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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaobírá tématem nastolování agendy Evropskou komisí, agendou 

zkoumanou v této práci je problematika účasti žen na trhu práce. Bakalářská práce si klade 

za cíl objasnit, jakými nástroji k nastolování agendy disponuje Evropská komise a také 

s jakou situací se v současnosti potýkají ženy na trhu práce. Tato témata jsou propojena 

v praktické části, která zkoumá, jakým způsobem Evropská komise nastolovala agendu 

spojenou s účastí žen na trhu práce a jak bylo toto téma Komisí rámcováno. Práce využívá 

teoretických předpokladů vycházejících z nového institucionalismu, konkrétně předkládá 

dvě hypotézy. První z nich vychází z racionálního institucionalismu, druhá pak 

ze sociologického institucionalismu. Tato bakalářská práce se zapojuje do odborných debat 

o Evropské komisi, jejím postavení a schopnosti nastolovat agendu. Práce také přibližuje, 

s jakými problémy se potýkají ženy jako skupina na trhu práce a jak jsou tyto problémy 

adresovány a pojaty Evropskou komisí. Výsledky práce odhalily přítomnost normativního i 

ekonomického aspektu u rámcování tématu účasti žen na trhu práce Evropskou komisí.  

 

Abstract 

This bachelor’s thesis is dedicated to the topic of agenda-setting of the European 

Commission. The studied agenda is the women’s participation in the labour market. The 

primary purpose of this bachelor’s thesis is to make clear what are the tools of the 

European Commission used for agenda-setting and what is the current situation regarding 

women’s participation in the labour market. Both topics are connected in the research part 

of this thesis which examines how the European Commission set the agenda in the field of 

women’s participation in the labour market and how was this topic framed. This thesis uses 

theoretical assumptions implied from the new institutionalism and there are two 

hypotheses introduced in this thesis. The first one stems from the racional institutionalism, 

the second one originates in sociologist institutionalism. This bachelor’s thesis contributes 

to debates on the status and agenda-setting capabilities of the European Commission. The 

thesis also describes the issues connected to women’s labour market participation in the 

EU and how these issues are addressed by the European Commission. The outcomes of 

this thesis revealed that the European Commission used both normative and economic 

frames for setting the agenda of women’s participation in the labour market.  
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Úvod 

Evropská komise je supranacionálním orgánem a jednou z klíčových institucí Evropské 

unie, která plní široké spektrum funkcí. Privilegium Komise spočívá mimo jiné v tom, že 

je jediným orgánem Evropské unie, který má pravomoc předkládat legislativní návrhy, 

z čehož pramení její výsadní postavení v unijním politickém i legislativním procesu. 

Komise disponuje množstvím prostředků pro nastolování agendy a přináší do diskurzu 

nejen samotná témata, ale také alternativy jejich řešení. Legislativní monopol poskytuje 

Komisi prostor pro rozhodování o tom, jaká témata prosazovat, a také jak je rámcovat, což 

je v procesu nastolování agendy klíčové. Komise si v průběhu let mimo standardní 

legislativní návrhy ustavila i další nástroje nelegislativní povahy, pomocí kterých agendu 

nastoluje (Princen 2009, s.1-5).   

Agendou, na jejíž nastolování se tato práce primárně zaměřuje, je účast žen na trhu práce. 

Ženy tvoří na pracovním trhu specifickou skupinu a toto tvrzení lze podložit několika 

ukazateli, kterými jsou například rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen, rozdíl v jejich 

odměňování či nerovná potřeba mužů a žen balancovat povinnosti spojené s neplacenou 

péčí a pracovními povinnostmi. Z pohledu politické agendy je toto téma zajímavé také 

proto, že v sobě uschovává více okruhů problémů, a to jak ekonomických, tak i 

společenských.  

Cílem této bakalářské práce je objasnit, jakými nástroji k nastolování agendy disponuje 

Evropská komise a také s jakou situací se v současnosti potýkají ženy na trhu práce. Tato 

témata jsou propojena v praktické části, která prostřednictvím obsahové analýzy zkoumá, 

jakým způsobem Komise nastolovala agendu spojenou s účastí žen na trhu práce, jak toto 

téma reflektovala ve svých publikacích a jak bylo téma rámcováno. Práce využívá 

teoretických předpokladů vycházejících z nového institucionalismu. Vzhledem k šíři 

tématu a existenci jak ekonomické, tak i normativní perspektivy byla práce oproti 

původnímu projektu doplněna kromě teorie racionálního institucionalismu také teorií 

sociologického institucionalismu. Z obou těchto teorií byly odvozeny hypotézy. První 

hypotéza, která vychází z teorie racionálního institucionalismu a Evropské komisi jakožto 

instituci přisuzuje především roli minimalizovat vyjednávací náklady a maximalizovat 

zisky, předpokládá, že Evropská komise téma účasti žen na trhu práce rámcovala jako téma 

finančních zisků a ekonomické prosperity. Druhá hypotéza pak pramení z teorie 

sociologického institucionalismu a na Evropskou komisi pohlíží jako na tvůrce norem a 
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identity. Tato druhá hypotéza tedy předpokládá, že Evropská komise téma účasti žen na 

trhu práce nastolovala skrze normativní rámce obhajující společenské hodnoty. Výzkumná 

otázka této práce zní „Jakým způsobem nastolovala Evropská komise agendu spojenou s 

účastí žen na trhu práce?“. 

K řešení výzkumné otázky je v této bakalářské práci využita v sociálních vědách oblíbená 

metoda obsahové analýzy, která systematicky analyzuje kvalitativní data (Krippendorff, 

2004). Za účelem dosažení validních výsledků je stanoven explicitní postup. V prvním 

kroku jsou vyselektovány texty související s tématem účasti žen na trhu práce publikované 

Evropskou komisí v období od 1.12.2019 do 31.3.2022, toto období totiž odpovídá 

nastoupení Komise Ursuly von der Leyen. Ve druhém kroku jsou tyto texty podrobeny 

obsahové analýze, která zkoumá, v jakých kategoriích je toto téma Komisí nejčastěji 

komunikováno. Třetím krokem je kvalitativní obsahová analýza, která důkladně zkoumá 

užší vybraný vzorek dokumentů a v souvislosti s teoretickým základem a stanovenými 

hypotézami analyzuje, zda Evropská komise rámcovala téma v ekonomických či 

normativních souvislostech. 

Obsahově je práce členěna následovně. První teoreticko-konceptuální kapitola představí 

racionální institucionalismus a sociologický institucionalismus, dále se tato kapitola 

zabývá konceptem nastolování agendy. Druhá kapitola popíše Evropskou komisi, její 

kompetence a roli v politickém procesu, poté i způsoby nastolování agendy Komisí. Tato 

kapitola také nabídne vhled do aktuálně diskutovaných témat spojených s Komisí, 

především její politizaci či pokles její role v posledních letech. Třetí kapitola se zabývá 

účastí žen na trhu práce a vyobrazuje, s jakými specifiky se ženy na trhu práce setkávají, a 

jaké důsledky tato situace implikuje. Poslední kapitola pak přiblíží praktickou část této 

práce a nabídne řešení výzkumné otázky, které je popsáno slovně i prezentováno skrze 

grafické prvky. 

Z první části praktické práce vychází, že Evropská komise téma účasti žen na trhu práce 

komunikovala legislativními i nelegislativními dokumenty. Druhá část výzkumu odhalila, 

v jakých kategoriích Komise téma účasti žen na trhu práce nejčastěji komunikovala. 

Těmito kategoriemi jsou především rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů, gender pay gap, 

princip stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, podpora zvýšení 

zaměstnanosti žen či důležitost institucionalizované dětské péče pro účast žen na trhu 

práce. Třetí část výzkumu zkoumala vybrané dokumenty ve spojitosti se stanovenými 
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hypotézami. Výsledky této části nepřispěly k vyvrácení stanovených hypotéz. Naopak, 

obsahová analýza dokumentů ukázala, že Evropská komise k rámcování tématu účasti žen 

na trhu práce využívala jak ekonomické, tak i normativní rámce.  

Co se týká zasazení této bakalářské práce do stávajícího výzkumu, práce přispěje ke 

studiím zabývajícím se Evropskou komisí jakožto institucí, jejími pravomocemi a nástroji 

k prosazování návrhů. Práce se zapojí také do obecnějších debat o možnostech a způsobech 

nastolování agendy, konkrétně pak doplňuje vědění týkající se chování Evropské komise a 

její role v nastolování agendy. V tomto výzkumu je využita i literatura spojená s účastí žen 

na trhu práce a může tedy přinést jasnější vhled do toho, s jakými problémy se potýkají 

ženy jako skupina na trhu práce a jak jsou tyto problémy adresovány a pojaty Evropskou 

komisí. 
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1 Teoreticko-konceptuální rámec 

Teorie nám pomáhají tvořit si pohled na svět, jejich účelem je přinést větší jasnost do 

daných fenoménů, strukturovat argumenty a podporovat nás v jejich tvorbě. Jisté je, že 

nemohou vysvětlit vše, jejich cílem však není uzavřít naše myšlení, ba naopak, jejich síla 

spočívá v nabízení odlišných perspektiv, vzájemném propojení a doplňování se. Teorie 

jsou „akademickými brýlemi“, které nám určují, na co je potřeba se zaměřit a jak na daný 

fenomén pohlížet (Versluis a Stephenson, 2011, s. 92-94). Teorie hrají nezastupitelnou roli 

také ve studiu Evropské unie a evropské integrace, jelikož právě jazykem teorií je 

formováno naše porozumění této organizaci (Wallace et al., 2010). 

Dle Kratochvíla (2008, s. 21) se síla teorií projevuje především v jejich explanatorní, 

prediktivní a komparativní funkci. Teorie vysvětlují, srovnávají, předvídají budoucnost, 

mohou také přispívat k normativním a konstitutivním debatám. Toto potvrzuje také bližší 

pohled na konkrétní teorie evropské integrace, které se ve většině případů snaží pochopit 

integrační proces skrze příčiny, důsledky, a vztahy s okolím.  

I přes dlouholeté zkoumání nepanuje jasná shoda na tom, jak by měla být EU jakožto 

projekt či instituce teoreticky definována. Dle Rosamonda (2000) se v literatuře primárně 

objevují čtyři varianty, které popisují možné institucionální zakotvení EU.  

Prvním z těchto přístupů je chápání EU jako příkladu mezinárodní organizace, v 

akademické sféře tento přístup ke studiu EU převládal především na počátku zkoumání 

evropské integrace do 90. let 20. století (McCormick, 2011, s. 1). Mimo to je Evropská 

integrace optikou některých teorií viděna jako příklad regionalismu, jedná se totiž o 

teritoriálně ucelený blok států. Třetí přístup pohlíží na EU z širšího hlediska a považuje ji 

za prostor, ve kterém lze tvořit politiky. V neposlední řadě se objevuje i teze, že EU je 

nesrovnatelná jak s mezinárodními organizacemi, tak i s federálními státy, že ji není možné 

spojovat s ničím jiným než sebou samou, a jedná se tedy o případ sui generis (Rosamond, 

2000, s.15). K tomuto přístupu se řadí také Hix a Høyland (2011), kteří o EU hovoří jako o 

příkladu unikátního experimentu. 

