
Služebná v pražské měšťanské domácnosti na přelomu 19. a 20. století. Identita, sociální 

mobilita a životní styl 

Naděžda Machková Prajzová 

(posudek disertační práce) 

Posuzovaná disertace se věnuje postavení a životním podmínkám služebných v pražských 

měšťanských domácnostech na přelomu 19. a 20. století s přesahem do 20. let 20. století. 

Téma práce je v české historiografii poměrně neobvyklé, sociálně profesní skupina 

služebnictva mužského i ženského byla u nás na rozdíl od zahraničí většinou opomíjena. 

Autorka se musela vyrovnávat s mnoha metodologickými otázkami, včetně vymezení pojmu 

služebná, s problematikou pramenné základny i s nedostatkem domácích studií zaměřených 

k uvedenému tématu. Náročný úkol: sledovat služebné v kontextu dějin žen, dějin všedního 

dne a hospodářských i sociálních vztahů se jí většinou podařilo naplnit, a to zejména ve druhé 

a třetí oblasti. Vycházela z velmi dobré znalosti odborné literatura (především zahraniční) a 

z důkladného archivního studia. 

K lepšímu poznání situace služebných by ovšem bylo užitečné sledovat chronologicky 

delší období. Projevovaly se v něm různé archaické prvky potvrzované stále znovu např. 

čeledními řády, které odporovaly principům občanské společnosti. Vztah k "přednostovi 

domácnosti" nebyl většinou budovám na čistě zaměstnaneckém principu, v mnoha ohledech 

se před i po první světové válce omezovala samostatnost služebných např. při nakládání 

s vydělanými penězi, využívání volného času, při oblékání apod. 

Autorka správně uvádí a statistickými údaji dokumentuje, že pro službu v domácnosti se 

rozhodovaly zejména mladé ženy bez jakékoli kvalifikace a vnímaly ji jako přechodnou etapu 



ve svém životě před sňatkem a založením vlastní rodiny. Tato představa se často nenaplnila a 

služba v cizí domácnosti se stala celoživotním povoláním. Mezi přechodným zaměstnáním a 

celoživotní službou spojenou případně s jednou rodinou existoval ovšem rozdíl, který se 

promítal do postavení služky i do jejího vztahu k zaměstnavatelům. V této souvislosti by bylo 

zajímavé využít také svědectví tak říkajíc z druhé strany. V mnoha vzpomínkách psaných 

autory z měšťanských kruhů se zachovaly zprávy o služebnictvu, o jeho životních potřebách i 

společenských aspiracích. Práce by mohla také více zohlednit rozdíly v postavení 

zaměstnavatelů. Pražské česky mluvící měšťanstvo patřilo převážně k tzv. středním vrstvám, i 

když i toto tvrzení vyžaduje upřesnění. Většinou se nejednalo o staré měšťanské rody. Jeho 

vzestup byl zpravidla nedávného data, což se odráželo mj. ve vztazích v domácnosti, 

rozdělení domácích prací i v zacházení a požadavcích na služky. 

Práce zajímavě srovnává počet služebných v německých a českých domácnostech. Tato 

problematika si ovšem také zaslouží hlubší rozbor zejména v souvislosti s časovým 

zakotvením měšťanských elit obou národů. Nelze zcela souhlasit s opakovanou tezí, že 

zaměstnat služebnou bylo především záležitostí sociálně prestižní a méně potřebou 

ekonomickou. Vzhledem k náročnosti domácích prací před všeobecným zavedením 

vodovodu, kanalizace, plynového či elektrického osvětlení a dalších technických vynálezů 

vyžadovala domácnost podle své velikosti několik pracovních sil. V početnějších rodinách 

mohly potřebné úkoly zabezpečit s matkou i děti, zejména dospívající dcery, tento postup 

však mnohde nevyhovoval a nebyl možný. Často nebyly řešením ani zmíněné technické 

vynálezy, které se zpočátku pořizovaly pro domácnost nejen z praktických , ale i z prestižních 

důvodů. Např. nejstarší vysavače vyžadovaly ke svému provozu práci tří zdatných mužů. Ve 

srovnání s tím byly náklady na služebnou mnohem nižší. 



K rozšíření služebné práce v domácnostech přispívala na přelomu 19. a 20. století občas i 

vyšší kvalifikace a společenské ambice měšťanských žen, které vykonávaly vlastní povolání, 

pracovaly v administrativě rodinných podniků nebo se věnovaly různým veřejným činnostem. 

Posuzovaná práce otevřela mnohé otázky, na které autorka většinou našla odpověď a 

nepochybně v budoucnu své poznatky ještě rozšíří. Už teď však splnila požadavky kladené na 

disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě se známkou výborně. 

V Praze 26. 4. 2009-04-27 
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Doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. 
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