregovaných škol dosahují statisticky horších výsledků ve srovnání s žáky 

z integrovaných škol. Je však otázkou zdali lepší výsledky na integrovaných školách souvisí 

s blahodárným vlivem rasové a etnické rozmanitosti a zkušenostmi učitelů, nebo spíše právě 

se zmiňovaným větším počtem vyloučených žáků, kteří by potenciálně nižšími výsledky testů 

mohli statistiky negativně ovlivnit.

Podle některých analýz dosahují žáci z chudých rodin horších výsledků právě tehdy, 

pokud navštěvují třídy, kde většina studentů pochází také z chudých rodin. Pokud jsou ti 

samí studenti vzděláváni v heterogenním prostředí, jejich studijní výsledky jsou pak lepší.51
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Rozdíl v průměrných výsledcích se v průběhu let snižuje. Není však přitom příliš jasné, zdali se na tomto 
pozitivním trendu nějakým zásadním způsobem podílí i desegregace škol. Studie, které se této problematice 
věnovaly, totiž přicházejí s odlišnými závěry, a proto příčiny snižování rozdílu průměrných výsledků není možné 
spolehlivě určit. 
Charles T. Clotfelter, After Brown, 186-187
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„The Condition of Education 2009“, NCES, 199-200.
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Laura Lippman, „Urban Schools – The Challenge of Location and Poverty“, National Center for Education 

Statistics, (červen 1996), 10, http://nces.ed.gov/pubs/96184all.pdf (staženo 5. 10. 2010).
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(Washington, DC: ScarecrowEducation, 1994), 20.
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Školy, které vzdělávají velké množství žáků z chudých rodin nebo z rodin Afroameričanů 

a Hispánců, mají více žáků ve třídách, méně učitelů, nabízí méně vyučovaných předmětů, 

méně mimoškolních aktivit, knih, studijních materiálů, počítačů či speciálního vybavení.52

V roce 2000 se například u kalifornského soudu objevila žaloba (případ Williams v. 

California), ve které si studenti stěžovali na otřesné podmínky ve fakticky segregovaných 

školách. Poukazovali nejen na přeplněnost tříd, ale také na nevyhovující stav budov a absenci 

dostatečného množství studijních materiálů. Součástí žaloby byl i popis všech nedostatků.

Namátkou lze zmínit, že například žáci ze školy Luther Burbank Middle School v Los Angeles 

si stěžovali na to, že „škola je zamořená šváby a po učebnách běžně pobíhají myši. Školní 

knihovna je otevřená jen zřídka, kvůli nedostatku finančních prostředků škola přestala 

nabízet kurzy výtvarné výchovy. Škola nemá počítačovou učebnu a dvě ze tří sociálních 

zařízení jsou permanentně zavřená.“53

Kalifornie nakonec v roce 2004 přistoupila na mimosoudní dohodu, která určila základní 

standardy, které musí dodržovat každá veřejná škola na území tohoto státu. Jednalo se 

zejména o standardy čistoty a bezpečnosti, ale také o nárok všech studentů na dostatečný 

počet studijních materiálů a pomůcek, a to k užití nejen ve škole, ale i mimo školu.54

Ačkoli není možné případ Luther Burbank dávat za klasický příklad segregovaného 

(nebílého) školského zařízení, dokládá, že školy vzdělávající příslušníky minorit a žáky 

z chudých rodin se potýkají s celou řadou problémů, které nejenže znevýhodňují samotné 

žáky, ale mohou také vyvolat u rodin bílých Američanů obavy a nevoli posílat své děti do 

podobných škol.

Potvrzuje to i například Johnatan Kozol, který se dlouhodobě zabývá problematikou 

amerického veřejného školství. Podle něj jsou americké „segregované školy často místem 

                                                          
52 Deborah Meier et al., Many Children Left Behind: How the Now Child Left Behind Act Is Damaging Our 
Children and Our School (Boston: Beacon Press, 2004), 6-7.

53 Deborah Meier et al., Many Children Left Behind, 7-8.

54
„Williams Versus Callifornia - The Williams Settlement: What Does it Mean for California Communities?“, 

(2004) http://justschools.gseis.ucla.edu/news/williams/index.html (staženo 5. 10. 2010).
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napětí, chaosu, a pokud se v nich vyskytují případy násilí mezi studenty, sklon rodičů bílých 

Američanů se těmto školám vyhýbat, se pouze posiluje.“55

Nezpochybnitelným faktem zůstává, že počet vysoce segregovaných škol roste a 

příslušníkům minorit, kteří jsou zároveň segregováni v oblasti bydlení, příliš neumožňuje 

přicházet do každodenního styku s bílou populací. Analogicky, mnoho bílých Američanů 

postrádá jakoukoli přípravu pro život v rasově a etnicky různorodém nebo dokonce převážně 

nebílém prostředí. Podle některých statistik dokonce více než polovina bílých Američanů 

navštěvuje školy, které jsou z více než 90 procent bílé a jedna třetina bílých Američanů 

navštěvuje školy, které jsou z 95 procent bílé. Navíc bílí Američané se dnes ve školách 

dostávají do kontaktu se studenty z řad minorit méně než před čtyřiceti lety.56

Absence kontaktu mezi jednotlivými rasovými a etnickými skupinami je závažnou 

skutečností, protože všichni ti, kteří dnes navštěvují veřejné školy, budou v budoucnu žít a 

pracovat ve společnosti, kde bílí Američané budou, kvůli své nižší natalitě, populačnímu 

boomu příslušníků menšin a neustálému proudu imigrace, tvořit menšinu.57

3.1. Veřejné mínění

Z výsledků průzkumů veřejného mínění vyplývá, že americká společnost je v současné 

době, co se týče rasového soužití, mnohem více tolerantní než v době, kdy Nejvyšší soud 

projednával případ Brown. Dobrým příkladem může být míra podpory manželství mezi bílými 

Američany a Afroameričany. Jestliže v roce 1958 schvalovala takové svazky 4 procenta bílých 

Američanů, v roce 2007 už to bylo 79 procent bílých Američanů.58 Nicméně ve skutečnosti od 

roku 1970 do roku 2005 vzrostl počet manželských svazků mezi bílými Američany a 
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Afroameričany z 65 tisíc na 422 tisíc, což je z celkového počtu 59 milionů manželských párů 

ve Spojených státech zanedbatelné číslo.59

Podobnou odchylku mezi proklamovaným názorem a realitou můžeme pozorovat i 

v případě desegregace a integrace veřejných škol. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že 

podpora integrovaného školství jak u bílých Američanů, tak u Afroameričanů roste a obě 

skupiny stále více oceňují pozitivní přínos integrovaného školství pro jejich děti a pro 

americkou společnost. 

V roce 1988 uvedlo 37 procent Američanů, že je třeba být v desegregaci a integraci škol 

důslednější. V roce 1999 vzrost podíl Američanů, kteří se domnívali, že v oblasti integrace je 

žádoucí větší aktivita, na 59 procent. V roce 1998 navíc 60 procent Afroameričanů a 34 

procent bílých Američanů prohlásilo, že rasově a etnicky vyvážené školy jsou naprosto 

nezbytné (absolutely essential).60

Například Charles Clotfelter se ale domnívá, že výsledky průzkumů veřejného mínění 

mohou být do určité míry ovlivněny snahou bílých Američanů odpovídat na otázky nikoliv 

podle vlastního přesvědčení, ale podle toho, co je v dané době považováno za společensky 

přijatelné a správné. Tudíž i trendy vyplývající z porovnání výsledků průzkumů veřejného 

mímění mohou být značně zkreslené.61

Ve skutečnosti totiž bílí Američané preferují školy s co největším podílem bílých 

studentů. S poklesem podílu bílých studentů ve školním obvodu je snaha rodičů posílat děti 

do škol s co nejmenším podílem minoritních studentů intenzivnější.62 Navíc pokud překročí 

podíl nebílých studentů ve školním obvodu hranici 50 procent, dochází k razantnímu nárůstu 

podílu bílých studentů, kteří opouští veřejné školy a studují na školách soukromých. A to bez 
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ohledu na to, zdali je v daném obvodu aplikován soudem nařízený či dobrovolný 

desegregační plán nebo se školní obvod žádným takovým plánem neřídí. Nicméně soudem 

nařízené desegregační plány vedou obecně k většímu odlivu bílých studentů, ať už na 

soukromé školy či do jiných školních obvodů.63  

Graf 10: Podíl bílých studentů zapsaných na soukromé školy a podíl nebílých studentů ve školním 
obvodu, 1999-2000.
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Zdroj: Charles T. Clotfelter, After Brown, 112.

Je přitom zajímavé, že 80 procent bílých Američanů se domnívá, že Afroameričané mají 

přístup ke stejně kvalitnímu vzdělání jako bílí Američané. Podíl bílých Američanů, kteří si toto 

myslí je přitom od roku 1962 v podstatě konstantní, zatímco podíl Afromeričanů, kteří se 

domnívají, že Afroameričané mají přístup ke stejně kvalitnímu vzdělání, od roku 1995 

neustále klesá, viz následující graf.
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202.
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Graf 11: Podíl respondentů, kteří kladně odpověděli na otázku, zda děti Afroameričanů 
mají stejnou šanci získat kvalitní vzdělání jako děti bílých Američanů, dle rasy (1962-2007).

Zdroj: zpracováno autorem na základě dat: „Race Relations“, Gallup, http://www.gallup.com/poll/1687/race-
relations.aspx#2 (staženo 13.4.2011).

Z grafu lze dovodit, že Afroameričané, jejichž podíl na segregovaných školách od 90. let 

20. století neustále roste, stále méně věří tomu, že jejich děti mají stejné šanci na kvalitní 

výuku jako jejich bílí spolužáci. Dá se předpokládat, že pochyby ohledně stejné kvality 

vzdělání se zvyšují právě se zvyšující se mírou segregace Afroameričanů na veřejných 

školách.
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4. Vývoj přístupu federální vlády 

Ačkoli bývá případ Brown obecně považován za zlomový ve vztahu k oficiálnímu uznání 

neústavnosti doktríny „oddělení, ale sobě rovní“, ve skutečnosti vyvolalo rozhodnutí soudců 

v následujících letech hlavně obrovské množství soudních sporů, kdy se jednotliví 

Afroameričané s pomocí právníku z nevládních organizací domáhali desegregace škol, a 

Brown tak přispěl k polarizaci americké společnosti, když se jižanští politici reprezentující bílé 

Američany odmítli rozhodnutím Nejvyššího soudu řídit.64 Proces desegregace veřejného 

školství tak byl zpočátku tak pozvolný, že se dotkl jen nepatrného počtu Afroameričanů.

Jestliže v roce 1954 navštěvovalo téměř 100 procent Afroameričanů, žijících ve státech 

amerického Jihu školy, jejichž studenty byli výlučně Afroameričané, deset let po rozhodnutí 

v případu Brown se situace zlepšila jen nepatrně, protože pouze 2,2 procenta Afroameričanů 

na americkém Jihu bylo v roce 1964 vzděláváno ve školách, které se na základě rozhodnutí 

federálních soudů prvního stupně otevřely i dětem z rodin Afroameričanů.65

Důvody, proč se názor Nejvyššího soudu projevoval v praxi zpočátku jen velmi omezeně,

nesouvisely pouze s aktivizací části amerických lokálních politických elit, které vnímaly 

nařízení soudu jako neopodstatněné zasahování do statusu quo a považovaly jej za krok, 

který by v konečném důsledku mohl ohrozit jejich pozice a narušit fungování společnosti, 

zejména ve státech bývalé Konfederace. Mezi další důvody patří opatrný přístup federální 

vlády k otázce plného rasového zrovnoprávnění a pomalý postup soudů nižších instancí, 

které měly za úkol desegregační nařízení uvádět do praxe.
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4.1. Administrativa Dwighta D. Eisenhowera

Administrativa Dwighta D. Eisenhowera, který byl prezidentem od roku 1953 do začátku 

roku 1961, se aktivně do prosazování rozhodnutí v případu Brown v praxi nezapojila. 