Nicméně, všechny tyto teorie se shodují na tom, že EU operuje na fixně stanoveném 

suverénním teritoriu, je právně a politicky nezávislá a je legitimní, tedy uznána jak svými 

obyvateli, tak i jinými státy (McCormick, 2011, s. 25).  

Stejně jako se různí teorie zkoumající formu EU, liší se i teorie pohlížející na evropskou 
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integraci. Dle Rosamonda (2000, s. 17-18) existují různé pre-teorie integrace, které v 

jistých obdobích dominovaly, postupem času se vyvíjely a vzájemně na sebe působily. 

Mezi nejvýznamnější z nich se řadí federalismus a funkcionalismus, přičemž oba tyto 

směry v poválečných letech kladly důraz na překonání státocentrického uspořádání v 

Evropě. Funkcionalismus, mezi jehož hlavní představitele se řadí například David Mitrany, 

doufal ve vyvarování se válkám skrze transnacionální, funkcionálně zaměřenou sektorovou 

integraci. Federalismus pak cílil ke vzniku federace prostřednictvím spojování suverénních 

států do institucionalizovaných svazků, které by nesly prvky státu. Ideovou bázi pro 

federalismus tvoří Manifest z Ventotene, který během druhé světové války sepsali Altiero 

Spinelli a Ernesto Rossi (Wiener a Diez, 2009, s. 6-8, Kratochvíl, 2008, s. 54, s. 75). 

V neposlední řadě je nutné zmínit také neofunkcionalismus, jež od padesátých let 

dvacátého století zásadně přispěl k debatám o evropské integraci. Tento směr navazuje jak 

na federalismus, tak i na funkcionalismus, přičemž důkladněji rozpracovává roli 

centrálních politických institucí a mechanismu přelévání. Mezi jeho hlavní představitele se 

řadí politolog Ernst Haas (Schmitter, 2005, s. 256).  

Při zkoumání EU je potřeba mít na paměti, že teorie evropské integrace nejsou založeny 

pouze na EU a jejím historickém vývoji, ale také na tom, jakým způsobem se vyvíjel 

diskurz výzkumu a evropská studia jako specifická disciplína. Jak je patrné z názvu této 

práce, její náplní je zaměřit se na Evropskou komisi a její aktivitu v oblasti nastolování 

agendy. Z tohoto důvodu je práce založena na teorii nového institucionalismu. 

1.1  Nový institucionalismus 

Od osmdesátých let dvacátého století stoupá zájem o instituce, kterým je připisována 

ústřední role v integračním procesu. Důležitost institucí uznávají i jiné směry, například 

výše zmíněný federalismus nebo funkcionalismus, nový institucionalismus však koncept 

institucí rozšiřuje i o sociální a časovou dimenzi. Jedná se o poměrně nesourodý přístup, 

jelikož v jeho rámci existují autonomní proudy, které velmi široce a odlišně pohlíží na 

povahu institucí, jejich roli a způsob propojení s národními státy (Kratochvíl, 2008, s. 136). 

Dle Rosamonda (2000, s. 113-114) na institucích záleží především proto, že mají vliv na 

politické výstupy. Poskytují důvěryhodný kontext, informace a prostor pro vyjednávání. 

Hlavní premisou neoinstitucionalismu je dle Marche a Olsena (1998) fakt, že instituce 

ovlivňují výsledky a jsou tudíž více než jen formálními strukturami. Na institucích záleží 

mimo jiné i díky jejich schopnosti kontextualizovat politické a administrativní dění, k 
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čemuž přispívá také existence neformálních pravidel, zvyků a norem (Riddervold a 

Trondal, 2020). 

Obvykle je nový institucionalismus dělen do tří hlavních linií, kterými jsou racionální 

institucionalismus, sociologický institucionalismus a historický institucionalismus (Hall a 

Taylor, 1996).  

Racionální institucionalismus hovoří o instituci jako o formálním souboru rozhodovacích 

pravidel, který klade povinnosti na politické aktéry (Rosamond, 2000, s. 115). Zároveň 

racionální institucionalismus vychází z předpokladu, že tito aktéři usilují o maximalizaci 

svých vlastních zájmů, s čímž souvisí jejich strategické chování. Účelem institucí je 

poskytnou těmto aktérům prostor, napomáhat snížení transakčních nákladů a zvýšení 

předvídatelnosti při prosazování svých zájmů (Kratochvíl, s. 138). Z toho pramení, že 

instituce mají spíše exogenní povahu, jelikož jsou pouze nástrojem či prostorem pro 

maximalizaci užitku z předem daných priorit (Aspinwall a Schneider, 2000, s.10-11). 

Racionální institucionalismus se také opírá o model principal-agent neboli pán-správce, 

který ilustruje vztah mezi národními státy a institucemi. Jak podotýkají Aspinwall a 

Schneider (2000, s. 13), většina interakcí v EU je formována skrze delegaci moci z pánů na 

správce, jelikož EU se stala velmi komplexním systémem sdílení moci. Tento model 

funguje tak, že státy, tedy pánové, svěří určené pravomoci instituci neboli správci, který je 

má vykonávat. Problémem může být, že instituce ne vždy usilují o maximalizaci užitku 

svých pánů, nýbrž i o realizaci cílů svých vlastních. Je velmi těžké najít rovnováhu ve 

vztahu mezi efektivitou institucí a rizikem jejich dominance nad jejich pány (Kratochvíl, 

2008, s. 138).  

Pollack (1997, s. 103-104) charakterizuje čtyři přední důvody, které motivují pány 

delegovat své pravomoci na správce. Prvně, správci se zasazují o to, aby uzavírané dohody 

byly komplexní a úplné. V procesu uzavírání smluv hraje roli i jejich důvěryhodnost a 

nezávislost. Správci monitorují, zda členské státy tyto své smluvené povinnosti dodržují, 

což může značně snížit transakční náklady a přispět k udržení výhodné spolupráce. Tento 

model je důležitý i z důvodu svěření legislativní pravomoci, jelikož kdyby pravomocí 

iniciovat legislativu oplývali všichni aktéři, hrozil by ve většinových systémech vznik 

cyklického chaosu. 

Z pohledu sociologického institucionalismu spočívá role institucí v aspektech 

„normativního společenského řádu“. Používána je poměrně široká definice instituce jako 
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souboru norem, tedy nejen formálních faktorů, ale také neformálních procesů, hodnot, 

nástrojů či symbolů (Rosamond, 2000, s. 115, Kratochvíl, 2008, s. 135). Sociologický 

institucionalismus, který pramení z teorie sociálního konstruktivismu, má za to, že samotné 

instituce jsou tím, kdo tvoří normy a pravidla. Ty poté uplatňují a vyžadují nejen v rámci 

sebe, ale rovněž je šíří, čímž nastavují vlastní diskurz i v okolním prostředí. Pro 

sociologické institucionalisty tedy mají instituce endogenní povahu, protože normy 

pramení zevnitř (Rosamond, 2000, s. 119-120). Dle Riddervold a Trondala (2020) je 

dynamika institucí poháněna také vnitřním uspořádáním, a to skrze procesy, které doplňují 

vakuum opomenuté formálními pravidly. Na rozdíl od racionálního institucionalismu, 

který se soustředí na krátkodobé rozhodování, je sociologický institucionalimus zaměřen 

spíše působení institucí v rámci dlouhodobějšího časového horizontu (Aspinwall a 

Schneider, 2000).  

1.2  Agenda a nastolování agendy 

Mimo teorie evropské integrace je v rámci této bakalářské práce prioritní představit také 

koncepty zabývající se nastolováním agendy a jejím rámcováním. Dle Kingdona (2014, s. 

3) má slovo agenda mnohé využití, v našem kontextu jej definuje jako „soubor subjektů či 

problémů, kterému vedoucí představitelé státních úřadů a lidé mimo státní úřady úzce 

spjatí s těmito představiteli věnují vážnou pozornost v jakémkoli čase“.  

Agenda je nezbytným konceptem pro chápání tvorby politik, jelikož stanovuje, na které 

záležitosti bude upřena pozornost a co bude předmětem rozhodovacího procesu. Pokud 

existuje snaha přijmout změnu v politikách či cílech integrace, pak je potřeba upoutat na 

dané téma pozornost decision-makerů a tuto problematiku nastolit jako agendu. 

Nastolování agendy je důležité také proto, že obsahuje pojmy, pomocí kterých je o daném 

tématu hovořeno. Podílí se tedy na rámcování tématu, jež je pro budoucí vývoj agendy 

rozhodující. Porozumění nastolování agendy v EU je součástí chápání tvorby politik v EU 

a může být také přínosem pro výzkum samotné evropské integrace. Rozsah evropské 

integrace totiž lze rovnat k objemu témat, která jsou obsažena v společné agendě. Daná 

agenda většinou nezůstává pouze v teoretické rovině, ale pokračuje v konkrétní aktivitu 

EU a členských států, čímž se evropská integrace prohlubuje (Princen, 2009, s. 1-5).  

Je nutné pohlížet také na to, kdo o dané agendě hovoří, protože to do jisté míry ovlivňuje, 

jakým způsobem je o tématu hovořeno a jak je téma rámcováno. Daviter (2011, s. 2, s. 27, 

s. 33) popisuje rámcování jako způsob definování problémů. Tato definice je hlavní při 
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komunikaci problému, jelikož vyzdvihuje či naopak upozaďuje jeho konkrétní aspekty. Ze 

všech různých pojetí a definic si vybírá pouze takové, které operují s žádoucími termíny a 

budou tak problém rámcovat vhodným způsobem. Tyto rámce tedy identifikují, co by se u 

řešení dané věci mělo primárně vzít na vědomí, proto značně ovlivňují dynamiku jednání. 

Rámce vysvětlují politická rozhodnutí a jsou strategickým předmětem politických her, 

protože volba koncepce problému je sama o sobě poltickou volbou. 

