
Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 

Ústav hospodářských a sociálních dějin  

 

 

Služebná v pražské měšťanské domácnosti na přelomu 19. a 20. století. 
Identita, sociální mobilita a životní styl. 
 
The statute of domestic servants in Prague´s middle class households in the turn of the 
20th century. Identity, social mobility and the way of their lives. 
  

 

 

 

    TEZE 

Autoreferát disertační práce z oboru hospodářských a sociálních dějin 

 

 

 

Naděžda Machková Prajzová 

 

 

 

 

 

 

 
Vedoucí práce: Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 

 

 

2009 



 2

1. Úvod. Vymezení problematiky a struktura práce 
 

Předkládané téma staví do popředí zcela specifickou skupinu žen. Bude si klást otázky a 

hledat odpovědi na ně pod několika úhly pohledu. Služebné mohou být předmětem výzkumu dějin 

ženy, dějin všedního dne, hospodářských a sociálních dějin. Služebná umožňuje vhled do dějin 

rodiny a je klíčem k rozdělení práce v domácnosti. 

Práce si bere „ženu“ jako objekt svého zkoumání a bude se snažit zachytit ji jako sociální 

kategorii ve zcela specifickém postavení. Předmětem zkoumání budou služebné v pražských 

měšťanských domácnostech s přesahem do domácností jiných, na konci 19. a počátkem dvacátého 

století, s přesahem do dvacátých let. Tato žena je povoláním služebná. Relativně mladá opouští 

důvěrně známé rodné prostředí. Žije ve městě, u jiné, cizí rodiny. Cizí jak rodinnou příslušností, 

tak příslušností sociální. Neslouží u jedné rodiny, mění místo přibližně po roce či půl roce. Potýká 

se s cizím prostřením, jak ve smyslu geografickém, tak sociálním. Je izolovaná; kromě 

zaměstnavatele má jen omezené možnosti komunikace. Vykonává práci částečně za plat, částečně 

za stravu a bydlení, její smlouva, pokud nějakou má, nevykazuje charakter řádné pracovní 

smlouvy. To ji staví do role absolutní podřízenosti a závislosti na zaměstnavateli. Nemá žádný 

volný čas. Většinou je katolička, svobodná, bezdětná či s nemanželskými dětmi. Pohybuje se 

v prostředí, které je pro ni cizí, utváří ho svou prací, ale nemůže užívat jeho výdobytků a luxusu. 

Je posledním článkem sociálního řetězce. Stojí na jeho konci a její práce přispívá k utváření a 

fungování měšťanské společnosti. Pro ni je nepostradatelná. Vykonává práci, kterou by standardně 

vykonávali její příslušníci – tedy bez nároku za plat. Přesto či právě proto je charakterizována také 

nízkou mírou sociálního bezpečí, nemá žádnou ochranu. Bude nás zajímat, čím je utvářeno toto 

povolání, jak je služebná definována. Další otázky budou směřovat po místě služebné ve 

společnosti. Pokusíme se objevit identitu služebné a pokusíme se o diferenciaci sociální kategorie, 

která vypadá zdánlivě monolitně. Teze budou směřovat k zachycení a nastínění životního stylu  

této sociální skupiny, k přiblížení služebné jako člověka s jeho identitou a jeho viděním světa a 

vnímáním reality.  

Služebná byla spjata s druhou polovinou 19. století, s klíčovým obdobím pro utváření 

měšťanstva, vrstvy společnosti, jež si své místo definovala pomocí majetkového a společenského 

postavení. Služebná byla vyjádřením těchto ambicí, byla nositelkou potřebné prestiže. Kdo neměl 

služebnou, nepatřil ke střední společenské vrstvě. Zároveň pojednáváme o období spjatém 

s industrializací a průmyslovou revolucí, jež napomáhá utváření těchto podmínek. Odliv žen ze 

zemědělského venkova, od fyzicky náročné práce k prestižnější práci v domácnosti umožňuje 

poptávku po této pracovní síle naplňovat.  

Z uvedeného výčtu vyplývá několika „skutečností“, se kterými je třeba se  v rámci 

zkoumaného fenoménu potýkat. Setkáme se s problematikou elit a mentality, bude to práce žen. 

