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Abstrakt
Americké univerzity ve svém přijímacím řízení často aplikují tzv. pozitivní
diskriminaci, tedy zvýhodňování zástupců menšin odlišených obvykle na základě rasy
či barvy pleti. Jedním z důvodů pro tuto politiku je to, že v šedesátých letech dvacátého
století bylo nařízeno, že všechny instituce financované federální vládou musí přijmout
pozitivní opatření jako boj proti diskriminaci menšin. Dalším důvodem je, že se
univerzity pokoušejí na své půdě vytvořit pestré, rozmanité prostředí, které má zvyšovat
kvalitu vzdělání. Takový postup vyvolává mnoho kontroverzí. Odpůrci této politiky se
domnívají, že porušuje Čtrnáctý dodatek Ústavy, protože diskriminuje představitele
většinové společnosti. Na toto téma ve Spojených státech proběhlo mnoho soudních
sporů, několik případů se dostalo až k Nejvyššímu soudu. Bakalářská práce „Politika
pozitivní diskriminace na amerických univerzitách: perspektiva Nejvyššího soudu 19782003“ se zabývá tím, jak se vyvinul přístup Nejvyššího soudu Spojených států k této
problematice od roku 1978, kdy proběhl první velký případ, do roku 2003, kdy soud o
této otázce rozhodoval naposledy. Na základě analýzy rozsudků tří významných případů
jsou představeny nejvýznamnější rozdíly mezi postoji a argumenty soudců za 25 let
existence této problematiky.

Abstract
U. S. universities often apply affirmative action approach in admissions procedure, that
is to say, they give preferential treatment to racial or ethnic minority applicants. There
are several reasons for this policy. First, in the 1960s, the federal government instructed
all the federal contractors to take an affirmative action to ensure that minorities were not
discriminated against. Second, universities attempt to create a diverse student body
which is supposed to produce educational benefits and raise the quality of education.
The affirmative action programs cause a number of controversies. The opponents argue
that the policy discriminates against the majority and therefore violates the Fourteenth

Amendment of the Constitution. Many litigations took place in the United States over
the course of years, some of the cases were even brought before the Supreme Court. The
Bachelor‘s thesis “The Policy of Affirmative Action at American Universities:
Perspective of the Supreme Court 1978-2003“ investigates the changes of the Supreme
Court‘s approach to this problem in the period between 1978 (first landmark decision)
and 2003, when the Supreme Court dealt with the issue last so far. On the basis of an
analysis of the decisions in three significant Supreme Court cases, this paper
characterizes the most important differences among attitudes and arguments of the
Supreme Court justices that occurred in the 25 years of existence of the issue.
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1. Úvod
Politika pozitivní diskriminace1 byla ve Spojených státech zavedena v
šedesátých letech dvacátého století jako způsob, jímž mělo být překonáno léta trvající
vyloučení určitých skupin obyvatelstva z veřejného života a v určité formě je
aplikována dodnes. Co se týče názorů na otázku pozitivní diskriminace, americká
společnost je rozpolcena, jednotné stanovisko není schopna vytvořit politická
reprezentace ani Nejvyšší soud.
Mezi příjemce politiky pozitivní diskriminace patří především zástupci
etnických menšin, ženy či jinak znevýhodněné skupiny obyvatelstva. V záměru tvůrců
politiky pozitivní diskriminace bylo, aby bylo toto předešlé znevýhodnění
kompenzováno vylepšením startovní pozice menšin a vyrovnáním handicapů, které
proti většinové společnosti měly, zejména ve vzdělávání, zaměstnávání a přidělování
státních zakázek.2 Faktor, na jehož základě dříve docházelo k diskriminaci (zejména
rasa, barva pleti či pohlaví), byl nyní zohledňován jako aspekt zvýhodňující jeho
nositele proti zástupcům většinové společnosti.
Tato práce se bude zabývat politikou pozitivní diskriminace soustředěnou na
Afroameričany, případně Hispánce a další menšiny odlišující se od americké většinové
společnosti svou rasou, etnikem či barvou pleti. Po stručném představení historického
pozadí této politiky ve Spojených státech a nejdůležitějších konceptů, které jsou s touto
problematikou spojeny, se práce zaměří na rasu či etnikum zohledňující přístupy
amerických univerzit, respektive postoje, které k těmto programům od té doby zaujal
Nejvyšší soud. Ústřední otázkou této práce je, jak se změnil postoj Nejvyššího soudu k
problematice pozitivní diskriminace ve vzdělávání od roku 1978, kdy proběhl první
významný soudní proces na federální úrovni, do roku 2003, kdy Nejvyšší soud o otázce
pozitivní diskriminace na amerických univerzitách rozhodoval zatím naposledy. Hlavní
část práce se soustředí pouze na politiku pozitivní diskriminace založenou na rase, barvě
pleti či etniku, praktikovanou v přijímacím řízení na univerzity.
Je nutné zmínit, že v roce 2013, kdy je tato práce zamýšlena k publikaci, se
očekávají dvě průlomová rozhodnutí Nejvyššího soudu, která mohou definitivně určit,
zda budou programy pozitivní diskriminace na univerzitách zakázány nebo ponechány v
1

2

Pojem „pozitivní diskriminace“ (affirmative action) bývá z angličtiny rovněž překládán jako
„afirmativní akce“. Tato práce bude využívat termín „pozitivní diskriminace“, protože je v češtině více
vžitý.
Rachel Kranz, Affirmative Action (New York: Facts on File, 2002), 4.
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platnosti.3 Z tohoto důvodu je tato práce pojata jako historická analýza, která zahrnuje
pouze období do roku 2003 bez vyhlídek do budoucnosti. Pokud by skutečně za několik
měsíců od vydání této práce došlo k průlomovému rozhodnutí, bylo by nastínění
možných perspektiv bezpředmětné.

1.1. Definice základních pojmů
V práci je používáno několik klíčových pojmů, které je pro pochopení tématu
nutno nejprve definovat. V prvé řadě se jedná o termín „pozitivní diskriminace“. Rachel
Kranz v publikaci Affirmative Action4 popisuje pozitivní diskriminaci (affirmative
action) takto:
Zásada, podle které by instituce měly přijmout pozitivní opatření, aby překonaly
diskriminaci a zajistily povšechné zastoupení ve svých řadách. Pozitivní diskriminace v
oblasti zaměstnání může zahrnovat aktivní snahy rekrutovat nové zaměstnance ze
zástupců podreprezentovaných menšin a/nebo žen; rozšířit přítomnost menšin a/nebo
žen v převážně bělošských a/nebo muži obsazených odděleních; a zvýšit počet zástupců
menšin a/nebo žen ve vedení. Pozitivní diskriminace ve vzdělávání může znamenat
snahy zvýšit počet přijatých zástupců menšin a/nebo žen.5

V souvislosti s tím je nutné definovat další dva pojmy, a to „menšina“ či
„minorita“ (minority) a „diskriminace“ (discrimination).
[Diskriminace je] činnost nebo politika, která je nespravedlivá k určité skupině, které
brání ve využívání stejných příležitostí, jaké mají jiní lidé.6

[Menšiny jsou] pojem užívaný pro označení lidí jiné barvy pleti než bílé; považovaný
za přijatelný v sedmdesátých letech, v osmdesátých letech byl vystaven útoku, protože
lidé barevné pleti poukázali na to, že běloši jsou v celosvětovém měřítku i v některých
částech Spojených států ve skutečnosti menšinou.7

V této práci budou využívána stejná teoretická východiska jako v práci Rachel
Kranz. Použití pojmu „menšina“ se tedy bude vztahovat ke skupinám obyvatelstva ve
3

4
5
6
7

„Supreme Court agrees to hear Michigan affirmative action case“, Reuters, 25. 3. 2013,
http://www.reuters.com/article/2013/03/25/us-usa-court-affirmative-idUSBRE92O0GM20130325
(staženo 26. 4. 2013).
Rachel Kranz, Affirmative Action (New York: Facts on File, 2002).
Kranz, Affirmative Action , 148.
Ibidem, 149.
Ibidem, 152.
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Spojených státech odlišených zejména na základě rasy nebo barvy pleti. Pozitivnědiskriminační opatření však v americké legislativě zahrnují i osoby odlišené na základě
vyznání či národnosti, proto i tyto aspekty mohou být považovány za faktory označující
zástupce menšiny. Přestože některá legislativa mezi menšiny či vedle nich řadí i ženy,
tato práce se nebude zabývat diskriminací ani pozitivní diskriminací založenou na
pohlaví.
V souvislosti s pojmem „menšina“ je nutné také objasnit pojem „většina“
(majority). Ačkoli se může zdát, že tento termín je zcela srozumitelný, je s jeho
použitím spojeno několik úskalí. Především je za „většinu“ při každém použití tohoto
termínu považována jiná skupina obyvatelstva. Pokud jsou menšinou Afroameričané, za
většinu mohou být považováni všichni, kdo Afroameričané nejsou, kromě bělochů tedy
také Asiaté atd. Pouze je-li pojem menšina použit explicitně pro označení všech osob,
jejichž barva pleti je jiná než bílá, je většinou bělošské obyvatelstvo. Tento koncept
bude využit také v této práci. Na druhou stranu, programy pozitivní diskriminace se
často nesoustředí na obyvatelstvo asijského původu, protože tato skupina nevykazuje
takovou míru nízkého zastoupení na významných pozicích jako Afroameričané nebo
Hispánci.8
Podle sčítání lidu z roku 2010 ve Spojených státech žije 72,4 % bělochů, 12,6 %
Afroameričanů a 15 % zástupců jiných ras. K latinsko-americkému neboli hispánskému
původu se hlásí 16,3 % obyvatel napříč všemi rasami, ze zbývajících 83,7 % je 63,7 %
bělochů. Některé státy (např. Kalifornie či Texas) dlouhodobě zaznamenávají úbytek
bílého obyvatelstva ve prospěch rasových a etnických menšin a pozice bělochů jako
„většiny“ je ohrožena, ne-li zcela zneplatněna.9

1.2. Diskurz v anglickojazyčné a českojazyčné literatuře
Zdroje, ze kterých tato práce čerpala, používají několik odlišných způsobů
pojmenování menšin a jejich zástupců. Tato pojmenování jsou navíc výrazně odlišná od
terminologie, která je užívána v českojazyčném diskurzu. Vzhledem k problematičnosti
užívání některých pojmenování v souvislosti s dodržováním politické korektnosti budou
v této části práce vysvětleny základní termíny.

8
9

Např. Peter Schmidt, „For Asians, Affirmative Action Cuts Both Ways“, Chronicle of Higher
Education 49, č. 39 (6. června 2003): A24.
„Overview of Race and Hispanic Origin: 2010“, United States Census Bureau,
http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf (staženo 26. 4. 2013).

5
Anglickojazyčná literatura pro osoby černé barvy pleti hojně používá výraz
Afro-American či African American, kromě nich však nezřídka také black či Negro,
pochopitelně v neutrálním významu. Autoři české literatury se spíše snaží pojmenování
„černý“ či „černoch“ vyhnout, ačkoli jak je zřejmé z anglického příkladu, toto označení
nemusí být míněno pejorativně. V této práci bude pro zástupce této skupiny převážně
využíván termín „Afroameričan“. Podobný problém nastává s anglickým, v odborné
literatuře poměrně běžným colored people nebo people of color. Použití označení
„barevný“ pro osoby jiné než bílé barvy pleti má v češtině poměrně negativní konotaci.
Pro skupinu, kterou čeština pojmenovává „běloši“, má angličtina kromě obvyklého
white také neutrálnější výraz Caucasians. Tento pojem nemá český ekvivalent, a proto
tato práce bude užívat výraz „běloch“ či „bílý“. Pojem Latino nebo Hispanic American,
označující osoby latinsko-amerického původu, bude nahrazen termínem „Hispánec“.