Přestože Eisenhower navrhl Zákon o občanských právech, který v roce 1957 Kongres schválil, 

tento zákon měl za cíl hlavně zajistit, aby Afroameričané mohli v praxi uplatňovat své volební 

právo. Zákon o občanských právech z roku 1957 však zároveň zřídil federální Výbor pro 

občanská práva (Civil Rights Commission, Commission on Civil Rights). Prezident tak mohl na 

základě tohoto zákona jmenovat náměstka ministra spravedlnosti, který měl na starosti 

výlučně oblast občanských práv.66 Ještě na konci roku 1957 byl na ministerstvu spravedlnosti zřízen 

samostatný Odbor pro občanská práva (Civil Rights Division).67

Nicméně federální vláda se nepodílela na soudních sporech, které by vedly k faktickému 

naplnění rozhodnutí Nejvyššího soudu v případech Brown I a II v jednotlivých státech či 

okresech a městech. Místo toho přenechala tuto aktivitu na nevládních organizacích, 

zejména pak na právnících z Národní asociace pro povznesení barevného obyvatelstva 

(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) a dalších, kteří s touto 

organizací na americkém Jihu spolupracovali. Vládu Dwighta Eisenhowera tak lze označit za 

období minimálního tlaku ze strany federální zákonodárné, výkonné a soudní moci na tento 

proces a za období masivního odporu představitelů jižanských států k procesu 

desegregace.68

4.2. Administrativy Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona

S příchodem 60. let se ale situace radikálně změnila. Ačkoli i prezident John F. Kennedy 

se zpočátku zdráhal aktivně přistoupit k řešení rasové otázky. Především první dva roky jeho 

mandátu lze z pohledu prosazování občanských práv nazvat za velmi váhavé, Kennedy se 
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v těchto letech spíše než na problémy domácí politiky zaměřoval na politiku zahraniční69, 

okolnosti jej však přinutily jednat. Od začátku 60. let totiž protesty a akce na podporu 

občanských práv Afroameričanů nabíraly na intenzitě. Po brutálním zásahu policie na 

pokojné demonstranty v alabamském Birminghamu na jaře 1963 bylo jasné, že situaci může 

vyřešit jen zásah federální vlády nejlépe posílením zákonů a pravomocí federálních orgánů. 

Zoufalé snaze vlád jižanských států potlačit hnutí za občanská práva, která se často 

vyznačovala brutálním postupem policejních složek, přihlíželi prostřednictvím televizního 

zpravodajství nejen Američané, ale celý svět.

Proces desegregace americké společnosti tak nebyl zdaleka jen domácím problémem,

jeho průběh ovlivňoval globální pozici Spojených států. Zvláště citlivě nesly odpor bílých 

Američanů vůči desegregaci nebílé národy. Největší pozornost budily násilné akce bílých 

Američanů proti nenásilným protestům hnutí za občanská práva v zemích východního bloku, 

kde média interpretovala události na americkém Jihu jako obraz „skutečné povahy americké 

svobody a demokracie.“70 Symbol Spojených států jako garanta svobody a demokracie tak 

během těchto událostí na mezinárodní scéně znatelně utrpěl. 

Pod tíhou událostí pronesl Kennedy 11. června 1963 emotivní projev k národu na téma 

občanských práv. Kennedy zdůraznil, že každý Američan má stejná práva bez ohledu na 

příslušnost k rase. Stejně tak prohlásil, že, tak jako americká armáda přijímá do služby 

Afroameričany, aby bojovali za zájmy Spojených států v zahraničí, tak analogicky všechny 

veřejné školy by měly přijímat Afroameričany ke studiu. Kennedy přiznával nutnost přijetí 

zákonů, které by zlepšily situaci v oblasti občanských práv Afroameričanů, jelikož považoval 

segregaci a diskriminaci nejen za právní, ale také za morální problém.

„Problémy související se segregací a diskriminací existují v každém městě, v každém 

státu unie… Není to pouze otázka právní či legislativní.  Je lepší vyřešit tyto záležitosti u 
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Mary L. Dudziak, Cold War Civil Rights: Race and the Image of American Democracy, (Princeton: Princeton 
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soudů než v ulicích, současné je ale nutné přijmout nové zákony… Nicméně segregace je 

hlavně morální problém, který je tak starý jako Bible a tak jasný jako americká ústava… 

Čelíme morální krizi jako země a jako národ.“71

Kennedy ve svém projevu ale zároveň shrnul nelichotivé vyhlídky každého nově 

narozeného Afroameričana, který přijde na svět ve Spojených státech. „Černošské dítě 

narozené dnes v jakékoliv části Spojených států má poloviční šanci, že dokončí střední školu 

než dítě bílých Američanů narozené ve stejný den na stejném místě. Černoch má oproti 

bílému Američanovi třetinovou šanci, že dokončí vysokou školu a naopak musí čelit dvakrát 

větší pravděpodobnosti, že skončí jako nezaměstnaný…“72

Následující týden poslal Kennedy do Kongresu návrh občanského zákona, který měl 

zlepšit vymahatelnost občanských práv pro Afroameričany, a to díky většímu zapojení 

federální vlády do soudních procesů nebo skrze odmítnutí federálních dotací takovým 

institucím, které diskriminují občany na základě jejich rasové příslušnosti. Schvalování tohoto 

zákona bylo velmi komplikované a zdlouhavé, zejména kvůli odporu jižanských demokratů, 

kteří se snažili taktikou obstrukcí udělat vše proto, aby návrh smetli ze stolu, nebo alespoň 

jeho schvalovací proces co nejvíce prodloužili.73 Trvalo tak téměř celý rok, než zákon prošel 

schvalovacím procesem. Mezitím došlo k atentátu na prezidenta Kennedyho, a zákon tak 

podepisoval 2. června 1964 už jeho nástupce Lyndon B. Johnson. Zákon byl nakonec přijat 

v kompromisní formě, která mírně omezila pravomoci federální vlády zasahovat právní 

cestou vůči segregaci a diskriminaci v zaměstnání a oblasti veřejného ubytování.74

Právě 60. léta 20. století jsou považována za vrchol angažovanosti federální vlády 

v oblasti prosazování občanských práv menšin včetně procesu desegregace škol. Kromě 

občanského zákona totiž Kongres v roce 1965 schválil i Volební zákon, který odstranil dosud 

existující překážky, které Afroameričanům v jižanských státech efektivně komplikovaly, nebo 
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přímo znemožňovaly účast ve volbách. Pro proces desegregace veřejného školství byl ale 

důležitý hlavně Zákon o občanských právech z roku 1964. Ten se stal důležitým milníkem pro 

desegregaci veřejných škol, protože díky některým jeho ustanovením došlo v praxi ke 

značnému urychlení tohoto procesu, především díky paragrafům 4, 6 a 9.  

Paragraf 4 odstavec 407 opravňuje ministra spravedlnosti zažalovat kvůli segregaci škol 

jednotlivé státy nebo školní obvody na základě písemné stížnosti občana, který žalobu podat 

nemůže z finančních důvodů, z obavy o svoji bezpečnost nebo z jiných podobných důvodů.75

V období od roku 1964 tak do konce šedesátých let ministerstvo spravedlnosti 

zažalovalo více než 500 školních obvodů kvůli rasové segregaci a diskriminaci.76 Aby se 

proces desegregace školství maximálně urychlil, podávalo ministerstvo spravedlnosti často 

žaloby, nejen na konkrétní školní obvody, ale i paušálně na všechny obvody v konkrétních 

státech. Tato taktika umožnila na základě jednoho soudního rozhodnutí nařídit desegregaci 

většího množství školních obvodů, což celý proces nejenom zrychlovalo, ale také umožnilo 

efektivnější využití finančních zdrojů ministerstva, určených právě na soudní spory. 77

Paragraf 6 zakazuje diskriminaci občanů na základě rasy, barvy pleti a národnosti 

v institucích, které jsou financovány z federálního rozpočtu.78 Jelikož se federální vláda podílí 

na financování veřejných škol, mohla federální vláda na základě tohoto paragrafu,

prostřednictvím Úřadu pro občanská práva při ministerstvu zdravotnictví, školství a sociální 

péče, odmítnout poskytnout finanční plnění těm školním obvodům, které nedesegregovaly 

své školy.

Jen do roku 1975 pozastavilo americké ministerstvo zdravotnictví, školství a sociální 

péče (Department of Health, Education, and Welfare, HEW) federální finanční dotace více 
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než 600 školním obvodům, kterým byla prokázána určitá forma rasové segregace a 

diskriminace v oblasti veřejného školství.79

Paragraf 9 uděluje ministrovi spravedlnosti pravomoc zasahovat do již probíhajících 

soudních sporů, kterými se žalobci domáhají spravedlnosti v případě odpírání stejné ochrany 

zákony garantované čtrnáctým ústavním dodatkem. Ministr musí však prokázat, že daný spor 

je ve veřejném zájmu.80

V roce 1965 schválil kongres také Zákon o základním a středním školství (Elementary and 

Secondary Education Act), který v paragrafu 1 zaručil školám, na kterých studují žáci 

z chudých rodin, dodatečné finanční prostředky na rozšíření a zlepšení vzdělávacích 

programů. Čerpat tyto dodatečné finanční prostředky mohou školy s více než čtyřiceti 

procenty chudých studentů, které jsou navíc často i vysoce segregovány. Tyto školy bývají 

označovány jako Title I schools.81   

Kombinace většího tlaku federálních soudů, další rozhodnutí Nejvyššího soudu a 

možnost ministerstva spravedlnosti žalovat u soudů jednotlivé školní obvody, které nepřijaly 

adekvátní opatření k odstranění de iure segregace, či hrozba významných finančních postihů, 

které mohla federální vláda na konkrétní školy díky Zákonu o občanských právech z roku 

1964 v případě nesplnění desegregačních nařízení uvalit, a naopak možnost čerpat 

dodatečné finanční prostředky pro školy s koncentrací chudých žáků, se ukázala jako velmi 

efektivní a vedla k prudkému nárůstu počtu školních obvodů, které implementovaly některý 

z desegregačních plánů, jejichž výsledkem měl být přístup všech občanů Spojených států ke 

stejně kvalitnímu vzdělání v institucích, pro které už nově nesměla být příslušnost k určité 

rasové či etnické skupině překážkou pro přijetí. Mezi roky 1966 a 1975 bylo desegregováno 
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523 školních obvodů.82 V období od roku 1964 do roku 1969 vzrostl počet desegregovaných 

škol desetinásobně oproti období let 1954 až 1964.83

4.3. Administrativa Richarda M. Nixona a Geralda R. Forda

S příchodem prezidenta Richarda Nixona je spojen ústup federální vlády od aktivní role 

v prosazování desegregačních opatření. Je však potřeba říci, že tento proces byl postupný a 

že v prvních letech jeho vlády naopak díky rozhodnutí Nejvyššího soudu a procesům 

nastaveným na federálních ministerstvech za vlády prezidenta Lyndona Johnsona, 

dramaticky poklesl počet Afroameričanů, kteří navštěvovali rasově segregované školy. 

Jestliže v roce 1968 navštěvovalo na americkém Jihu 78 procent Afroameričanů školy, jejichž 

žáci byli z 90 a více procent příslušníci minorit, v roce 1972 navštěvovalo takové školy jen 25 

procent Afroameričanů.84

Richard Nixon v průběhu prezidentské volební kampaně v roce 1968 potřeboval získat 

hlasy bílých Američanů z Jihu, o které ale usiloval také bývalý guvernér Alabamy, zapřisáhlý 

segregacionalista George Wallace. Ten kritizoval angažování federální vlády v oblasti 

občanských práv, zejména pak její zapojení do desegregačního procesu v oblasti školství. 

Nixon přitom při prezidentských volbách spoléhal na tzv. Jižní strategii (Southern Strategy), 

strategii, která mu měla zajistit hlasy bílých Američanů z Jihu. 