Narážíme na otázku mobility, bude třeba definovat sociální status a popsat strukturu společnosti. 
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Bude třeba specifikovat pracovní zařazení služebných a zabývat se hospodářským aspektem práce 

služebných. Problematika služebných není jen průsečíkem dvou odlišných sociálních světů, je také 

fenoménem hospodářským a propojuje otázky specifického druhu námezdní práce 

s problematikou práce v domácnosti. Služebné jsou jako kategorie součástí společenského 

systému. Jejich práce a postavení  ovlivňuje chod a fungování ekonomiky. Žádná společnost se 

v dané době bez služebných neobešla. Tato specifická kategorie spadá do sféry služeb, která je a 

byla v českých zemích dlouhodobě zaostalá. S tím souvisí míra úkolů a činností, jež byly na 

služebné delegovány, malá diferenciace a specifikace jejich činností.  

Jak již bylo naznačeno, svět služebných nám otvírá nové perspektivy v bádání o služebných. 

Předkládaná práce  by ráda přispěla k zaplnění deficitu v dosavadním bádání o nižších vrstvách. 

Pokusí se přispět k osvětlení jevů a procesů sociálních a částečně také hospodářských dějin na 

vzorku jedné sociální kategorie.  

 

 Struktura práce 

Úvodní kapitola se zabývá pramennou základnou, jejím vyhodnocením a  metodou práce. 

Důraz bude kladen také na dosavadní historiografii k danému problému. Bude jasně definována 

služebná, aby bylo zcela zřejmé, co je předmětem bádání a došlo tak k přesnému vymezení pojmů. 

V dalších kapitolách budou nastíněné teze na základě definované pramenné základny a popsaných 

dosavadních výsledků bádání doloženy, případně vyvráceny a to v definování služebné jako 

profesní kategorie (kapitola II) a služebné jako kategorie sociální (kapitola III). Bude třeba 

definovat službu jako specifický druh námezdní práce, zamyslet se nad tím jaký hospodářský 

přínos služba znamená, jaká jsou její specifika, jež ji odlišují od ostatních povolání a jak vypadá 

organizace práce uvnitř domácnosti. V návaznosti na to bude pozornost věnována místu výkonu 

služby z pohledu sociálních dějin. Tato podkapitola se bude věnovat rozboru postavení služebné 

v měšťanské domácnosti, popisu role služebné a zaměstnavatelky, ale také se potýkat 

s problémem mentalit venkovské a měšťanské ženy. Bude třeba popsat postupy získávání této 

práce a celý mechanismus zprostředkování služby. 

V rámci třetí kapitoly bude třeba definovat služebnou nejen na základě její práce, ale 

obecněji z hlediska jejího místa ve společnosti. Svět služebných je možno rekonstruovat také 

z negativních skutečností. Přestupky proti právnímu řádu společnosti vymezují také pozici ve 

společnosti. Současně s úbytkem služebných a jejich potřebou se více profesionalizuje jejich 

organizovanost. Také na tuto problematiku bude poukázáno. Bude zachycen jejich případný 

pracovní postup jako individuální sociální mobilita, ať už v jejich profesi či obecně ve společnosti 

vůbec.1 Zvláštní pozornost si zaslouží životní styl služebných jako postulát, jež lze v rámci práce 

sledovat. Pokud budeme hovořit a sledovat životní styl služebných, je nutno si uvědomit 

                                                
1 Velký sociologický slovník, UK, Praha. 1996, s. 476 
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provázanost jejich práce s osobním životem, téměř nulový volný čas a absolutní závislost na 

zaměstnavateli. Tyto aspekty budou určující. Životní styl lze sledovat v rámci kategorií, jakými 

jsou plat, strava, bydlení, volný čas. Pokusím se nabídnout kolektivní biografii služebných, obě 

tyto identity, typy služebných, zrekonstruovat na základě dostupných a výše uvedených pramenů. 