1.3. Zhodnocení použitých pramenů a literatury
V české, zejména v právní odborné literatuře, je poměrně dostatečně zpracována
otázka diskriminace, neexistuje však souhrnná publikace zabývající se problematikou
pozitivní diskriminace, a tím méně pak otázkou pozitivní diskriminace na amerických
univerzitách. Na Vysoké škole ekonomické a Právnické fakultě Univerzity Karlovy
vzniklo několik kvalifikačních prací, které se problému pozitivní diskriminace ve
Spojených státech dotýkají, žádná z nich se však nezaměřuje na pozici Nejvyššího
soudu v této problematice.
V anglosaském prostředí je naopak otázka pozitivní diskriminace zpracována
velmi obsáhle, avšak relevantní zdroje z posledních deseti let jsou v našich podmínkách
hůře dostupné. Jako u mnoha dalších otázek, které vzbuzují rozsáhlou diskusi, je
vhodné při hodnocení literatury brát na vědomí, zda objektivita dané publikace či
článku není zabarvena ideologickou orientací autora. Ve zdrojích použitých pro tuto
práci však problém s objektivitou nenastal.
Tato práce je založena na analýze primárních pramenů, tj. rozsudků Nejvyššího
soudu v případech Regents of the University of California vs. Bakke10, Gratz vs.
Bollinger11 a Grutter vs. Bollinger12. K zodpovězení výzkumné otázky dojde na základě
10
11
12

Plný název v původním znění: Regents of the University of California v. Allan Bakke. 438 U.S. 265
(1978).
Plný název v původním znění: Jennifer Gratz and Patrick Hamacher v. Lee Bollinger et al., 539 U.S.
244 (2003).
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důkladného rozboru těchto dokumentů. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států
jsou pravidelně publikována ve svazcích United States Reports. Rozsudky z nedávné
doby jsou k dispozici na oficiální webové stránce Nejvyššího soudu13, starší rozhodnutí
lze rovněž dohledat na internetu. Rozsudky Nejvyššího soudu jsou složeny ze
stanovisek jednotlivých soudců. Tato práce čerpala z celých rozsudků, tj. ze
souhlasných i nesouhlasných stanovisek.
Co se týče literatury, tato práce čerpala ze tří hlavních publikací. Pro získání
základních informací o pozitivní diskriminaci ve Spojených státech byla velmi užitečná
práce Rachel Kranz Affirmative Action14. Tato monografie postupuje od obecných
informací o pozitivní diskriminaci přes historii opatření uplatňovaných ve Spojených
státech po přehled nejvýznamnějších soudních případů. Publikace je koncipovaná jako
pomocník pro začínající autory, kteří se problematikou pozitivní diskriminace hodlají
zabývat, je v ní proto také zahrnuta obsáhlá bibliografie a několik tipů, jak postupovat
při výzkumu.
Druhým významným zdrojem informací pro tuto práci byla publikace
Affirmative Action for the Future15 Jamese P. Sterby. V jeho práci se střídá několik
kapitol, které představují argumenty proti různým druhům pozitivní diskriminace a
vzápětí jejich obranu. Autor nezastírá svůj kladný vztah k programům pozitivní
diskriminace, je však velmi objektivní a věnuje pozornost vyváženosti argumentů.
Informace o právním systému Spojených států a samotném Nejvyšším soudu
byly čerpány především z nejnovějšího vydání knihy Judicial Process: Law, Courts,
and Politics in the United States16. Tato publikace je koncipována jako učební pomůcka
pro studenty amerického práva, obsahuje velké množství informací, které jsou podány
jasně a systematicky.
Rozšiřující informace tato práce čerpala především z odborných periodik. Jedná
se o články z odborných časopisů zabývajících se především občanskoprávní tematikou,
právní vědou nebo problematikou vysokého školství ve Spojených státech. Mezi těmito
články je nutné vyzdvihnout především příspěvek Euela Eliotta a Andrewa I. E.
Ewoha17, který výrazně napomohl k doplnění historického přehledu pozitivně13
14
15
16
17

„Bound Volumes“, Official Site of the Supreme Court of the United States,
http://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes.aspx (staženo 15.5.2013).
Rachel Kranz, Affirmative Action (New York: Facts on File, 2002).
James P. Sterba, Affirmative Action for the Future (Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, c2009).
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diskriminačních opatření poskytnutému v této práci. Práce čerpala také z internetových
zdrojů, například při získávání statistických údajů o zastoupení menšin ve Spojených
státech nebo informací o postojích americké veřejnosti vůči pozitivní diskriminaci.

2. Historie boje proti diskriminaci na základě rasy
2.1. Legislativa
Kořeny boje proti diskriminaci na základě rasy či barvy pleti ve Spojených
státech sahají do období Rekonstrukce po občanské válce, tedy do šedesátých let
devatenáctého století. V mnoha státech tehdy platily zákony a nařízení, které nově
osvobozené černošské obyvatelstvo oproti bělochům znevýhodňovaly a často
vylučovaly jeho účast na veřejném životě. Kongres Spojených států proto prosazoval
opatření, která by diskriminaci černochů zamezila. Mezi tato opatření patřily především
Čtrnáctý a Patnáctý dodatek Ústavy Spojených států amerických, ale kromě nich také
mnoho dalších antidiskriminačních zákonů.
Čtrnáctý dodatek z roku 1868 byl prvním ústavním antidiskriminačním
opatřením v pravém slova smyslu. Všechny osoby narozené nebo naturalizované ve
Spojených státech jím byly prohlášeny za občany, kterým musí být zajištěna rovná
ochrana před zákonem.18 Zásada rovnosti před zákonem (equal protection clause) se
později stala právním základem veškerých pozitivně-diskriminačních opatření. Patnáctý
dodatek Ústavy, ratifikovaný v roce 1870, zaručil občanům Spojených států bez ohledu
na rasu, barvu pleti nebo status otroka v minulosti volební právo.19 Diskriminace na
základě rasy však ve skutečnosti dále přetrvávala a byla ukotvena v zákonech. Nejvyšší
soud navíc v roce 1896 v případu Plessy vs. Ferguson20 potvrdil zásadu „odděleni, ale
sobě rovni“ (separate but equal), tedy segregaci bílého a barevného obyvatelstva.21
V padesátých letech dvacátého století došlo ke značnému rozvoji hnutí za
občanská práva a kromě toho v roce 1954 také k průlomovému soudnímu rozhodnutí v
případu Brown vs. Board of Education22. Teprve tehdy Nejvyšší soud praktikování
rasové segregace podle zásady „odděleni, ale sobě rovni“ prohlásil za protiústavní. Bylo

18
19
20
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rozhodnuto, že existence oddělených zařízení pro černochy a bělochy ze své podstaty
znamená nerovnost těchto dvou skupin obyvatelstva.23 Od nařízení desegregace ke
skutečnému odstranění diskriminace vyplývající z právních řádů jednotlivých států však
bylo daleko.
Prezident John F. Kennedy byl prvním, kdo se pokusil s diskriminací bojovat
pomocí pozitivní diskriminace. Ve svém exekutivním výnosu č. 10925 z roku 1961,
kterým zřizoval Komisi pro rovné příležitosti v zaměstnání (Equal Employment
Opportunity Commisssion24), vydal obecné nařízení zhotovitelům vládních zakázek, aby
přijali pozitivní opatření („take affirmative action“) k zaměstnávání osob bez ohledu na
jejich rasu, vyznání, barvu pleti či národnost.25 Tím se stal prvním americkým
prezidentem, který použil slovní spojení „pozitivní diskriminace“.26
V Kennedyho kurzu pokračoval i prezident Lyndon B. Johnson. V roce 1964,
prosadil přijetí Zákona o občanských právech (Civil Rights Act), který byl a je dosud
nejrozsáhlejším antidiskriminačním opatřením ve Spojených státech. Tento zákon
zakazoval diskriminaci založenou na rase, barvě pleti, náboženství či národnosti ve
všech veřejných zařízeních napojených na obchod mezi státy nebo financovaných
federální vládou.27 Prezident Johnson navíc v tomtéž roce vydal exekutivní výnos č.
11246, který učinil Ministerstvo práce zodpovědným za prosazování pozitivní
diskriminace. Všichni zhotovitelé vládních zakázek měli přijmout za své takové
strategie, které by umožnily překonat diskriminaci znevýhodněných skupin.28 Toto
nařízení bylo směřováno zejména do stavebního průmyslu, který byl tradičně držen
téměř výhradně v rukách bílého obyvatelstva.
Od nástupu prezidenta Richarda M. Nixona v roce 1969 se vzhledem k jeho
konzervativním postojům posílení boje za občanská práva příliš neočekávalo. Přesto
právě jeho administrativa vypracovala tzv. Filadelfijský plán (Philadelphia Plan),
experiment, který zavázal aktéry stavebního průmyslu zodpovědné za budování dálnic v
oblasti Filadelfie k zaměstnávání více osob pocházejících z menšinových skupin
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obyvatelstva.29 V roce 1972 byl také schválen Zákon o rovných příležitostech v
zaměstnání (Equal Employment Opportunity Act), který pozitivně-diskriminační
opatření rozšířil na podniky s více než 15 zaměstnanci, odbory s více než 15 členy a
zaměstnávání federálními institucemi na všech úrovních.30
Oproti očekávání byla sedmdesátá léta pro pozitivní diskriminaci nakonec
obdobím rozkvětu. Kromě výše zmíněných kroků schválených za Nixonovy
administrativy jí byl nakloněn i prezident Carter. Do poloviny osmdesátých let bylo
schváleno několik dalších federálních zákonů, které zaváděly pozitivně-diskriminační
praktiky. Patřil mezi ně například Zákon o reformě státní služby (Civil Service Reform
Act) z roku 1978, který podporoval myšlenku rozmanitosti v americké státní správě
nebo Zákon o zaměstnávání na veřejných stavbách (Public Works Employment Act),
který mj. vyžadoval, aby se alespoň deset procent financí z každé státní zakázky
vynaložilo na obchod s podniky vlastněnými zástupci menšin. Podobné vyhrazování
určité části financí (tzv. set-aside) bylo podpořeno i Zákonem o zdokonalení dálniční
sítě (Highway Improvement Act) z roku 1982 nebo Zákonem o zahraniční pomoci
(Foreign Assistance Act) z roku 1985.31
Prezident Reagan se na druhou stranu již během své volební kampaně vyslovil
zásadně proti pozitivní diskriminaci a za své vlády podnikl několik kroků, které měly v
důsledku pozitivně-diskriminační programy omezit.32 Mezi ně patřily zejména škrty
v rozpočtu federálních agentur majících na starosti antidiskriminační opatření. Kromě
toho také do těchto institucí dosadil osobnosti, které pozitivní diskriminaci rovněž
nebyly nakloněny.33
První výraznější úpravou federální legislativy týkající se diskriminace od
šedesátých, respektive sedmdesátých34 let bylo přijetí Zákona o občanských právech
(Civil Rights Act) z roku 1991. Prezident George H. W. Bush sice antidiskriminační
opatření obecně příliš nepodporoval, tento legislativní akt však nakonec podepsal,
zřejmě z obavy, že kdyby se otevřeně stavěl proti boji proti diskriminaci, ztratil by on
sám i republikánská strana podporu veřejnosti.35 Tento zákon zvrátil několik posledních
rozhodnutí Nejvyššího soudu, který povinností dokázat, zda konkrétní praktiky v
29
30
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zaměstnávání jsou diskriminační nebo ne, zatížil samotné zaměstnance. Zákon o
občanských právech z roku 1991 toto důkazní břemeno přesunul zpět na
zaměstnavatele, tedy tu stranu, která se diskriminace dopouští.36
V devadesátých letech došlo k několika významným soudním rozhodnutím,
které daly popud ke vzniku občanských iniciativ bojujících proti pozitivnědiskriminačním opatřením na úrovni jednotlivých států. Průkopníkem v této
problematice byla Kalifornie. Konzervativní byznysmen Ward Connerly zde vedl
kampaň za referendum o zákazu jakéhokoli preferenčního zacházení s osobami
odlišenými rasou, etnikem, pohlavím nebo národností ve veřejné sféře. Toto opatření,
nazývané Proposition 209, získalo v celostátním plebiscitu podporu většiny voličů a
pozitivní diskriminace tak byla v Kalifornii zakázána. Podobné iniciativy pak vznikly a
zažily úspěch v několika dalších státech (Washington, Florida, Michigan apod.).37
Od sedmdesátých let se otázka pozitivní diskriminace ve Spojených státech
odrážela spíše v soudních procesech než v zákonných opatřeních. Případy diskriminace
či pozitivní diskriminace, které se dostaly až k Nejvyššímu soudu, se staly důležitými
precedenty, kterými jsou dodnes. V průběhu let se názor Nejvyššího soudu na pozitivní
diskriminaci průběžně měnil podle toho, jaké stanovisko zastávala většina soudců.

2.2. Mezníky v rozhodování Nejvyššího soudu
Soudní rozhodnutí hrála v oblasti boje proti diskriminaci velmi důležitou roli
především proto, že v anglosaském právu je obsažen institut precedentu, tj. rozhodnutí
vyššího soudu je pro nižší soudy pramenem práva.38 Nejdůležitější jsou proto
rozhodnutí Nejvyššího soudu, která jsou závazná pro celý právní systém Spojených
států. Rozhodnutí týkajících se diskriminace, případně pozitivní diskriminace,
pochopitelně ve Spojených státech padlo nespočetné množství, důležitých případů, které
se dostaly až k Nejvyššímu soudu, je však pouze několik.
Jako první je nutné zmínit případ Brown vs. Board of Education, který prohlásil
rasovou segregaci ve školství za protiústavní. Na něj navazovalo několik dalších
rozhodnutí Nejvyššího soudu, které byly pro existenci programů pozitivní diskriminace
(ve školství i jinde) klíčové a které nejlépe ilustrují proměny postoje soudců Nejvyššího
soudu v průběhu posledních čtyřiceti let.
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První z těchto kauz byl případ Griggs vs. Duke Power Co.39 z roku 1971.
Skupina černošských dělníků zažalovala svůj podnik za to, že pro přijetí do lépe
placených oddělení od uchazečů vyžadoval středoškolský diplom a testy inteligence a
zručnosti, čímž nepřímo diskriminoval černošské obyvatelstvo vzhledem k jeho obecně
nižší vzdělanosti v té době. I když soudy nižší instance rozhodly jinak, Nejvyšší soud
dal za pravdu žalující straně, protože středoškolské vzdělání ani nadprůměrná
inteligence a zručnost pro výkon práce nebyly nezbytné. Vznikl tak důležitý precedens,
totiž že zaměstnavatel je zodpovědný za diskriminaci ve svém podniku, i když je
neúmyslná. Zaměstnavatelé měli nadále při každém mimořádném požadavku na
uchazeče o práci (jakým byly například testy inteligence) dokázat, že tento požadavek je
pro výkon práce naprosto nezbytný, a také přijmout pozitivní opatření, aby diskriminaci
na pracovišti zabránili.40
Z rozhodnutí v případě Griggs je zřejmé, že většina soudců Nejvyššího soudu
byla tehdy pozitivní diskriminaci nakloněna. V sedmdesátých letech došlo k několika
dalším rozhodnutím (například Albemarle Paper Co. vs. Moody41 a Franks vs. Bowman
Transportation Co.42), ve kterých Nejvyšší soud také rozhodl ve prospěch pozitivní
diskriminace. Zaměstnavatelé, kterým za diskriminaci zástupců menšin hrozilo soudní
stíhání a finanční sankce, raději dobrovolně přijali opatření, která měla případným
žalobám zabránit – tedy programy pozitivní diskriminace dotyčných skupin.43
Zřejmě