V nastolování agendy jsou ústřední nejen rámce, ale také dějiště, protože jsou to místa, ve 

kterých dochází k institucionálnímu rozhodování. V této práci je vzhledem k tématu 

primárním dějištěm Evropská komise, ovšem i jiná prostředí EU mohou být těmito dějišti, 

jelikož se v nich politicky rozhoduje a mají svá určitá specifika. Podle Princena a Rhinarda 

(2006, s. 1121) se od sebe jednotlivá dějiště liší především ve svém předpokládaném účelu, 

autoritě, potažmo pravomoci, a složení. Od těchto charakteristik se pak odvíjí, jaké 

specifické úkoly, zdroje a autority dané dějiště má, jaká jsou pravidla rozhodovacího 

procesu a kdo na něm participuje. A v neposlední řadě, existuje také spojitost těchto 

parametrů daného dějiště a ochoty přijmout nějaký problém do své agendy. Tedy, EU 

jakožto dějiště a prostor pro politické rozhodování má v porovnání s národními státy svá 

specifika, zároveň uvnitř EU existují jednotlivá dějiště, která se od sebe liší. Uvědomit si 

tato specifika je klíčové pro porozumění procesu nastolování agendy. 
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2 Evropská komise 

Evropská Komise je supranacionální instituce, která se díky svým legislativním i 

exekutivním pravomocem angažuje v široké škále oblastí. Dle McCormicka (2011, s. 80-

81) Evropská komise přeměňuje obecné cíle integrace do konkrétních politických návrhů, 

které vybízejí k aktivnímu uplatňování těchto cílů. Zodpovědností Komise je především 

navrhovat politiky pro vývoj EU ve střednědobém časovém horizontu, iniciovat legislativu, 

v procesu jejího přijímaní vystupovat jako arbitr a poté také dohlížet na implementaci jak 

primárních článků smluv, tak i sekundárního práva EU (Hix a Høyland,2011, s. 34) 

V průběhu let získala Komise organizační charakter podobající se nadnárodní vládě. Jádro 

exekutivy tvoří kolegium komisařů, které se zabývá klíčovými politickými úkoly. Důležitá 

je také složka byrokratická, jejíž naplní je administrativní činnost. Na rozdíl od národních 

vlád jsou však některé pravomoci Komise omezené, a to zejména v oblasti ozbrojených sil, 

nominace soudců či zahraniční politiky (Kenealy et al., 2018, s. 51). Podobně jako národní 

vlády, Komise na počátku svého funkčního období stanovuje sadu svých priorit, zveřejňuje 

pracovní program, strategický výhled a plány (Evropská komise, 2021).  

Komise je jedinou institucí, která může navrhovat legislativní iniciativy, což vyplývá z 

odstavce 2 článku 17 Smlouvy o Evropské unii. Veškeré přijaté legislativní akty v EU, 

tedy pokud smlouvy nestanoví jinak, jsou přijaty pouze na návrh Komise, přičemž Rada a 

Evropský parlament smí tyto předlohy upravovat pomocí pozměňovacích návrhů. Lze tedy 

říci, že Komise má legislativní monopol. Komise může dle Smlouvy o EU vydávat 

legislativní akty, tedy směrnice, rozhodnutí a nařízení, dále také akty v přenesené 

pravomoci (článek 290) a prováděcí akty (článek 291). Tyto doplňují akty legislativní a 

měly by být spíše nepolitického charakteru (Nugent, 2010, s. 125).  

V oblasti Společné obchodní politiky a Společné zemědělské politiky má Komise také 

poměrně široké pravomoci, může například aktivovat preventivní nástroje pro ochranu 

vnitřního trhu (Nugent a Rhinard, 2015, s 214). Ve sféře hospodářské soutěže Komise 

dohlíží na existenci rovných podmínek a spravedlnosti. Z role ‚strážkyně smluv‘ Komise 

dbá na dodržování evropského práva a ve spolupráci se Soudním dvorem disponuje 

nástroji, které cílí k nápravě porušování unijní legislativy. V případě zjištění Komise sama 

na daný stát podává žalobu. Komise také navrhuje rozpočet a je spolu s Účetním dvorem 

EU zodpovědná za jeho spravování (Blahušiak, 2021).   
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Jak tvrdí Nugent a Rhinard (2015, s. 211) fakt, že Smlouva o EU v mnohých ohledech 

neobsahuje příliš precizní definici, umožňuje Komisi prosazovat nové nápady skrze 

nelegislativní nástroje, mezi které se řadí na příklad Zelené knihy, Bílé knihy, Komunikace 

Komise či Akční plány. Tyto prostředky jí dovolují vyjadřovat se k evropským 

záležitostem v různých formách, pravidlem navíc je, že se tato témata posléze objevují v 

legislativních návrzích. Dalším nástrojem Komise, který se vyvinul v průběhu let, je 

Evropský semestr, jehož cílem je synchronizovat a koordinovat hospodářské politiky v 

členských státech. Pod Komisi spadají také výkonné agentury a programy, jež se zaměřují 

na specifické agendy (Buonanno a Nugent, 2021, s.45). 

2.1  Nastolování agendy  

Jak již bylo nastíněno, Komise se aktivně podílí na nastolování agendy, její činnost 

pokračuje v managementu politik a jejich implementaci (Nugent a Rhinard, 2015, s 21). 

Komise disponuje politickými i administrativními prostředky k prosazování agendy, a to 

nezávisle na vůli členských států (Hix a Høyland, 2011, s.47). Jak podotýká Nugent (2010, 

s. 122), velkou výhodou je, že je Komise přítomna při jednáních ve všech fázích 

rozhodovacího procesu, včetně setkání Rady i výborů Evropského parlamentu. To jí 

umožňuje aktivně se účastnit jednání, ospravedlňovat a vysvětlovat své návrhy a také 

působit jako mediátor jednání. 

Deters a Falkner (2020, s. 292-293) ve své studii popisují čtyři způsoby nastolování 

agendy Komisí. Prvním z nich je procedurální moc nastolovat agendu, která se vyznačuje 

praktickou schopností vyzdvihnout témata v rámci rozhodovacích procesů a věnovat jim 

prostor v politické debatě. Autoři v této oblasti podtrhují i dokumenty nelegislativní 

povahy, konkrétně aktů v přenesené pravomoci.  

Dalším způsobem je leadership agendy. Ten spočívá ve schopnostech Komise sbližovat 

protichůdné názory a navrhovat, koordinovat i vyjednávat možné alternativy a řešení. 

Komisi v plnění této funkce napomáhá také fakt, že má schopnost konstruovat jakési 

ohnisko, okolo kterého se debata bude točit. To pak využívá při komunikaci s dalšími 

aktéry (Riddervold a Trondal, 2020, s. 949). Tento aspekt je zdůrazňován také Polllackem 

(1997, s. 121), a to v souvislosti se snížením transakčních nákladů v rozhodovacích 

procesech.  

Třetí formou nastolování agendy je gatekeeping, Jedná se o proces, při kterém 
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administrativní uskupení rozhodují, které informace budou do agendy vpuštěny, čímž 

dávají hranice informačním tokům. Jak podotýkají Riddervold a Trondal (2020, s. 948-

949), už to, že politické a úřednické kapacity v Komisi systematicky upírají svou pozornost 

na určitá témata jistým způsobem filtruje, která agenda má naději uspět. Literatura se totiž 

shoduje na tom, že moc nastolování agendy nespočívá pouze v možnosti vyzdvihnout 

některé problematiky, jejich řešení a alternativy, ale naopak také mlčet o některých 

tématech a systematicky je opomínat (Deters a Falkner, 2020, s.292).  

Posledním způsobem nastolování agendy Komisí je diskurzivní moc, která ovlivňuje, jak 

je daná politika přijata v určitém diskurzu, jak na ni pohlíží ostatní aktéři a lidé, kteří mají 

rozhodovací potenciál. V tomto smyslu může Komise mobilizovat některé narativy a snažit 

se je prezentovat jako přesvědčivé.  Nejen v odborné literatuře, ale také smluvně je Komise 

považována za jakýsi pramen obecného zájmu Unie, z čehož vyplývá její výsadní 

postavení v oblasti iniciace politických debat a návrhů ve jménu unie, či jak je někdy 

užíváno společenství či komunity. Toto pomáhá Komisi v oblasti nastolování agendy, 

stejně jako v rámcování těchto problematik, které jsou Komisí prezentovány jako 

„evropské problémy“, čímž je podporována tvorba unijního narativu (Nugent a Rhinard, 

2015, s.16).  

Poslední zmíněný způsob nastolování agendy, diskurzivní moc Komise, nás přivádí k 

neméně důležitému aspektu, kterým je role rámcování a jazyka. Společenskovědní 

literatura všeobecně zdůrazňuje důležitost jazyka, jeho rolí se hojně zabývá také politická 

psychologie. Jak bylo zmíněno v první kapitole, na užití jazyka při nastolování agendy je 

brán zřetel z toho důvodu, že rámcování agend je prioritní v jejich budoucím přijetí či 

odmítnutí diskurzem a veřejností. Proto ani tento aspekt nesmí být v této práci opomenut, 

nehledě na praktickou část, která bude využívat obsahové analýzy. 

Dle Thomase a Turnbulla (2016, s. 932) literatura mnohdy chybně opomíjí používání a 

funkci jazyka při tvorbě unijních politik. Rétorické rámcování totiž hraje důležitou roli v 

utváření politik, především v případě ospravedlňování celoevropského řešení. Způsob 

využívání jazyka a vznik kognitivních i normativních rámců má totiž důsledky nejen v 

konstrukci jakýchsi mentálních map, ale také v určení strategií a praktik. March a Olsen 

(1998) se spolu s Riddervoldem a Trondalem (2020) shodují na tom, že Komise má 

tendenci rámcovat agendu tak, aby vyvstala jako vhodný agenda-setter. To je myšleno 

především v tom smyslu, že jsou problémy rámcovány jako komunitární, nikoli jako 
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spadající výhradně pod národní vlády. 

Literatura se shoduje na tom, že formální právo navrhovat legislativu je jednou z 

exkluzivních výsad Komise, její síla však spočívá také ve schopnosti natáhnout své 

omezené zdroje za účelem pokrytí co nejširší škály udělených oblastí. Důkazem může být 

také fakt, že Komise byla jednou z institucí, které jako první začaly komunikovat 

důležitost změny klimatu a zdůraznila potřebu vzniku nových iniciativ. I přes své omezené 

pravomoci se může moc Komise projevovat právě v těchto neformálních privilegiích, která 

nejsou smluvně definována (Kenealy et al., 2018, s. 54).  

2.2  Trendová témata ve studiu nastolování agendy Evropskou komisí 

Z výše zmíněného vyplývá, že přístup Evropské komise k nastolování agendy je v jistém 

smyslu privilegovaný (Haverland et al., 2018, s. 328). Je ale nutné přiznat, že v literatuře 

nepanuje jednotná shoda na tom, nakolik je výlučná legislativní iniciativa podstatná 

(Daviter, 2011, s. 8) a jak klíčová je aktivita jiných institucí a aktérů. I přesto, že má 

Komise de jure monopol nastolovat agendu, je v posledních letech její působení jako lídra 

v oblasti tvorby politik předmětem debat a je popisován pokles schopnosti upoutávat 

pozornost na agendy a formovat tak politiku (Deters a Falkner, 2020, s. 291).  