Řada otázek však zůstane z důvodu nedostatečné dostupnosti pramenů, které neobsahují vždy 

data, jež by nám práci usnadnily, nezodpovězena. Je však výzvou pro další výzkum a bádání. Ať 

už použitím jiných pramenů či jejich odlišnou interpretací, mohou být do budoucna desideria 

v nazírání na služebnou zaplněna. Smyslem práce bude ukázat jedince, neztratit ho ze zřetele jako 

objekt výzkumu. Tedy na základě konkrétních případů, metodou case study popsat služebnou jako 

ženu dané sociální skupiny, v daném prostředí.  

 
 
 
2. Stav bádání 
 
Přestože služebné byly jako skupina jednou z nejpočetněji zastoupených ekonomicky 

činných žen, nebyl jim v rámci dosavadního historického bádání věnován náležitý prostor. 

Celkové zpoždění české historie v otázkách dějin ženy a dějin sociálních a hospodářských za 

historií západoevropskou a jakési postupné „dobíhání“ trendů má za následek, že v českém 

prostředí dosud nebyla publikována práce, která by se touto problematikou komplexněji  zabývala. 

čeleď, byla historiky sledována v šedesátých letech v rámci zkoumání poddanských vrstev a 

venkovského lidu. Později na toto téma upozornil Eduard Maur a až v průběhu devadesátých let se 

problematiky začaly dotýkat s tématy historie žen a fungování rodinné domácnosti především 

historičky ženy. Zájem o služebnictvo a čeleď byl spojen v dobách padesátých a šedesátých let 

s otázkami „lidu“, venkovské chudiny - poddané vrstvy obyvatelstva. Alois Míka definuje tuto 

skupiny  jako  odkázanou na práci na cizím majetku. František Graus definuje čeleď jako nejnižší 

složku obyvatelstva, která je deptaná právně i hospodářsky, právně vydaná na pospas pánům, 

podléhající jurisdikci vrchnosti. Eduard Maur ve své stati Čeleď a tovaryši v soupisu podle víry 

z roku 16512 klade stěžejní otázky pro tuto problematiku. Roli žen v procesu industrializace 

sleduje a na základě problematiky struktury domácností vycházející z francouzských vzorů se 

služebným věnuje Pavla Horská 3. Popisuje důvody odchodu žen z venkova do měst, všímá si 

dopadů industrializace na ženu a věnuje se srovnání postavení ekonomicky činných žen. 

Demografické pohledy, jež se vztahují také na služebnou vnáší do diskuze Ludmila Fialová.4 

Definuje služebné jako historickou kategorii v rámci sociální skladby obyvatelstva a jako zvláštní 

typ profese a  zároveň důležitý zdroj obživy mladých svobodných žen do třiceti let věku. V roce 
                                                
2 Maur, Eduard: Čeleď a tovaryši v soupisu podle víry z roku 1651. In: Historická demografie 23/1999, s. 85-
135 
 
3 Horská Pavla: K ekonomické aktivitě žen na přelomu 19. a 20. století. IN: ČSČH 31,1983 
4 Fialová, Ludmila: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1998 
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1996 se konala konference věnovaná výzkumům služebnictva v Evropě od 16. do 20. století. 

Výsledky bádání shrnuje sborník Acta Demographica v edici Ludmily Fialové a Antoinette Fauve 

– Chamoux.5   

V rámci definice sociální struktury neopomíjejí čeleď moravští historikové Jana Machačová 

a Jiří Matějček.6 Vymezují sociální pozici skupin, mezi nimi i čeledi a služebnictva, popisují jejich 

postavení na základě kategorií: profese, ekonomika, materiální pozice a sociální pozice, všímají si 

prestiže, vzorů chování a vývojovými tendencemi. Ve svých knihách věnovaných ženské 

problematice si služebných všímá také Milena Lenderová.7  

Nověji upozornila ve svých studiích a článcích na služebné Alice Velková, zkoumající 

služebné především v rámci struktury venkovské společnosti a skladby domácností. Kapitolu o 

služebných v Brně zařadil do své nové knihy také Lukáš Fasora.8 

V západní historiografii se služebnictvo těší zájmu historiků od šedesátých let dvacátého 

století. V této době vznikají stěžejní díla, jež problematiku otvírají a nabízejí podklady pro další 

diskuzi.9 Historikové a sociologové zemí od nás na západ měli onu nespornou výhodu použití 

metody „oral history“ a podařilo se jim tak zachytit svědectví žen vykonávajících toto povolání či 

jejich pamětnic a pamětníků. V sedmdesátých letech se práce zaměřovaly regionálně, od let 

osmdesátých začíná v bádání dominovat genderová problematika pod dojmem druhé vlny 

feminismu vycházejícího z USA. S ní se také těžiště výzkumu přesunuje na období přelomu 19. a 

20. století, kdy se služebnictvo feminizovalo.  