nejdůležitějším

soudním

rozhodnutím

pro

programy

pozitivní

diskriminace na univerzitách byl rozsudek Nejvyššího soudu v případu Regents of the
University of California vs. Bakke z roku 1978. Soud tehdy rozhodl, že programy
pozitivní diskriminace ve formě kvót nejsou v souladu se Čtrnáctým dodatkem Ústavy,
zohledňování rasy v přijímacím řízení však obecně přípustné je – pokud je jeho použití
dostatečně obhájeno. Dopad tohoto rozhodnutí byl tedy dvojí: programy pozitivní
diskriminace na univerzitách byly na jednu stranu Nejvyšším soudem schváleny, na
druhou stranu byl však určen konkrétní směr, jímž se rozhodně nesmí vydávat.44
V roce 1980 proběhl důležitý pokus o zpochybnění tzv. set-aside programů pro
podniky vlastněné zástupci menšin, zavedených Zákonem o zaměstnávání na veřejných
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stavbách (Public Works Employment Act) z roku 1977.45 Jednalo se o případ Fullilove
vs. Klutznik46. Skupina bílých majitelů podniků zažalovala ministra obchodu za to, že
tyto programy jsou diskriminační vůči bělochům, a tedy diskriminující na základě rasy.
Nejvyšší soud však set-aside programy podpořil, ačkoli se s nástupem osmdesátých let
již začal projevovat odklon části soudců od pozitivně-diskriminačních opatření. Tento
nesoulad se projevil u několika následujících případů, ke změně však došlo až v roce
1989, kdy Nejvyšší soud v případu Richmond vs. Croson47 rozhodl o zrušení set-aside
programu města Richmond, ačkoli se případ jinak velmi podobal případu Fullilove, kde
soud rozhodl opačně.48
V roce 1989 také proběhl případ Ward's Cove Packing Co., Inc. vs. Antonio49,
který fakticky zrušil precedens daný případem Griggs a přesunul důkazní břemeno na
toho, kdo diskriminaci čelí. Bylo rozhodnuto, že to, že osoby bílé barvy pleti jsou
zaměstnávány na lepších pracovních pozicích než zástupci etnických menšin, samo o
sobě nestačí jako důkaz diskriminace, a to, zda je diskriminace na pracovišti záměrná
nebo ne, musí napříště dokázat sami zaměstnanci. Jednalo se o jasný krok proti
pozitivní diskriminaci, protože vyhrát soud proti diskriminujícímu zaměstnavateli se pro
zaměstnance rázem stalo mnohem složitějším, a to je odrazovalo od podávání žalob.50
Jak již bylo zmíněno výše, o pouhé dva roky později bylo Zákonem o občanských
právech z roku 1991 důkazní břemeno přesunuto zpět na zaměstnavatele.
Případ Adarand Constructors, Inc. v. Peña51 z roku 1995 se znovu zabýval setaside programy. Nejasné závěry vyplývající z rozhodnutí soudu v případech Croson a
Fullilove zde byly sjednoceny. Z rozsudku případu Adarand vyplývá, že pokud se jedná
o pozitivní diskriminaci, standardním přístupem soudu má být obzvlášť přísný režim
přezkoumání, zda je daný program skutečně oprávněný.52
V roce 2003 Nejvyšší soud vynesl dvě zásadní rozhodnutí týkající se pozitivní
diskriminace na univerzitách. Jednalo se o případy Gratz vs. Bolinger a Grutter vs.
Bollinger, které se oba týkaly zohledňování rasy v přijímacím řízení na Michiganskou
45
46
47
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52

Kranz, Affirmative Action, 51.
Plný název v původním znění: H. Earl Fullilove, et al. v. Philip M. Klutznick, Secretary of Commerce,
et al., 448 U.S. 448 (1980).
Plný název v původním znění: City of Richmond v. J. A. Croson Company, 488 U.S. 469 (1989).
Elliott a Ewoh, „The Rise and Decline of Affirmative Action“, 217-219.
Plný název v původním znění: Ward’s Cove Packing Company, Inc. v. Antonio et al., 490 U.S. 642
(1989).
Elliott a Ewoh, „The Rise and Decline of Affirmative Action“, 219.
Plný název v původním znění: Adarand Constructors, Inc. v. Federico Peña, Secretary of
Transportation, 515 U.S. 200 (1995).
Kranz, Affirmative Action, 86.
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univerzitu. Její dva studijní programy (bakalářský a magisterský) měly různé standardy
při přijímacím řízení – a v obou z nich byla u uchazečů zohledňována jejich rasa, ačkoli
různým způsobem. Nejvyšší soud podpořil žalující stranu v případu Gratz (bakalářský
studijní program), protože přijímací systém zvýhodňoval menšinové uchazeče
automatickým přičtením určitého počtu bodů, což bylo označeno za příliš rigidní,
neindividualizovaný postup.53 Naopak v případu Grutter (magisterský studijní program)
Nejvyšší soud pozitivně-diskriminační praktiky v přijímacím řízení nezakázal, protože
rasa byla pouze jedním a ne nejvýznamnějším z faktorů, jimiž mohl být uchazeč v
přijímacím řízení zvýhodněn. Celkové vyznění tohoto případu tedy pozitivní
diskriminaci na amerických univerzitách sice podpořilo, avšak s omezeními.54
Otázka pozitivní diskriminace se poté ve Spojených státech znovu dostala do
popředí v roce 2006, kdy Nejvyšší soud projednával případ týkající se zohledňování
rasy při snaze o integraci žáků ve školách ve státu Washington, Parents Involved in
Community Schools v. Seattle School District55. Soud se tehdy rozhodl omezit možnosti
škol v uplatňování rasy jako faktoru při snaze o zvýšení integrace.56 Zatím poslední
velká kauza vztahující se k pozitivní diskriminaci ve Spojených státech, Ricci vs.
DeStefano57, proběhla v roce 2009. Jednalo se o případ několika požárníků z města New
Haven v Connecticutu, kteří byli svým zaměstnavatelem diskriminováni v kariérním
postupu. Tato skupina požárníků složila zkoušky nutné k povýšení, město New Haven
však výsledky testů anulovalo, protože v nich neuspěl žádný Afroameričan. Nejvyšší
soud prohlásil takovou praktiku za nezákonnou.58

3. Pozitivní diskriminace v dnešní době
Pozitivní diskriminace, jak je definována výše, je velmi širokým pojmem
zahrnujícím mnoho dílčích problémů. V této kapitole budou představeny podoby, jichž
pozitivní diskriminace může nabývat, v rovině teoretické i praktické. Dále budou
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Mark Tushnet, „United States: Supreme Court Rules on Affirmative Action“, International Journal of
Constitutional Law 2, č. 1 (leden 2004): 161-162.
Ashlee Richman, „The End of Affirmative Action in Higher Education: Twenty-Five Years in the
Making?“, DePaul Journal for Social Justice 4, č. 1 (podzim 2010): 68-73.
Plný název v původním znění: Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No.
1 et al., 551 U.S. 701 (2007).
Sterba, Affirmative Action for the Future, 27-28.
Plný název v původním znění: Frank Ricci et al. v. Johny DeStefano et al., 129 S. Ct. 2658 (2009).
Adam Liptak, „Supreme Court Finds Bias Against White Firefighters“, The New York Times,
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představeny nejvýznamnější argumenty zastánců i odpůrců pozitivně-diskriminačních
opatření.

3.1. Podoby pozitivní diskriminace
Tato práce kromě výše zmíněné Rachel Kranz vychází z teoretických
východisek Jamese P. Sterby. Ten odlišuje tři druhy pozitivní diskriminace.59 Prvním,
nejslabším z nich, je outreach affirmative action, což je přístup aktivního oslovování
možných příjemců pozitivní diskriminace a napomáhání, aby si uvědomili své vlastní
možnosti.60 Druhým typem je pozitivní diskriminace za účelem nápravy (remedial
affirmative action), přičemž náprava se může vztahovat k diskriminaci současně
existující či k diskriminaci již uplynulé.61 Třetím druhem je pak diversity affirmative
action, tedy pozitivní diskriminace za účelem zajištění rozmanitosti. Tento koncept dává
důraz na zastoupení různorodých skupin obyvatelstva ve školních, pracovních a dalších
kolektivech.62
Pozitivní diskriminace může být ze své podstaty praktikována zejména při
výběrovém řízení, respektive když se z většího množství uchazečů (např. o kontrakt na
zakázku, stipendium nebo dobře placené pracovní místo) vybírá malé množství
nejlepších. Při uplatňování politiky pozitivní diskriminace (ať už při přijímacím řízení
na školách, přijímání do zaměstnání nebo přidělování zakázek) se obvykle prakticky
postupuje dvěma způsoby.
Prvním z nich je zohlednění rasy nebo jiného faktoru jako větší či menší
bonifikace, která se k ostatním kritériím, které o výsledku rozhodují, přičte. Tato
bonifikace může mít různou váhu, v každém případě je přilepšením proti ostatním
uchazečům.63 Pokud tedy před komisí, která o výběru rozhoduje, stanou dva kandidáti
se shodnými výsledky, měl by být zvolen ten, který je zástupcem nějaké znevýhodněné
skupiny. Míra tohoto přilepšení, které zástupci menšin oproti většině získávají, byla
rovněž předmětem soudních sporů.64
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Sterba, Affirmative Action for the Future, 34.
Tento koncept je přesněji definován takto: „Musí být podniknuty všechny odpovídající kroky, které
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Např. Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003) a Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003).
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Druhá, agresivnější podoba pozitivní diskriminace, jsou kvóty. Při výběrovém
řízení se určí konkrétní počet nebo procento zástupců znevýhodněných (menšin),
kterým musí být vyhověno bez ohledu na to, jestli budou lepší nebo horší než ostatní
uchazeči.65 V praxi to znamená například vyhradit při přijímacím řízení na vysokou
školu určitý počet míst pro znevýhodněné uchazeče a přihlášky těchto kandidátů poté
posuzovat odděleně od studentů přijatých ve standardním programu. Příkladem také
jsou tzv. programy set-aside, kdy aktéři financovaní ze státních peněz při vypisování
zakázek vyhradí určitý počet peněz či poměrnou část svého rozpočtu, které musí být
přiděleny nabídkám takzvaných minority-owned businesses (MBEs), tedy podniků
většinově vlastněných zástupci menšin.

3.2. Kdo jsou zastánci a odpůrci pozitivní diskriminace?
Názor veřejnosti na programy pozitivní diskriminace není jednoznačný, zastánci
ani odpůrci výrazně nepřevažují. Na základě analýzy výsledků průzkumů veřejného
mínění provedených agenturami Gallup66, Rasmussen Reports67, Pew Research Centre68
a Quinnipiackou univerzitou69 v posledních deseti letech lze však zhodnotit, že se
veřejnost od politiky pozitivní diskriminace čím dál tím více odklání. Od roku 2003,
kdy programy pozitivní diskriminace měly v americké společnosti těsně nadpoloviční
podporu, jejich popularita klesla na méně než třicet procent v roce 2012. Prudší pokles
byl zaznamenán zejména v roce 2009 v souvislosti s projednáváním případu požárníků
v městě New Haven Nejvyšším soudem Spojených států.
Z výsledků průzkumů lze vyvodit, že společnost není kategoricky naladěna proti
politikám pozitivní diskriminace obecně, ale spíše proti konkrétním programům, které
zvýhodňují jedince na základě rasy či barvy pleti. Programy pozitivní diskriminace
65
66

67

68

69

Např. Regents of the University of California v. Bakke, 274-275. Tento postup byl soudem prohlášen
za protiústavní.
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zaměřené na jiné menšiny (např. ženy) v posledních deseti letech v průzkumech
zaznamenávaly větší popularitu.70