Příčin pro to je několik. Z hlediska intergovernmentalismu se v souvislosti s ekonomickou, 

finanční či migrační krizí, začaly objevovat názory, že je potřeba zdůraznit primárně 

mezivládní řešení a roli Komise jakožto hlavního aktéra evropské integrace upozadit. Tyto 

příspěvky argumentují, že finální rozhodnutí má vždy Rada či Evropský parlament, což 

pozici Komise oslabuje. Opozici k tomuto názoru tvoří supranacionální literatura. Ta 

nezpochybňuje ústřední roli Evropské rady a Evropského parlamentu při tvorbě finálních 

rozhodnutí, na druhou stranu ale vyzdvihuje, že politický cyklus je mnohem rozsáhlejší, a 

právě v jeho raných částech se Komise značně angažuje. Jako příklad může posloužit 

oblast vyzdvihování problémů, nastolovaní agend, formulace a draftování legislativních 

návrhů i spolupráce s dalšími institucemi podporující politickou akci, tedy v jistém smyslu 

přípravné práce Komise (Buonanno a Nugent, 2021, s. 43, Nugent a Rhinard, 2015, s.10).   

Pokles role Komise v oblasti nastolování agendy je diskutován také ve spojitosti s 

Lisabonskou smlouvou. Dle Deterse a Falknera (2020, s. 300) se skrze tuto smlouvu stal 

celý proces více kompetitivní. Stále však platí, že pro Radu je složitější návrhy Komise 

odmítnout než schválit, jelikož schválení je podrobeno kvalifikované většině, zatímco 
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odmítnutí vyžaduje jednomyslnost (Nugent, 2010, s. 123). Pokles úspěšnosti Komise v 

nastolování agendy je spojen také s rozšiřováním Unie, jelikož s vyšším počtem členských 

států stoupá také rozsah témat a problémů, které unijní země řeší. Pro Komisi je pak 

složitější určit, která témata by měla být považována za prioritní a která naopak za méně 

důležitá (Koop et al., 2021). 

Již od počátku své existence byla Komise zamýšlena k tomu, aby bránila všeobecný zájem 

unie, je s ní také spojováno sousloví „svědomí Unie“. Obojí v sobě obsahuje jakýsi 

normativní prvek porozumění Komisi, která má chránit zájem spíše celku, než 

partikulárních skupin či národů (Nugent a Rhinard, 2015, s. 10). Toto potvrzuje také 

Smlouva o EU, která v prvním odstavci článku 17 stanovuje, že „Komise podporuje 

obecný zájem Unie a k tomuto účelu činí vhodné podněty.“ Smlouva také deklaruje, že 

Komise svou činnost vykonává zcela nezávisle, na což je dbáno již při výběru Komisařů. 

Problémem může být, že nic jako všeobecný zájem Unie neexistuje, naopak se objevují 

rozdrobené zájmy jednotlivých aktérů politického procesu. V tomto případě je potřeba, aby 

Komise své kroky balancovala s vidinou nezaujatosti. Pouze tak je možné zajistit efektivitu 

(Buonanno a Nugent, 2021, s. 40). Zároveň článek 17 poskytuje Komisi široké pole 

působnosti v oblasti deklarace své pozice a vydávání diskuzních dokumentů, které 

nastolují agendu a mohou se rozvinout v debatu přijatou i dalšími unijními institucemi 

(Nugent a Rhinard, 2015, s. 208). Historicky se Komise při procesu nastolování agendy 

opírala výhradně o experty z národních vlád, zájmových i vědeckých organizací, a 

zaujímala spíše technokratickou a depolitizovanou pozici, která jí přinesla důvěru občanů 

spojenou s legitimitou. Nicméně, v posledních letech byl tento konsensus nahrazen 

poklesem důvěry, zvýšením euroskepticismu a debatami o demokratickém deficitu 

(Haverland et al., 2018, s. 330). 

Komise obsahuje politické i administrativní aspekty. Období, kdy je politická role 

prominentní, a kdy spíše upozaděná, se střídají (Nugent a Rhinard, 2015, s. 2-3). Tato 

debata zintenzivnila v období Junckerovy Komise, kdy explicitně politický byl jak proces 

volby skrze Spitzenkandidáty, tak i Junckerova vyjádření kvitující více politickou a méně 

technokratickou povahu Komise (Buonanno a Nugent, 2021, s. 44-45).  

Nicméně už samotný fakt, že má Komise smluvně danou pravomoc iniciovat nové politiky, 

legislativu a nastolovat agendu svým způsobem implikuje politizaci (Buonanno a Nugent, 

2021, s. 45). Komise nepůsobí ve vakuu odpojena od všech rušivých elementů (Princen, 



 

 

15 

2009, s.23.) Je proto mnohdy obtížné zachovat nezávislost na národních státech, 

partikulárních zájmech či politické ideologii a navrhovat důvěryhodné politiky založené na 

expertíze (Glencross, 2014, s. 92).  
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3 Ženy jako skupina na trhu práce 

Tato kapitola se bude zabývat deskripcí participace žen na trhu práce v EU. Cílem této 

práce je totiž zjistit, jakým způsobem nastolovala Evropská komise agendu spojenou 

s účastí žen na trhu práce. Proto je nutné toto téma alespoň pro základní orientaci popsat.  

Ženy jsou specifickou skupinou na trhu práce, a to v důsledku z historie pramenících 

tradičních genderových rolí ve společnosti. Ve druhé polovině dvacátého století se 

postavení žen na trhu práce v jednotlivých evropských zemích postupně začalo 

transformovat, a to díky změnám v oblasti rodinných politik, přístupu k antikoncepčním 

metodám, dostupnosti částečných úvazků či kulturních a demografických trendů. Z těchto 

důvodů se v Evropě rapidně zvýšila zaměstnanost žen v produktivním věku (Thévenon, 

2013, s. 8-9, Cipollone et al., s. 1). Nicméně rozdíly mezi ženami a muži nejen v rámci trhu 

práce přetrvávají dodnes a ve společnosti nebyla nalezena jednotná shoda na tom, jaké 

postavení by měly ženy zastávat. Především konflikt mezi rodinnými hodnotami a 

rovnostářským přístupem k ženám je mnohdy překážkou k dosažení optimální situace 

(Fortin, 2005, s. 416).  

Faktem také je, že právě ženy v reprodukčním věku jsou těmi, kdo nese značné náklady za 

zajištění stabilního pokračování generace (Kvist, 2015, s. 135). Statisticky popsatelné 

rozdíly a genderové nerovnosti nejsou problémem pouze samy o sobě, způsobují obtíže i 

skrze své důsledky. Tyto dopady, jako jsou například nižší důchody žen, nízké příjmy 

rodin s více dětmi nebo mnohdy neúnosná situace matek samoživitelek, negativně působí 

na postavení žen ve společnosti (Křižíková et al., 2018, s. 9) a budou popsány v pozdějších 

částech této kapitoly.  

3.1  Popis situace 

Participace žen na trhu práce odráží specifika, se kterými se ženy setkávají v rámci své 

existence ve společnosti. Pro tuto kapitolu je klíčové definovat pojem gender neboli 

sociální pohlaví, kterým se rozumí kulturní charakteristiky a modely přiřazované 

mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví odkazující na sociální rozdíly mezi 

ženami a muži (ČSÚ, 2016). Gender v této práci figuruje proto, že pro sociální vědy je ve 

většině případů zbytečné zabývat se fyziologickými a tělesnými charakteristikami daného 

člověka, jako jsou například genitálie nebo chromozomy. Naopak nás zajímá to, jak se 

jedinec vyjadřuje, identifikuje se skupinou a jak je vnímán ze společenské perspektivy 
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(Lindqvist et al. 2020, s. 341). Gender je považován za jednu z pomyslných dělících linií, 

která může předurčit fungování dané osoby na trhu práce (Kvist, 2015, s. 142). Vliv 

genderu lze pozorovat hned v několika oblastech a pomocí různých charakteristik. 

Jednou z těchto oblastí je zaměstnanost. Dle dat Eurostatu z roku 2020 činí rozdíl mezi 

zaměstnaností mužů a žen v EU průměrně 11 procentních bodů. Tyto hodnoty se v 

jednotlivých členských státech značně liší, stejně jako jejich příčiny a důsledky. V 

konkrétních státech totiž existují specifická schémata, která odráží tamější realitu spojenou 

s existujícím sociálním systémem podpory a pomoci. I přes tyto individuální rozdíly je 

celoevropský trend jasný, s vyšší nezaměstnaností se jednoznačně potýkají ženy. Některé 

studie také ukazují, že vysoká míra nezaměstnanosti žen v produktivním věku v zemích 

OECD koreluje s nízkou porodností (Da Rocha a Fuster, 2006, s. 1218). To je zajímavý 

poznatek, především ve spojitosti se snižující se porodností a stárnutím populace v zemích 

EU. Na míře nezaměstnanosti žen se podepsala také pandemie choroby covid-19, a to v 

souvislosti se sektorovou segregací. 

Sektorovou segregaci lze definovat jako stav, kdy jsou muži a ženy disproporčně 

zastoupeni a koncentrováni ve specifických sektorech ekonomiky či jednotlivých 

povoláních. Tento fakt se jeví problematickým především proto, že sektory a povolání, ve 

kterých jsou soustředěny převážně ženy, jsou zpravidla hůře placené než ty především 

mužské (Jurajda a Franta, 2007, s. 255). Sektorová segregace může být vertikální, v tomto 

směru je význačný fenomén podreprezantace žen ve vedoucích a manažerských pozicích.  

Existuje také segregace horizontální, která se vztahuje na příliš nízké či naopak vysoké 

zastoupení žen v některých sektorech ekonomiky. Možných vysvětlení sektorové 

segregace existuje mnoho, od historických zvyklostí, kulturních norem a stereotypů, 

neochoty investovat do lidského kapitálu žen, až po fyzické vlastnosti. Sektorová 

segregace není stejná ve všech státech EU, liší se svým rozsahem i charakterem (Estévez-

Abe, 2006, s. 142). Ve všech členských státech EU však muži dominují v oblasti 

inženýrství a technologií, naopak ženy převažují v pečovatelských službách a vzdělávání 

(EIGE, 2017, s. 1).  

Na sektorovou segregaci dle genderu upozornila také krize způsobená pandemií covidu-19, 

jelikož se ukázalo, že na sociální a ekonomická rizika spojená s pandemií jsou více 

náchylné ženy než muži. Dle Yavorsky et al. (2021, s. 4) byl nejsilněji zasáhnut sektor 

méně podstatných služeb, jako jsou například pohostinství nebo cestovní ruch, které 
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vyžadují přímý osobní kontakt. V tomto sektoru jsou ženy oproti mužům 

nadreprezentovány, proto se častěji potýkaly s propuštěním ze zaměstnání. Postihnut byl i 

sektor významných služeb jako je zdravotnictví a pečovatelské služby. Ty se naopak 

potýkaly s přílišným náporem, který mnohdy hraničil s vyčerpáním kapacit. V obou 

případech se s negativními konsekvencemi setkaly ve větší míře ženy, a to i ve spojitosti s 

uzavřením institucí pečujících o děti. Také oblast work-life balance, tedy rovnováhy mezi 

pracovním a osobním životem, byla pandemií zasažena (Nivakoski a Mascherini, 2021, 

s. 257). Pandemie tedy ztížila situaci způsobenou genderovými rozdíly a prohloubila 

nerovnost v některých oblastech.  