Michael Mitterauer se domnívá, že práce služebnictva otvírá prostor pro pochopení dělby 

práce v domácnosti.10 V anglosaských zemích se diskuse soustředila především na vztah ženské 

výdělečné práce, industrializace a modernizace.11 Ve francouzských studiích je reflektováno 

postavení služebné uvnitř měšťanských domácností.12 Francouzská, anglická a italská odborná 

literatura je především orientována na služebnictvo ve městech a služebnictvo šlechtické – Paříž, 

Řím13 Pro tento typ služebnictva ve městech existuje nejvíc pramenů. Ostatními historiky byla tato 

                                                
5 Acta demograhica XIII. Praha 1997 
6 Machačová, J. – Matějček, J.: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Opava 2002 
7 Lenderová, Milena: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19.století. Praha  2002. K hříchu i 
k modlitbě. Praha 1999. A ptáš se, knížko má - ženské deníky 19. století. Praha 2008 
8 Fasora, Lukáš: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samosprávy města Brna 1851 -
1914. Brno 2007 
9Engelsing, Rolf: Der Arbeitsmarkt der Dienstboten im 17., 18. und 19. Jahrhundert. In: Wirtschaftspolitik und 
Arbeitsmarkt. München 1974 
Hugget, Frank: Domestic Servants in England from Victorian Times. London 1977 
Ottmüller, Uta: Die Dienstbotenfrage. Zur Sozialgeschichte der doppelten Ausnutzung von Dienstmädchen im 
deutschen Kaiserreich. Berlin 1978.  
10 Mitterauer, Michael: Mitterauer, Michael: Familie und Arbeitsteilung,  Wien Köln Graz 1986 
11 McBride, Theresa: The domestic Revolution. The Modernization of Houshold Services in England und France 
1820-1920. London 1976 
12 Martin-Fugier, Anne: La place des bonnes. La domesticité féminine a Paris en 19000. Paris 1979 
Fraisse, Geneviéve: Femmes toutes mains. Essai sur le service domestique. Paris 1979 
13 Rafaella Sarti,: Per un storia del personale domestico in Italia. Il caso di Bologna as a Case Study 18-19 
Centuries. Testi di dotoorato, Universitá degli studi di Torino 1994 
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tématika kritizována z důvodu malé reprezentativnosti vzorků, jelikož většina čeledi žila v malých 

domácnostech. V rakouském prostředí je dominující význam Institutu pro Hospodářské a sociální 

dějiny na univerzitě ve Vídni v čele s M. Mitterauerem, který řeší především problematiku čeledi 

v prostředí venkovském. Je nutno zmínit také Josefa Ehmera, který klade důraz na město a 

problematiku domácnosti v procesu industrializace  a Hannese Steckla, který se zabýval právním 

postavením služebnictva.14 Therese Weber se podařilo sesbírat vzpomínky děveček, které sloužily 

u rakouských sedláků.15 Zásluhou Institutu pro sociální a hospodářské dějiny, Vídeň a 

statistickému systému „spss“ je možno provést analýzu počtů služebnictva pro jednotlivé vídeňské 

okresy. Uvedenou metodu používá ve své diplomové práci Maria Holzer: Die Dienstmädchen im 

I. Wiener Bezirk.16 Dorothea Wierling a Karin Pauleweit, jejichž dílo stojí na pomezí historické a 

literární vědy, opouštějí perspektivu vnější a vtahují samotné služebné do děje. Ve své práci 

přinášejí na základě oral history svědectví ze života služebných, hodnotí důvody a motivaci pro 

psaní pamětí služebných. Podobnou tématikou se v rakouském prostředí zabývá Marina Tichy. Ve 

své disertační práci hodnotí literaturu jako indikátor společnosti a dochází k závěru, že únikem do 

světa triviální literatury řešily služebné své existencionální problémy.17 V roce 1985 vyšla 

v Německu kniha o literatuře o služebnictvu, pro služebnictvo a od služebnictva.  Její autorka, 