3.2.1. Otázka barvy pleti
Ačkoli politika pozitivní diskriminace ve Spojených státech zvýhodňuje
především menšiny oproti většinovému (bílému) obyvatelstvu, mezi nejvýraznější
odpůrce této politiky patří rovněž zástupci menšin a k zastáncům se naopak řadí velké
množství „bílé“ populace. Mezi odpůrce pozitivní diskriminace patří například jeden z
nejkonzervativnějších soudců Nejvyššího soudu v současnosti Clarence Thomas či
aktivista Ward Connerly, který se angažoval v kalifornském Proposition 209, oba jsou
Afroameričané.
Přístup jednotlivce k tomuto problému sice z ukazatelů jako rasa či barva pleti
primárně nevyplývá, podle průzkumu agentury Gallup z roku 2005 jsou však tyto
atributy nejvýznamnějšími prediktivními faktory, které o názoru na politiku pozitivní
diskriminace mnoho napovídají. Podle tohoto průzkumu, podpořeného dalšími daty
(zmíněnými výše), bylo v roce 2005 pro zohledňování rasy a programy pozitivní
diskriminace celkem 50% americké populace oproti 42% společnosti, které s těmito
programy nesouhlasily. Pokud však respondenty odlišíme podle jejich rasy, dozvíme se,
že v otázce pozitivní diskriminace Afroameričané hlasovali 72:21 pro, kdežto běloši
44:49 proti.71 Disproporce je tedy zjevná, i když ne drtivá.
Motivem nesouhlasu s politikou pozitivní diskriminace pochopitelně může být i
rasismus. Bylo by však příliš zjednodušující se domnívat, že odpor vůči programům
pozitivní diskriminace nutně pramení z rasové nesnášenlivosti bělochů vůči menšinám.
Například podle studie Jamese R. Klugela a Eliota R. Smitha72 mezi důvody nesouhlasu
bělochů s programy pozitivní diskriminace patří soukromé zájmy jednotlivců (zejména
těch, kteří v menšinách vidí konkurenci a v politice pozitivní diskriminace prostředek,
jak narušit status quo ve společnosti, se kterým jsou spokojeni) nebo tzv. „stratification
beliefs“, tedy často nepřesné představy o tom, jak společnost funguje.73 Roli může hrát
70
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také určitá naivita v názorech na životní realitu menšin, která plyne z nedostatku
informací.74

3.2.2. Otázka ideologie
V obecné rovině je pozitivní diskriminace spíše opatřením liberálního rázu a
nachází proto více příznivců mezi stoupenci Demokratické strany, stejně jako další
antidiskriminační postupy.75 Politika pozitivní diskriminace byla ve Spojených státech
poprvé představena demokratickými prezidenty Kennedym a Johnsonem. Politické
směřování jednotlivce (demokrat/republikán, liberál/konzervativec) však jeho postoj k
pozitivní diskriminaci neurčuje nezbytně. I mezi republikány se nachází zastánci
pozitivně-diskriminačních politik, a také některé osobnosti, které výraznou měrou
přispěly k aplikování těchto politik do praxe, patřily mezi stoupence Republikánské
strany (například prezident Nixon). Protože se jedná o tolik komplexní záležitost, není
možné o správnosti či nesprávnosti politiky pozitivní diskriminace rozhodnout pouze na
základě politické ideologie.

3.3. Argumenty pro
Typy pozitivní diskriminace definované Jamesem Sterbou ukazují na hlavní
důvody, proč byla pozitivně-diskriminační opatření zavedena. Jedná se především o
překonání existující diskriminace, nápravu důsledků předešlé diskriminace a dosažení
rozmanitosti.76 Zastánci politiky pozitivní diskriminace se domnívají, že právě tento
přístup je nejlepší cestou, jak zmíněných cílů dosáhnout.
To, že v určitých situacích či oblastech dochází k diskriminaci některé ze skupin
obyvatelstva, se nejspíše ukáže na nízké míře reprezentace této skupiny. Například
pokud je etnickým a rasovým menšinám upírán přístup k vyššímu vzdělání, na
vysokých školách se projeví disproporce v poměru „většinových“ studentů k
„menšinovým“ a zástupci menšiny budou podreprezentováni. Pouhé statistické údaje o
reprezentativnosti školních či pracovních kolektivů však již dnes podle rozhodnutí
Nejvyššího soudu nemohou sloužit jako důkaz o úmyslné diskriminaci.77 Přesto taková
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data napovídají o tom, že k diskriminaci dochází a je nutné s ní bojovat. Pozitivní
diskriminace je jedním z nástrojů takového boje.
Motivem pro pozitivně-diskriminační opatření dále může být snaha o dosažení
rozmanitosti z důvodu výhod, které s sebou přináší. Rozmanitost napomáhá bořit
stereotypy a předsudky, které vůči sobě jednotlivé skupiny obyvatelstva mohou mít, učí
představitele skupin vzájemné toleranci.78 Ve školství zvyšuje kvalitu výuky, protože
přináší do diskuse více názorů a více zkušeností. Zástupci jednotlivých skupin se mohou
při společném studiu vzájemně obohatit o informace o životním stylu ostatních. Studenti
se navíc ve školách učí nejen z učebnic, ale také vzájemně od sebe samých.79 Proto
americké školy dbají na to, aby mezi jejich studenty byli mj. nadaní sportovci či
hudebníci. Podle stejného principu je žádoucí, aby byly ve studentském kolektivu
relevantně zastoupeny i etnické či jiné menšiny.
Zvýšení počtu zástupců menšin na vysokých školách také znamená zvýšení
počtu absolventů pocházejících z menšinového prostředí. Díky tomu se zástupci menšin
dostanou na místa, kde jsou podreprezentováni a kde jich je třeba – ať už proto, aby
působili jako vzor, nebo aby například jako lékaři, učitelé, právníci, nebo případně
političtí lídři, aktivně pomáhali dalším znevýhodněným. Toto je jedním z hlavních
přínosů rozmanitosti ve vzdělávání, a právě proto, že je naplnění tohoto cíle tolik
důležité pro společnost, se stoupenci pozitivní diskriminace domnívají, že by se
dosažení rasové a etnické rozmanitosti nemělo nechat náhodě a mělo by být
podporováno pozitivně-diskriminačními politikami.
Zdálo se, že alternativou pro zohledňování rasy či etnika v přijímacím řízení na
vysoké školy by mohly být takzvané procentové plány (percentage plans), který byly
zavedeny v Kalifornii, Texasu a na Floridě.80 Zákony těchto států určovaly, že na
univerzitu musí být přijato určité procento nejlepších studentů z jakékoli střední školy v
daném státě. Protože se jedná o etnicky velmi různorodé oblasti, byli i uchazeči přijatí
ke studiu často představiteli etnických menšin. Existují však pochybnosti o
přenositelnosti tohoto systému do etnicky více homogenních států. Ukázalo se, že
procentový plán sám o sobě nestačil k tomu, aby se složení studentského kolektivu
podobalo demografickému rozložení etnik v populaci. Univerzity v Texasu i Kalifornii
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musely do přijímacího řízení dodatečně zahrnout i rasové kritérium, aby počet jejich
studentů pocházejících z menšin neklesal.81

3.4. Argumenty proti
Argumenty proti pozitivní diskriminaci lze najít v právní, praktické, ale
i morální rovině. Zásadní etickou otázkou je: má být při jednání s lidmi přihlíženo k
jejich rase či barvě pleti? Nejedná se o atributy, které o jedinci (o jeho povaze, stejně
jako o jeho schopnostech a dovednostech) nic nevypovídají? V tomto pojetí
zohledňování rasy či barvy pleti vypovídá o rasových předsudcích a ideálem je
oproštění se od těchto faktorů. To se v angličtině nazývá color-blindness.82
Většina odpůrců pozitivní diskriminace se staví především právě proti
zohledňování rasy v běžném životě. Pozitivně-diskriminační přístupy totiž nutně k rase
přihlížet musí. Zastánci rasu zohledňujících postupů se domnívají, že pokud byli dříve
lidé diskriminováni na základě své rasy či barvy pleti, je nutné k těmto faktorům
přihlížet i při napravování důsledků této diskriminace a jejich zpětnému zvýhodňování.
Ústředním bodem této debaty je, zda Ústava (především její Čtrnáctý dodatek)
zohledňování rasy povoluje či nikoli. Řešení tohoto problému je sporné, Ústava může
být vykládána více způsoby.83
Hlavním argumentem odpůrců pozitivní diskriminace je to, že tato politika
prakticky diskriminuje „většinové“ obyvatelstvo, tedy především bělochy. Nikomu
nesmí být upřena práva na základě rasy, barvy pleti atd., a protože zástupci bělochů
mají právo studovat na univerzitách či pracovat na vedoucích pozicích, neměli by podle
odpůrců pozitivní diskriminace v těchto oblastech být před nimi upřednostňováni
představitelé menšin.
Někteří odpůrci také míní, že programy pozitivní diskriminace narušují
individualismus jako tradiční americkou hodnotu. Tito zastánci individualismu se
domnívají, že nerovnost ve společnosti plní pozitivní funkci a že úspěchů má být
dosahováno samostatnou snahou a zapojením vlastních schopností a dovedností, nikoli
federálními programy iniciujícími preferenční zacházení s určitou částí populace.84
Podle autorů studie Affirmative Action Attitudes: Effects of Self-Interest, Racial Affect,
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and Stratification Beliefs on Whites' Views85 by politika pozitivní diskriminace byla
vesměs pozitivně přijímána, pokud by byla konzistentní s tradičními hodnotami
individualismu stejně jako rovnosti.86
Nastavení různých standardů pro různé skupiny obyvatel navíc podle kritiků
pozitivní diskriminace způsobuje úbytek motivace u těch, pro něž jsou standardy
nastaveny níže. Pokud se představitelé menšin mohou dostat na vysokou školu s horšími
známkami, než jakých musí dosáhnout osoby bílé barvy pleti, ztrácí důvody, proč se o
dobré známky snažit. A naopak, pokud zástupci menšin dosáhnou úspěchů vlastním
přičiněním, bez preferenčního zacházení, bývají tyto úspěchy přesto interpretovány jako
zásluha programů pozitivní diskriminace. To může vést ke stigmatizaci těchto
úspěšných reprezentantů menšin.87
Richard Sander, profesor práva na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, v roce
2004 ve své studii A Systemic Analysis of Affirmative Action in American Law Schools88
představil negativní důsledky pozitivní diskriminace v přijímacím řízení na univerzity.
Jeho koncepce zpochybňuje argument, že zohledňování rasy přináší zástupcům menšin
užitek, a naopak tvrdí, že je tento systém poškozuje. Tím, že jsou menšinoví uchazeči
přijímáni ke studiu na základě neakademických faktorů, s velkou pravděpodobností se
dostanou na univerzitu náročnější, než odpovídá jejich schopnostem. To vede
k vysokému počtu reprezentantů menšin, kteří ve škole dosahují horších výsledků a
často se jim nepodaří dostudovat. Sander tvrdí, že pokud by u uchazečů o studium
nedocházelo k zohledňování rasy, většina zástupců menšin by byla přijata na méně
náročnou školu, více odpovídající jejich možnostem, kde by byli studium schopni
dokončit.89 Tento tzv. efekt nesprávného zařazení (mismatch effect) popisuje také Gail
Heriot, profesorka práva a členka Komise pro občanská práva Spojených států (United
States Commission on Civil Rights). Tato komise na základě výzkumu Richarda Sandera
vydala doporučení, která by měla negativní důsledky zohledňování rasy v přijímacích
řízeních omezit.90
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Existuje i kritika z opačného pohledu, tj. že pozitivní diskriminace jako taková
není z podstaty špatným řešením, měla by však zohledňovat jiné faktory než rasu.
Z dlouhodobého sledování lze odvodit, že v přijímacích řízeních na univerzity jsou
úspěšní převážně uchazeči pocházející z rodin s vysokými příjmy, ať se jedná o
zástupce bělochů či rasových a etnických menšin. Pozitivní diskriminace by se tedy
měla zaměřit spíše na socioekonomické faktory než na rasu.91

4. Soudy a otázka pozitivní diskriminace
Soudy jsou jedním z nejvýznamnějších aktérů určujících směr politiky pozitivní
diskriminace v současnosti. V této kapitole bude charakterizován soudní proces
typických případů relevantních pro tuto práci, dále bude stručně představen Nejvyšší
soud Spojených států a koncepty, které v souvislosti s problematikou pozitivní
diskriminace využívá.