Fakt, že jsou ženy hlavními poskytovatelkami péče, nesmí být v této kapitole opomenut, 

jelikož přispívá k jejich vyšší náchylnosti k atypickým pracovním úvazkům a přerušením 

kariéry. Většina žen stále nese hlavní zodpovědnost za obstarávání péče v rodině, a i přes 

zvyšující se zaměstnanost jsou to zpravidla právě ženy, kdo přeruší svou kariéru za účelem 

péče (Garritzmann a Schwander, 2021, s. 4).  

V roce 2016 byl dle dat Eurostatu a výpočtů Nivakoski a Macherini (2021, s. 257) rozdíl 

mezi ženami a muži markantní, přičemž ženy trávily týdně 31 hodin péčí o děti ve srovnání 

s 16 hodinami, kdy se o děti starali muži. Některá pandemická opatření, zejména pak 

zavření zařízení pečujících o děti, přispěla ke zvýšení času stráveného s dětmi na 37 hodin 

týdně u žen a 23 hodin týdně u mužů. K závěru, že se ženy během pandemie podílely na 

péči o děti více než muži, a to nezávisle na jejich pracovním statutu, dochází ve své studii 

také Sevilla a Smith (2020).  

Nejen děti, ale také další závislí rodinní členové vyžadují péči, především pak osoby 

staršího věku. Analýza Luppi a Nazio (2018, s. 783) potvrdila genderový rozměr péče o 

starší rodinné členy. Ve srovnání s ženami je u mužů mnohem nižší pravděpodobnost, že 

budou poskytovat péči svým rodičům. Dle dat EIGE (2021, s. 15) je 81 % žen denním 

poskytovatelem neplacené péče alespoň jedné další osobě, a to v porovnání s 48 % mužů. 

Statistiky tedy mluví jasně v neprospěch žen.  

S výše zmíněnou realitou se také pojí gender pay gap neboli rozdíl v odměňování žen a 

mužů, který lze pozorovat ve všech zemích EU. Mezi příčiny rozdílu v odměňování žen a 

mužů se řadí většina výše zmíněných skutečností, především sektorová segregace žen, 

jejich koncentrace v hůře placených odvětvích a absence žen ve vedoucích a manažerských 

pozicích spojená se skleněným stropem. K rozdílu v odměňování mezi ženami a muži 
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přispívá také fakt, že jsou ženy nadreprezentovány ve skupině pracovníků pobírajících 

minimální mzdu (Křižíková et al., 2018, s. 9). Dle posledních dat Eurostatu (2020) činí 

průměrný gender pay gap v EU 13 %, což znamená, že průměrné hrubé hodinové odměny 

u žen byly o 13 % nižší než u mužů. Tato hodnota se v jednotlivých členských zemích EU 

značně liší, nejhůře si v této statistice vedla Litva, kde je rozdíl mezi muži a ženami 22,3 

%. Na opačné straně spektra stojí Lucembursko s rozdílem 0,7 % mezi hrubou hodinovou 

mzdou mužů a žen. Česká republika zpravidla figurovala na předních příčkách statistik o 

gender pay gap, dle dat Eurostatu dosáhl rozdíl mezi odměnou žen a mužů nejvyšší 

hodnoty v roce 2008, kdy činil 26,2 %. Nicméně, situace v České republice se v posledních 

letech mírně zlepšuje a gender pay gap za rok 2020 dosáhl 16,4 %, což Českou republiku 

staví na osmou nejhorší příčku za celou EU (Eurostat, 2022).  

3.2  Důsledky situace a politické odpovědi 

Výše popsané fenomény vytváří a posilují genderovou nerovnost na trhu práce i mimo něj 

(EIGE, 2017, s. 1) a svými důsledky zasahují do širšího socioekonomického uspořádání 

společnosti. Příkladem může být skutečnost, že mají ženy v průměru nižší důchody než 

muži. Jak podotýká Kvist (2015, s. 146), mnoho genderových rozdílů ve starším věku má 

svou příčinu v genderových rozdílech na trhu práce. Ženy mají větší pravděpodobnost, že 

se v jejich kariéře objeví pauzy, nebo že budou pracovat pouze na částečný úvazek, a to 

kvůli povinnostem spojeným s péčí a nutnosti balancovat pracovní povinnosti s neplacenou 

péči o ostatní. Jak bylo popsáno výše, rozdíl mezi muži a ženami je také v zaměstnanosti a 

výši mzdy, ženy jsou segregovány do hůře placených sektorů a hierarchicky nižších pozic, 

a mají vyšší pravděpodobnost výdělku minimální mzdy. Nejen že zpravidla kvůli 

kariérním odmlkám spojeným s mateřstvím a péčí stráví na trhu práce méně času, ale také 

vydělají méně, což se projeví na nižších odvodech do systému sociálního pojištění. To se 

pak zrcadlí ve výši penze. S nižšími penzemi žen je spjat také pojem feminizace chudoby, 

který naráží na široce rozšířenou chudobu mezi ženami důchodového věku. Dle dat z roku 

2017 bylo v EU ohroženo chudobou 19 % žen starších 75 let ve srovnání s 13 % mužů ve 

stejné věkové skupině (EIGE, 2021, s. 51).  

Fenoménem, který úzce souvisí s účastí žen na trhu práce i oblastí neplacené péče, je 

stárnutí populace. Studie se většinově přiklání k variantě, že snižující se porodnost a 

prodlužující se naděje na dožití mohou mít negativní konsekvence na kvalitu péče o starší, 

stejně jako na udržitelnost veřejných rozpočtů. Výzkumy citované v této práci se v 
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majoritě případů také shodují na tom, že stárnutí populace pravděpodobně bude mít 

negativní důsledky na rovnost žen a mužů, a to vzhledem k nedostatečným pečovatelským 

kapacitám a genderově nevyváženému rozdělení péče (EIGE, 2021, Luppi a Nazio, 2018).  

Na některé výše popsané jevy spjaté s účastí žen na trhu práce reaguje EU již v rámci své 

primární legislativy. Například v článku 157 Smlouvy o fungování EU je obsažen princip 

stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. V průběhu let navíc 

Evropská komise přijala nástroje a mechanismy, které souvisí s participací žen na trhu 

práce a jejich postavením, což bude předmětem příští kapitoly.  

V odborné literatuře se objevuje množství návrhů, které by vedly ke změně situace ve 

prospěch ekonomického i společenského zrovnoprávnění žen na trhu práce i mimo něj. 

Obecně však nepanuje jednotná shoda na tom, jak proces tvorby politik odráží vědecké 

poznatky. Politologické koncepty zabývající se vznikem politik byly tradičně formovány 

racionalistickým přístupem, který zastává takzvaný vědecký decision-making. Tento 

přístup byl však postupně překonán a literatura dochází k tomu, že kromě vědeckých faktů 

jsou do politik zrcadleny také jiné přesvědčení a preference. Vědecké poznatky tedy tvoří 

součást vědění, nejedná se ale o jediné informace, kterými decision-makeři disponují 

(Albæk, 1995, s. 79). V praktické části proto budeme sledovat, jakým způsobem 

nastolovala agendu Evropská komise a jaké aspekty při komunikaci tématu brala v potaz. 

V odborném diskurzu je vedena debata také o tom, jakou roli hrají v politickém procesu 

veřejné politiky. Dle Piersona (1993, s. 598) některé veřejné politiky vytváří iniciativy 

definující možné alternativy řešení, čímž ovlivňují pravděpodobnost určitých výsledků. V 

tomto se Pierson shoduje například s Kingdonem (2014), Princenem (2009) a další 

literaturou zkoumající nastolování agendy. Pokud tyto znalosti propojíme, lze dojít k 

závěru, že existuje nějaká agenda, v tomto případě problematika účasti žen na trhu práce, a 

velké spektrum možností, jak toto téma pozvednout, rámcovat a jaké alternativy nabízet 

jako řešení. V praktické části budou podrobeny výzkumu dokumenty vydané Evropskou 

komisí a skrze obsahovou analýzu bude odpovězena výzkumná otázka této práce, tedy 

jakým způsobem nastolovala Evropská komise agendu spojenou s účastí žen na trhu práce. 
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4 Analýza: Účast žen na trhu práce jako agenda Evropské komise 

Poslední kapitola této práce představí výzkumný design, poté zde bude prezentován postup 

výzkumu i jeho výsledek, a to ve spojitosti se stanovenými hypotézami. Jako metoda byla 

pro tuto práci zvolena obsahová analýza, což je vědecká metoda, která systematicky 

analyzuje povahu informací (Neuendorf, 2010, s. 1). Jejím cílem je zajistit replikovatelné a 

validní výsledky, proto je nutné, aby byla analýza prováděna na základě pravidel, která 

jsou předem stanovena a aplikována na všechny jednotky analýzy bez rozdílu 

(Krippendorff, 2004). Obsahová analýza byla pro tuto práci vybrána především proto, že 

cílem práce je systematicky zhodnotit textové dokumenty publikované Evropskou komisí 

zabývající se tématem účasti žen na trhu práce, a prostřednictvím jejich zkoumání 

zodpovědět výzkumnou otázku. Tento záměr koresponduje s charakteristikami obsahové 

analýzy. 

Obsahovou analýzu lze provést kvantitativním i kvalitativním způsobem. Zatímco 

kvantitativní obsahová analýza se zaměřuje na frekvenci konkrétních slov či kódovacích 

jednotek bez specifického zaměření se na kontext, kvalitativní analýza zkoumá 

konzistentnost a spojení slov s tématem (Wesley, 2010, s. 3). V této práci bude použita jak 

kvantitativní, tak i kvalitativní obsahová analýza. Postup je následovný. Nejprve budou z 

rejstříku dokumentů Evropské Komise vyselektovány dokumenty, které souvisí s tématem, 

tedy účastí žen na trhu práce, a bude určeno, jakou proporci všech publikovaných 

dokumentů tvoří a jaké jsou povahy. Z těchto informací vznikne tabulka, která bude 

informovat o tom, skrze jaké dokumenty Komise toto téma nastolovala jako agendu. Takto 

vybrané dokumenty pak budou podrobeny kvantitativní obsahové analýze, aby bylo 

zřejmé, jaké aspekty tématu účasti žen na trhu práce Komise ve svých dokumentech 

předkládá nejčastěji a jak tím pádem danou agendu rámcuje. Posledním krokem bude 

kvalitativní analýza vybraných textů, jejíž cílem je identifikovat, zda Komise téma 

předkládá v ekonomických či normativních rámcích. Tyto dva předpoklady vychází ze 

stanovených hypotéz.  