Gertraud Zull, podává přehled dosavadního neodborného zájmu o služebnictvo. Nabízí pohled 

četné pedagogické literatury, moralizujících spisků a snaží se o odkrytí stereotypů v pohledu 

měšťansky-konzervativních kruhů a SPD. Důvodem oboustranné kritiky stavu služebných byl 

podle Zull předpoklad, že existující stav vědění o problematice služebnictva byl měřen stavem 

ideálním.18 Na pomezí historické vědy a vědy literární stojí také diplomová práce Marie 

Leonhartsberger, zabývající se služebnými v dílech německy píšících autorů. 19 Literární motivy 

služebných hledá a definuje také Elisabeth Frenzl.20 

Konflikty v rámci soužití uvnitř měšťanské domácnosti tematizuje nověji Rebekka 

Habermas. 

 

 

                                                
14 Steckl, Hannes: Hausrechtliche Abhängigkeit in der industriellen Gesellschaft. In: Wiener Geschichtsblätter, 
Wien 1975, roč. 30, č.4 
15 Therese Weber: Mägde. Lebenserinnerungen an die Dienstbotenzeit bei Bauern. Wien Köln Graz 1987 
Norbert Ortmayer: Sozialhistorische Skizzen zur Geschichte des ländlichen Gesinde in  Österreich. In: Knechte, 
Wien Köln Graz 1992, s.317-318. Mitterauer, Michael: Lebensformen und Lebensverhältnisse ländlicher 
Unterschichten. In: Familie und Arbeitsteilung, Historisch vergleichende Studien Wien Köln Graz 1986, Jürgen 
Schlumbohm: Gesinde als Lebensphase und als Klassenphenomen: Mägde und Knechte  in einem ländlichen 
Kirchspiel Nordwestdeutschlands. 1650-1860 
16 Holzer, Maria: Die Dienstmädchen im  I. Wiener Bezirk. Wien 1984 
17 Tichy, Marina: Alltag und Traum. Leben und Lektüre der Wiener Dienstmädchen um die Jahrhundertwende. 
Wien 1984 
18 Zull, Gertraud: Das Bild von Dienstmädchen um die Jahrhundertwende. München, 1984 
19 Leonhartsberger, Silvia: Städtischen Dienstboten in der deutschen Erzählprosa um 1900, Wien 1998 
20 Frenzl, Elizabeth: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 2008 
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3. Závěrečné shrnutí a nejdůležitější dosažené výsledky 
 
Služebnictvo se vyskytovalo v různých podobách, v různých rolích, v různých prostředích; 

na panských sídlech, na statcích, v měšťanských rodinách, ale i domácnostech obchodníků, 

řemeslníků. Bylo zejména pro vyšší vrstvy atributem jejich sociálního postavení. Důvody vedoucí 

k držení služebnictva však mohly být pro řadu méně movitějších domácností otázkou 

pragmatickou, související s nutností zaměstnání všech dospělých členů rodiny v rodinné živnosti, 

v hospodaření.  

 

Druhá polovina devatenáctého století je pro tuto sociální skupinu dobou největších proměn. 

S postupující industrializací a s ní spojenou modernizací a urbanizací, dochází s rozpadem tradiční 

soběstačné domácnosti k omezení pracovního zatížení ženy, ale také personálu. Poptávka po 

služebnictvu byla tedy více než dříve podmíněna spíše sociálně než ekonomicky. Vzestup 

měšťanského stavu stále více vyvolává potřebu specifické skupiny služebnictva – služku 

v domácnosti a klade na ni nové nároky. Paleta rodin, které služebnictvo ve městě zaměstnávaly, 

byla různorodá jak sociálně, nábožensky, tak národnostně. 