4.1. Soudní proces
V případech týkajících se pozitivní diskriminace je obvykle předmětem sporu
protiústavnost daného opatření podle Čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států. Oddíl
1 tohoto dodatku obsahuje zásadu rovnosti před zákonem (equal protection clause), na
kterou se odvolávají odpůrci diskriminace i pozitivní diskriminace. Toto je jeho znění:
Všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podřízené jejich
jurisdikci jsou občany Spojených států (…). Žádný stát nemá právo vydat nebo provádět
zákon, který by omezoval svobody nebo výsady občanů Spojených států; (…) nemá také
právo zbavit jakoukoli osobu, podléhající jeho pravomoci, stejné ochrany zákona.92

Zákonem byla diskriminace zakázána v roce 1964 přijetím Zákona o občanských
právech. Pro žaloby týkající se pozitivní diskriminace je zásadní oddíl 601 jeho Hlavy
VI, kterým je dáno, že:
Žádná osoba ve Spojených státech nesmí být diskriminována žádným programem nebo
činností, které jsou financovány federální vládou, nesmí být vyloučena z účasti na
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takovém programu nebo činnosti a nesmí jí být upřeny výhody plynoucí z takového
programu nebo činnosti na základě její rasy, barvy pleti nebo národnosti.93

V žalobách týkajících se pozitivní diskriminace se dále vyskytují stížnosti na
nezákonnost určitého opatření podle některého ze zákonů příslušného státu nebo jiného
nařízení. Podstatou těchto soudních sporů je však domnělý rozpor žalobců určitého
pozitivně-diskriminačního opatření se zásadou rovnosti před zákonem ze Čtrnáctého
dodatku nebo se Zákonem o občanských právech z roku 1964.
Většina z případů týkající se pozitivní diskriminace spadá do kategorie tzv.
hromadných žalob (class actions), což jsou žaloby podané jménem všech osob, které se
nacházejí v podobné situaci jako žalobce. Ten tedy v těchto případech reprezentuje
zájmy velké skupiny individuálně neurčitých osob a domáhá se odškodnění nejen pro
sebe, ale i pro všechny ostatní členy této skupiny.94 Pokud se jedná o hromadnou žalobu,
má žalující strana nárok žádat nejen odškodnění, ale i nápravu (na straně odpůrce), která
se vztahuje na všechny neidentifikované členy skupiny.95
Protože konkrétní soud může rozhodovat pouze o tom, co spadá do jeho
jurisdikce, žaloba se podává nejprve k soudu první instance (trial court). Tím je
v kauzách týkajících se pozitivní diskriminace (tj. Ústavy a federálních zákonů) obvykle
obvodní federální soud. Druhou instancí je pak jeden z třinácti federálních odvolacích
(apelačních) soudů (appeal courts).96 K Nejvyššímu soudu pak případ může dospět
několika způsoby, nejčastější je cesta skrze certiorari (tj. na žádost strany, která
prohrála spor, se Nejvyšší soud může rozhodnout vyžádat si podklady k případu a
přezkoumat jej).97 Nejvyšší soud si však kauzy, ve kterých rozhodne, vybírá velmi
pečlivě, na základě mnoha kritérií. Z přibližně osmi tisíc žádostí ročně Nejvyšší soud
Spojených států přijme obvykle kolem stovky případů.98
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4.2. Nejvyšší soud
Pokud se Nejvyšší soud rozhodne žádosti vyhovět a případ přijmout, proces dále
probíhá následovně: poté, co právní zástupci obou stran předají soudu stručná shrnutí
svých argumentů, proběhne krátké slyšení, po kterém soudci o problému hlasují na
neveřejném zasedání.99 Konečné rozhodnutí musí být podpořeno většinou alespoň pěti
soudců z devíti, pokud se taková skupina soudců shodne na jednom společném
odůvodnění rozsudku, to se pak nazývá většinové stanovisko (majority opinion).
V případě, že se většina soudců na jednotném textu posudku neshodne, vznikne tzv.
pluralitní stanovisko (plurality opinion), které sice neodráží názory většiny soudců, ale
získá větší podporu než kterékoli jiné stanovisko. Kromě toho, že se každý ze soudců
může přidat ke stanovisku některého z kolegů, má také možnost vytvořit vlastní
stanovisko, a to souhlasné nebo nesouhlasné (conncurring nebo dissenting opinion)
podle jeho souladu s konečným rozhodnutím.100
Nejvyšší soud není institucí s kompaktními názory, je složen z devíti jednotlivců
s unikátním pohledem na věc. Pokud hovoříme o „názoru Nejvyššího soudu“ na určitou
záležitost, s největší pravděpodobností se nejedná o stanovisko všech soudců, ale pouze
většiny z nich. Jednohlasná rozhodnutí jsou stále vzácnější, zejména ve druhé polovině
dvacátého století se rozhodování Nejvyššího soudu posunulo od konsensu ke konfliktu a
zvýšil se počet těsných výsledků hlasování o rozsudcích (5-4).101
Samotné rozhodování bylo podrobeno mnoha analýzám a vzniklo několik
modelů vysvětlujících, které faktory pro soudce při rozhodnutí v daném případě mají
nejpodstatnější úlohu. Jedním z nejvýznamnějších z těchto aspektů jsou jistě soudcovy
názory a ideologie (velmi často spojena s politickou orientací prezidenta, který daného
soudce nominoval), roli však mohou hrát i strategické úvahy a další okolnosti.102 Právě
kvůli velkému množství faktorů, které soudce ovlivňují, zůstávají rozhodnutí
Nejvyššího soudu do značné míry nepředvídatelná.103

4.3. Koncepce využívané Nejvyšším soudem
Nejvyšší soud považuje pozitivně-diskriminační programy za ústavní pouze
tehdy, jsou-li nezbytné k dosažení cílů určených vládou Spojených států. Tyto cíle musí
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být podpořeny pomocí compelling (governmental) interests, tedy závažných důvodů,
které ve veřejném zájmu ospravedlňují přijetí určitého opatření. Jinými slovy, aby
mohly státní orgány nebo organizace, které jsou dotované federální vládou, zohledňovat
ve výběrových řízeních rasu, etnikum nebo další faktory pozitivní diskriminace, musí to
být jedině za zvlášť závažným účelem.104 Pokud například vláda považuje za veřejný
zájem zvýšení počtu nebělošských lékařů, aby pracovali v oblastech, kde žije velké
množství zástupců menšin a chybí zde kvalitní lékařská péče, je tento veřejný zájem
ospravedlněním pro přijetí určité formy pozitivní diskriminace menšin v přijímacím
řízení na lékařské fakulty.
Tento příklad, inspirovaný případem Bakke, si ponechme, abychom vysvětlili
další důležitý termín pojící se s oprávněností politik pozitivní diskriminace, a to strict
scrutiny (velmi přísné přezkoumání). Prohlášení zvýšení počtu nebělošských lékařů za
veřejný zájem nestačí k tomu, aby byla politika pozitivní diskriminace prohlášena
v tomto případě za ústavní. Nejprve je nutné pečlivě přezkoumat, zda je pozitivní
diskriminace jediným způsobem, jak tento zájem naplnit.105 Pokud je to možné, je třeba
primárně využít všechny postupy, které pozitivně-diskriminační praktiky nevyužívají.106
Konzervativní pohled, který v Nejvyšším soudu od osmdesátých let převládá, považuje
tuto kontrolu pomocí metody strict scrutiny (vyloučení všech alternativních postupů) za
prakticky jediné ospravedlnění programů pozitivní diskriminace, ačkoli byl v některých
případech aplikován i méně přísný režim přezkoumání.107
Další pojem užívaný při této kontrole je narrow tailoring. Konkrétní pozitivnědiskriminační praktika musí být speciálně vytvořená a úzce přizpůsobená pro konkrétní
cíl. V případě pozitivní diskriminace na základě rasy musí tedy zohledňování rasy být
obzvlášť vhodným a adekvátním způsobem, jak dosáhnout výše zmíněných
významných cílů.108 Právě koncept narrow tailoring je podstatný pro odlišení přísného
přezkoumání a méně přísného přezkoumání (zejména intermediate scrutiny). Přísný
režim vyžaduje, aby bylo pečlivě zváženo, zda je program pozitivní diskriminace
vytvořen „na míru“ konkrétnímu problému, který má napravit, tzn. zda je narrowly
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tailored. Méně přísné přezkoumání umožňuje volnější interpretaci a připouští i
programy, které své cíle definují obecněji.109

5. Vývoj postoje Nejvyššího soudu k problematice
pozitivní diskriminace na univerzitách
5.1. Správní rada Kalifornské univerzity vs. Bakke
Případ Regents of University of California vs. Bakke (dále Bakke) nebyl sice
prvním případem Nejvyššího soudu týkajícím se pozitivní diskriminace na univerzitách,
byl však prvním, jehož rozhodnutí bylo natolik průlomové (tzv. landmark decision), že
dále posloužilo jako precedens.110 Předcházel mu podobný případ DeFunis vs.
Odegaard111 z roku 1974, který však byl zamítnut jako bezpředmětný. Žalující Marco
DeFunis, který kvůli pozitivně-diskriminačnímu programu na právnické fakultě
University of Washington nebyl přijat ke studiu, totiž nakonec stačil školu vystudovat
dříve, než o jeho žalobě Nejvyšší soud rozhodl.112 Argumenty z případu DeFunis vs.
Odegaard však byly později v případu Bakke využity.

5.1.1. Okolnosti případu
Kořeny případu Bakke lze najít v roce 1973, kdy běloch Alan Bakke podal
přihlášku na magisterský program lékařské fakulty Kalifornské univerzity v Davisu113.
Tato univerzita každý rok přijímala sto studentů pomocí dvou oddělených režimů
přijetí, standardního a zvláštního. Každý uchazeč musel v přihlášce uvést, zda se
považuje za „znevýhodněného“ z hlediska ekonomické situace nebo vzdělání, resp.
člena znevýhodněné skupiny, tedy etnické menšiny. Pokud se uchazeč za
znevýhodněného neoznačil, jeho přihláška byla posuzována ve standardním přijímacím
řízení. Pokud se uchazeč za znevýhodněného považoval, byl hodnocen v rámci
zvláštního přijímacího režimu, kterému bylo z celkové stovky vyhrazeno přesně
šestnáct míst a kde přihlášky posuzovala oddělená komise podle odlišných kritérií.114
Ve standardním i zvláštním přijímacím řízení komise ohodnotila uchazeče podle
těchto kritérií: dojem z přijímacího pohovoru, studijní průměr za předcházející studium,
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studijní průměr z přírodovědně orientovaných předmětů, výsledky přijímacích testů,
doporučující dopisy, mimoškolní aktivity a další data ze životopisu. Z těchto údajů
komise sestavila celkové skóre, podle kterého byli uchazeči seřazeni a podle pořadí
přijati. Ve standardním řízení však bylo navíc podmínkou, že kandidátův studijní
průměr nesmí být nižší než 2,5 (na stupnici od 1,0 do 4,0). Kdo tuto podmínku nesplnil,
byl z přijímacího řízení automaticky vyloučen. Ve zvláštním přijímacím řízení, ve
kterém mohli být posuzováni jen výše zmínění znevýhodnění uchazeči, oproti tomu
žádná taková podmínka neexistovala. Kandidáti posuzovaní ve zvláštním režimu byli
navíc hodnoceni jen sami mezi sebou, nikoli proti řádným uchazečům.115
Alan Bakke nebyl ke studiu přijat ani v roce 1973, ani v roce 1974, kdy si podal
přihlášku znovu. Jeho celkové skóre bylo přitom v obou případech téměř tak vysoké,
jako skóre posledního uchazeče přijatého ve standardním programu, a výrazně vyšší,
než skóre uchazečů přijatých ve zvláštním programu.116 Během čtyř let, kdy univerzita
tento systém využívala, bylo ke studiu přijato 63 uchazečů, kteří byli zástupci etnických
menšin, ve zvláštním režimu, a 44 takovýchto uchazečů ve standardním režimu. Ve
zvláštním režimu oproti tomu nebyl přijat ani jeden bělošský kandidát, ačkoli se mnoho
z nich prohlásilo za „znevýhodněné z hlediska ekonomické situace nebo vzdělání“.117

5.1.2. Soudní proces
Alan Bakke zažaloval správní radu univerzity za to, že svým zvláštním
přijímacím řízením porušila zásadu rovnosti před zákonem ze Čtrnáctého dodatku
Ústavy Spojených států, kalifornskou ústavu a oddíl 601 Hlavy VI Zákona o
občanských právech z roku 1964.118 Soud první instance rozhodl, že zvláštní přijímací
režim účinkoval jako rasová kvóta, což považoval za nepřípustné. Bylo rozhodnuto, že
univerzita nadále nesmí brát při přijímacím procesu rasu uchazečů v úvahu, protože by
to bylo v rozporu s Ústavou i Hlavou VI. Alan Bakke však neměl být dodatečně přijat,
protože nepředložil dostatečné důkazy, že by bez existence zvláštního přijímacího
režimu přijat byl.119 Nejvyšší soud státu Kalifornie, ke kterému se obě strany dále
odvolaly, rovněž rozhodl, že zvláštní přijímací režim, který univerzita aplikovala,
porušuje Čtrnáctý dodatek Ústavy, a Bakke navíc má být ke studiu dodatečně přijat,
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protože univerzita nepředložila dostatečné množství důkazů, že by bez existence
zvláštního programu přijat nebyl.120 Proti tomuto rozhodnutí se univerzita odvolala,
proto v tomto případě figurovala jako žalující strana.

5.1.3. Rozsudek
Případ Bakke byl u Nejvyššího soudu zkomplikován tím, že se nadpoloviční
počet soudců nedokázal shodnout na společném odůvodnění rozsudku, a nemohlo být
proto sestaveno většinové stanovisko. Vznikla proto dvě pluralitní stanoviska a čtyři
další posudky, které se částečně vzájemně prolínaly a částečně odlišovaly. Každý
soudce vyjádřil svůj názor na všechny záležitosti, které byly součástí případu, nebo se
připojil k posudku některého z kolegů. Závěrečné stanovisko Nejvyššího soudu vzniklo
„sečtením“ názorů jednotlivých soudců na jednotlivé otázky v případu obsažené. Pro
lepší pochopení toho, jakým způsobem bylo toto stanovisko složeno, budou na tomto
místě představeny výsledky podrobné analýzy všech šesti posudků z případu Bakke.
Stanoviskem, které mělo pro budoucnost rozhodování Nejvyššího soudu i všech
ostatních soudů ve Spojených státech největší význam, bylo vyjádření soudce Lewise
Powella. Tento posudek je dodnes ve většině ohledů soudním precedentem pro
hodnocení zohledňování rasy v americkém školství. Stanovisko soudce Powella je z
celého případu Bakke nejdelší a nejpodrobnější, explicitně se vyjadřuje ke všem
problémům. Ostatní soudci ve svých posudcích doplnili, co z jejich pohledu v
Powellově dokumentu chybělo nebo v čem s ním nesouhlasili.
Z textu rozsudku je možné vyvodit, že se všichni soudci ve svých stanoviscích
zabývali přibližně sedmi problémy, které případ Bakke přinesl. Stručný přehled těchto
otázek a postoj jednotlivých soudců k nim je stručně uveden v tabulce. Pro budoucnost
pozitivní diskriminace na amerických univerzitách, respektive rozhodování soudů o
přípustnosti či ústavnosti pozitivně-diskriminačních politik konkrétních univerzit, měly
zásadní význam čtyři problémy: 1.) zda je klasifikace osob na základě jejich rasy či
etnika sama o sobě protiústavní, 2.) jaká odůvodnění zohledňování rasy či etnika ve
školství jsou ospravedlnitelná, 3.) jaká úroveň přísnosti přezkoumání má být na tyto
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případy aplikována a 4.) zda je tento konkrétní rasu zohledňující program Kalifornské
univerzity v Davisu podle Ústavy platný.