Představený proces odpovídá standardnímu třífázovém postupu obsahové analýzy a dle 

Wesleyho (2010, s. 8) je žádoucí jej aplikovat za účelem dosažení důvěryhodných a 

přesvědčivých interpretací dat. Tato metodologie byla zvolena proto, aby bylo možné 

komplexně zodpovědět výzkumnou otázku a představit tak celistvý obraz toho, jak Komise 

nastolovala agendu spojenou s účastí žen na trhu práce. 
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4.1 Selekce dokumentů vhodných k obsahové analýze  

Dříve než dojde k obsahové analýze textů, je nutné je systematicky vyselektovat. K tomu 

posloužil Rejstřík dokumentů Komise, kde jsou zveřejněny všechny dokumenty, které 

Komise publikuje. Co se týká časového období, prioritou je zaměřit se na dokumenty, které 

vydala Komise Ursuly von der Leyen, tedy od 1.12.2019, kdy nastoupila, do 31.3.2022, a 

to vzhledem k termínu psaní této práce. Z Rejstříku dokumentů Komise byly vybrány 

dokumenty, jejichž povaha je vhodná k provedení obsahové analýzy a které tedy mohou 

přispět k řešení této práce. Vyloučeny byly kategorie jako je například Seznam členů 

Komise ve službě, Rozvrh zasedání Komise nebo Jednání Komise s orgány třetích zemí, 

jelikož lze předpokládat, že tyto dokumenty vzhledem ke své technicistní a spíše praktické 

povaze nesouvisí s tématem práce.  

Po vyloučení těchto dokumentů pak v rejstříku v daném období zbylo 21519 dokumentů 

různých kategorií. Z analýzy názvu a obsahu těchto dokumentů vyplývá, že téma této 

bakalářské práce, tedy účast žen na trhu práce, bylo obsaženo v 114 z nich. Je však nutné 

podotknout, že do výběru byly vybrány pouze veřejné dokumenty. U dokumentů 

neveřejných logicky nebylo možné ověřit, zda jejich obsah souvisí s tématem práce či 

nikoli. Tabulka 1 znázorňuje celkový počet a druh všech vydaných dokumentů a počet těch 

dokumentů, které zmiňují téma účasti žen na trhu práce. Zařazení dokumentů do kategorií 

vychází z webové stránky rejstříku dokumentů Komise, který dokumenty do těchto 

kategorií automaticky zařazuje.  

  

  



 

 

23 

Tabulka 1: Typ a počet dokumentů publikovaných EK a počet těch z nich, které zmiňují téma účasti 

žen na trhu práce. Zdroj Evropská komise (vlastní zpracování). 

TYP DOKUMENTU POČET VŠECH POČET TEMATICKÝCH 

Akt 708 6 

Bílá kniha 2 1 

Doporučení 31 1 

Doporučení pro doporučení 60 12 

Doporučení rozhodnutí 32 0 

Hodnocení 85 2 

Nařízení 201 0 

Nařízení v přenesené pravomoci 382 0 

Návrh aktu 7 0 

Návrh doporučení 23 6 

Návrh nařízení 217 1 

Návrh prováděcího nařízení 1 0 

Návrh prováděcího rozhodnutí 81 15 

Návrh rozhodnutí 469 4 

Návrh směrnice 60 4 

Neoficiální dokument/podklady 1 0 

Note Secretary-General 4 0 

Posouzení dopadů 87 4 

Pozměněný návrh nařízení 13 0 

Pozměněný návrh rozhodnutí 4 0 

Pracovní dokument útvarů 684 30 

Prováděcí nařízení 1377 0 

Prováděcí rozhodnutí 7929 0 

Prováděcí směrnice 7 0 

Rozhodnutí 7368 0 

Rozhodnutí v přenesené pravomoci 9 0 

Sdělení 461 15 

Sdělení generálního tajemníka 11 0 

Sdělení týkající se postoje Rady 49 0 

Shrnutí hodnocení 81 0 
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TYP DOKUMENTU POČET VŠECH POČET TEMATICKÝCH 

Shrnutí kontroly účelnosti 3 0 

Směrnice 6 0 

Směrnice v přenesené pravomoci 35 0 

Souhrn posouzení dopadů 86 3 

Souhrnná zpráva o veřejné konzultaci 8 0 

Společná zpráva 1 0 

Společné sdělení 6 0 

Společný návrh 15 0 

Společný návrh nařízení 28 0 

Společný pracovní dokument útvarů 13 1 

Stanovisko 368 0 

Stanovisko k hodnocení 8 0 

Stanovisko k posouzení dopadů 88 1 

Zelená kniha 1 1 

Zpráva 409 7 

 

Překvapujícím výsledkem může být, že obsáhlé kategorie prováděcí rozhodnutí či 

rozhodnutí nejsou ve vzorku zastoupeny. To je způsobeno tím, že dokumenty nejsou 

veřejné, a tudíž nemohlo být určeno, zda jejich obsah souvisí s tématem účasti žen na trhu 

práce či ne. Pouze z názvů těchto dokumentů tuto skutečnost nebylo možné plně potvrdit či 

vyvrátit. Komise pro nastolování agendy účasti žen na trhu práce využívala nástroje 

legislativní povahy. V tomto směru Komise využila formátů jako jsou akt, doporučení, 

doporučení pro doporučení, návrh doporučení, návrh nařízení, návrh prováděcího 

rozhodnutí, návrh rozhodnutí a návrh směrnice. Mimo dokumenty legislativní povahy 

Komise využila také dokumenty nelegislativní povahy, a to dokumenty jako pracovní 

dokument útvarů, zpráva, sdělení, hodnocení, společný pracovní dokument útvarů, 

posouzení dopadů, stanovisko k posouzení dopadů, souhrn posouzení dopadů, bílá kniha a 

zelená kniha.  
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4.2 Kvantitativní obsahová analýza 

 V předchozím kroku byly vybrány ty dokumenty, jejichž obsah zmiňuje téma účasti žen 

na trhu práce. Tyto dokumenty poté byly podrobeny obsahové analýze. Pro aplikaci 

obsahové analýzy bylo nejprve potřeba zvolit kódovací jednotku. To je část textu, kterou 

lze identifikovat a zkoumat jako nezávislý element (Krippendorff, 2004). Jako jednotka 

v tomto výzkumy figuruje odstavec, což vyplývá z povahy textů i cíle výzkumu. Odstavce 

poskytují informace v ucelené podobě s ohledem na kontext, což je v tomto výzkumu 

žádoucí. Navíc, vybrané dokumenty publikované Evropskou komisí jsou zpravidla děleny 

do odstavců, proto bylo možné rozpoznat relevantní jednotky pro tento výzkum. Do 

kódování byly jako jednotky zahrnuty všechny odstavce, které svým obsahem souvisely 

s tématem působení žen na trhu práce. Do jednotek nebyly zařazeny odstavce, které by se 

věnovaly tématu žen v jiném kontextu, než je trh práce. Například u dokumentů 

o sexuálním obtěžování a násilí na ženách byly zahrnuty pouze ty jednotky, které se 

zabývaly obtěžováním na pracovišti.  

Poté bylo nutné stanovit kategorie, ke kterým jsou jednotky přiřazeny. Kategorie vycházejí 

z teoretické části, která popisovala aktuální situaci žen na trhu práce a na základě které tak 

šlo částečně předpokládat, jak bude téma žen na trhu práce rámcováno. Nicméně v průběhu 

výzkumu se objevily další kategorie, ve kterých bylo téma žen na trhu práce Evropskou 

komisí rámcováno, proto byly kategorie intuitivně rozšířeny. Tyto kategorie byly 

kvantifikovány a to tak, že pokud se daná kategorie objevila v jednotce analýzy, byl jí 

přičten plusový bod +1. Pokud se stejná kategorie objevovala v jedné jednotce vícekrát, 

byl jí přidělen pouze jeden bod, aby nedošlo ke zkreslení výsledků.  

Toto skóre bylo manuálně zaznamenáno do tabulky v programu Microsoft Excel. Ta byla 

přenesena do tohoto dokumentu a jako Tabulka 2 prezentuje přehled výsledků výzkumu. 

Konkrétní dokumenty, jež byly podrobeny obsahové analýze, jsou uvedeny v seznamu, 

který je obsahem Přílohy č. 1 této práce.  
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Tabulka 2: Kategorie, ve kterých EK rámcovala téma účasti žen na trhu práce, a jejich četnost. 

Zdroj Evropská komise (vlastní zpracování). 

KATEGORIE POČET ZMÍNEK 

Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů 60 

Gender pay gap 55 

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci 

stejné hodnoty 
53 

Podpora zvýšení zaměstnanosti žen 47 

Důležitost institucionalizované dětské 

péče pro účast žen na trhu práce 
40 

Podreprezentace žen ve STEM sektorech 

a potřeba jejich podpory 
34 

Horizontální segregace 33 

Poskytování neplacené péče ženami 32 

Vliv pandemie covid-19 na situaci žen na 

trhu práce 
27 

Rozdíl v penzích žen a mužů 24 

Specifická situace žen s migračním či 

etnicky menšinovým původem na 

pracovním trhu 

22 

Vliv mateřství na zaměstnanost 21 

Work-life balance 20 

Vyšší pravděpodobnost minimální mzdy u 

žen 
18 

Vertikální segregace 17 

Potřeba transparentnosti v odměňování 17 

Sexuální obtěžování a násilí na pracovišti 15 

Více žen v částečných úvazcích 13 

Podhodnocení profesí, kde dominuj ženy 12 

Podpora ženského podnikání 11 

Podpora flexibilních úvazků 10 

Feminizace chudoby 10 

Konstatování zvýšení zaměstnanosti žen 9 

Demografická změna a stárnutí populace 6 

Smlouvy na dobu určitou více u žen než 

mužů 
5 

Specifická situace žen s handicapem na 

pracovním trhu 
5 

Ženy jako druhé z výdělečně činných 

partnerů 
4 

NEET ženy 3 

Opatření týkající se transparentnosti 

v odměňování 
3 

Daňový systém zhoršující situaci 3 

Chudoba v důchodovém věku 2 

Genderová specifika spojená s přechodem 

ke klimatické neutralitě 
1 
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Jak je patrné z Tabulky 2, nejčastěji bylo téma účasti žen na trhu práce rámcováno ve 

spojitosti s rozdílem mezi zaměstnaností žen a mužů, dalšími frekventovanými tématy jsou 

gender pay gap a princip stejné odměny za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Většina 

kategorií, ve kterých Komise téma účasti žen na trhu práce rámcuje, byla zmíněna ve třetí 

kapitole teoretické části – existoval tedy předpoklad, že se v dokumentech Komise objeví. 