Tuto strategii pak používala Republikánská strana i v dalších prezidentských volbách i 

volbách do Kongresu. Strategie spočívala v tom, že se republikáni snažili přitáhnout voliče 

z řad bílých Američanů z amerického Jihu, kteří do té doby tradičně volili Demokratickou 

stranu, ale v důsledku schválení federálních zákonů na podporu občanských práv 

Afroameričanů v průběhu 60. let 20. století85, se od ní odvraceli a začali volit právě 

Republikány, kteří o jejich hlasy otevřeně usilovali. 
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Republikáni přitom využili právě téma rasy a rasismu k tomu, aby získali hlasy bílých 

Američanů na Jihu. To, že byla tato strategie zčásti založená na využití rasismu vůči 

Afroameričanům, který byl na Jihu velmi hluboce zakořeněn, dokládá i prohlášení 

republikánského senátora a kandidáta v prezidentských volbách v roce 1964 Barry 

Goldwatera, který v roce 1961 na regionálním setkání představitelů Republikánské strany 

v Atlantě řekl: „Ve volbách v roce 1964 a 1968 nemůžeme počítat s tím, že bychom získali 

jednoznačnou podporu ze strany černochů. Měli bychom tedy jít lovit tam, kde jsou 

kachny.“86 Goldwater tak otevřeně konstatoval, že by se představitelé Republikánské strany 

na Jihu měli snažit získat právě hlasy bílých Američanů. Zajímavá je také skutečnost, že 

Goldwater ve svém projevu naznačil, že Republikáni by neměli mít zájem na tom, aby 

federální vláda prosazovala další opatření směrem k desegregaci a integraci škol. „Nerad 

bych viděl mojí stranu, jak prohlašuje, že rolí federální vlády by mělo být prosazování 

integrace škol.“87  

Nixon sice neměl tak extrémní názory jako Wallace, nicméně i on kritizoval desegregační 

směrnice v oblasti školství a podporoval tzv. koncept svobodné volby, který vyzdvihuje úlohu 

rodičů a dává jim právo rozhodnout, do jaké školy své děti pošlou. Nixon odmítal svážení 

žáků do škol autobusy z různých částí města, aby byly splněny desegregační plány.88

Oficiálně zastával Nixon názor, že proces desegregace je důležitý a měl by probíhat i 

nadále, ale pokud jde o další opatření k podpoře rasové rovnováhy, neměla by se federální 

vláda příliš angažovat. Nixonův postoj vystihnul redaktor časopisu Time v článku z roku 1970, 

který vyšel pod názvem: „Občanská práva: desegregace ano, integrace ne“.89
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Nixon dokázal efektivně zmírnit aktivitu federální vlády a federálních institucí v oblasti 

dohledu nad desegregačními plány. Nejenže tlačil na HEW, které mělo v ruce účinný nástroj 

ve formě federálních peněz, aby bylo vůči školním obvodům, které dosud neimplementovaly 

žádný desegregační plán, shovívavé. Některé školní obvody tak dostávaly federální dotace i 

v případě, že evidentně své školy nedesegregovaly a i nadále tak diskriminovaly studenty 

z řad Afroameričanů. Nixon zároveň z HEW odvolal liberálního ředitele sekce občanských 

práv. Dále se mu podařilo přesunout podstatnou část odpovědnosti ohledně prosazování 

školní desegregace z HEW na ministerstvo spravedlnosti, které však mělo k dispozici 

mnohem méně účinné nástroje k faktickému vynucení desegregace.90

Noví představitelé ministerstva spravedlnosti a HEW se navíc angažovali v soudních 

sporech ve prospěch žalovaných školních obvodů, když požadovali pozdržení implementace 

některých desegregačních plánů. Někteří úředníci ministerstva spravedlnosti se dokonce 

rozhodli raději podat výpověď, než aby se na krocích nové administrativy podíleli.91

Nixon se po celou dobu svého prezidentského mandátu snažil zabránit svážení žáků do 

škol za účelem desegregace. Poté, co Nejvyšší soud v případu Swann v. Charlotte-

Mecklenburg Board of Education rozhodl, že svážení žáků je přiměřeným opatřením 

k odstranění rasové nerovnováhy na jednotlivých školách, žádal Nixon Kongres, aby 

osvobodil všechny školní obvody od povinnosti implementovat svážení žáků do svých 

desegregačních programů. 

Nixon byl dokonce připraven vyvolat hlasování o ústavním dodatku, který by svážení 

žáků do škol za účelem dosažení rasové rovnováhy přímo zakázal. Nakonec k tomu sice 

nedošlo, ale díky schválení Zákona o rovných příležitostech ve vzdělání (Equal Educational 

Opportunities Act of 1974) zaznamenal Nixon v podstatě úspěch, když Kongres tímto 

zákonem nasměroval federální politiku směrem k protežování škol nacházejících se v místě 

bydliště žáků a zároveň odmítl rasovou rovnováhu jako cíl veřejného školství.92   
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Kritici Nixonovi také vyčítají, že jeho vláda účelově využívala jakoukoli příležitost využít 

rasovou problematiku ve svůj prospěch. Někteří Afroameričané dokonce v souvislosti 

s Nixonem hovořili o administrativě, která je otevřeně zaměřena proti Afroameričanům. 

Biskup Stephen Gill Spottswood, vlivný člen NAACP, na výroční schůzi této organizace v roce 

1970 prohlásil: „Poprvé od doby prezidenta Woodrowa Wilsona máme vládu, která může být 

oprávněně považována za anti-černošskou. Je to poprvé od roku 1920, kdy vláda v rámci své 

politiky vystupuje proti potřebám a touhám největší minority.“93

Nicméně i Nixon musel brát v potaz Nejvyšší soud, který, ještě ve složení bez všech 

Nixonem dosazených soudců, v 1968 rozhodl, že není možné déle otálet s desegregací škol.94

Nixon následně navrhl zřídit federální Program na podporu desegregace (Emergency School 

Aid Act), jehož prostřednictvím byly financovány projekty související jak s odstraňováním 

projevů de iure, tak i faktické segregace. Finanční prostředky tak šly například i na odstranění 

nebo prevenci rasového odloučení v jednotlivých lokalitách. Mohly být využity na vzdělávání 

učitelů, renovaci budov, dočasný pronájem tříd nebo změnu studijních osnov. Podle 

původního návrhu měla být na tento projekt alokována pro roky 1971 a 1972 částka 1,5 

miliardy dolarů.95

  Program pokračoval i v následujících letech a za vlády prezidenta Cartera byl navíc 

rozšířen. Na začátku funkčního období Reaganovy vlády byl však tento program sloučen 

s dalšími programy a federální podpora desegregačním programům tak výrazně poklesla (ze 

400 milionů dolarů v roce 1979 na 25 milionů dolarů v roce 1981).96
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Nixon při představování návrhu na zřízení tohoto programu v roce 1970 v Kongresu 

prohlásil, že „desegregace je klíčová pro kvalitní vzdělání – nejen z pohledu zlepšení výsledků 

těch, kteří byli dosud znevýhodněni, ale také z pohledu toho, že umožní všem dětem 

dosáhnout vzájemného porozumění, které nabývá v dnešním světě na stále větší 

důležitosti.“97

Ve skutečnosti administrativy vedené republikánskými prezidenty sice nevystupovaly 

otevřeně vůči desegregaci, ale neumožnily v oblasti občanských práv takový vývoj, který by 

zajistil další posun od desegregace k integraci, rasovému porozumění a socioekonomické 

rovnoprávnosti. Prezident Ford si například od Komise pro lidská práva vysloužil pokárání za 

urychlení trendu směrem k resegregaci tím, že se neangažoval v podpoře další desegregace 

v oblasti školství a bydlení. Stejně jako Nixon se stavěl proti svážení žáků do škol za účelem 

jejich desegregace.98 Ford tvrdil, že soudem nařízené svážení žáků do škol za účelem jejich 

desegregace neprospívá ani bílým Američanům ani Afroameričanům: „Soudem nařízené 

svážení žáků do škol přineslo do veřejného školství atmosféru strachu. Vnímají to tak nejen 

černí a bílí studenti, ale i jejich rodiče. Žádné dítě se nemůže učit v takové atmosféře. Musejí 

být nalezena lepší opatření, která napraví ústavní křivdy.“99 Taková opatření však nebyla 

Fordovou administrativou předložena.

Důvodem, který vedl federální vládu k odmítání soudem nařízeného svážení žáků do 

škol, mohla být obava, že při jejich větším rozšíření by mohla znamenat významné zatížení 

pro státní a lokální veřejné rozpočty.100
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4.4. Administrativa Jamese E. Cartera

Také prezident Jimmy Carter vyjadřoval v průběhu prezidentské kampaně výhrady vůči 

svážení žáků do škol za účelem jejich desegregace. Přesto po svém zvolení jmenoval úředníky 

pro oblast občanských práv, kteří byli nakloněni desegregaci škol a jeho administrativa 

prostřednictvím ministerstva spravedlnosti zvýšila aktivitu v této oblasti, což se projevilo 

zvýšením počtu žalob na školní obvody, které vědomě diskriminovaly studenty na základě 

rasy.

Carterova administrativa začala na problematiku desegregace škol nahlížet v širším 

kontextu, když připustila, že segregace v oblasti školství úzce souvisí se segregací v oblasti 

bydlení. Právě za prezidenta Cartera federální vláda poprvé v historii zažalovala konkrétní 

americké město s požadavkem na komplexní desegregační plán jak v oblasti školství, tak 

v oblasti bydlení. Ve sporu federální vlády s městem Yonkers (New York), který začal v roce 

1980, bylo město obviněno, že dlouhodobě a úmyslně přispívalo k segregaci minorit v oblasti 

bydlení a školství tím, že upíralo minoritám dotované bydlení. Spor se podařilo ukončit až 

v roce 2007 po dlouhých 27 letech, kdy se město snažilo dělat vše proto, aby nemuselo splnit 

nařízení soudu, a to i přesto, že byl pro město soudní spor natolik finančně náročný, že jej 

dovedl téměř na pokraj bankrotu.101

Soudce Leonard Sand v případu Yonkers v roce 1986 rozhodl, že diskriminace v oblasti 

bydlení je ve městě úzce propojena se segregací v oblasti školství. Město bylo nuceno 

přijmout nápravná opatření právě v oblasti bydlení a školství tak, aby nedocházelo 

k diskriminaci minorit. Konkrétně mělo poskytnout stěžovatelům dotované bydlení za 

hranicemi segregované části města.102     
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Nicméně během Carterovy administrativy Kongres schválil zákon, který omezil možnost 

federální vlády odepřít federální dotace těm školním obvodů, které se dostatečně neřídily 

desegregačními nařízeními, jejichž součástí bylo soudem nařízené svážení žáků do škol.  

Na konci svého funkčního období Carterova administrativa sice pracovala na 

koordinované politice ve vztahu k desegregaci v oblasti školství a bydlení, tato iniciativa ale 

byla přerušena zvolením Ronalda Reagana prezidentem.103

4.5. Administrativa Ronalda W. Reagana a George H.W. Bushe

Přílišnou náklonnost vůči desegregaci a integraci neprojevil ani prezident Ronald Reagan, 

který nejenže v roce 1988 vetoval zákon rozšiřující dosah federální občanskoprávní 

legislativy, ale za jeho vlády byl také zrušen federální program pomoci určený pro projekty 

související s dobrovolnými integračními snahami. Reaganova administrativa se také stavěla 

proti tehdy platným desegregačním plánům, protože podle jejího názoru desegregace 

veřejného školství selhala. Ministerstvo spravedlnosti dokonce v polovině 80. let 20. století 

obhajovalo přesvědčení federální vlády o nutnosti zrušení tehdy platných desegregačních 

plánů u federálních soudů.104

Prezident Reagan také trval na tom, že federální vláda není odpovědí na problémy 

americké společnosti, nýbrž že vláda jako taková je problém. Jeho administrativa nejenže 

odsuzovala soudem nařízené svážení žáků do škol autobusy, ale usilovala také o zrušení 

ministerstva školství, které vzniklo za vlády prezidenta Jimmyho Cartera restrukturalizací 

ministerstva zdravotnictví, školství a sociální péče (HEW). Reagan naopak podporoval daňové 

úlevy a jeho vláda rozdělovala peněžní poukázky, které byly určeny pro úhradu školného na 

soukromých školách. Tyto poukázky umožnily lidem vyhnout se vzdělání svých dětí ve 

veřejných školách.105

Reaganova administrativa se příliš neangažovala ani v soudních sporech ve prospěch 

Afroameričanů v oblasti bydlení, která se školní segregací úzce souvisí. V roce 1968 schválil 
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Kongres Zákon o občanských právech, jehož součástí bylo i ustanovení, pro které se vžilo 

označení Spravedlivý zákon o bydlení (Fair Housing Act). Hlavním účelem této části zákona 

bylo chránit kupce či nájemce proti diskriminaci ze strany prodávajícího či pronajímatele. 

Zákon postihuje případy, kdy pronajímatel či prodejce odmítne prodat/pronajmout obydlí na 

základě příslušnosti kupce/nájemce k určité rase, kvůli barvě pleti, náboženskému vyznání, 

hendikepu nebo národnostnímu původu, případně takového člověka při prodeji/pronájmu 

nemovitosti znevýhodní.

Mezi léty 1968 a 1978 ministerstvo spravedlnosti podávalo každý rok pro porušení 

Spravedlivého zákona o bydlení v průměru 32 žalob. Později ještě v době vlády prezidenta 

Cartera počet těchto žalob poklesl v důsledku rozpočtových škrtů na 16 ročně. Po nástupu 

prezidenta Reagana se tento proces nejdříve úplně zastavil, když v roce 1981 nebyla podána 

žádná žaloba, v roce 1982 byly podány dvě a rok později šest. Ačkoli by se mohlo zdát, že 

administrativa jen reagovala na nižší počet stížností na porušování zákona, opak je pravdou. 

