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Celkové hodnocení (slovně) 
V úvodu přijala autorka stanovisko, že „ženská otázka“ není jen „problémem sociálním, ale také 
politickým a hospodářským, který vnímá každá jednotlivá žena v sobě samé“ – tedy jako záležitost 
individuálního prožitku každé ženy bez výjimky. Tím si vytvořila předpoklady, aby se pokusila 
pojednat o životě Zdeňky Šemberové v souvislosti s českým ženským hnutím. Domnívám se však, že 
její život probíhal v jiných souřadnicích. Zdeňka Šemberová byla vzdělaná, duševně a do jisté míry i 
hmotně nezávislá, reflektovala své postavení, své možnosti i svůj osud. Přesto se mi nezdá, že líčit 
její život v souvislosti s ženským hnutím je užitečné. Spíše bych doporučoval hledat souvislosti 
s českým živlem ve Vídni. Toto téma je ostatně již slušně zpracováno. Kdyby se autorka vydala tímto 
směrem, mohla by jistě spíše vysvětlit některé okolnosti jejího života, např. její styky s Nerudou. Ten 
za svého největšího přítele považoval právě Vratislava Kazimíra Šemberu, a to i přes skandál 
s Montagsrevue. Možná mělo chování jejího bratra nakonec docela dost velký vliv na postoj české 
společnosti k celé rodině. 
Oceňuji péči, kterou si autorka dala s četbou deníku a dalších pramenů k životu Zdeňky Šemberové, 
celkové líčení jejího života považuji za šťastné, považuji však za potřebné se zabývat jinými 
souvislostmi, než autorka.  
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