Jedná se konkrétně o kategorie rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů, gender pay gap, stejná 

odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, podpora zvýšení zaměstnanosti žen, 

důležitost institucionalizované dětské péče pro účast žen na trhu práce, horizontální a 

vertikální segregace, rozdíl v penzích žen a mužů, poskytování neplacené péče ženami, vliv 

pandemie covid-19 na situaci žen na trhu práce, vliv mateřství na zaměstnanost, work-life 

balance, vyšší pravděpodobnost minimální mzdy u žen, podhodnocení profesí, kde 

dominují ženy, chudoba v důchodovém věku, feminizace chudoby, demografická změna a 

stárnutí populace.  

Evropská komise v publikovaných dokumentech téma účasti žen na trhu práce rámcovala 

i v jiných kategoriích, než které byly zmíněny ve třetí kapitole teoretické části práce. Tyto 

rámce souvisely spíše s tématy jiných programových dokumentů (například ekologická 

tranzice nebo násilí na ženách) nebo se specifickou situací v členských státech (například 

digitalizace a zastoupení žen v jednotlivcích sektorech průmyslu). V tomto smyslu byl 

výzkum induktivně rozšířen o kategorie podreprezentace žen ve STEM sektorech (science, 

technology, engineering and mathematics tedy věda, technologie, inženýrství a 

matematika) a potřeba jejich podpory, specifická situace žen s migračním či etnicky 

menšinovým původem na pracovním trhu, potřeba transparentnosti v odměňování, 

sexuální obtěžování a násilí na pracovišti, více žen v částečných úvazcích, podpora 

ženského podnikání, podpora flexibilních úvazků, smlouvy na dobu určitou více u žen než 

mužů, specifická situace žen s handicapem na pracovním trhu, ženy jako druhé z výdělečně 

činných partnerů, NEET ženy (neither in employment nor in education or training což 

znamená že nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují), opatření týkající se 

transparentnosti v odměňování, daňový systém zhoršující situaci, genderová specifika 

spojená s přechodem ke klimatické neutralitě.  

Z analýzy je patrné, že Komise téma rámcovala poměrně široce a v souvislosti s různými 

fenomény jak na trhu práce, tak i ve společnosti. Jak podotýká Daviter (2011, s. 2, s. 27), 

rámce identifikují, co by se u řešení dané věci mělo primárně vzít na vědomí, tudíž značně 
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ovlivňují dynamiku jednání. Rámce jsou strategické, protože volba koncepce problému je 

sama o sobě poltickou volbou. V průběhu analýzy dokumentů bylo zajímavé sledovat také 

to, jak Komise téma rámcuje v konkrétních dokumentech, které souvisí se členskými státy. 

Toto téma není předmětem tohoto výzkumu, nicméně pro budoucí výzkum by bylo 

zajímavé zabývat se schématy, která se systematicky objevují v dokumentech na základě 

toho, jakému členskému státu je dokument adresován.  

Po provedení této analýzy je nyní jasné, v jakých dokumentech Evropská komise 

nastolovala agendu spojenou s účastí žen na trhu práce a v jakých kategoriích toto téma 

rámcovala. Je však nutné přiznat, že celá obsahová analýza byla zpracována pouze jedním 

kodérem, kterým je autorka této práce. To není při provádění kvantitativní obsahové 

analýzy standardní, zvykem je zapojit do procesu více kodérů, a to za účelem zvýšení 

objektivity. V tomto by mohla spočívat slabina výzkumu, nicméně zpracování jednou 

autorkou vychází ze zadání bakalářské práce. Nyní přejdeme ke třetí části analýzy, jejímž 

cílem je zjistit spojitost stanovených hypotéz a dokumentů Komise.  

4.3 Kvalitativní obsahová analýza 

Při procházení textů za účelem identifikace kategorií výše popsané kvantitativní analýzy 

byly identifikovány také ty dokumenty, které jsou vhodné k podrobení analýze kvalitativní. 

Byly vybrány jednotky, skrze které Komise rámcovala toto téma v ekonomických nebo 

společensko-normativních rámcích. Tato část výzkumu vychází z hypotéz pramenících 

z teorie nového institucionalismu. 

První hypotéza se opírá o teorii racionálního institucionalismu. Tato teorie spatřuje 

v institucích nástroje, které přispívají k řešení problémů v mezinárodních vztazích. Svým 

jednáním instituce maximalizují zisk států, které na ně delegují některé své pravomoci. 

Rolí institucí je především minimalizovat vyjednávací náklady, maximalizovat zisky a 

podporovat racionální a předvídatelné chování (Kratochvíl, 2008). První hypotéza tedy zní 

„Evropská komise agendu související s účastí žen na trhu práce rámcovala s ohledem na 

ekonomické aspekty a maximalizaci zisků.“ Hypotéza předpokládá, že Evropská komise 

v dokumentech zabývajících se účastí žen na trhu práce bude toto téma rámcovat jako 

ekonomické, bude se zabývat jeho atributy v rámci hospodářství a jeho fungování, 

potažmo maximalizace ekonomických zisků. 

Druhá hypotéza této práce vychází z teorie sociologického institucionalismu. Dle 
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sociologického institucionalismu instituce neusilují o maximalizaci preferencí, ale spíše se 

zaměřují na společenský a normativní charakter problémů. Nejde jim o nabytí zisku, nýbrž 

o hlubší výstupy v podobě vlivu na identitu a normy. Racionalita a ziskovost tedy nehrají 

velkou roli (Kratochvíl, 2008). Druhá hypotéza této práce tvrdí, že „Evropská komise 

agendu související s účastí žen na trhu práce rámcovala s ohledem na normativní a 

společenské aspekty.“ Předpokladem tedy je, že Komise téma rámcuje jako normativní a 

společenský problém.  

Vzhledem k technicistní povaze textů neexistuje velké množství jednotek, které by 

informovaly o tom, proč je důležité toto téma předkládat a nastolovat jako agendu. To však 

není problémem, jelikož jak podotýká například Krippendorff (2004, s. 88), kvalitativní 

analýza využívá menší datasety. Cílem je zaměřit se spíše na interpretce a alternativní 

perspektivy z různých ideologických pozic, což je také důvodem, proč byla kvalitativní 

obsahová analýza vybrána. 

Pro kvalitativní obsahovou analýzu bylo zvoleno 7 dokumentů. Tyto dokumenty byly 

vybrány proto, že obsahují informace o tom, jak Evropská komise na téma účasti žen na 

trhu práce pohlíží a v jakých rámcích téma prezentuje. Těmito dokumenty jsou tři pracovní 

dokumenty útvarů Komise, tři sdělení Komise a jeden návrh směrnice. Jak tvrdí Wesley 

(2010, s. 6), pro provedení důvěryhodné obsahové analýzy jsou potřeba dvě klíčová 

ujištění. Za prvé je nutné, aby člověk, který výzkum provádí, byl explicitní v procesu 

interpretace svých zjištění. Za druhé je důležité, aby byl čtenáři poskytnut přístup k datům, 

ze kterých výzkum vychází. Druhá podmínka je již splněna, jelikož veškeré dokumenty, se 

kterými pracuje praktická část této práce, jsou jmenovány v Příloze č. 1 této práce. 

Všechny dokumenty jsou také veřejně dostupné a publikované v Rejstříku dokumentů 

Komise, ze kterého čerpala i autorka této práce. Zároveň existuje snaha zapojit také první 

podmínku do prezentace výsledků výzkumu.  

Začněme nejprve dokumentem COM(2021)93, tedy Návrhem směrnice, kterou se posiluje 

uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci 

prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování. Tento dokument 

je zde uveden jako první proto, že poměrně jasně a systematicky nastoluje komunikační 

trend, který je patrný i v dalších dokumentech publikovaných Komisí. Evropská komise 

v tomto návrhu rámcuje zásadu stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou 

práci jako fundamentální právo a základní zásadu EU (s. 1) a za hlavní cíl této své 
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iniciativy považuje „řešit přetrvávající nedostatečné prosazování tohoto základního práva“ 

(s. 2). Dalším pojmem, který je s touto problematikou v textu hojně spojován, je 

diskriminace na základě pohlaví. Komise odsuzuje genderovou předpojatost, která 

„neoceňuje práci žen a mužů stejně a neoceňuje určité pracovní dovednosti, jež jsou 

většinou považovány za ženské vlastnosti“ (s. 2). V této souvislosti se Komise odkazuje na 

Evropský pilíř sociálních práv a v něm stanovenou potřebu budování spravedlivější 

Evropy. Komise se vyslovuje pro boj proti stereotypům a zajištění lepší genderové 

vyváženosti (s. 3). Mezi pozitivní dopady této iniciativy se dle Komise řadí snížení 

genderové předpojatosti ve strukturách odměňování a také větší spokojenost zaměstnanců 

(s. 8). Komise se v tomto dokumentu také vyjadřuje k intersekcionální diskriminaci (s. 10) 

a potřebě umožnit obětem diskriminace uplatňovat právo na stejnou odměnu (s. 23) skrze 

odstranění přímé i nepřímé diskriminace (s. 24). Z výše zmíněného vyplývá, že Komise 

zásadu stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci rámcovala jako téma 

společenské. Pojem diskriminace byl v této publikaci použit v pojetí sociálním, jako 

diskriminace společenská spojená se stereotypy, způsobující sociální nespravedlnost a 

nerovnost.  

Tento dokument se však vyjadřuje také ke stránce ekonomické. Komise stanovuje, že tato 

„navrhovaná směrnice je součástí širšího balíčku opatření a iniciativ, které se zabývají 

(…) posílením ekonomického postavení žen“ (s. 3). Jako výhodu tohoto návrhu dokument 

uvádí udržení pracovní síly a lepší produktivitu pracovníků a podniků, z čehož pramení 

vyšší ziskovost a pozitivní dopad na fungování vnitřního trhu (s. 5). Výhoda spočívá i u 

jednotlivých zaměstnavatelů, kteří si působením této směrnice lépe udrží zaměstnance i 

potenciálně zvýší zisky (s. 9). Komise si od tohoto návrhu slibuje účinky na 

makroekonomické úrovni, a to především zvýšení celkových hrubých výdělků na úrovni 

EU, zvýšení vládních příjmů z přímých daní a sociálních příspěvků a zvýšení souhrnné 

poptávky, což je spojeno s nárůstem celkových hrubých příjmů (s. 8).  

Komise do tohoto návrhu tedy projektovala oba hypotézami předpokládané rámce, ať už se 

jedná o perspektivu ekonomickou, tedy maximalizaci zisků na mikroekonomické i 

makroekonomické úrovni, tak i perspektivu společensko-normativní, a to jako naplňování 

fundamentálních hodnot nediskriminace, rovného zacházení a spravedlnosti. 