Jen mezi léty 1979 a 1982 se počet stížností na porušování zákona zdvojnásobil. Nicméně za 

dobu Reaganova mandátu podalo ministerstvo spravedlnosti tolik žalob, jako v době 

prezidenta Cartera za jediný rok.106

Podle kritiků se republikánské vlády snažily vědomě vyhnout většímu zainteresování 

federální vlády v důslednějším prosazování desegregace a integrace ve veřejném školství, ale 

i v ubytování, s poukazem na to, že rasa by neměla hrát v sociální politice zásadní roli. 

„Sociální politika v průběhu vlád konzervativních administrativ byla založena na 

předpokladu, že rasa by měla být ignorována, nerovnosti by měly být dávány za vinu 

jednotlivcům a školám, a existující opatření v oblasti občanských práv vedoucí k integraci by 

měla být pozastavena či rovnou zrušena,“ tvrdí profesor Gary Orfield, který se problematice 

desegregace a integrace věnuje systematicky už více než 30 let.107

Právě od dob Reaganových administrativ převládá u federální vlády názor, že všechny 

americké veřejné školy je možné postavit na stejnou úroveň prostřednictvím sbližování 

výsledků ve srovnávacích testech, aniž by bylo nutné se vyrovnat s rasovou či etnickou 
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segregací. V roce 1983 Reaganova administrativa prezentovala zprávu o stavu amerického 

školství pod názvem A Nation at Risk, která upozorňovala na podstatné nedostatky 

v americkém školství, které vedly k postupnému zaostávání amerických studentů ve srovnání 

s ostatními vyspělými státy.108 Odpovědí federální vlády na tuto znepokojivou skutečnost 

byla snaha zlepšit veřejné školství prostřednictvím definování cílů, které jsou poměřovány 

výsledky ve srovnávacích testech. Větší zodpovědnost se tak přenesla na samotné školy, 

které musí vyhovět minimálním požadavkům na výsledky srovnávacích testů, zatímco téma 

rasové segregace na školách bylo zcela opomenuto. Podobné plány na řešení problémů 

v oblasti veřejného školství se pod různými názvy objevily v agendě posledních třech 

prezidentů. Administrativa prezidenta George H. W. Bushe přišla se strategií America 2000, 

prezident Clinton z této strategie vycházel při vytváření plánu Goals 2000 a konečně George 

W. Bush přišel s iniciativou No Child Left Behind. 

Jednotlivé státy například přijaly doporučení ze zprávy Nation at Risk a zavedly 

náročnější testy a do studijních plánů bylo zařazeno více hodin matematiky a přírodních věd. 

Problém je ale v tom, že tyto federální plány mají na jednu stranu ambici pozvednout 

americké veřejné školství jako celek tak, aby výsledky žáků byly v mezinárodním srovnání 

lepší než v ostatních zemích, na druhou stranu příliš nezohledňují příčiny horších výsledků 

některých škol. Problém s plněním vytčených výsledků mají totiž především školy, na kterých 

jsou vzděláváni výhradně nebo převážně příslušníci minorit. Federální vláda sice takovým 

školám umožní čerpat dodatečné finanční zdroje, ale ty jsou používány na odstranění 

důsledků segregace nikoliv na odstranění příčin. 

Současná strategie se ale ukazuje jako méně efektivní, co se týče přibližování výsledků 

v testech u jednotlivých ras, kdy bílí Američané tradičně dosahují lepších výsledků než 

Afroameričané i Hispánci. Mnohem efektivnější byly v tomto směru reformy, které federální 

vláda přijala v průběhu 60. let 20. století, a jejichž součástí byly programy zaměřené proti 

segregaci a chudobě. Rozdíl mezi výsledky bílých Američanů a Afroameričanů přitom 
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v některých ukazatelích klesal až do konce 80. let, tedy v době, kdy desegregace mezi bílými 

Američany a Afroameričany na veřejných školách dosáhla vrcholu.109

Namísto toho, aby se federální vláda vrátila k finanční podpoře desegregačních 

programů, kterou zavedl prezident Nixon a která fungovala až do nástupu Reaganovy 

administrativy a měla pozitivní efekt na sbližování výsledků Afroameričanů a bílých studentů, 

začaly vlády podporovat možnost svobodné volby prostřednictvím poukázek na úhradu 

školného na soukromých školách, která se v průběhu 90. let transformovala do podpory 

vzniku a rozvoje charter schools, na které se však nevztahují stejná pravidla jako na ostatní 

veřejné školy. 

Charter schools však dnes patří k nejvíce segregovaným veřejným školám ve Spojených 

státech.110 Důvodem je větší procentuální zastoupení Afroameričanů v těchto školách než ve 

veřejných školách. 70 procent Afroameričanů, kteří navštěvují charter schools, je vzděláváno 

ve školách, které navštěvuje 90 až 100 procent příslušníků minorit. Až 43 procent 

Afroameričanů pak navštěvuje charter schools, na kterých tvoří studenti z řad minorit 99 až 

100 procent všech studentů na dané škole. Tato čísla jsou podstatně vyšší než u veřejných 

škol. 111

Tabulka 1: Porovnání podílu bílých Američanů a Afroameričanů na rasově segregovaných 
školách (charter versus veřejné školy), školní rok 2007-08

Charter Veřejné

50 - 100% 
minorit

90 - 100% 
minorit

99 - 100% 
minorit

50 - 100% 
minorit

90 - 100% 
minorit

99 - 100% 
minorit

Bílí Američané 19% 2% 0% 13% 1% 0%

Afroameričané 89% 70% 43% 72% 36% 15%
Zdroj: Erica Frankenberg, Genevieve Siegel-Hawley, Jia Wang, „Choice without Equity“, 26
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Federální podpora charter schools se podstatně zvýšila, stejně tak rostl jejich počet i za 

prezidentů George H. W. Bushe i Billa Clintona.112 Tím systematicky dochází k podpoře 

resegregace ze strany federální vlády. Nicméně opravdový boom v počtu nově otevřených 

charter schools lze pozorovat především po roce 2000. Jestliže v roce 2004 existovalo ve 37 

amerických státech téměř tři tisíce charter schools, více než třetina z tohoto počtu vznikla až 

po roce 2001.113

Kromě toho, že jsou příslušníci menšin v charter schools segregováni více než na 

veřejných školách, zjistili autoři studie, která vznikla v Národním centru pro statistiky 

v oblasti vzdělání (NCES), že studenti navštěvující charter schools dosahují v průměru o 

několik bodů horších výsledků ve srovnávacích testech ze čtení a matematiky než studenti 

tradičních veřejných škol. Porovnáním škol, které vzdělávají převážně příslušníky minorit, 

došli autoři k závěru, že průměrné výsledky testů ze čtení jsou srovnatelné jak na charter 

schools, tak na tradičních veřejných školách, u matematiky ale byly výsledky žáků 

navštěvujících veřejné školy v průměru o několik bodů lepší.114 Z těchto výsledků lze 

usuzovat na to, že svou roli u nižších průměrných výsledků na charter schools hraje 

skutečnost, že příslušníci menšin jsou na těchto školách více segregováni než na tradičních 

veřejných školách.   

4.6. Administrativa Williama J. Clintona

Přístup federální vlády k oblasti školství se výrazně nezměnil ani s příchodem 

demokratického prezidenta Billa Clintona, naopak i za jeho vlády je možné vysledovat určitou 

kontinuitu v tom, že vláda kladla důraz hlavně na zvýšení dosahovaných výsledků ve 

srovnávacích testech a vyhýbala se vtažení a větší aktivitě v oblasti desegregace a integrace 

škol.
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Podle Erwina Chemerinskeho ani Reagan, ani George H. W. Bush, ani Clinton neudělali 

nic, aby napomohli procesu desegregace škol. „Žádný z nich nepoužil federální zdroje, na 

kterých jsou školní obvody závislé, jako nástroj, kterým by je přinutil k další desegregaci.“115

Naopak došlo k podpoře resegregace upřednostňováním charter schools.

Administrativa prezidenta Clintona navíc nedokázala efektivně zareagovat na rostoucí 

segregaci minorit na amerických veřejných školách, která začala být patrná na začátku 90. let 

20. století. Clinton se nesnažil obnovit federální pomoc pro účely desegregace, která byla 

zastavena za Reaganovy vlády, naopak podepsal v roce 1994 ambiciózní reformu, pod 

názvem The Goals 2000: Educate America Act, jejíž kořeny sahají až do roku 1989, kdy 

skupina guvernérů navrhla podobný koncept opatření, který by vedl k ozdravení amerického 

veřejného školství. The Goals 2000 si kladl za cíl mimo jiné pozvednout úroveň znalostí 

studentů, dostat se v mezinárodních srovnávacích testech na světovou špičku či zajistit, aby 

každý Američan byl gramotný. Žádný z cílů, které si v The Goals 2000 politici vytkli, se ale do 

roku 2000 splnit nepodařilo. Ani jeden z vytčených cílů nebyl zaměřen na desegregaci a 

integraci veřejných škol.116

Přestože Clintonova administrativa oficiálně vyjadřovala podporu integrovaným školám, 

nenavrhla žádnou iniciativu, která by takové školy podpořila. Za prezidenta Clintona vláda 

také nepřijala žádnou zásadní právní strategii, která by byla využitelná v boji proti segregaci, 

stejně tak nepředstavila žádný plán, který by pomohl nastartovat, případně stabilizovat 

integrační procesy ve stovkách školních obvodů, které v té době procházely změnou 

rasového a etnického složení obyvatelstva.117   

4.7. Administrativa George W. Bushe

Ani nejnovější pokus z dílny prezidenta George W. Bushe řešit situaci v oblasti školství -

projekt No Child Left Behind (NCLB), se nevěnuje primárně problematice resegregace škol. 
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Charles Boger, Gary Orfield (eds.), School Segregation, 30

116 Kenneth J. Cooper, „’89 Education Summits Goals Still Unmet“, Washington Post (10. prosince 1999) 
http://www.hslda.org/docs/nche/000010/200209010.asp (staženo 5.4.2010)

117 Gary Orfield, John T. Yun, „Resegregation in American Schools“, The Civil Rights Project, 1999, 26
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Řeší spíše minimální standardy kvality výuky, které by měly být poskytnuty žákům na všech 

veřejných školách. NCLB si klade za cíl, aby všichni studenti v celostátních srovnávacích 

testech v roce 2014 dosáhli nejvyšší možné úrovně (proficient level). Školy s výraznou 

většinou studentů z řad minorit mají se splněním požadavků NCLB problémy, protože často 

nejsou schopny dosáhnout na státem určenou minimální bodovou hranici nutnou pro 

prokázání meziročního zlepšení u celostátních srovnávacích testů.118

Je velmi pravděpodobné, že do roku 2014 se nepodaří všem školám, tak jak to zákon 

požaduje, připravit žáky na testy natolik, aby je všichni žáci udělali alespoň s požadovaným 

minimálním počtem bodů a NCLB tak hrozí podobným fiaskem jako strategie The Goals 2000.

Prezident Barack Obama se již ale nechal slyšet, že do té doby hodlá zákon přepsat.119
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Challen Stephens. „Times Watchdog Report: No Child Left Behind on the way out, but not anytime soon“, 
Times Watchdog Report (12. srpna 2010),
http://blog.al.com/breaking/2010/08/times_watchdog_report_no_child.html (staženo 5. 10. 2010).
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5. Vývoj názoru Nejvyššího soudu v oblasti desegregace školství

Ačkoli Nejvyšší soud je součástí systému dělby moci a teoreticky je tedy nezávislý na 

moci zákonodárné a výkonné, ve skutečnosti může prezident Spojených států 

prostřednictvím svých nominací, které jsou schvalovány Senátem, do určité míry ovlivnit, 

jakým způsobem bude Nejvyšší soud v klíčových otázkách rozhodovat. V době, kdy Nejvyšší 

soud v případu Brown rozhodl, že oddělené školy si nejsou rovné a že vzdělávat 

Afroameričany v oddělených školách tím pádem odporuje ústavě, v něm zasedalo pět 

soudců nominovaných prezidentem Franklinem D. Rooseveltem (demokrat), dva nominovaní 

Harry Trumanem (demokrat) a předseda soudu Earl Warren, nominovaný Dwightem 

Eisenhowerem (republikán). 