Měl Bakke nárok
univerzitu žalovat?
Vychází definice
diskriminace podle
Hlavy VI Zákona o
občanských právech z
roku 1964 z Ústavy?
Je klasifikace na základě
rasy nebo etnika sama o
sobě protiústavní?
Jaká úroveň přísnosti
přezkoumání má být na
univerzitní programy
zohledňující rasu
aplikována?

Powell

White

Není předmětem
sporu.

Ne.

Není předmětem
sporu.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

Ne, je rozšířením
Ústavy.

Není předmětem
sporu.

Ne.

Ne.

Není předmětem
sporu.

strict scrutiny

strict scrutiny

strict scrutiny

Není předmětem
sporu.

faktická nebo
potenciální
podreprezentace
důsledků předešlé
menšiny (pokud je
Jaká odůvodnění
způsobená
diskriminace,
univerzitních programů
předešlou
nebo
zohledňujících rasu jsou
rozmanitost
současnou
ospravedlnitelná?
diskriminací),
studentského
rozmanitost
kolektivu
studentského
kolektivu
napravení

Je tento konkrétní
program ústavní?
Má být Bakke přijat?

Stevens +
Burger +
Stewart +
Rehnquist

Marshall +
Blackmun +
Brennan

faktická nebo
potenciální
podreprezentace
menšiny (pokud
je způsobená
Není předmětem
předešlou nebo
sporu.
současnou
diskriminací),
rozmanitost
studentského
kolektivu

Ne.

Ano.

Ano.

Ne.

Ano.

Ne.

Ne.

Ano.

Tabulka 1: Přehled stanovisek v případu Bakke (pozn.: Zvýrazněné jsou ty závěry soudců, které
pro budoucí rozhodování o přípustnosti zohledňování rasy v přijímacích řízeních (zejména ve
školství) dále posloužily jako precedens.)

Soudce Powell se s liberálnějšími soudci Thurgoodem Marshallem, Byronem
Whitem, Harry Blackmunem a Williamem J. Brennanem shodl na tom, že ačkoli
Čtrnáctý dodatek zakazuje znevýhodňování osob na základě jejich rasy či etnika,
zohledňování rasy jako takové Ústavou zapovězené není. Podle Powella je však
„rozlišování [osob] na základě rasy či etnika (...) ze své podstaty podezřelé, a proto si
žádá co nejpřísnější soudní prošetření.“121 Pokud má být v přijímacím procesu ve
školství brána rasa uchazeče v úvahu, musí tento systém být podroben přísnému
přezkoumání (strict scrutiny), aby bylo zřejmé, že je užití kategorie rasy či etnika pro
potřeby klasifikace oprávněné. Podmínkou je, že opatření, která daná škola přijme, musí
121
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sloužit veřejnému zájmu (compelling governmental interest) a být pro naplnění tohoto
zájmu adekvátní (narrowly tailored).122
Oproti svým liberálním kolegům se však Powell domníval, že systém
přijímacího procesu Kalifornské univerzity v Davisu je v rozporu s Ústavou, protože
kritériem přísného přezkoumání neprošel.123 K dosažení nápravy důsledků předešlé
diskriminace a rozmanitosti studentského kolektivu, což byla podle Powella
ospravedlnitelná odůvodnění pro zohledňování rasy v přijímacím procesu, tento
program nebyl nezbytný. Nebyl ani jediným, ani nejlepším způsobem, jakým bylo
možné těchto veřejných zájmů dosáhnout.124 Za vhodnější řešení situace by soudce
Powell považoval takový přijímací proces, ve kterém by rasa uchazeče byla pouhým
„plus“, pouhou bonifikací, avšak nebyla by rozhodujícím faktorem. Právě takový postup
byl aplikován např. na Harvardské univerzitě, jejíž přijímací řízení Powell uvedl jako
názorný příklad uplatňování politiky pozitivní diskriminace.125
V programu Kalifornské univerzity byla rasou či etnikem uchazeče určena jeho
příslušnost do zvláštního přijímacího řízení. Kvóta pro kandidáty podléhající tomuto
režimu nebyla překonatelná a poškozovala uchazeče o studium, kteří podmínky
zvláštního režimu nesplňovali. Protože byl kandidát Alan Bakke tímto systémem
poškozen, měl nárok na kompenzaci, tedy dodatečné přijetí ke studiu. Na tomto závěru
se soudce Powell shodl s kolegy Warrenem E. Burgerem, Williamem H. Rehnquistem,
Johnem P. Stevensem a Potterem Stewartem a takový byl proto konečný verdikt v
případu

Bakke.

Protože

univerzita

nebyla

schopna

dokázat,

že

Bakkeho

nediskriminovala, byla nucena jeho žádosti o přijetí ke studiu vyhovět.126 Soudce
Stevens dále ve svém nesouhlasném stanovisku mínil, že otázka ústavnosti užívání rasy
jako faktoru přijetí na univerzitu v tomto případu není předmětem sporu a není proto
nutné o ní rozhodovat.127
Je nutné představit i argumenty soudců liberálnějšího křídla, kteří se vůči
Powellovým závěrům vyhradili. Domnívali se, že z ústavního hlediska je užití rasy pro
vytvoření kvóty a užití rasy jako bonifikace zcela totožné a nemělo by proto být možné
jeden přístup označit za přípustný a druhý nikoli. Po uplatnění pravidla přísného
přezkoumání nepovažovali za možné dosáhnout cílů univerzity (větší reprezentativnosti
122
123
124
125
126
127

Regents of the University of California v. Bakke, 287-320.
Ibidem, 320.
Ibidem, 305-320.
Ibidem, 315-318.
Ibidem, 320.
Ibidem, 408-421.

30
a rozmanitosti studentů) vhodnějším způsobem než tím, který škola zvolila. Bakkeho
dodatečné přijetí tito soudci nepovažovali za nutné, protože postup univerzity byl podle
nich v souladu s Ústavou i Hlavou VI Zákona o občanských právech a nedošlo tedy k
diskriminaci.128

5.2. Gratz vs. Bollinger
Od případu Bakke došlo u Nejvyššího soudu k projednávání problematiky
pozitivní diskriminace na amerických univerzitách až v roce 2003. V tomto roce se k
Nejvyššímu soudu Spojených států dostaly dva případy, které se oba zabývaly
pozitivně-diskriminačními opatřeními na Michiganské univerzitě. Soud se rozhodl
vynést rozhodnutí nad oběma případy současně a naplnit tak potřebu vytvořit jasné a
komplexní stanovisko vůči politice pozitivní diskriminace na univerzitách obecně.

5.2.1. Okolnosti případu
Fakulta literatury, vědy a umění Michiganské univerzity129 každý rok vytvářela
pro svůj bakalářský studijní program písemné směrnice, které určovaly, jak mají komise
při přijímacím řízení postupovat a jaká kritéria mají uplatňovat. V přijímacím řízení
byly zohledňovány částečně akademické, částečně neakademické faktory přijetí. Mezi
akademická kritéria patřil studijní průměr ze střední školy, výsledky přijímacích testů a
kvalita a úroveň učiva střední školy, ze které uchazeč přicházel. Za tyto kategorie bylo
možné získat až 110 z možných 150 bodů, přičemž 100 stačilo k přijetí. Uchazeč si však
mohl přilepšit i dalšími aspekty. Tři body bylo možné získat za vynikající písemnou
práci, čtyři za to, že jeden z členů rodiny byl rovněž studentem Michiganské univerzity,
pět bodů za osobní úspěchy a deset bodů za trvalé bydliště ve státě Michigan.
Problematickým se stalo pravidlo, které určovalo, že zástupci podreprezentovaných
etnických menšin (stejně jako sportovci) automaticky získali dvacet bodů.130 V roce
1999 byl tento systém obohacen o prvek „praporkování“ – byl zřízen zvláštní výbor,
který po konečném přidělení bodů znovu probral přihlášky neúspěšných uchazečů a
označil ty, které považoval za zajímavé. Tito uchazeči byli poté znovu posouzeni a
mohla jim být dána druhá šance.131
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5.2.2. Soudní proces
Žalobci Jennifer Gratz a Patrick Hamacher, neúspěšní uchazeči o bakalářské
studium, se domnívali, že na Michiganskou univerzitu nebyli přijati kvůli jejímu
zohledňování rasy a etnika a diskriminaci bělochů v přijímacím řízení. Podali proto
proti univerzitě132 hromadnou žalobu (class action) mj. za porušení zásady rovnosti před
zákonem ze Čtrnáctého dodatku a Hlavy VI Zákona o občanských právech z roku 1964.
Žádali nejen kompenzaci pro sebe, ale také nápravu na straně univerzity, tedy změnu
podmínek jejího přijímacího procesu.133
Aby mohla být podána hromadná žaloba, která umožňuje žalobcům žádat
nápravu na straně odpůrce, musí být prokázáno, že se týká nejen třetích osob, ale že i
sami žalobci musí mít na věci právní zájem, tj. musí být osobně zainteresováni na
výsledku.134 Gratz i Hamacher v době podání žaloby již studovali na jiné univerzitě,
Hamacher však prohlašoval, že pokud by Michiganská univerzita ukončila svou
diskriminační politiku, podal by žádost o přestup.135 Díky tomuto jeho záměru obvodní
soud přiznal Hamacherovi status reprezentanta skupiny (class representative) a potvrdil
tedy, že se v případě Gratz jedná o hromadnou žalobu.136
Obvodní soud dále rozhodl, že směrnice určující podmínky přijímacího řízení na
bakalářský program univerzity jsou adekvátní pro dosažení jejího cíle, tedy rozmanitosti
studentského kolektivu, a jsou proto v souladu s Ústavou. Odvolací soud šestého
okrsku, který měl případ dále posuzovat, nestačil vydat svoje stanovisko, protože se
Nejvyšší soud rozhodl proces urychlit a vyjádřit se k případu Gratz zároveň s případem
Grutter, který měl být právě projednáván.137