Dalším zkoumaným dokumentem je Sdělení Komise Unie rovnosti: strategie pro rovnost 

žen a mužů na období 2020–2025 (COM(2020)152). Tento dokument pohlíží na otázku 
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žen z širší perspektivy a jeho obsahem jsou různá témata spojená s ženami, například 

genderově podmíněné násilí, genderové stereotypy, nedostatek žen v rozhodovacích 

pozicích a také téma této bakalářské práce, genderové rozdíly na trhu práce. Komise toto 

téma zasazuje do širší problematiky a vyslovuje se pro zařazení rovného zacházení pro 

muže a ženy do všech svých činností (s. 1).  Jak je stanoveno hned v prvním odstavci 

tohoto dokumentu, „Genderová rovnost je základní hodnotou EU, základním právem a 

hlavní zásadou evropského pilíře sociálních práv. Je odrazem toho, kdo jsme (…).“  Hned 

za tím je však dodáno, že genderová rovnost je „zásadním předpokladem inovativní, 

konkurenceschopné a prosperující evropské ekonomiky“ (s. 1). V této rétorice je vedena 

většina citované strategie – Komise tedy spojuje normativní a ekonomické aspekty a na 

jednotlivých příkladech ilustruje, jak může strategie pomoci zlepšení situace unijní 

společnosti i ekonomiky. Příkladem je také toto souvětí: „Zvýšení účasti žen na trhu práce 

má silný pozitivní dopad na ekonomiku, zejména v souvislosti s úbytkem pracovní síly a 

nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil (…)  a posiluje ekonomickou nezávislost žen.“ 

Zde je patrné rámcování tématu odkazující se na ekonomickou prosperitu. Hned v další 

větě však Komise rámcuje téma jako zájem společenské rovnosti, když tvrdí, že zvýšení 

účasti žen na trhu práce „posiluje rovněž postavení žen při utváření vlastní budoucnosti 

zapojení do veřejného života “ (s. 7).  

Také Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv (COM(2021)102) se, byť jen okrajově, 

dotýká tématu účasti žen na trhu práce. Komise zde deklaruje, že „Evropa je domovem 

nejrovnoprávnějších společností na světě, ve kterých platí nejvyšší standardy pracovních 

podmínek a široká sociální ochrana“ (s. 3). To je spojeno s tvrzením v dalším odstavci, 

které pozitivně kvituje evropský sociální model a podtrhuje jeho oblíbenost mezi 

evropskými občany. Dle tohoto akčního plánu evropští občané od tohoto modelu 

očekávají, že „přinese příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasový nebo etnický 

původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální 

orientaci“. Opět se zde tedy projektuje norma rovnoprávnosti, která je ale spojená 

s dobrými pracovními podmínkami a příležitostmi. Podobně se k tématu vyjadřuje i 

Strategie pro udržitelný růst na rok 2020 (COM(2019)650). Komise zmiňuje pozitivní 

dopady odstranění nerovného odměňování žen a mužů jak na hospodářství, tak i na 

společnost (s. 10). Celá tato strategie je postavena na tom principu, že hospodářský růst 

není cílem sám o sobě – musí totiž především přinášet prospěch lidem a planetě (s. 1). 

Z tohoto výroku lze opět implicitně pozorovat normativní zakotvení.   
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Na závěr se přesuneme k pracovním dokumentům Komise, ve kterých byly také 

detekovány jednotky vhodné k této analýze. Jedním z nich je dokument SWD(2020)50, 

Pracovní dokument Komise o relevantních provizích ve Směrnici 2006/54/EC 

implementující smluvní princip ‘stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty’. 

Tento poměrně obsáhlý dokument téma účasti žen na trhu práce rámcuje stejně jako 

dokumenty předešlé, tedy skrze ekonomické i společenské rámce. Dle Komise je koncept 

‘stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty’ především principem 

reflektujícím lidská práva pracujících žen i mužů a uznáním jejich důstojnosti. Vzápětí je 

doplněno, že tento princip je také problematikou ekonomickou, jelikož cílí k využívání 

veškerého potenciálu, a to za účelem zvýšení produkce skrze efektivní využívání 

dovedností (s. 4). Ve zbytku textu se neobjevují informace explicitně rámcující téma účasti 

žen na trhu práce v ekonomických či normativních rámcích a komunikace těchto dvou je 

spíše latentní. 

K problematice účasti žen na trhu práce se vyjadřuje také pracovní dokument 

SWD(2020)235, který hodnotí globální hodnotový řetězec a jeho obnovu po pandemii 

covidu-19. Jako prioritu uvádí důstojnou práci, která je klíčovým hnacím mechanismem 

pro rozvoj, má důležitý vliv na individuální i společenský blahobyt. Redukuje chudobu, 

přispívá k sociální kohezi, podporuje genderovou rovnost a ekonomické udělení moci 

ženám (s. 11). Stejně na toto téma pohlíží i dokument JOIN(2020)17, kterým je Akční plán 

EU pro rovnost žen a mužů (GAP) III – Ambiciózní agenda pro genderovou rovnost a 

posílení postavení žen v rámci vnější činnosti EU. Na genderovou rovnost se dívá jako na 

základní hodnotu EU a všeobecně uznávané lidské právo. Zároveň jej považuje za 

nezbytný předpoklad kvalitního života, hospodářského růstu a prosperity (s.1). Rovný 

přístup žen a mužů k zaměstnání považuje za důležitý také proto, aby mohli být 

hospodářsky nezávislí (s.12). 

 

  



 

 

33 

Závěr 

Tato bakalářská práce nabídla přehled o tom, jakými nástroji disponuje Evropská komise 

k nastolování agendy a objasnila, jaká je aktuální situace žen na trhu práce. Tato dvě 

témata byla propojena v praktické části, ve které bylo skrze obsahovou analýzu zjištěno, 

v jakých kategoriích Komise téma komunikovala a jak toto téma rámcovala. Z provedené 

analýzy je patrné, že Evropská komise k nastolovaní agendy spojené s účastí žen na trhu 

práce využívala legislativní nástroje jako je akt, doporučení, návrh doporučení, návrh 

nařízení, návrh rozhodnutí či návrh směrnice. Mimo tyto byly publikovány také 

dokumenty nelegislativní povahy, které svým obsahem souvisely s účastí žen na trhu 

práce. Mezi ty se řadí například pracovní dokument útvarů, zpráva, sdělení, hodnocení, 

posouzení dopadů, bílá kniha a zelená kniha. Je však nutné přiznat možné omezení těchto 

výsledků, které může spočívat v tom, že některé dokumenty Komise nejsou veřejné a 

nebylo tedy možné ověřit, zda souvisí s tématem či nikoli.  

Co se týká kategorií, ve kterých Evropská komise téma účasti žen na trhu práce rámcuje, 

některé z nich byly předpokládány z teorie popsané ve třetí kapitole. Po prozkoumání 

dokumentů byly tyto kategorie induktivně rozšířeny, jelikož Komise téma rámcovala také 

v dalších, dříve nepředstavených kategoriích. V dokumentech Komise byly kvantitativně 

nejčastěji využity kategorie rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů, gender pay gap, princip 

stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, podpora zvýšení zaměstnanosti 

žen či důležitost institucionalizované dětské péče pro účast žen na trhu práce. Z výzkumu 

vzešly také neočekávané kategorie, které nebyly popsány v teoretické části. Evropská 

komise téma účasti žen na trhu práce takto rámcovala především v dokumentech, které se 

primárně zabývaly jiným tématem a aspekt žen na trhu práce považovaly za sekundární 

jev. Příkladem může být kategorie specifická situace žen s migračním či etnicky 

menšinovým původem na pracovním trhu, sexuální obtěžování a násilí na pracovišti či 

podpora ženského podnikání. 

V této bakalářské práci byly použity hypotézy vycházející z racionálního a sociologického 

institucionalismu. Ve výzkumu se tyto hypotézy nepodařilo vyvrátit. Naopak, výzkum 

potvrdil hypotézami předpokládaná stanoviska, že Evropská komise téma účasti žen na 

trhu práce rámcovala jako téma ekonomiky a hospodářské prosperity, stejně jako téma 

společenských norem a hodnot. Velmi často se objevoval rámec nediskriminace a rovnosti 

jako fundamentální hodnoty EU. Ten byl doplňován rámcem ekonomické prosperity 
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a makroekonomických i mikroekonomických zisků. Ve výzkumu se tedy podařilo 

verifikovat obě předpokládané hypotézy. V nastolovaní agendy spojené s účastí žen na trhu 

práce Evropská komise využívala normativní i ekonomické rámce.  

Tato bakalářská práce přispěla ke studiím zabývajícím se institucionální rovinou Evropské 

unie tím, že popsala Evropskou komisi jakožto instituci, její pravomoci, a především 

nástroje k nastolování agendy. Vlastním přínosem práce je výzkum, který objasnil formy 

nastolování agendy Evropskou komisí, která v tomto procesu hraje zásadní roli. Výzkum 

také představil, jak Komise nastolovala agendu spojenou s účastí žen na trhu práce, a 

odhalil normativní i ekonomické způsoby rámcování tohoto tématu. Ve výzkumu byla 

využita i literatura spojená s popisem účasti žen na trhu práce, dalším aspektem tedy byl 

jasnější vhled do toho, s jakými problémy se potýkají ženy jako skupina na trhu práce a jak 

jsou tyto problémy adresovány a pojaty Evropskou komisí.  

Při provádění praktické části byly také zaznamenány vzorce, jež by mohly být součástí 

budoucího výzkumu a dále tak přispět k debatám týkajícím se činnosti Evropské komise 

v oblasti nastolování agendy. Výzkum by mohl pokračovat ve směru odhalování toho, jaké 

konkrétní nástroje Komise používá ke komunikaci určitých témat. Dalším zajímavým 

zjištěním by pak mohlo být, jak Komise určitá témata rámcuje vzhledem k tomu, komu 

jsou dané dokumenty určeny, ať se jedná o členské státy, další unijní instituce či odbornou 

nebo širokou veřejnost. K rozšíření současného vědění by přispělo také zanalyzovat 

agendy podobné tématu této práce, například takové, která mají sociální i ekonomický 

rozměr, a určit, jak jsou Komisí rámcovány.  
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Nařízení v přenesené 

pravomoci 
382 0  
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COM(2021)40, 
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Návrh nařízení 217 1 COM(2020)403 

Návrh prováděcího 
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Note Secretary-General 4 0  
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SWD(2022)62, 

SWD(2021)396, 

SWD(2021)41, 
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13 0  

Pozměněný návrh 

rozhodnutí 
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Pracovní dokument 
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684 30 

SWD(2022)102, 
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Sdělení 461 15 

COM(2022)131, 

COM(2022)66, 

COM(2022)34, 

COM(2021)740, 

COM(2021)645, 

COM(2021)102, 

COM(2020)493, 

JOIN(2020)17, 

COM(2020)758, 

COM(2020)575, 

COM(2020)456, 

COM(2020)152, 

COM(2020)37, 
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Sdělení generálního 
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11 0  
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Shrnutí kontroly 

účelnosti 
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pravomoci 
35 0  
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Společná zpráva 1 0  
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dokument útvarů 
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Stanovisko 368 0  

Stanovisko k hodnocení 8 0  
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