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Resumé 

     Jako téma pro svou diplomovou práci jsem si vybral významnou osobnost české katolické 

církve kardinála Josefa Berana. Zpracoval jsem jeho šestileté a velmi dramatické životní 

období v letech 1939 – 1945. Prakticky se jedná o období druhé světové války, kdy byl Josef 

Beran jako vlastenec jednou z obětí tzv. heydrichiády a v roce 1942 byl zatčen a následně 

odvlečen do Malé pevnosti Terezín a pak do koncentračního tábora Dachau. Práce sleduje 

jeho osudy co by rektora kněžského semináře v počátcích období Protektorátu Čechy a 

Morava a posléze jako vězně nacistického režimu až do jeho porážky, kdy se Josef Beran  

vrací do osvobozené vlasti. 

     Na základě různých pramenů jsem zaujal k některým jeho postojům osobní reflexi a to ve 

snaze dosáhnout co nejúplnějšího chápání jeho osobnosti. Většinu informací jsem získal 

především z archívních materiálů a osobních svědectví. Mnoho materiálů jsem objevil ve 

Státním ústředním archivu a to konkrétně ve Fondu pražského arcibiskupství, kde mi byla 

zpřístupněna osobní korespondence Josefa Berana a pražského arcibiskupa K. Kašpara a 

korespondence K. H. Franka ve Fondu říšského protektora. Moji práci velmi obohatily 

materiály z Fondu poválečného retribučního soudnictví s církevními referenty pražského 

gestapa Kurta Oberhausera, Fritze Kiesewettera a maltézského převora Franze Wernera 

Bobeho v Archivu ministerstva vnitra. Navštívil jsem i archiv Teologické fakulty Univerzity 

Karlovy, osobní fond Josefa Berana ve Státním oblastním archivu města Plzně v Plasích a 

archiv Vyšehradské kapituly, kde mojí práci pomohly písemně zpracované vzpomínky 

kanovníků Beneše a Lába. Velmi mou práci obohatily vzpomínky a živá svědectví mons. 

Laštovici, neteře Josefa Berana paní Brabcové – Kavinové, která mi zapůjčila i osobní fond 

svého strýce a postulátora procesu blahořečení Josefa Berana ThDr. Matějky. Pro správné 

pochopení historického a politického pozadí tohoto období jsem využil publikace Františka 

Xavera Halase, P. Bedřicha Hoffmana, Stanislava Zámečníka, Karla Malého a Jana Kuklíka.  

     Práce je členěna do tří velkých kapitol.. První kapitola se zabývá obdobím předválečným, 

kde se věnuji působení Josefa Berana na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Druhá 

kapitola je stěžejní částí celé práce, která se zabývá vlastenectvím Josefa Berana, jeho 

zatčením a perzekucí ze strany nacistického režimu. Podrobně popisuje jeho život v táboře 

Dachau. Třetí kapitola popisuje osvobození tábora a návrat  Josefa Berana domů.  
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