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 Autorka se zabývala méně známým ženským spolkem Ludmila, který působil 
v Rokycanech v letech 1870-1944. Po úvodních kapitolách, věnovaných obecným 
souvislostem (specifika české ženské emancipace, vývoj ženských spolků 
v Čechách) se nejprve zaměřila na okolnosti, za nichž byl spolek založen. Její 
tvrzení, že zakladatelky Ludmily se inspirovaly Americkým klubem dam, protože 
stejně jako tento významný pražský spolek preferovaly vlastní vzdělávání, se mi 
nezdá úplně přesvědčivé, protože vzdělávací snahy deklaroval prakticky každý 
spolek – a lecjaký pak své cíle v tomto směru plnil aktivněji než Ludmila. Inspiraci 
Americkým klubem dam nedokazuje ze stejných důvodů ani existence knihovny. 
Dále autorka uvádí, kdy a jak byl spolek založen, a přináší podrobnosti o jeho 
vnitřním fungování. Poslední část je věnována stručnému vylíčení jeho působení 
před I. světovou válkou, během ní, za I. republiky a protektorátu.  
 Členky Ludmily patřily především k místní honoraci, v rámci spolku se 
věnovaly zejména dobročinnosti, rozdávaly např. oblečení chudým dětem, za I. 
republiky, když péči o děti přebíraly jiné organizace, se zaměřily na podporu 
nemajetných a opuštěných vdov.  Přednášková činnost, zpočátku dost 
zdůrazňovaná, nehrála ve skutečnosti velkou roli. Členky spolku se omezovaly – 
stejně jako v podobných organizacích – často své působení na placení příspěvků, 
jinak se chovaly pasivně. Příslušnost k váženému spolku ale zřejmě, jak autorka 
správně uvádí, posilovala jejich prestiž.  
 Autorka zná a využívá literaturu, týkající se ženské problematiky, svou práci 
ovšem postavila především na pramenech, pocházejících z činnosti samotného 
spolku, tj. zápisů ze schůzí, stanov apod. Tyto prameny nebývají vždy příliš bohaté 
na informace, což vysvětluje, že autorka líčí působení Ludmily dost stroze; ostatně 
činnost spolku by se asi nedala označit za mimořádně rozmanitou. Za úvahu by ale 
jistě stálo, zda by nešlo více čerpat z tisku, zda by se činnost Ludmily nemohla více 
srovnat s činností jiných spolků atd.  
 Členění práce je přehledné, autorka ji vybavila klasickým poznámkovým 
aparátem a textovými i obrazovými přílohami. Vcelku tato práce představuje 
standardní příspěvek k dané problematice. 
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