5.2.3. Rozsudek
Většinové stanovisko138 v tomto případu sestavil soudce William Rehnquist a
připojili se k němu soudci Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas a
Sandra Day O'Connor. Soud se v zásadě držel precedentu Bakke z roku 1978, daného
stanoviskem soudce Powella. Nebyla proto zpochybněna rozmanitost studentského
kolektivu jako dostatečně závažný veřejný zájem, otázkou bylo pouze, zda je přijímací
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proces Fakulty literatury, vědy a umění adekvátní tomuto zájmu. Soudci vycházeli i z
Powellových představ o konkrétním provedení univerzitních přijímacích řízení
zohledňujících rasu studentů, tedy odmítnutí kvót a podpory dostatečně flexibilních a
individualizovaných projektů. Zásada, že rasa či etnikum smí být využívány jako jeden
z faktorů přijetí, ale pouze v omezené míře a tak, aby tím nebyli poškozeni bělošští
uchazeči, zůstala v platnosti.139
Soudce Rehnquist došel k závěru, že přijímací proces Fakulty literatury, vědy a
umění neposkytoval dostatečně individuální přístup k uchazečům.140 Vzhledem k počtu
bodů, které byly uchazeči automaticky přiděleny za příslušnost k podreprezentovanému
etniku či rase, byl tento faktor v konečném výsledku rozhodující. Podle rozhodnutí v
případu Bakke bylo užívání kategorie rasy považováno ze své podstaty za „podezřelé“ a
když navíc ostatní kritéria měla poměrně výrazně menší váhu, Rehnquist zhodnotil
přístup fakulty jako nepřiměřený.141 Ani systém „praporkování“ Nejvyšší soud
nepřesvědčil, protože tento postup považovali v rámci celého přijímacího procesu spíše
za výjimku. Akademicky zdatní menšinoví studenti navíc byli z tohoto procesu
individuálního posouzení prakticky vyloučeni, protože díky zisku dvaceti bodů za
rasovou či etnickou příslušnost byli obvykle přijati automaticky, bez ohledu na svá
zvláštní nadání.142 Kvůli tomu, že přijímací řízení Fakulty literatury, vědy a umění,
nebylo dostatečně individualizované, Nejvyšší soud rozhodl, že není adekvátní pro
dosažení rozmanitosti a není proto v souladu s Ústavou. Univerzita proto musela
podmínky tohoto přijímacího procesu změnit tak, aby nediskriminoval na základě rasy
či etnika.143
Několik dalších soudců vytvořilo svá vlastní stanoviska, ve kterých doplnili
Rehnquistovo hodnocení o svůj názor nebo vysvětlili, v čem s ním nesouhlasí.
Soudkyně Sandra Day O'Connor například zevrubně analyzovala přidělování
konkrétních počtů bodů v přijímacím řízení a usoudila, že hlavní chyba programu
spočívá v tom, že je konečné skóre vytvářeno příliš mechanicky, automaticky, a tedy
bez individuálního posouzení.144
Nesouhlasná stanoviska vytvořili soudci John P. Stevens, David Souter a Ruth
Bader Ginsburg. Soudce Stevens postavil svou argumentaci na faktu, že žalobce
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Hamacher neměl vlastní právní zájem na výsledku procesu, žaloba proto neměla být
označena za hromadnou a po univerzitě nelze žádat nápravu.145 Soudci David Souter a
Ruth Bader Ginsburg se především domnívali, že přijímací proces na fakultu je
dostatečně individualizovaný a odpovídá představě soudce Powella z roku 1978 o
vhodném systému zohledňování rasy ve školství. Univerzita nezohledňuje pouze rasu,
ale i mnoho dalších kritérií, a žalující strana nepřednesla žádné přesvědčivé argumenty,
že by výhoda etnických menšin nebyla překonatelná. Naopak, záznamy podle soudců
napovídaly, že způsobilý uchazeč, který není zástupcem menšiny, může získat vyšší
celkové skóre než kandidáti zvýhodnění svým etnikem. Systém „praporkování“ byl
podle nich soudem nedoceněn, nebyla prozkoumána veškerá jeho pozitiva.146
Zásadním argumentem soudkyně Ginsburg bylo toto: vzhledem k přetrvávající
nedostatečné reprezentativnosti menšin ve školství se školy tak či tak budou snažit tento
problém legálními způsoby napravit. Pokud by soud zakázal pozitivní diskriminaci v
přijímacím řízení, univerzity začnou uplatňovat jiné způsoby, které sice na první pohled
nebudou zohledňovat rasu či etnikum (a tedy na jejich základě diskriminovat), ale
udělají vše pro to, aby přinesly stejné výsledky, jako kdyby rasa či etnikum
zohledňovány být mohly. Dokud bude přetrvávat nízké zastoupení etnických menšin
mezi studenty, bude nutné tyto menšiny určitým způsobem zvýhodňovat, a k (domnělé)
diskriminaci bělochů tak bude docházet stále, i když skrytě. Nemá proto smysl snažit se
programy zohledňující rasu za každou cenu omezovat.147
Rehnquist + Scalia + Kennedy + Thomas +
O'Connor

Majority opinion

O'Connor (+ Breyer in part)

Concurring opinion

Thomas

Concurring opinion

Breyer

Concurring in the judgement148

Stevens + Souter

Dissenting opinion

Souter (+ Ginsburg in part)

Dissenting opinion

Ginsburg + Souter (+ Breyer in part)

Dissenting opinion

Tabulka 2: Přehled stanovisek v případu Gratz
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Gratz v. Bollinger, 290-291.
Ibidem, 293-298.
Ibidem, 304-305.
Tzn. soudce souhlasí s rozhodnutím, ale ne s jeho odůvodněním.
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5.3. Grutter vs. Bollinger
Zároveň s případem Gratz Nejvyšší soud projednával druhou žalobu týkající se
přijímacího systému na Michiganské univerzitě, tentokrát do magisterského programu
právnické fakulty. Díky tomu, že se okolnosti případů Gratz a Grutter odlišovaly, mohl
se soud v jednom stanovisku vůči druhému vymezit a rozhodnout opačně. Stanovisko
Nejvyššího soudu k těmto dvěma případům posloužilo jako nový precedens minimálně
po dalších deset let.149

5.3.1. Okolnosti případu
Právnická fakulta Michiganské univerzity150 považovala za zásadní veřejný
zájem poskytovat svým studentům tzv. edukační benefity (educational benefits)
plynoucí z rozmanitosti.151 Mezi tyto výhody, které mělo studium práv na Michiganské
univerzitě přinášet, patřilo především porozumění mezi jednotlivými rasami a boření
rasových předsudků, které měly vést k lepším studijním výsledkům a připravenosti
studentů na profesi, ve které se budou setkávat s velmi rozmanitým kolektivem.152
Tohoto cíle mělo být dosaženo pomocí přijetí „kritického množství“ (critical mass)
zástupců etnických a rasových menšin ke studiu v každém akademickém roce. Koncept
kritického množství nebyl kvantifikován, počet menšinových studentů měl být natolik
významný, aby se ve třídě necítili izolováni, ve výuce se aktivně zapojovali a přinášeli
tedy výhody plynoucí z rozmanitosti studentského kolektivu.153 Právě v těchto
edukačních benefitech, které studenti získávali, měla spočívat podstata vzdělání na
Právnické fakultě Michiganské univerzity. Univerzita prohlašovala, že eliminací
rozmanitosti by škola ztratila svou prestiž.154
Podle vyjádření univerzity přijímací řízení vykazovalo vysokou míru
individualizace. Každý uchazeč byl posuzován na základě všech informací, které v
přihlášce poskytl, tedy mj. podle studijního průměru z bakalářského stupně vzdělání,
výsledků přijímacích testů, doporučujících dopisů a motivační eseje, která popisovala,
jak kandidát přispěje k rozmanitosti studentského kolektivu. Kromě těchto faktorů se
zvýhodňovaly i takzvané „měkké“ proměnné – entuziasmus uchazeče, kvalita jeho
dosavadního vzdělání atd. Rozmanitost nebyla definována pouze rasou či etnikem, ale
149
150
151
152
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Tato práce byla napsána v roce 2013.
University of Michigan Law School.
Grutter v. Bollinger, 328.
Ibidem, 330.
Ibidem, 329-336.
Ibidem, 356.
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také dalšími faktory (osobní zkušenosti atd.), projevovala se však dlouhodobá tendence
univerzity zohledňovat obzvlášť příslušnost k rasové či etnické menšině (zejména u
Afroameričanů a Hispánců). Jednotlivá kritéria neměla konkrétně stanovenou váhu, ani
nejvyšší možné skóre v přijímacím testu proto nezaručovalo přijetí ke studiu et vice
versa.155

5.3.2. Soudní proces
Barbara Grutter, běloška a neúspěšná uchazečka o studium na fakultě, v roce
1997 podala proti univerzitě žalobu pro diskriminaci na základě rasy porušující Čtrnáctý
dodatek Ústavy, Hlavu VI Zákona o občanských právech z roku 1964 a další nařízení.
Považovala rasu zohledňující postup univerzity za neospravedlnitelný žádným
závažným veřejným zájmem a nedostatečně úzce odpovídající proklamovaným cílům.
Žádala kompenzaci škod, nápravu na straně univerzity a pro sebe přijetí na fakultu.
Protože sama měla na věci právní zájem, její žalob získala status hromadné žaloby.156
Obvodní soud žalobě vyhověl a označil přijímací systém na Právnickou fakultu
Michiganské univerzity za nelegální. Její cíle prohlásil za neobhajitelné žádnými
závažnými veřejnými zájmy (tj. ani rozmanitostí studentského kolektivu nepovažoval za
závažný veřejný zájem). Odvolací soud šestého okrsku však stanovisko nižšího soudu
odmítl a zvrátil, postup univerzity považoval za adekvátní a podle Ústavy přípustný.
Rasa podle něj byla při přijímacím řízení pouze z jednou uchazečových výhod, což
odpovídalo precedentu danému případem Bakke.157

5.3.3. Rozsudek
Sestavení většinového stanoviska se tentokrát ujala soudkyně Sandra Day
O'Connor, připojili se k ní soudci John P. Stevens, David Souter, Stephen Breyer a
soudkyně Ruth Bader Ginsburg.158 Vzhledem k tomu, že byl obvodním soudem
zpochybněn precedent Bakke v uznání rozmanitosti ve vzdělávání za závažný veřejný
zájem, Nejvyšší soud se k této otázce vyjádřil. Dosavadně uplatňovaná pravidla pro
pozitivní diskriminaci na univerzitách, tedy užívání rasy jako faktoru přijetí při splnění
přísného přezkoumání, naplnění veřejného zájmu a opatřením dostatečně úzce
upraveným pro vymezené cíle, byla potvrzena a zformulována podrobněji.
155
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Grutter v. Bollinger, 310-316.
Ibidem, 316-317.
Ibidem, 317-321.
Přehled všech stanovisek v tabulce na konci kapitoly.
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Rozmanitost studentského kolektivu byla vedle nápravy předešlé diskriminace
uznána za jeden z dostatečně významných veřejných zájmů umožňujících ospravedlnění
pozitivní diskriminace.159 Podrobněji zformulován byl i požadavek narrow tailoring,
tedy adekvátnosti určitého opatření pro splnění daného cíle. Aby bylo univerzitní
přijímací řízení, které zohledňovalo rasu uchazečů, označeno za narrowly tailored,
muselo splnit tato kritéria: nesmělo se jednat o kvótu (tedy systém, který by izoloval
jednotlivé skupiny před vzájemnou soutěží), faktor rasy nebo etnika mohl být užíván
pouze jako bonifikace, nikoli jako rozhodující aspekt, a celý systém musel vykazovat
vysokou míru individuálního přístupu ke kandidátům, být flexibilní a nerozhodovat
mechanicky. Označení programu za narrowly tailored dále nevyžadovalo vyčerpání
všech alternativ, které rasu nezohledňují, pouze těch, které by byly v daném případě
použitelné se zachováním stejných výsledků jako tehdy, kdy rasa zohledňována byla.160
Nadále platilo, že zástupci žádné rasové či etnické skupiny nesměli být kritériem rasy
přímo znevýhodněni. Nejpodstatnější (a prakticky jedinou) změnou oproti precedentu
Bakke byla nutnost časového omezení všech rasu zohledňujících univerzitních
přijímacích procesů. Soudkyně O'Connor pro pozitivně-diskriminační programy na
univerzitách určila lhůtu 25 let.161 S jejím vymezením se ztotožnila většina soudců, i
když soudkyně Ginsburg s podporou soudce Breyera ve svém souhlasném stanovisku
uvedla, že lhůta 25 let z jejího úhlu pohledu vyjadřuje pouze naději, že za tuto dobu již
programy pozitivní diskriminace nebudou zapotřebí.162
Podle většiny Nejvyššího soudu přijímací řízení Právnické fakulty Michiganské
univerzity všechna tato kritéria splňovalo.163 Koncept kritického množství díky absenci
konkrétních čísel nebyl kvótou, rasa či etnikum ve velmi individuálním hodnocení
uchazečů posloužila pouze jako jedno z mnoha kritérií, k mechanické kvantifikaci
jednotlivých faktorů nedocházelo. Právě díky individuálnímu posuzování uchazečů
nebyli využitím rasy jako kritéria poškozeni zástupci žádné z rasově nezvýhodněných
skupin, protože měli velké šance na získání bonifikace za jiné aspekty, z nichž mnoho
ani nebylo přesně definovaných.164 V případě, že by univerzita tento systém opustila,
musela by přistoupit k takové alternativě, která by omezila rozmanitost nebo snížila
akademickou úroveň studentů, což by vedlo k podstatným změnám podoby této
159
160
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Grutter v. Bollinger, 325.
Ibidem, 333-341.
Ibidem, 343.
Ibidem, 346.
Ibidem, 334.
Ibidem, 335-339.
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vzdělávací instituce.165 Protože univerzita vyjádřila svou vůli přistoupit k jinému
systému přijímání studentů, jakmile by byla nalezena taková alternativa, která by
zachování výsledků umožnila, byl splněn i požadavek časového omezení.166 Na základě
této úvahy pak soudkyně O'Connor vyvodila, že Michiganská univerzita v tomto
případě Čtrnáctý dodatek Ústavy, a tedy ani další zákonná opatření, neporušuje.167
Soudci Antonin Scalia, Clarence Thomas, William Rehnquist a Anthony
Kennedy sestavili svá vlastní nesouhlasná stanoviska. Poměrně nejvýznamnější z nich
je zřejmě stanovisko předsedy Nejvyššího soudu Rehnquista, ke kterému se připojili i
jeho kolegové Scalia, Kennedy a Thomas. Výtky obsažené v tomto stanovisku
směřovaly především ke konceptu kritického množství a jeho uplatňování, které podle
Rehnquista výrazně zvýhodňovalo Afroameričany proti ostatním zástupcům menšin.168
Soudce Kennedy ve svém stanovisku kritizoval především nedostatečnou úroveň
přísnosti přezkoumání, kterou soud aplikoval.169 Soudce Scalia oproti svým kolegům
kritiku směřoval především na domnělou dvojznačnost danou precedenty Gratz a
Grutter a vyslovil obavu z dalších sporů týkajících se této problematiky.170
Nejpropracovanější a nejdelší bylo nesouhlasné stanovisko soudce Thomase.
V jeho vyjádření byly všechny cíle proklamované univerzitou (zejména zisk edukačních
benefitů z rozmanitosti) prozkoumány a podrobeny přísné kontrole. Ze závěrů soudce
Thomase vycházelo nejen to, že požadavku významného veřejného zájmu neodpovídal
nejen žádný ze zmíněných benefitů, ale ani samotný koncept rozmanitosti ve
vzdělávání. Tím soudce Thomas zpochybnil precedent Bakke. Tento soudce, sám
mimochodem Afroameričan, ve svém posudku prakticky označil všechny pozitivnědiskriminační praktiky zohledňující rasu na univerzitách za nelegální.171
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O’Connor + Stevens + Souter + Ginsburg +