Právě Warrenův soud je obecně považován za liberálně smýšlející, stejně tak jako soudci 

nominovaní demokratickými prezidenty. Naopak soudci nominovaní republikánskými 

prezidenty inklinují spíše ke konzervatismu. Toto rozlišení ale neplatí univerzálně.120

Dělení na liberální a konzervativní soudce však nereflektuje způsob, jakým soudci 

interpretují ústavu. Jestliže konzervativní soudci jsou spíše označováni za originalisty 

(originalist - tedy ty, kteří se snaží řídit původním významem či záměrem autorů ústavy) nebo 

za striktní konstrukcionalisty (strict constructionalist - kteří se soustředí na samotný text, 

nikoliv na záměr autorů ústavy), liberální soudci pak spíše inklinují k modernistické 

interpretaci ústavy, která nahlíží na ústavu v kontextu současného dění. Ústava je podle této 

interpretace flexibilní a dynamická a reaguje na proměny ve společnosti. Nicméně je třeba 

poznamenat, že i mezi liberálními soudci existují originalisté a naopak.  

V období od konce druhé světové války do konce roku 2007 měli demokratičtí prezidenti 

možnost nominovat deset kandidátů, zatímco republikánští prezidenti mohli prosadit do 
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Příkladem může být soudce Byron White nominovaný prezidentem J.F. Kennedym, který se v mnoha 
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který se týkal práva ženy na potrat.   
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funkce soudce Nejvyššího soudu sedmnáct kandidátů.121 Tato disproporce může být jedním 

z vysvětlení, proč se názor Nejvyššího soudu v průběhu let měnil, když v polovině padesátých 

a zejména pak na přelomu 60. a 70. let byl institucí, která byla proponentem, obhájcem a 

jedním z motorů desegregace a integrace, aby se na začátku 90. let proměnila v instituci, 

která ulehčila proces ukončení soudy nařízené desegregace.

Jakým způsobem ovlivňovali američtí prezidenti složení a rozhodování Nejvyššího soudu, 

lze názorně ilustrovat na administrativě prezidenta Richarda Nixona. Jestliže Nejvyšší soud 

rozhodoval v průběhu 60. a ještě na začátku 70. let ve prospěch desegregačního úsilí, 

od okamžiku, kdy se Nixonovi podařilo během jeho funkčního období dosadit na Nejvyšší 

soud čtyři soudce, začal Nejvyšší soud omezovat dosah desegregačních opatření, když 

zakázal takové desegregační plány, které obsahovaly soudem nařízené svážení žáků mezi 

jednotlivými školními obvody, čímž značně omezil šance na efektivní desegregaci měst a 

jejich příměstských aglomerací.  

Při výběru kandidátů Nixon dbal zejména na to, aby noví soudci byli proti některým 

instrumentům k dosažení desegregace škol, jak se svěřil ministrovi spravedlnosti Johnu 

Mitchellovi v roce 1971: „Nyní musíme jmenovat Jižana. Vážně si myslím, že pokud 

nenavrhneme jižanského kandidáta, bude to na Jihu vnímáno jako plivnutí do tváře všem 

Jižanům. Náš kandidát musí být navíc konzervativní Jižan… Je mi jedno jestli to bude 

demokrat nebo republikán, ale musí být proti nařízenému svážení žáků za účelem 

desegregace škol a proti nařízené desegregaci v oblasti bydlení. Jinak si může dělat, co 

chce.“122
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Nixon měl možnost jmenovat celkem čtyři soudce Nejvyššího soudu. Dva Nixonovi 

kandidáti však byli natolik kontroverzní, že byli Senátem odmítnuti. Clement Haynsworth 

kvůli svému odmítavému postoji vůči hnutí za občanská práva a Harrold Carswell kvůli 

rasistické minulosti.123

Když 9. dubna 1970 odmítl americký Senát nominaci Harrolda Carswella na funkci 

soudce Nejvyššího soudu, prezident Nixon prohlásil, že podle jeho názoru by ideálním 

soudcem měl být „někdo, kdo věří v striktní interpretaci ústavy, tak jako já – soudce, který 

nebude používat moc Nejvyššího soudu, za účelem prosazování sociálních změn tím, že bude 

volně interpretovat články ústavy.“124    

Jelikož prezident Jimmy Carter neměl možnost nominovat žádného soudce Nejvyššího 

soudu, bylo jen otázkou času, než na Nejvyšším soudě převáží díky nominacím 

republikánských prezidentů spíše konzervativní soudci. K tomu došlo v průběhu 80. Let 20. 

století.

5.1. Plessy v. Ferguson

V roce 1954 Nejvyšší soud v případu Brown jednomyslně rozhodl, že oddělená školská 

zařízení, tedy určená buď výhradně bílým Američanům, nebo výhradně Afroameričanům 

jsou jednoznačně nerovná. Dal tak zřetelně najevo, že doktrína „oddělení, ale sobě rovní“ 

nemůže být uplatňován v oblasti amerického veřejného školství. Argumentoval přitom tím, 

že jednání států, které byly zřizovateli takových oddělených škol, odpírá Afroameričanům 

stejnou ochranu zákony, která je garantována čtrnáctým ústavním dodatkem. Svým 

rozhodnutím tedy změnil samotný výklad čtrnáctého ústavního dodatku, který Nejvyšší soud 

v roce 1896 v případu Plessy v. Ferguson vykládal takto:

„Účelem čtrnáctého dodatku bylo nepochybně prosadit naprostou rovnost obou ras 

před zákonem, ale z povahy věci nemohl být zamýšlen tak, aby odstranil rozdíly na základě 

rasy… Zákony povolující nebo dokonce požadující jejich oddělení na místech, kde se mohou 
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dostat do kontaktu, nutně neimplikují nižší postavení jedné rasy vůči té druhé a (tyto zákony) 

jsou zpravidla, ne-li všeobecně, uznávány za zákony v kompetenci státních zákonodárných 

orgánů k výkonu jejich dohlížecí pravomoci. Nejběžnějším projevem této pravomoci je 

například zřizování oddělených škol pro bílé a barevné děti, které jsou považovány za legální 

dokonce i soudy v takových státech, kde jsou politická práva barevné rasy nejdéle a nejvíce 

prosazována.“125       

Přitom už tehdy soudce John M. Harlan, který se společně se soudcem Davidem J. 

Brewerem nepřipojil k rozhodnutí většiny, ve svém nesouhlasném stanovisku upozornil, že 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí v případu Plessy interpretoval čtrnáctý a patnáctý ústavní 

dodatek takovým způsobem, který jen umožňoval zachování statusu quo, tedy, že bílí 

Američané regulovali občanská práva, která ústava garantuje všem občanům, na základě 

příslušnosti k rase. Harlan takové omezováním občanských práv na základě rasy kritizoval:

„Bílá rasa se považuje za dominantní rasu v této zemi. Je tomu tak, co se týče prestiže, 

úspěchů, vzdělání, bohatství a moci. Nepochybuji o tom, že tomu tak bude navždy, pokud 

bílá rasa zůstane věrná své slavné tradici a bude se pevně držet ústavních principů svobody. 

Ve smyslu ústavy, ve smyslu práva, není v této zemi nadřazená, dominantní vládnoucí třída 

občanů. Naše ústava je barvoslepá a nezná, ani netoleruje existenci tříd mezi občany. Co se 

týče občanských práv, všichni občané jsou si rovni před zákonem… Je proto politováníhodné, 

že tento soud, rozhodující interpret fundamentálního práva této země, dospěl k závěru, že je 

přípustné, aby státy stanovovaly, jak dalece mohou občané požívat svých práv na základě 

příslušnosti k rase.“126

Uplatňování konceptu „oddělení, ale sobě rovní“ ve veřejném školství bylo obhajováno 

tezí, že oddělené školy na základě rasy neodporují čtrnáctému ústavnímu dodatku, protože 

žádnou z ras nediskriminují, tedy, že poskytují srovnatelné vzdělání jak bílým Američanům, 

tak Afroameričanům. Ve skutečnosti ale byly školy pro Afroameričany často hluboce 
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podfinancované, neměly k dispozici tak kvalitní vybavení a zkušené pedagogy jako školy, 

které navštěvovali bílí Američané.

5.2. Brown v. Board of Education 

Nejvyšší soud v roce 1954 v případu Brown rozhodl jednohlasně a jednomyslně, že 

doktrína „oddělení, ale sobě rovní“ nemá v oblasti veřejného školství místo. V odůvodnění 

svého rozhodnutí přitom soudci označili segregaci v oblasti školství jako neústavní, protože 

porušovala stejnou ochranu zákony, která je garantována čtrnáctým ústavním dodatkem. 

Ústavní soud argumentoval tím, že na čtrnáctý ústavní dodatek je nutné nahlížet 

perspektivou současného stavu, protože v době, kdy byl schvalován, v podstatě žádné 

veřejné školství ve Spojených státech, v dnešní podobě, neexistovalo.127

Kromě toho, že Nejvyšší soud označil rasově oddělené školství za neústavní, šel ve svém 

rozhodnutí ještě dál. Podle jeho názoru totiž segregované školy upíraly dětem 

Afroameričanů právo na rovné vzdělání a to bez ohledu na to, zdali segregované školy měly 

stejné vybavení, stejně kvalitní učitele nebo vzdělávací programy na srovnatelné úrovni.  

Soudci považovali také za vhodné zdůraznit svůj souhlas s tezí, že oddělování dětí 

Afroameričanů od bílých Američanů na základě rasy, vyvolává v dětech Afroameričanů pocit 

méněcennosti. Nejvyšší soud v této souvislosti citoval názor federálního soudu v případu 

Brown: „Segregace bílých a barevných dětí ve veřejných školách má nepříznivý vliv na 

barevné děti. Tento vliv je větší, pokud je segregace vyžadována zákonem, jelikož tato 

politika oddělování ras je obvykle interpretována jako přiznání podřadného statusu 

černochů. Pocit podřadnosti či méněcennosti ovlivňuje motivaci dítěte se učit. Segregace 

vyžadovaná zákonem má tendenci zpomalit duševní a studijní vývoj černošských dětí a 

odepřít některé výhody, které by získaly v rasově integrovaných školách.“128

Nicméně soud pro zrušení aplikace doktríny „oddělení, ale sobě rovní“ nepotřeboval ve 

svém odůvodnění konstatovat, že segregované školství poškozuje děti Afroameričanů, 

protože už jen samotné konstatování, že oddělené školy jsou z podstaty nerovné, stačilo 
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k tomu, aby segregované školství bylo shledáno v rozporu se čtrnáctým ústavním dodatkem, 

který zaručuje stejnou ochranu zákony.

Právní experti se domnívají, že Nejvyšší soud se rozhodl zahrnout tezi o negativním vlivu 

segregovaného školství buď z toho důvodu, že si soudci uvědomovali radikálnost svého 

rozhodnutí, které měnilo dlouho zažitou doktrínu „oddělení, ale sobě rovní“, na jejímž 

principu některé, zejména jižanské, státy vytvářely zákony. Soud se tak snažil argumentovat 

nejen interpretací ústavy, ale také reálnými důsledky odděleného školství pro americkou 

společnost. Druhým důvodem mohl být fakt, že soudci si uvědomovali, že jedna věc je 

prohlásit segregované školství za neústavní, ale druhá věc je školy reálně desegregovat. 

Obhájit pozdější masivní a kontroverzní opatření k prosazení desegregace, jako například 

soudem nařízené svážení žáků do škol, bylo mnohem jednodušší, pokud se předpokládalo, že 

tato opatření povedou ke zvýšení sebevědomí, zlepšení motivace a duševního vývoje dětí 

Afroameričanů.129

Zařazení teze o negativním vlivu segregovaného školství má ještě jeden podstatný a do 

současné doby velmi diskutovaný rozměr. Nejvyšší soud totiž konstatoval, že rasově 

oddělené školy mají nepříznivý vliv na afroamerické děti a že tento vliv je větší, pokud je 

segregace vyžadována zákonem. Dal tím tak najevo, že jakákoliv rasově oddělená škola má 

špatný vliv na afroamerické děti, a nechal tak otevřenou otázku, zdali se jeho rozhodnutí 

vztahuje pouze na de iure nebo i na faktickou segregaci. Jelikož se soudně nařízené 

desegregační plány minimálně do druhé poloviny 60. let týkaly výhradně států, které 

vyžadovaly nebo tolerovaly oficiální segregaci v oblasti školství, nebylo do té doby v podstatě 

ani nutné se zabývat u jednotlivých případů otázkou příčiny segregace, protože v těchto 

státech byly v podstatě všechny případy považovány za projev de iure segregaci. V okamžiku, 

kdy se ale proces desegregace školství přesunul i do dalších částí Spojených států, zejména 

pak na Severovýchod, si právníci či politici začali klást otázku, zdali soudci v případu Brown 

měli na mysli pouze de iure segregaci nebo i segregaci faktickou. 