 

V Praze existovala asi 1/3 českých domácností a asi ½ německých domácností, které  kolem 

roku 1900 zaměstnávaly služebnou. Struktura služebnictva odpovídala středoevropské „normě“ 

sociální skladby velkoměstských rodin a domácností. Existoval výrazný rozdíl mezi pražskými 

českými a pražskými německými domácnostmi. Co do sociálního složení převažovala na německé 

straně složka aristokracie, důstojnictva, významná část státní byrokracie, nemalý počet úředníků. 

Rodiny jež zaměstnávaly služebnou byly také různého náboženského vyznání.  

 

Služba byla vnímána služkou samotnou a nezřídka i těmi, jež pracovní místo nabízeli, jako 

tranzitivní, přechodný jev, jako určitá fáze života, jež měla položit základy k získání nové sociální 

pozice. Služba byla pojímána jako životní fáze před sňatkem. Pro tuto sociální skupinu je ovšem 

charakteristická minimální možnost sociálního vzestupu. Šance na profesní růst vlastním 

pracovním postupem zůstávají pro tuto skupinu téměř nedostižné. V souvislosti s výkonem 

povolání můžeme na základě údajů v čeledních knížkách hovořit u služebných o velké fluktuaci, 

jež svědčí také o nenasycenosti trhu a převaze poptávky nad nabídkou.  

 

Zdánlivě jednolitou skupinu služebnictva lze dále diferencovat. Čím výše postavený 

zaměstnavatel, tím více služebnictva si mohl dovolit a tím více bylo toto služebnictvo 

specializováno. Tam, kde byla rodina majetnější a mohla si dovolit zaměstnávat více služebnictva, 

byla kromě služky zaměstnávána také kuchařka a chůva nebo dívka k dětem. Zatímco ženy 

přebírající péči o děti měly vzhledem k nulové kvalifikaci pro výkon povolání nejnižší platy, bylo 
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místo kvalifikované kuchařky placeno relativně dobře. Na nejvyšší platy dosahovaly komorné a 

panské, v měšťanských domácnostech se minimálně vyskytující. Nejfrekventovanější kategorií 

bylo místo služky, jež vykonávala veškeré práce v domácnosti. Součástí platu pohybujícího se na 

hranici životního minima byla strava a ubytování. Sociální statut této skupiny byl vzhledem 

k charakteru vykonávané práce, téměř nulovým požadavkům na kvalifikaci a malému platu velmi 

nízký. Služebné stojí na nejnižších příčkách pomyslného společenského žebříčku.  

 

Služebná žije ve společné domácnosti se zaměstnavatelem. Tomu byla podle čeledního řádu 

bezvýhradně podřízena. Pracovní doba je neomezená, služebná byla neustále k dispozici a 

nedisponovala volným časem. O jeho náplni nerozhodovala. Žila uzavřená ve zdech měšťanské 

domácnosti s minimem sociálních kontaktů na stejné úrovni. Vytvářela si často svůj fiktivní svět, 

do nějž pomocí triviální literatury unikala. Pro měšťanské ženy služebné často představovaly „dítě 

navíc“, pojímaly ji jako objekt převýchovy nebo v ní viděly ohrožení v podobě možného 

sexuálního zájmu svých mužů – ať už manželů či synů. To, že pocházela ze spodních pater 

společenských vrstev a měla se pohybovat na úrovni střední třídy a reprezentovat ji, její pozici 

ještě více problematizovalo. 

 

Na rozdíl od továrních dělnic, neměla služebná vymezenou pracovní dobu, nedisponovala 

volným časem, neměla důsledně definovaný typ úkonu práce, nebyla chráněna pracovní 

smlouvou, nedisponovala sociálními výhodami a možností  zastoupení odborovými  organizacemi 

a spolky. 

 

Malá míra volného času, absence pocitu sounáležitosti a stavovského vědomí se projevuje 

také  v minimální organizovanosti služebných, aktivity např. v oblasti vzdělávání byly spíše 

aktivitou jejich zaměstnavatelek. Služebné nepostupovaly v řešení své problematiky nijak 

organizovaně. Pokud nebyly spokojené se svým osudem,  jejich jednání se omezovalo na osobní 

změnu, změnu místa. 

