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Nebývá zvykem začínat posudek státní závěrečné práce od její poslední strany, 
natožpak od poslední strany přílohy. Ale v tomto případě je to na místě. Na s. 90 je 
fotografie z Olšanského hřbitova, na němž se k sobě „vinou“ tři náhrobky – rodiny 
Staňkovy, Fričovy a Čelakovských. Byla to tři děvčata Reisova – Karolína, Johana a 
Antonie, které je spojovaly po celý svůj život. Pevná pouta se projevila  i v situaci, kdy 
po smrti manželů Čelakovských (1852) se obě rodiny postaraly o šest, resp. pět jejich 
nezletilých sirotků.

O F. L. Čelakovskému se napsalo už mnoho, zájem o Fričovu rodinu se soustředil 
zatím především na život a dílo J. V. Friče (dokud není zpřístupněn rodinný fond) a 
V. Staňkovi víme mnoho zatím jen zásluhou výzkumu z dějin lékařství (Ludmila 
Hlaváčková, popř. díky korespondenci Boženy Němcové a Karla Aloise Vinařického i
díky výzkumu formování české odborné terminologie.

Veronika Srbová se ujala úkolu představit rodinu národně uvědomělého lékaře 
Václava Staňka s důrazem na rodinné vztahy, tedy mezi manžely a rodiči a dětmi. 
V úvodu ovšem představila nejdříve dramatické osudy rodičů Reisových, kteří se 
v Čechách teprve usadili. 

Soudím, že by dnes věta „mám tě rád jako národ“ – či jiná varianta téhož vzbudila 
spíše než úsměv posměch, snad dokonce i podezření.... Ale tehdy byla od Václava 
Staňka jistě míněna nanejvýš vážně a upřímně. Vztah Václava ke Karolíně/Lotty 
Reisové, rodem Němky, je přiblížen v kontextu dobových „namlouvacích“ rituálů. 
Dopisy z doby, kdy Václav o Lotty usiloval, kdy byli manželé od sebe vzdáleni, 
umožňují průhled do každodenního života. Lotty psávala po celodenní práci a přesto 
česky, ač jí to činilo námahu, dodnes zřetelnou při studiu jejích rukopisů. Veronika 
Srbová vhodně volila k citaci v tomto případě transkripci.

V. Srbová se soustředila na léta plná „pohybu“ – jak ve společnosti (1848), tak 
v rodině (40. a 50. léta – narození a výchova dětí. Dopisy Staňkových jsou cenným 
svědectvím:

- pro dobu revoluce  1848, kdy byl Václav Staněk poslancem ve Vídni i 
Kroměříži a jeho dcera Božena byla (ještě mladé děvče) jako jakási 
„sekretářka“ s ním, 

- pro dialog manželů o prioritách ve výchově dětí (a měli jich dost, tedy dětí!). 
Staněk cenil vysoko příklad rodičů ne lpění na formálním dodržování pravidel,

- pro dialog matky (Praha) s vdanou dcerou (Korutany),
- pro manželskou komunikaci. Václav Staněk prostřednictvím dopisů přirozeně 

vyřizoval běžné praktické a finanční záležitosti (co potřebuje poslat z domova, 
vyprat, spravit, obstarat v Praze atd.), ale také ženu nabádal, jak si má vést, 
resp. čím se „neunavovat“ (tedy např. mnoho nepsat a neúčastnit se 
spolkových aktivit). Samozřejmě v tomto případě je to velmi „v pavučinkách 
zavinuté“ svědectví. Ale kolik jiných takových máme!

- V závěru shrnula „pozdní“ manželská léta a nesnadno rekonstruovala osudy 
Staňkových dětí. 



Veronika Srbová upozornila i na zajímavý osud starší dcery Boženy – mladé vdovy a 
matky malého chlapce Břetislava, už křtem předurčeného za „udatného vlastence“.
Ovdovělá se po návratu starala mimo Prahu o domácnost svého svobodného bratra 
a svého syna nechala na výchovu u svých rodičů. Jak časté byly takové případy? A 
čím zdůvodněné? To jsou otázky pro další výzkum, ne pro Veroniku při obhajobě. 

Veronika Srbová podnikla velmi pracný archivní výzkum rukopisné pozůstalosti. 
Zejména dopisy Karolíny Staňkové budou jistě zajímat filology jako svědectví o 
podobě češtiny v polovině 19. století. Ráda uvidím stěžejní část práce – i s mnohem 
více citacemi z korespondence – jako studii ve vědeckém periodiku. 

Práci Veroniky Srbové oceňuji jako práci svědomitě zpracovanou, vytěžující 
zatím nevyužité prameny, dobře promyšlenou a doporučuji ji k obhajobě jako 
výbornou.
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