Abstrakt
Bakalářská práce si klade za cíl zjistit, z jakého důvodu nesupěly návrhy zákona o držení zbraní
z počátku roku 2013 ve 113. Kongresu. V první části se zaměřuje na prezidenta Baracka Obamu
jakožto iniciátora debaty o držení zbraní na federální úrovni, konkrétně hlavně ve 113.
Kongresu. Práce je založena na předpokladu, že přímý vliv prezidenta v legislativních otázkách
je velmi malý, nebo žádný, ale že má tento úřad vliv na to, co se na federální úrovni řeší
intenzivněji a co méně. Z tohoto důvodu se v první části práce pokusím shrnout kulturněhistorický kontext držení zbraní v USA. Tato část se snaží čtenáři poskytnout základní rámec
pro lepší porozumění celé problematice a určit míru důležitosti tématu v rámci americké
kultury. Druhá kapitola analyzuje Obamův postoj k držení zbraní a jeho reakce na útoky v době,
kdy již působil v prezidentském úřadu a dále se tato část pokouší určit, v čem byl útok v Sandy
Hook natolik odlišný od ostatních, že tentokrát vedl k reálným pokusům o změnu v otázce
držení zbraní na federální úrovni. Třetí, poslední a zároveň nejrozsáhlejší část práce, se věnuje
113. Kongresu a legislativním návrhům ohledně držení zbraní. Rozebírá jednotlivé návrhy,
průběh hlasování o těchto návrzích a pokouší se rozklíčovat zásadní aktéry a jejich pravé
pohnutky. Analyzuje tyto pokusy a snaží se určit, proč byly snahy o změnu legislativy o držení
zbraní v rámci 113. Kongresu neúspěšné.
Výsledkem této analýzy je pojednání dat, jenž ukazují, že snaha o prosazení
legislativních změn ohledně držení zbraní byla od samého počátku provázena obavami, že
podobným změnám nejsou Sněmovna reprezentantů ani Senát dostatečně nakloněni. Na
základě těchto obav bylo nutné zvolit takovou strategii, která by zjistila reálné možnosti
takových návrhů na prosazení bez přílišných časových ztrát. Návrhy několika zákonů tak byly
připojeny k jinému zákonu o držení zbraní do velkého balíku legislativních změn. K hlasování
došlo v rámci Senátu, který disponoval demokratickou většinou a byl tedy oproti Sněmovně
reprezentantů spíše schopný návrhy zákonů o držení zbraní přijmout. Vzhledem k tomu, že se
nepodařilo připojit tyto dodatky k zákonu o držení zbraní, ukázalo se, že šance na prosazení
takových návrhů zákona jsou velmi malé nebo žádné a proto bylo od dalších snah o prosazování
legislativních návrhů o držení zbraní, upuštěno.