 

Povolání služebné apriori vylučovalo sňatek. Žena po sňatku opouštěla službu a pokud 

rodina potřebovala i její příjem, mohla se živit posluhováním, tedy jen službou, jež byla časově 

omezená a nevyžadovala soužití pod jednou střechou se zaměstnavatelem. Zaměstnavatelé nejen 

že matku s dítětem nezaměstnávat nechtěli z praktických důvodů, služka jako matka byla 

společností také stigmatizována, jelikož její děti byly často nemanželské. Až 35% nemanželských 

dětí narozených v pražských porodnicích v letech 1900 – 1910, mělo matku, jež byla služebná 

Pokud byla služebná nucena vrátit se znovu do služby, musela  dítě nechat u rodičů, známých, 

v ústavech, náhradních rodinách. Většinou nebyla úspěšná v legitimizaci svých potomků.  
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Celý institut služby vyzníval i v době první republiky jako relikt devatenáctého století a nesl 

s sebou návyky, jež jsou nehybné a neměnné. V souvislosti s dozníváním potřeby služby a 

služebných přirozeně docházelo také postupně k zániku trhu zprostředkování služby. Vysoká čísla 

zprostředkovaných míst  svědčí o nepřizpůsobivosti tohoto povolání  na podmínky trhu práce a o 

míře tradice, které s sebou toto povolání nese. Povolání se netransformovalo, zůstávalo stejně 

stagnující jako právní úprava vztahů mezi služebnictvem a zaměstnavatelem. 

 

Po roce 1900 stále méně žen volilo povolání služebné. Změna celospolečenského klimatu, 

zdůrazňování osobní nezávislosti a svobody, ženské hlasy, volající po emancipaci, ale také 

rostoucí technická vybavenost domácností s jejich modernizací má vliv na jinou volbu povolání 

těchto žen. Od dvacátých let se povolání částečně transformuje na pomocnici v domácnosti. Jak 

označení pomocnice, tak skutečnost, že tato kategorie nesdílí společnou domácnost se svým 

zaměstnavatelem, staví práci v domácnosti do nové polohy. Povolání služebné koreluje s vývojem 

společnosti, se společenskou modernizací. 

 
 
 
4. Seznam použitých pramenů a literatury 
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5. Summary 
 
This thesis deals with the social group of domestic servants, concretely with the maids in 

Prague´s households at the turn of  the 20th century (untill the twenties). 
The servants were the integrant part of the households until the recent times. This social 

group appeared in various kinds of forms, in various kinds of roles and settings. To have the 
servants was the symbol for beeing  a  part of prestigious level of the society. The reasons for 
keeping the servants could, however, be also pragmatic for many not so rich households – there 
was a need of employment, resp. ocupation   for all the adult members of those families in the 
(family) trade or farming. 

The second half of the 19th century is the time of big changes for this social group. The 
progressive industrialization and the modernization and the urbanization of the society lead to the 
falling of traditional form of the self-supporting family, further to the restriction of the working 
load for women and also to the lesser need of  the family servants. The domestic servant demand 
started to be determinated with the social status instead of the economic situation of the family. 
This demand defines the Maid and also her new duties. There was about one third of the Czech 
households and one half of the German ones in Prague keeping a housemaid around 1900. Set-up 
of the servants corresponded to the Central European “standard” of  social composition of 
metropolitan families and households. 

Social statute of this social group was rather low – with respect to their work, mimimal 
education and no need of any qualification. The maid works partly for money, partly for board. 
This service was practiced mostly by single women and is called as a “transitive period”in their 
lives in order to get financial capital and marriage, which was considered as the resort  and as the 
possibility of social advancement. High level of the horizontal social mobility and also frequent 
turnover are another typical features for the stuff of maids. There was not almost any possibility 
for changing their social statute. Minimum of free time of the maids and also their network of 
limited social contacts led to their isolation within the households and made impossible any form 
of their socialization in terms of being part of any associations or unions. 

The position and the situation of the maid is the necessary part of the whole social system, 
including its progress, financial and social aspects. 

The problems of the maids could be defined as the intersection between two social 
surroundings and at the same time connect through the specific questions of mercenary and 
unskilled work with problems of work in households. 


