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Jak slouží služby? (sloupek) 

 

 Podstatné jméno „služba“ je odvozeno od slovesa sloužit. O tom, jak služby slouží, má každý 

svou představu, založenou na vlastních zážitcích. 

Některé služby nefungují téměř nikdy - například telefonní budka na mince před naším domem. Jiné 

fungují střídavě - třeba ústřední topení v naší čtvrti. Ovšem jsou i takové, které fungují perfektně - jako 

zákaznický servis Quelle. Vzhledem k těmto rozdílům si většina lidí postupem času vypracuje životní 

styl, který jistým způsobem musí selhávání služeb předjímat. U veřejných dopravních prostředků tak 

počítá se zpožděním, u servisů s prodlouženou dobou oprav a u telefonních informačních linek 

s hodinami, strávenými s upoceným sluchátkem u ucha. Z této podstatné zásady životního stylu je 

možné odvodit důležitou poučku: Člověka nezaskočí a nerozezlí samo selhání služby jako takové, 

nýbrž toliko selhání neočekávané; a podobně může ovšem působit i nečekané fungování něčeho, co 

by pracovat nemělo. 

 

 Uvedu příklad. Přednedávnem se mi přihodila mrzutost - zapomněla jsem v autobuse kufřík. 

Nebylo v něm nic důležitého, jenom papíry, které by bylo možné oželet, a on sám byl sice velmi 

příjemný, ale jinak také nijak drahý. Přesto jsem se pokusila zavolat na dopravní dispečink, abych se 

zeptala, jestli se náhodou nenašel. Bylo mi sděleno, že se to dá zjistit, a za inkriminovaným autobusem 

bylo kvůli mému kufříku vysláno služebním vozidlo. Po několika minutách jsem se dozvěděla, že 

zavazadlo bylo šťastně nalezeno, což mě velmi potěšilo. Šok se ovšem dostavil poté, co se mě pan 

dispečer zeptal, kde bydlím, že mi tam kufřík dovezou. 

 

 Dopravní podniky hl. m. Prahy patřily donedávna do skupiny služeb, od nichž se nedá mnoho 

očekávat, a proto byla taková reakce docela logická. Když jsem ale vystřízlivěla z původní euforie, 

napadlo mě, jestli je správné, že se takové věci dějí. Možná by nebylo na škodu, kdyby spíše než 

příjemné překvapení jednou za delší čas člověk mohl denně zažívat soustředěnou práci na tom, aby 

služby doopravdy sloužily.   


