
SHRNUTÍ  

Tato práce se zabývá úsekem v dějinách Spojených Států Amerických mezi lety 1865 

až 1877 známým pod pojmem „rekonstrukce“. Práce se odvíjí od významných legislativních 

počinů americké vlády v tomto období, které poprvé v historii země zakotvily do americké 

ústavy občanská práva vztahující se na černou populaci (ve zkoumané době již bývalých) 

otroků. Rekonstrukční dodatky, jak se třináctý, čtrnáctý a patnáctý dodatek ústavy zkráceně 

nazývají, měly vyřešit několik otázek: měly definovat postavení osvobozených černochů v 

poválečném období a také sloužit jako právní pilíř, na jehož základě by došlo k obnovení 

politické a ekonomické stability jihu země zničeném občanskou válkou. 

První část práce zkoumá rekonstrukci pod vedením presidenta Johnsona, která trvala 

do roku 1866 a jsou pro ni charakteristická umírněná opatření ze strany vlády Spojených Států 

týkající se jihu země. Uspokojivějšímu rozvoji poválečného jihu stály v cestě především 

nedostatečná intervence národní vlády na úrovni jednotlivých států, nedostatek finančních 

prostředků a Johnsonovo stranění vrstvě bílých plantážníků. Ačkoliv prezidentská 

rekonstrukce byla v některých oblastech úspěšná – například docházelo k zakládání škol, 

zdravotních zařízení a kostelů určených černošské populaci – nepodařilo se během ní prosadit 

udělení občanství a volebního práva bývalým otrokům. 

Ve druhé části práce jsem se zaměřila na rekonstrukci pod vedením Radikálů po roce 

1866, to je v době, kdy kongres schválil čtrnáctý dodatek ústavy, kterým získali bývalí otroci 

a jejich potomci americké občanství. Dodatek byl následován další legislativou a konečně i 

dodatkem patnáctým, který zakazoval vládám jednotlivých států upírat komukoliv volební 

právo na základě rasy, barvy kůže nebo předchozího otroctví. Radikální rekonstrukce se 

časově kryje s obdobím nazývaným poněkud ironicky “ the Gilded Age,” tedy “pozlacený 

věk.” Je to doba, ve které Spojené státy zažívaly obrovský industriální rozmach spojený s 



rozšířením železniční výstavby, a země se díky tomu dostala na ekonomické výsluní, za čímž 

ovšem nestála plusová ekonomika, ale hospodaření “na dluh”. Vysoká zadluženost a 

neschopnost železnice si na sebe vydělat měly za důsledek krach předních finančních institucí 

a nakonec i pád newyorské burzy v roce 1873. Tato událost předznamenala zánik 

rekonstrukce, ke kterému došlo v roce 1877, kdy nově zvolený president Hayes dostál svému 

předvolebnímu slibu, že se jeho vláda bude jen minimálně angažovat v záležitostech jihu.  

Závěrečná kapitola “Reconstruction’s Aftermath and Implications” podává krátký 

pohled na postavení Afro-Američanů po roce 1877 poznamenané segregačními zákony, tzv. 

Jim Crow, a na obecné socio-ekonomické trendy v americké společnosti té doby. 

 