Soudci ve svém rozhodnutí také nespecifikovali, jak by měl proces desegregace škol 

vypadat, kdo za něj bude odpovědný a jak rychle budou muset školní obvody implementovat 

desegregační opatření. O rok později v rozhodnutí, které je obecně nazýváno jako Brown II, 
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delegoval Nejvyšší soud zodpovědnost za implementaci rozhodnutí Brown I na jednotlivé 

školní obvody. Ty měly připravit desegregační plány dobrovolně nebo na základě soudního 

nařízení. V pravomoci soudů bylo také posuzovat efektivitu desegregačních plán a dohlížet 

na samotný proces desegregace. Soudci Nejvyššího soudu, ale nebyli příliš konkrétní v tom, 

jak by měly desegregační plány vypadat, a která opatření pro dosažení desegregace jsou 

v souladu s ústavou. Stejně tak velmi vágně formulovali, jak rychle by měly školní obvody 

rozhodnutí v případu Brown I implementovat. Omezili se pouze na konstatování, že by to 

mělo být tak rychle, jak jen to bude prakticky možné.130

5.3. Green v. County School Board

Právě určitá volnost, kterou Nejvyšší soud ponechal školním obvodům, co se týče 

konkrétní podoby desegregačních opatření a časového harmonogramu, kdy by tato opatření 

měla být uvedena do praxe, vedla k tomu, že proces desegregace školství byl minimálně do 

druhé poloviny 60. let velmi pomalý. Pokud školní obvody vůbec implementovaly v tomto 

období nějaký desegregační plán (některé jižanské státy dokonce v tomto období přijaly 

zákony proti desegregaci škol, jiné je zase raději úplně uzavřely, než aby přistoupily 

k desegregaci), jednalo se převážně o plány založené na svobodné volbě (freedom of choice). 

Takové plány sice formálně umožnily Afroameričanům posílat své děti do škol určených 

původně pouze pro bílé Američany a ti si zase mohli vybrat školu původně určenou pouze 

pro Afroameričany. Ve skutečnosti ale plány založené na svobodné volbě pouze umožňovaly 

efektivně zachovat status quo, protože bílí Američani své děti i nadále posílali do škol 

původně určených pro bílé Američany, do kterých začalo chodit jen velmi málo 

Afroameričanů. Roli bezesporu sehrály výhružky, kterými zastánci segregace dokázali mnoho 

Afroameričanů od úmyslu poslat děti do původně bíle školy odradit.131
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„Brown v. Board of Education“ (Brown II), 349 U.S. 294 (1955).
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Johnatan Fischbach, Will Rhee, Robert Cacace, „Race at the Pivot Point: The Future of Race-Based Policies to 

Remedy De Jure Segregation After Parents Involved in Community Schools”, Harvard Civil Rights-Civil Liberties 
Law Review 43, č. 2 (léto 2008), 493
http://www.law.harvard.edu/students/orgs/crcl/vol43_2/491-538_Fischbach.pdf, (staženo 5. 10. 2010).
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V roce 1968 Nejvyšší soud v případu Green v. County School Board of New Kent rozhodl, 

že školní obvody musí školy desegregovat okamžitě, když prohlásil, že další otálení už není 

možné tolerovat. Současně připomněl, že školní rady, které provozují zákonem oddělené 

školy, mají povinnost učinit veškeré kroky potřebné k přechodu od rasově odděleného 

školství na systém jednotného školství s desegregovanými školami. Jestliže do té doby mohla 

být některými školními radami vnímána povinnost desegregovat pouze skrze formální 

otevření všech škol všem studentům bez ohledu na rasu, v případu Green dali soudci jasně 

najevo, že konečným důsledkem desegregace by nemělo být pouze odstranění duálního 

systému školství, ale hlavně odstranění výhradně bílých a výhradně afroamerických škol, 

které jsou produktem de iure segregace. Jinými slovy soudci konstatovali, že nestačí pouze 

implementovat rasově neutrální plány k odstranění původních právních omezení, ale že 

školní rady musejí přijmout taková opatření, která budou brát v potaz rasu.132  

Soudci také zdůraznili, že desegregační opatření se musí týkat nejen přijímání žáků bez 

ohledu na jejich rasovou příslušnost, ale všech aspektů školní činnosti. Opatření se mělo 

zabývat otázkou najímání učitelů a dalšího školního personálu, školního vybavení, dopravy 

studentů do škol a mimoškolních aktivit. Pokud se chtěl školní obvod v budoucnu vyvázat 

z povinnosti řídit se desegregačním plánem, musel vyhovět desegregačnímu nařízení ve 

všech vyjmenovaných oblastech.133

Soud sice výslovně nezavrhl plány založené na svobodné volbě, nicméně dal najevo, že 

napříště budou plány posuzovány na základě jejich efektivity a schopnosti reálně odstranit 

projevy segregace.

5.4. Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education

Jestliže v případu Green soudci dali jasně najevo, že školní obvody mají povinnost učinit 

veškeré kroky potřebné k přechodu od rasově odděleného školství na systém jednotného 

školství s nesegregovanými školami, opět, stejně jako v případu Brown II, příliš 

                                                          
132 „Green v. County School Board of New Kent“, 391 U.S. 430 
(1968)http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=green&url=/supct/html/historics/USSC_C
R_0391_0430_ZO.html (staženo 12.2.2011)
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Ibid.



61

nespecifikovali, jak by takové kroky měly vypadat. V roce 1971 byli soudci Nejvyššího soudu 

v případu Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education o poznání konkrétnější. Soud 

například zopakoval, že plány založené na svobodné volbě mohou selhat, co se týče 

odstranění následků historické školní segregace, a proto označil zapisování žáků z různých 

částí školního obvodu do jedné školy na základě rasy za možné. Stejně tak ponechal školním 

radám pravomoc, aby určily, zdali má mít každá škola ve školním obvodu předepsaný poměr 

mezi bílými Američany a Afroameričany.134

Nejvyšší soud současně rozhodl, že jako dočasný nástroj k dosažení desegregovaných 

škol je možné použít i soudem nařízené svážení žáků z jedné části města do druhé tak, aby 

bylo možné školy desegregovat i v případě, že v daném městě existovala segregace v oblasti 

bydlení a jednotlivé rasové skupiny obývaly různé části města. Právě proti soudem 

nařízenému svážení žáků do škol se ale v mnoha městech vzedmula vlna odporu a dokonce i 

federální vláda hledala způsob, jak uplatňování tohoto desegregačního nástroje v praxi co 

nejvíce omezit.135

5.5. Milliken v. Bradley

O další tři roky později, v roce 1974, tentokrát už ve složení ovlivněném Nixonovými 

nominacemi, omezil Nejvyšší soud v případu Milliken v. Bradley možnost použití soudem 

nařízených desegregačních opatření. Případ Milliken v. Bradley se týkal konkrétně situace 

v Detroitu, kde město obklopovaly příměstské školské obvody vzdělávající převážně bílé 

Američany, uvnitř města pak byly rasově segregované (nebílé) školní obvody. Nejvyšší soud 

rozhodl, že příměstské (převážně bílé) školní obvody mohou být zařazeny do desegregačních 

plánů pouze v případě, že se prokáže, že tyto obvody se úmyslně dopustily segregace nebo 

jednání, které způsobilo segregaci v sousedních obvodech.136

                                                          
134 „Swann v. Charlotte Mecklenburg Board of Education“, No. 498 (1971)

http://supreme.justia.com/us/402/1/case.html (staženo 5. 10. 2010).
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Ibid.

136 „Milliken v. Bradley“, 418 U.S. 717, 1974, Cornell University Law School, 
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0418_0717_ZS.html (staženo 5. 10. 2010).
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Rozhodnutí v případu Milliken ve svém důsledku zabránilo desegregaci školních obvodů 

na severu a na západě Spojených států, protože stěžovatelé nebyli schopní u soudu prokázat, 

že převážně bílé příměstské školní obvody úmyslně diskriminovaly Afroameričany, kteří žili 

ve městech.137 Milliken tak ponechával bílým Američanům ze střední třídy efektivní způsob, 

jak se implementaci desegregačních plánů vyhnout tím, že se přestěhují na předměstí. Není 

bez zajímavosti, že toto rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo přijato v poměru hlasů pět ku 

čtyřem, přičemž čtyři z pěti soudců, kteří rozhodnutí podpořili (Warren Burger, Harry 

Blackmun, Lewis Powell, William Rehnquist), byli nominováni právě prezidentem Richardem 

Nixonem.138

Rozhodnutí v případu Milliken v. Bradley zasadilo proces desegregace do určitých 

mantinelů. Právě rozhodnutí Nejvyššího soudu v tomto případu odstartovalo názorovou 

proměnu ústavních soudců ve smyslu odklonu od pro-aktivní politiky prosazování 

desegregačních opatření. Jestliže od rozhodnutí v případu Green Nejvyšší Soud tlačil na 

školní obvody, aby učinily vše proto, aby odstranily projevy de iure segregace a to i za použití 

opatření, které berou v potaz rasu, například prostřednictvím předepsaného podílu bílých 

Američanů a Afroameričanů na školách, tak Miliken je obecně považován za případ, kterým 

Nejvyšší soud od proaktivního přístupu začíná ustupovat.    

5.6. Dowell, Pitts a Jenkins

Další případy týkající se problematiky segregace veřejných škol, které měly na 

desegregační proces zásadní vliv, se dostaly k Nejvyššímu soudu až v průběhu 90. let 20. 

století. Z odůvodnění rozhodnutí jednotlivých případů, které Soud v 90. letech posuzoval, 

zřejmá snaha zmenšit angažovanost federálních soudů v oblasti desegregace veřejného 

školství.
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Preston Cary III Green, „Can State Constitutional Provisions Eliminate De Facto Segregation in the Public 
Schools?” Journal of Negro Education 68, č. 2 (jaro 1999): 5. 
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„Milliken v. Bradley“, 418 U.S. 717, 1974, Cornell University Law School, 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0418_0717_ZS.html (staženo 5. 10. 2010).
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V případu Oklahoma City v. Dowell bylo v roce 1991 rozhodnuto, že desegregační 

nařízení soudů mohou být zrušena, i v případě, že ve školních obvodech, které jsou kvůli 

desegregaci pod soudním dohledem, jsou stále patrné projevy segregace. Soud přitom

argumentoval tím, že projevy segregace mohou být důsledkem demografických změn. 

Takovou segregaci je podle soudu nutné považovat za faktickou a nikoliv za de iure segregaci 

a její projevy nemohou být překážkou pro osvobození školního obvodu od soudního 

dohledu. Soudci navíc zdůraznili, že poté, co je školní obvod prohlášen za jednotný nemusí se 

nadále řídit desegregačním plánem.139  

Pravý boom rušení desegregačních plánů nastal na přelomu tisíciletí.140 Proces nazývaný 

též jako prohlášení školního obvodu za jednotný, kdy soud uzná, že v daném školním obvodu 

existuje pouze jeden školní systém, ve kterém jsou na všech školách vzděláváni žáci bez 

rozdílu rasy či etnické příslušnosti, výrazně usnadnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu 

Freeman v. Pitts z roku 1992.141 Nejvyšší soud tehdy zmírnil podmínky, podle kterých je 

možné označit školní obvod za jednotný, a fakticky jej tak zbavit povinnosti řídit se 

desegregačními plány. Školní obvody tak nemusí splnit desegregační nařízení ve všech šesti 

oblastech, tak jak to bylo požadováno v případu Green.  