Majority opinion

Breyer (+ Scalia + Thomas in part)
Gisnburg + Breyer
Scalia + Thomas
Thomas (+ Scalia in part)

Concurring opinion
Opinion concurring in part and dissenting
in part
Opinion concurring in part and dissenting
in part

Rehnquist + Scalia + Kennedy + Thomas

Dissenting opinion

Kennedy

Dissenting opinion

Tabulka 3: Přehled stanovisek v případu Grutter

5.4. Posun v pohledu Nejvyššího soudu
Případy Bakke, Gratz a Grutter se lišily v mnoha detailech, jejich podstatou však
pokaždé byl ústřední problém, zda je zohledňování rasy uchazeče, tedy politika
pozitivní diskriminace, v přijímacím řízení na univerzity v souladu s Ústavou. Pokud
ano, jak má konkrétní rasu zohledňující přijímací proces vypadat, aby byl přípustný? Na
tyto a další otázky se soudci Nejvyššího soudu v uvedených třech případech pokoušeli
odpovědět.
Všechny tři případy spojuje poměrně vysoká míra nesouhlasu mezi soudci.
Rozhodnutí bylo pokaždé těsné (v případu Bakke se ani většina soudu nebyla schopna
shodnout na jednotném stanovisku), názory jednotlivých soudců se lišily nikoli
v detailech, ale v samém základu. Nicméně závěry většinových stanovisek všech
případů se vzájemně podobají: zohledňování rasy v přijímacím řízení na univerzity není
v rozporu s Ústavou, ale pouze tehdy, jsou-li dodržena určitá kritéria. Konkrétní podobu
těchto podmínek soudci dále popisují ve svých stanoviscích.
Soudce Powell v případu Bakke určil pro programy pozitivní diskriminace na
univerzitách dva základní standardy: musí být zaštítěny veřejným zájmem a musí být
zvlášť „na míru“ vytvořené pro naplnění tohoto konkrétního zájmu. Veřejným zájmem
v tomto případě podle Powella může být jednak napravení předešlé diskriminace,
jednak dosažení rozmanitosti studentského kolektivu. Nesmí ale docházet k porušování
práv jednotlivce, resp. k poškození těch uchazečů, kteří v přijímacím řízení zvýhodněni
nebyli. Ti uchazeči, na něž se pozitivní diskriminace vztahuje, proto nesmí být izolováni
od ostatních kandidátů a od vzájemné konkurence. Přijímací řízení uplatňující politiku
pozitivní diskriminace je v souladu s Ústavou tehdy, pokud rasu či barvu pleti uchazečů
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zohledňuje pouze jako jeden z faktorů přijetí, tedy jako bonifikaci. Vyhrazení určitého
počtu míst pro skupinu uchazečů odlišenou rasou či barvou pleti je protiústavní.
Případy Gratz a Grutter se od precedentu daném případem Bakke neodchýlily.
Soudci v těchto případech přijali všechny standardy určené soudcem Powellem za své.
Změna spočívala ve větších omezeních, kterým měly programy pozitivní diskriminace
podléhat. Podle případu Gratz rasa či barva pleti nejen že mohla být pouze jedním
z faktorů přijetí, ale nesměla být navíc faktorem rozhodujícím. Zohledňování rasy bylo
přípustné pouze ve velmi individualizovaném přijímacím procesu, nesmělo se jednat o
mechanické přidělování určitého počtu bodů pouze na základě tohoto faktoru.
Nejvýznamnějším omezením bylo určení konkrétního časového horizontu, ve kterém
měla být pozitivní diskriminace dále přípustná. Soudkyně Sandra Day O’Connor toto
období vymezila přesně na 25 let: „Očekáváme, že odteď za 25 let již nebude nutné
využívat upřednostňování na základě rasy k prosazování dnes schválených zájmů.“172
Ve výkladu tohoto tvrzení však existuje rozpor. Není totiž jasné, zda se jedná o skutečně
přesně vymezenou lhůtu, kterou je nutno dodržet, nebo spíše o neurčitý závazek do
budoucna. V každém případě však případ Grutter vyjádřil potřebu programy pozitivní
diskriminace časově omezit. Ve všech těchto limitech spočívá analyzovaný posun
pohledu Nejvyššího soudu na pozitivní diskriminaci na univerzitách.
Možné důvody tohoto posunu lze hledat v několika oblastech. Svůj význam jistě
hrálo 25 let, které mezi případy Bakke a Gratz a Grutter uběhly. Za tuto dobu se
vyvinulo postavení menšin v americké společnosti i názor veřejného mínění na pozitivní
diskriminaci. Dále mezi tyto důvody jistě patří obměna soudců. Od případu Bakke do
případů Gratz a Grutter se personální složení soudu až na dvě výjimky, zosobněné
soudci Stevensem a Rehnquistem, zcela změnilo. Obměna nastala také na postu
předsedy soudu (chief justice), kdy Warrena E. Burgera vystřídal zmíněný William H.
Rehnquist. Noví soudci s sebou přinesli nové unikátní pohledy na problematiku.
Zajímavým faktem je, že v roce 1978 i v roce 2003 bylo sedm z devíti
úřadujících soudců nominováno republikánskými prezidenty.173 Tento fakt poukazuje
na to, že provázanost ideologie daného soudce s ideologií prezidenta, který ho
nominoval, není nezbytná. Nejvyšší soud v případech Bakke i Gratz a Grutter pozitivní
diskriminaci akceptoval, ačkoli s omezeními. Soudci Brennan a Blackmun (nominovaní
172
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Eisenhowerem resp. Nixonem) se v případu Bakke řadili mezi nejaktivnější zastánce
pozitivně-diskriminačních opatření v přijímacím řízení na univerzity, soudce Powell
(nominovaný rovněž prezidentem Nixonem) zformuloval nejvýznamnější stanovisko,
které určitou formu pozitivní diskriminace do značné míry podpořilo. Stejně tak byl
významným příznivcem zohledňování rasy v přijímacím řízení soudce Souter
(nominovaný prezidentem Georgem H. W. Bushem). Většinové stanovisko v případu
Grutter, ve prospěch pozitivní diskriminace, sepsala jinak poměrně konzervativní
soudkyně O’Connor (nominovaná Reaganem). Na základě analyzovaných tří případů
tedy nelze vysledovat předvídatelnost názoru daného soudce na základě politické
orientace prezidenta, který ho nominoval.
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6. Závěr
Cílem této práce bylo zodpovězení otázky, jak se změnil pohled Nejvyššího
soudu na problematiku pozitivní diskriminace založenou na rase či etniku na
amerických univerzitách od roku 1978 do roku 2003. Po analýze rozhodnutí soudu
v případech Bakke, Gratz a Grutter lze konstatovat, že k výrazné změně postoje
nedošlo. Jak v roce 1978, tak v roce 2003 podle Nejvyššího soudu byla pozitivně
diskriminační opatření na amerických univerzitách (přesněji řečeno zohledňování rasy
v přijímacím řízení) přípustná pouze s omezeními. V průběhu sledovaných 25 let se
především změnila míra těchto omezení.
Případ Bakke (resp. především stanovisko soudce Powella) formuloval
standardy, jimiž se nadále programy pozitivní diskriminace na univerzitách musely řídit,
měly-li být v souladu s Ústavou. Ústředním bodem precedentu Bakke jsou čtyři pojmy:
compelling interest (veřejný zájem), strict scrutiny (přísné přezkoumání), narrow
tailoring (úzké přizpůsobení či adekvátnost) a student body diversity (rozmanitost
studentského kolektivu). Pozitivně-diskriminační opatření aplikovaná v přijímacím
řízení na univerzity jsou ústavní tehdy, pokud je jejich cílem dosažení rozmanitosti ve
vzdělávání jako významného veřejného zájmu, pokud jsou pro naplnění tohoto
konkrétního zájmu velmi úzce uzpůsobené a pokud obstojí ve zkoušce pomocí přísného
přezkoumání. Zohledňování rasy v přijímacím řízení je povoleno, ale pouze za výše
zmíněných podmínek. Programy pozitivní diskriminace nesmí porušovat práva
jednotlivců garantovaná Čtrnáctým dodatkem Ústavy, v přijímacím řízení proto nesmí
být jednotlivé skupiny odlišené rasou či barvou pleti izolovány od vzájemného
soupeření. Takový postup je rasovou kvótou, což je podle Nejvyššího soudu
nepřijatelné. Rasa uchazečů o studium může být zohledňována pouze ve smyslu
bonifikace, nikoli jako faktor určující přijetí či nepřijetí.
Případy Gratz ani Grutter platnost precedentu Bakke nezpochybnily. V obou
případech autoři jednotlivých stanovisek srovnávali Powellovy standardy s opatřeními,
která byla předmětem sporu. Případy Gratz i Grutter potvrdily platnost pravidla
přísného přezkoumání i nutnosti veřejného zájmu, dosažení rozmanitosti studentského
kolektivu nadále zůstalo dostatečným ospravedlněním pro zohledňování rasy
v přijímacím řízení. Význam případů z roku 2003 spočívá především v doformulování
podmínek pro narrow tailoring. Aby byl program pozitivní diskriminace prohlášen za
adekvátní, nesmí být mechanický a musí vykazovat vysokou míru individualizace. Rasa
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či barva pleti nadále může být využívána jako bonifikace, avšak nesmí být rozhodujícím
faktorem. Ze srovnání případů Gratz a Grutter vyplývá, že vhodným způsobem, jak
rasu uchazečů o studium zohlednit, je nepřikládat jí větší význam než jiným kritériím.
Není žádoucí, aby uchazeč díky své rase či barvě pleti získal významné přilepšení přímo
v podobě přidělení konkrétního počtu bodů. Nejvýznamnější změnou, kterou přinesl
případ Grutter, je nutnost časového omezení pozitivně-diskriminačních opatření, a
vymezení tohoto časového horizontu na 25 let. Případy Gratz a Grutter pozitivnědiskriminační opatření na univerzitách zachovaly, posun ve verdiktu Nejvyššího soudu
spočívá zejména v tom, že na tyto programy byla uvalena větší omezení.
Otázka pozitivní diskriminace ve Spojených státech v budoucnu zůstává
otevřená. Zda bude dodržen horizont 25 let, tj. v doslovném výkladu ukončení
programů pozitivní diskriminace v roce 2028, určený soudkyní O’Connor, lze jen těžko
předpovídat. V každém případě je jisté, že dokud bude v americké společnosti
přetrvávat diskriminace některých skupin obyvatelstva, bude nezbytné s touto
diskriminací bojovat. Stejně tak platí, že dokud bude rozmanitost kolektivů považována
za veřejný zájem, bude nutné nacházet způsoby, jak tohoto cíle dosahovat. Politika
pozitivní diskriminace, jakkoli postupně ztrácí na popularitě, je řešením pro oba tyto
problémy. Lze předpokládat, že bude využívána tak dlouho, dokud nebude nalezena
alternativa, která by vedla ke stejným výsledkům, tj. vyrovnání disproporce mezi
zastoupením bělochů a menšin v nejrůznějších oblastech života. Protože se zdá, že
takový postup zatím nebyl objeven, politika pozitivní diskriminace bude zřejmě
prozatím nadále praktikována.
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Summary
U.S. universities often give preferential treatment to racial and ethnic minorities
in admission procedure. This policy caused a number of litigations, some of the cases
were even brought before the Supreme Court of the United States. This paper analyzes
three of the major Supreme Court cases and attempts to find out how the Court’s view
on affirmative action programs at universities had changed over the years.
The Regents of the University of California v. Bakke case from 1978 was the
first suit against the policy of affirmative action at American universities that the
Supreme Court dealt with. The Court decided that racial and ethnic classifications were
inherently suspect and demanded strict judicial scrutiny. However, the Court also ruled
that universities could consider race in admissions if this approach was justified by a
compelling governmental interest. Remedy of past discrimination or maintaining the
student body diversity could be such interest. The affirmative action program that a
university applies must be sufficiently narrowly tailored to serve the interest, that is to
say, it must be necessary to achieve the compelling goal. In no case can the university
consider the minority candidates’ applications in a separate admission process. Race can
be only one of the admissions factors.
The Gratz v. Bollinger and Grutter v. Bollinger cases (2003) followed the
precedent given by the Bakke case completely. According to the majority of the Court,
race-based admissions which were necessary to promote the compelling governmental
interest of attaining a diverse student body did not violate the Constitution. Race thus
could remain a factor in the admission procedure, but could not be the decisive one.
Besides, universities were forbidden to assign a certain number of “plus” points to an
applicant on the basis of his or her race or to reserve a certain proportion of places for
racial minority students. Furthermore, for an affirmative action program to be
considered narrowly tailored, the condition of individualizing the admissions process
must be met. Finally, the admissions affirmative action programs must be limited in
time. The Supreme Court determined the limit to 25 years from the decision.
The main change of the Court’s view thus lies in setting clearer for affirmative
action. Since 2003, race-considering admission procedures have been forced to become
more individualized, less rigid and limited in time. However the essentials of the
affirmative action programs – i.e. that race based admission procedures are acceptable if
they meet certain conditions – remained valid.
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