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Ústav hospodářských a sociálních dějin FF Univerzity Karlovy, Praha 2009. Disertační práce. 

Oponentský posudek 

Autorka předkládanou práci rozdělila do dvou základních velkých celků. V prvním se 

zabývá služebnou jako profesní kategorií, ve druhém jako sociální kategorií. Na závěr je 

připojena mikrosonda, věnující se dvěma konkrétním osudům služek tak, jak do nich bylo 

možné nahlédnout na základě vytypovaného a převažujícího archivního materiálu. Celá práce 

je postavená na jednom základním informačním zdroji, na pozůstalostních spisech pražských 

delegovaných okresních soudů z let 1852-1926. Autorka využila vzniklých katalogů těchto 

spisů a vytvořila poměrně rozsáhlou databázi žen, které zařadila na základě jednotně 

stanovených kritérií do socioprofesní kategorie služka. Jako základní předpoklad se v konečné 

fázi jevilo to, že taková žena v rodině svého zaměstnavatele zároveň bydlela. Tato databáze je 

v určité tabulkové formě připojena k práci jako rozsáhlá příloha. Další informační zdroje, 

které by sloužily jako srovnávací, jsou využity výběrově. Jedná se jak o jiné typy archiválií 

tak o dobové noviny a časopisy i normativní a memoárovou literaturu. Autorka si uvědomuje 

limitovanost především pramenů osobní povahy, pro jejichž vznik toto prostředí nebylo 

příznivé. Je zarážející, že mezi uvedenými informačními zdroji zcela chybí autorčina 

diplomová práce, kterou pod názvem České a moravské služky ve Vídni kolem roku 1900 

obhájila na FF UP v Olomouci v roce 2000, ta se vyskytuje v jakési zkrácené podobě pouze v 

textu v poznámce č. 4 7. 

S ohledem na zkoumané prostředí a jeho specifika je práce postavena v podstatě jako 

jednozdrojová. Na některé v textu položené otázky by však bylo možné nalézt odpověď 

výzkumem např. sčítacích operátů, které jsou pro sledované území uloženy a badatelsky 

přístupné v AHMP v archivně zpracované sbírce nazvané Všeobecné sčítání lidu 1869-1921. 

Podle těchto archiválií je možné rekonstruovat charakter rodin, které měly služebnou, určit 

počet personálu v jednotlivých typech rodin, dokonce při troše štěstí objevit i konkrétní 

rodinu, ve které sloužily alespoň některé ženy zachycené v agendě pozůstalostních spisů. 

Všechna sčítání lidu z období habsburské monarchie zaznamenávala služebnictvo v rámci 

rodiny v níž pracovalo, pokud s touto rodinou zároveň i bydlelo. A tuto podmínku si autorka 

sama postavila jako jednu ze základních pro příslušnost ke zkoumané skupině lidí. Autorka 
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tento pramen zvažuje výhradně na základě použité literatury, jeho případný přínos k 

vlastnímu výzkumu si vůbec nepřipouští v žádném rozsahu. 

Po obsahové stránce jsou v práci místa, na nichž se autorka jakoby poněkud míjela sama se 

sebou: např. na s. 56 a násl. se pokouší charakterizovat středostavovskou rodinu jako 

nejobvyklejšího zaměstnavatele služky a činí tak prostřednictvím rodin inteligence. V 

následném statistickém zhodnocení jí však vychází, že nejčastějším zaměstnavatelem byly 

rodiny obchodníků, hostinských a továrníků. Jejich obecná ani konkrétní -třeba výběrová

charakteristika k dispozici není. 

Závažnější je však zřejmě výlučně prezentovaná hypotéza, že služkou v pražských 

domácnostech ve sledovaném období bylo výhradně děvče z venkova, které z nějakého 

důvodu toto prostředí opustilo a svůj další osud spojilo s Prahou buď zcela nebo převážně. 

Jednak se v této souvislosti nabízí otázka, zda skutečně zaznamenané pražské služebné byly 

výhradně venkovanky, zda neexistoval typ "pražské služky" -tedy děvčete v Praze či jejím 

nebližším okolí (typu Karlína a pod.) vyrostlého, která z nějakého důvodu volila dráhu služky, 

což by tak mohla mít odpozorované na vlastní oči. Další interpretační problém, který se pojí s 

touto rovinou, je předpoklad, že veškeré lokality zjištěné jako místa původu služek, byly 

skutečně zemědělským venkovem. Např. v databázi pod čj. IV 1397/1891 uvedená Anastasie 

Maštalířová se narodila v roce 1871 (nebo někdy kolem, když připustíme možnou nepřesnost 

uvedeného úmrtm'ho věku) v Českých Budějovicích. Vyrůstala tedy ve městě, které v 70. 

letech 19. století mělo výrazně průmyslový charakter, jemuž už byly modely chování 

zemědělského venkova vzdálené. Rozhodovací mechanismy děvčat z venkovských měst, 

zvláště těch s vysokým podílem průmyslu, mohly být i významně jiné, než uvádí předkládaná 

a dokazovaná hypotéza. 

S tím souvisí i míra možného zobecnění závěrů z předkládaného výzkumu. Jde skutečně o 

situaci v pražských domácnostech, tedy minimálně zemského centra, když už ponecháme 

stranou průběžnou diskusi o tom, zda Praha kolem roku 1900 byla nebo nebyla velkoměstem. 

Situace služebných - i při zachování stejné vymezovací charakteristiky pro socioprofesní 

skupinu - ve venkovských městech se mohla od té velkoměstské lišit. Je například doložitelné, 

že v některých úřednických rodinách, které se z důvodů služebních často stěhovaly, byla 

služka natolik integrální součástí, že se stěhovala zároveň s nimi. Právě tak jako zjištění, že 

taková žena velmi často pocházela ze stejné lokality jako sama zaměstnavatelka, nebo s ní 

byla alespoň stejného jazykového okruhu, což ve dvou a více jazyčných domácnostech druhé 

poloviny 19. století zřejmě nebyl v ženském světě tak zanedbatelný prvek. 
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Předkládaná práce je nesporně osobitým příspěvkem k výzkumu přesně vymezené části 

společnosti 19. a počátku 20. století, ve které je možné zvlášť ocenit některé postřehy a 

závěry všeobecného charakteru, např. popis neinstitucionalizovaného zprostředkování služby 

a podobně. Na druhou stranu celkový dojem nesporně kazí ne příliš pečlivá formální úprava: 

ve větách chybí spojky a předložky, mnohde i celá slova, čas od času se dokonce vytrácí 

shoda podmětu s přísudkem, jakoby každá část věty náležela do úplně jiného textu, používání 

mezer v textu také leckde postrádá jakákoliv pravidla. 

Předložená disertační práce ve svém základu splnila deklarované cíle a doporučuji jí k 

obhajobě. 

Ústí nad Orlicí, 20. dubna 2009 

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. 
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