Na základě rozhodnutí v případu Freeman v. Pitts mají soudci možnost prohlásit školní 

obvod za jednotný i v případě, že se nepodařilo odstranit všechny pozůstatky původní 

diskriminace, kvůli které byla ve školním obvodu nařízena desegregace. Soudci Nejvyššího 

soudu v případu Missouri v. Jenkins v roce 1995 došli k závěru, že je pro zrušení 

desegregačních plánů postačující, pokud je prokázáno, že pozůstatky původní diskriminace 

se podařilo odstranit do prakticky dosažitelné míry (to the extent practicable). Často to ale 
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  „Oklahoma City v. Dowell“, 89-1080 (1991),  http://www.law.cornell.edu/supct/html/89-1080.ZS.html 
(staženo 5.10.2010).
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Počet školních obvodů, které byly zbaveny povinnosti řídit se soudem nařízenými desegregačními plány, se 

podle údajů amerického ministerstva spravedlnosti dramaticky zvýšil po roce 2000. 56 procent školních 
obvodů, které byly prohlášeny za jednotné, byly prohlášeny za jednotné v období po roce 2000. Počet školních 
obvodů, které žádají u soudů osvobození od nutnosti řídit se desegregačními plány, ovšem klesá. V roce 2000 
evidovalo ministerstvo spravedlnosti takových obvodů 430, v roce 2007 to bylo 266 obvodů. 

Zdroj: „Becoming Less Separate?“, U.S. Commission on Civil Rights, xii – 23.
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znamená, že není dosaženo desegregace v maximální možné míře (to the maximum extent 

practicable).142

Prohlášení školního obvodu za jednotný ve většině případů vede k nárůstu segregace 

v daném obvodu. Školní obvody, které jsou prohlášeny za jednotné, totiž vykazují vyšší míru 

segregace než obvody, které používají soudem nařízené desegregační plány. Tuto skutečnost 

lze prokázat na základě tzv. indexu odlišnosti (dissimilarity index), který se používá k určení

míry segregace mezi dvěma skupinami obyvatel, pro případy této práce pak k určení míry 

segregace na školách v rámci jednotlivých školních obvodů mezi Afroameričany a bílými 

studenty. 

Index představuje podíl studentů jedné rasy, který by musel změnit školu v rámci svého 

školního obvodu tak, aby na školách bylo docíleno odpovídající rasové rovnováhy, která by 

reflektovala skutečné rasové složení daného školního obvodu. Index odlišnosti, nebo také 

index segregace, porovnává rozložení rasových skupin ve školním obvodu s rozložením 

rasových skupin na školách, jejichž zřizovatelem je školní obvod. Index se rovná nule, pokud 

je rasové složení studentů v jednotlivých školách daného obvodu stejné jako rasové složení 

školního obvodu. Pokud se ve školním obvodu nachází pouze jedna škola, rovná se index též 

nule.143 Čím je index vyšší, tím méně odpovídá složení studentů na školách rasovému 

rozložení studentů v daném školním obvodě. Takový výsledek pak ukazuje, že v daném 

školním obvodě dochází k rasové segregaci.

Z následující tabulky je zřejmé, že v případě jednotných školních obvodů by muselo být 

v průměru přesunuto téměř 42% studentů, aby bylo dosaženo rasové vyváženosti 

odpovídající danému školnímu obvodu, zatímco u školních obvodů pod soudním dohledem 

je tento podíl o téměř 4 procenta nižší. 
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Jonathan Fischbach, Will Rhee a Robert Cacace, „Race at the Pivot Point: The Future of Race-Based Policies 
to Remedy De Jure Segregation After Parents Involved in Community Schools”, Harvard Civil Rights-Civil 
Liberties Law Review 43, 491 (léto 2008), 500.

143 Z výzkumu byly vyřazeny školní obvody pouze s jednou školou, stejně tak jako obvody, kde se nachází pouze 
bílí či pouze afroameričtí studenti, jelikož se v takových případech index rovná nule nikoliv z důvodu řádného 
rozložení studentů na školách, ale z důvodů nulové alternativy. Takovéto obvody by jinak zkreslovaly výsledky 
ostatních sledovaných obvodů.  
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Tabulka 2: Index odlišnosti dle právního statusu základních škol, školní rok 2004/2005144

Právní status 

škol

Počet 

školních 

obvodů

Počet 

základních 

škol

Index odlišnosti (Afroameričané vs. Bílí)

průměr minimum maximum

Jednotné 125 2 754 41,8 % 3,9 % 92,8 %

Pod soudním 

dohledem
163 1 693 38,4 % 0,8 % 85,6 %

Zdroj: zpracováno autorem na základě dat: „Becoming Less Separate?“, 51

Ze zprávy, kterou v roce 2007 zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, vyplývá, že 

segregace na školách v jednotných školních obvodech je vyšší než ve školních obvodech 

s desegregačními plány, ale zároveň i ta skutečnost, že v posledních deseti letech obecně 

roste index odlišnosti na všech veřejných školách bez ohledu na to, zdali jsou či nejsou pod 

soudním dohledem.145

5.7. Parents Involved in Community Schools a Meredith

V nedávno současně projednávaných soudních případech Parents Involved in Community 

Schools v. Seattle School District No. 1 a Meredith v. Jefferson County Board of Education

z roku 2007 rozhodl Nejvyšší soud ve složení, kde většinu tvořili soudci zvolení do funkce na 

základě nominace některého z republikánských prezidentů, o zákazu zařazování studentů do 

konkrétních veřejných škol na základě dobrovolných desegregačních plánů za účelem 

dosažení rasové integrace ve školních obvodech, ve kterých nebyla nikdy v minulosti 

prokázaná de iure segregace, nebo v takových obvodech, které získaly v minulosti jednotný 

status.

Soud odmítl uznat v obou případech snahy o rasovou vyváženost za závažný státní 

zájem, a tudíž byly integrační plány školních obvodů shledány jako neústavní. Předseda 

Nejvyššího soudu John G. Roberts v rozhodnutí odůvodnil tím, že státní zájem, který by 
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145 Zdroj: Na základě USCCR: Becoming Less Separate?, 2007, 51
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ospravedlňoval brát v potaz rasu při přijímání žáků na školu, existuje pouze v případech, kdy 

je nutné odstranit následky dřívější de iure diskriminace nebo v případě dosažení rasové 

rozmanitosti na vysokých školách.  V případu Parents Involved in Community Schools v. 

Seattle School District No. 1 šlo o to, že školní obvod u škol, které byly mezi rodiči oblíbené a 

na které se hlásilo více studentů, než byla jejich kapacita, použil v určitém případě rasu, jako 

rozhodující faktor pro přijetí. Docházelo k tomu pouze v případě, že by přijetím žáka 

konkrétní rasy došlo k porušení rasové vyváženosti, která byla vycházela z rasového složení 

školního obvodu. V takovém případě mohli být při přijímání zvýhodněni příslušníci konkrétní 

rasy.146  

Zatímco v odůvodnění rozhodnutí v případu Swann v. Charlotte Mecklenburg Board of 

Education z roku 1971 se můžeme dočíst, že: „Školní orgány mají tradičně širokou pravomoc 

formulovat a implementovat vzdělávací politiku a mohou také dojít k závěru, že by každá 

škola měla mít určité předepsané množství černých studentů, které bude odpovídat jejich 

podílu v daném obvodu, aby studenti byli dobře připraveni na život v pluralitní 

společnosti“147, podle současné interpretace nemůže být rasa brána jako rozhodující faktor o 

umístění žáků do jednotlivých škol, a to ani v případě, že přispěje k vytvoření různorodější 

studentské báze. 

Navíc byla i v tomto případě zdůrazňována potřeba soudů rozlišit mezi de iure a 

faktickou segregací. Faktická segregace totiž nemůže být podle většinového názoru 

Nejvyššího soudu řešena prostřednictvím desegregačních plánů, které jsou zjevně založeny 

pouze na rasovém principu. Ve skutečnosti to znamená, že školní obvody, které se léta řídily 

desegregačními plány, díky kterým se jim podařilo dosáhnout určitého stupně desegregace 

škol na svém území, nesmí tyto plány, navržené v minulosti k odstranění de iure segregace, 

dobrovolně používat poté, co federální soud označí daný školní obvod za jednotný.     
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„Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1“, 05-908 a 05-915 (2007),
http://www.law.cornell.edu/supct/html/05-908.ZS.html (staženo 5.10.2010).

147 „Swann v. Charlotte Mecklenburg Board of Education“, http://supreme.justia.com/us/402/1/case.html

(staženo 5. 10. 2010).



67

Nedávná rozhodnutí v případech Parents Involved in Community Schools v. Seattle 

School District No. 1148 a Meredith v. Jefferson County Board of Education149, naznačují, že se 

soud k dobrovolným opatřením školských správ, které mají za cíl integrovat své školy za 

využití procesu zařazování jednotlivých žáků na základě rasy do určitých škol tak, aby byla 

zajištěna rasová vyváženost žáků a došlo k faktické integraci škol, staví negativně. Nejvyšší 

soud se většinově shodl na tom, že čtrnáctý ústavní dodatek ukládá radikálně odlišné 

podmínky pro použití desegregačních plánů založených na rase pro případy faktické a de iure 

segregace.150

Přestože se jedná o rozhodnutí nejtěsnější možnou většinou 5 ku 4, ukazuje jasně posun 

interpretace toho, co je podle Nejvyššího soudu v oblasti desegregace a integrace ještě 

v souladu s ústavou, a co již nikoliv. Je však potřeba říci, že soudci, kteří se k názoru většiny 

nepřipojili, rozhodnutí Soudu podrobili tvrdé kritice. Soudce Stevens prohlásil, že žádný ze 

soudců, kteří byli v době jeho nástupu na Nejvyšším soudu, by pro toto rozhodnutí nezvedl 

ruku. Soudce Breyer se zase podivoval nad tím, jak je možné, že v den, kdy byl školní obvod 

ještě prostřednictvím desegregačního plánu pod soudním dohledem, je možné a zcela legální 

brát rasu v potaz, zatímco druhý den, kdy je obvod prohlášen za jednotný, už takový plán 

dobrovolně používat nesmí.151

Soud sice zakázal použití rasy jako nástroje k dosažení rasové vyváženosti, nicméně jak 

dokládá názor soudce Anthony Kennedyho, mohla by i v budoucnu být použita opatření 

vedoucí k dosažení rasové rozmanitosti na základních a středních školách, která berou 

v potaz rasu. 

Soudce Anthony Kennedy, který podpořil většinový názor soudu, prohlásil, že je zájmem 

škol, aby podporovaly rozmanitost žáků, kteří na nich studují. Podle Kennedyho by ale rasa 

měla být pouze jedním z dílčích komponent rozmanitosti. Školy by totiž v této souvislosti 
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„Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1“ 
http://www.law.cornell.edu/supct/html/05-908.ZS.html (staženo 5.10.2010).
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Meredith v. Jefferson County Board of Education, Duke Law University (2007),
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měly brát v potaz i další demografické faktory nebo zvláštní nadání či potřeby jednotlivých 

žáků.152 Podobný systém funguje v oblasti vysokého školství, kdy příslušnost k rase je pouze 

jedním z mnoha faktorů, které se zohledňují při přijímacím procesu na univerzitu.153

Z posledních rozhodnutí Nejvyšší soudu v oblasti desegregace a integrace amerického 

veřejného školství se lze domnívat, že nejvyšší soudní autorita v zemi by i v případě 

základního a středního školství chtěla v budoucnu dosáhnout obdobného modelu, který už 

funguje v oblasti vysokého školství. V tomto modelu je příslušnost k rase či etniku pouze 

jedním z mnoha faktorů, které hrají roli při přijímacím procesu studenta na konkrétní 

vysokou školu. Ačkoli Nejvyšší soud sice rozhodl, že rasa by neměla být hlavním faktorem při 

integraci žáků na školách, nespecifikoval konkrétní mantinely, ve kterých se mohou školní 

správy při vytváření plánů pohybovat. Na jednu stranu to znamená, že Soud dává školním 

správám volnou ruku, na druhou stranu si školní správy nemohou být jisté, že jejich pracně 

připravovaný plán nenapadne některý z nespokojených rodičů a soud jej případně nezruší.

5.8. Teorie sbližování zájmů

Zajímavou interpretací důvodů, které vedly Nejvyšší soud v roce 1954 k rozhodnutí o 

tom, že segregované školy porušují čtrnáctý ústavní dodatek, čímž odstartoval po právní 

stránce proces desegregace veřejného školství, a proč ten samý soud začal později rozsah 

desegregačních opatření omezovat, je tzv teorie sbližování zájmů (Interest-Convergence 

Theory), kterou zastává profesor Derrick Bell. Ten tvrdí, že Nejvyšší soud v roce 1954 označil 

aplikování doktríny „oddělení, ale sobě rovní“ ve školství za neústavní ne proto, že by praxi 

oddělování žáků na základě rasy považoval za nemorální, ale proto, že toto rozhodnutí 

pomohlo zájmům bílých Američanů.154
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Robert Barnes,„Three years after Landmark court decision, Louisville still struggles with school 
desegregation“, The Washington Post (20. září 2010) 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/19/AR2010091904973.html (staženo 5. 10. 
2010).

153 Viz „Regents of the University of California v. Bakke“ (438 U.S. 265) a „Grutter v. Bollinger“ (539 U.S 306).
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Derrick Bell, „Brown v. Board of Education and the Interest-Convergence Dilema“, Harvard Law Review 93, 

518 (1980), 524, http://pscfiles.tamu.edu/links/div-com/bell-interest%20convergence.pdf (staženo 12.2.2011).
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Podle Bella může být zájmům Afroameričanů o dosažení rasové rovnosti vyhověno 

pouze v okamžiku, kdy zájem o rasovou rovnost bude konvergovat se zájmy bílých 

Američanů. Bell také tvrdí, že pokud dojde ke sblížení zájmů bílých Američanů a 

Afroameričanů, povede to k přijetí nějaké opatření vedoucí k dosažení rasové rovnosti, 

nicméně takové opatření bude zrušeno v okamžiku, kdy se politici začnou obávat, že by 

opatření mohlo ohrozit nadřazený společenský status bílých Američanů, zejména pak členů 

střední a vyšší společenské třídy.155  

Bell tvrdí, že Nejvyšší soud se v případu Brown postavil proti segregaci proto, že takové 

rozhodnutí bylo v daný okamžik výhodné pro bílé Američany a Spojené státy jako celek. Své 

tvrzení podporuje několika argumenty, z nichž se jako nejsilnější jeví teorie, že Spojené státy 

potřebovaly oficiálně odsoudit rasovou segregaci, aby podpořily svou pozici garanta 

demokracie v období studené války. 

To, že federální vláda, konkrétně pak ministerstvo zahraničí, opravdu stálo o rozsudek, 

který by označil segregované školy za neústavní a odstartoval tak proces desegregace i v 

ostatních oblastech, je patrné z analýzy dokumentů ministerstva zahraničí, jejíž závěry 

předkládá Mary L. Dudziak v knize Cold War Civil Rights: Race and the Image of American 

Democracy. Vyplývá z nich například, že americké ministerstvo zahraničí si v době 

projednávání případu Brown stěžovalo na negativní efekt segregace, co se týče vztahů 

s ostatními státy. Zdá se, že mělo obavy, že by sovětská propaganda mohla téma 

desegregace efektivně využít při přesvědčování států třetího světa, aby se přidaly k podpoře 

komunistického bloku. Rasová segregace tak obecně poškozovala obraz Spojených států jako 

globálního zastánce demokracie.156

„Existence diskriminace vůči minoritám ve Spojených státech má nepříznivý vliv na naše 

vztahy s ostatním zeměmi. Rasová diskriminace je vodou na mlýn komunistické propagandě 

a vyvolává pochybnosti i u našich přátel, pokud jde o sílu naší víry v demokracii... Spojené 

státy jsou pod stálým tlakem v zahraničním tisku, rozhlase a v mezinárodních organizacích 
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Derrick Bell, Silent Covenants: Brown v. Board of Education and the Unfulfilled Hopes for Racial Reform (New 
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Princeton University Press, 2000), 98-102.



70

typu OSN kvůli různým projevům diskriminace vůči minoritám. Sověti tuto situaci pravidelně 

využívají k propagandě proti Spojeným státům, jak na půdě OSN, tak prostřednictvím 

rozhlasového vysílání a tisku, které mají celosvětový dosah. Některé z těchto mediálních 

útoků jsou založeny na lžích či zkreslených informacích; nicméně nesporná existence rasové 

diskriminace dává nepřátelským vládám tu nejlepší munici pro jejich propagandistickou 

válku.“157

Na rozhodnutí v případu Brown nahlížela podobně i média. Časopis Time psal například 

o tom, že „segregace škodí prestiži Spojených států v zahraničí“ a Brown je tak „vhodným 

potvrzením amerického základního principu, že všichni lidé jsou si rovni.“158

Americký sociolog a bojovník za občanská práva W.E.B Du Bois dokonce prohlásil, že 

„žádné takové rozhodnutí (Brown) by nebylo možné bez komunistického tlaku… Pro Spojené 

státy není možné být nadále vůdčí silou svobodného světa, pokud udržuje rasovou segregaci 

na třetině svého území legální.159

Ačkoli neexistují záznamy o tom, že by soudci Nejvyššího soudu při debatách o případu 

Brown probírali téma desegregace v souvislosti se zájmy americké zahraniční politiky, 

nicméně minimálně dva ze soudců (William Douglas a Earl Warren) dávali ve svých 

proslovech a korespondenci najevo, že jsou si vědomi skutečnosti, že rasová segregace ve 

Spojených státech, dává jejich protivníkům možnost zaútočit. Spojené státy přitom podle 

jejich názoru neměly proti podobným útokům žádnou účinnou obranu.160

Jak už bylo výše zmíněno, teorie sbližování zájmů předpokládá, že opatření vedoucí 

k dosažení rasové rovnosti budou zrušena v případě, že začnou ohrožovat nadřazený 

společenský status bílých Američanů, zejména pak členů střední a vyšší společenské třídy. 

Podle této logiky takový okamžik nastal v době, kdy Nejvyšší soud v případech Green v. 

County School Board a Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education rozhodl, že školní 
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obvody které praktikují nějakou formu segregace, musí nejen odstranit existující nezákonné 

praktiky, ale také implementovat opatření, která povedou k napravení historických chyb a 

zajistí integraci škol, například prostřednictvím kontroverzního soudně nařízeného svážení 

žáků do škol. 
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6. Závěr

Z analýzy dostupných statistik vyplývá, že americké veřejné základní a střední školství se 

v posledních dvou dekádách potýká s nárůstem počtu škol, na kterých studují výlučně 

příslušníci rasových a etnických menšin. Nárůst počtu těchto škol je neúměrný nárůstu počtu 

žáků z řad minorit a poklesu podílu bílých Američanů, což je jasným důkazem procesu 

faktické resegregace amerického školství. Ačkoli americká společnost prochází výraznou 

demografickou proměnou, v jejímž průběhu bílí Američané postupně přijdou o post

většinové skupiny, mnoho z nich nemá kvůli faktické resegregaci šanci ve školním prostředí 

zažít reálné podmínky multikulturní společnosti, ve které budou později žít a pracovat.

Desegregace amerického veřejného školství vedla k odstranění právních překážek, které 

znemožňovaly Afroameričanům zejména na Jihu navštěvovat školy společně s bílými 

Američany. Zpočátku to byl proces velmi zdlouhavý a poznamenaný snahou jižanských států 

pomocí obstrukcí a neefektivních desegregačních plánů desegregaci bojkotovat. Změna 

nastala v okamžiku, kdy se v procesu desegregace školství začala v polovině 60. let aktivně 

angažovat federální vláda a když na přelomu 60. a 70. let Nejvyšší soud nejdříve prohlásil, že 

není možné s desegregací škol dále otálet a poté jasně označil některé kontroverzní 

desegregační postupy, jako například soudem nařízené svážení žáků do škol, za 

akceptovatelné a v souladu s ústavou. Větší tlak a podpora Nejvyššího soudu a angažovanost 

federální vlády přinesly ovoce v podstatném urychlení procesu desegregace veřejného 

školství. Jih Spojených států díky soudním nařízením a hrozbám odepření federálních dotací 

během několika let transformoval svůj systém veřejného školství z totálně segregovaného na 

neintegrovanější v porovnání se zbytkem Spojených států.

Po velice krátké době aktivní angažovanosti však začala federální vláda ze svého 

aktivního tlaku na desegregaci ustupovat a stejně tak Nejvyšší soud začal od poloviny 70. let 

systematicky zužovat podmínky, za kterých mohou být různá integrační opatření 

uplatňována, a tím prakticky omezil rozsah těchto opatření. Nejvyšší soud například omezil 

možnost nařídit desegregaci pouze na případy de iure segregace, nebo na případy kdy je 
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školnímu obvodu prokázán úmysl diskriminace jednotlivých rasových či etnických skupin. 

Prokázat takový úmysl je ale z právního hlediska velmi komplikované. Nejvyšší soud 

současně omezil možnost zahrnout do jednoho desegregačního plánu více školních obvodů, 

čímž v podstatě téměř znemožnil desegregovat rasově oddělené oblasti center měst a jejich 

periferií. Tato proměna přístupu k otázce desegregace vedla už na konci 80. let k zastavení 

pozitivního trendu integrace veřejného školství.

V 90. letech Nejvyšší soud navíc usnadnil proces získání tzv. jednotného statusu, který 

umožňuje školním obvodům zbavit se povinnosti řídit se soudem nařízenými desegregačními 

plány. Školní obvody, které získaly jednotný status, přitom zpravidla postupně vykazují vyšší 

míru rasové segregace na školách než obvody, které se řídí soudem nařízenými 

desegregačními plány.   

V roce 2007 pak Nejvyšší soud zakázal některé dobrovolné integrační plány školních 

obvodů, které byly přijaty za účelem dosažení rasové integrace na veřejných školách. Podle 

soudu není možné u takových integračních plánů používat klasifikování pouze podle 

příslušnosti k určité rase. Integrovaných škol tak nemůže být dosaženo tím způsobem, že 

jsou žáci rozděleni do jednotlivých škol na základě své rasy s cílem vytvořit rasově vyváženou 

školu, která by odpovídala rasovému a etnickému složení konkrétního školního obvodu. 

Nejvyšší soud současně odmítl uznat rasovou vyváženost na jednotlivých základních a 

středních školách za naléhavý státní zájem (compelling state interest), ačkoli v případě 

vysokého školství rasovou a etnickou diverzitu za tento státní zájem uznal. Tímto 

rozhodnutím Nejvyšší soud značně omezil prostor, ve kterém se školní rady mohou při 

vytváření dobrovolných desegregačních plánů pohybovat. Jedná se o určitý paradox, protože 

Nejvyšší soud se zároveň v posledních letech snaží přenést odpovědnost za oblast školství 

právě na lokální úroveň, tedy na školní obvody.

Odpovědnost za řešení problematiky opětovné segregace některých škol by však neměla 

ležet pouze na školních správách a obvodech, či na rozhodnutí soudů a výkladu Nejvyššího 

soudu, ale měla by se na něm podílet také právě federální vláda, a to zejména přípravou 

dlouhodobé a komplexní koncepce, která bude řešit nejen problém resegregace v oblasti 

školství, ale současně i přetrvávající segregaci v oblasti bydlení (která se segregací v oblasti 

školství úzce souvisí) tak, aby v oblasti veřejného vzdělání měli všichni Američané bez ohledu 
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na rasu či etnickou příslušnost opravdu stejné podmínky. Pouze takový koncept může 

Spojené státy připravit na novou, multikulturní budoucnost, ve které budou mít všichni 

Američané bez rozdílu stejné příležitosti. 

Americká federální vláda nicméně příčiny opětovné segregace neřeší formou komplexní 

integrační strategie pro oblast vzdělání a bydlení, místo toho investuje nemalé finanční 

zdroje k odstranění negativních důsledků segregace Afroameričanů, ale i dalších minorit na 

veřejných školách. Hlavním poměřujícím parametrem se stává výkon žáků ve srovnávacích 

testech. Skutečnost, že horších výsledků dosahují žáci ve školách, jejichž studenti jsou 

příslušníci minorit, mají za úkol odstranit dodatečné investice do zkvalitnění výuky. Kromě 

toho federální vláda od 90. let podporuje vznik tzv. charter schools, na kterých jsou však 

studenti z řad minorit často fakticky segregováno ještě více než na veřejných školách.

Ochota politiků přistupovat aktivně k jakémukoliv tématu je ale přímo úměrná tomu, jak 

se k danému tématu staví jejich stálá či potenciální voličská základna. Ačkoli průzkumy 

veřejného mínění ukazují, že většina Američanů bez rozdílu rasy či etnika by uvítala, kdyby 

jejich děti chodily do integrované školy, ve skutečnosti, jak dokládají statistiky, o to zejména 

bílí Američané příliš neusilují. Stejně tak politici sice prezentují ochotu se tématem zabývat, 

avšak ve stínu zkušeností ze sedmdesátých let 20. století, kdy se zejména ve velkých městech 

na severovýchodě Spojených států vzedmula vlna protestů proti určitým nástrojům 

desegregace škol (zejména protesty proti přepravování žáků autobusy za účelem vzniku 

rasově smíšených škol), nelze očekávat, že by v nejbližší době byl schválen ambicióznější plán 

integrace amerického veřejného školství.
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