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RESUMÉ 

Příjmení a jméno autora: VELDOVÁ Dagmar 

Název práce: Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost 

 

Záměrem této diplomové práce bylo představit otce Jáchyma Bohumila Procházku 

OFM a jeho misijní činnost. 

Kapitola 1 Osobnost Jáchyma Bohumila Procházky OFM spojuje životopisné údaje, 

základní osobnostní rysy a přehled současného stavu Jáchymova díla. Byly používány osobní 

dokumenty otce Jáchyma, jeho rodiny a jeho řeholní rodiny. Dále články a informace, které o 

něm byly publikovány a jeho písemné dílo, které je k dispozici v provinčním archivu v 

konventu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. 

Kapitola 2 Konec a důsledky první světové války, Dobový kontext 20. – 30. let 20. 

století v českých zemích z hlediska politického, společenského, církevního a františkánského 

stručně popisuje z různých stránek období, které Jáchym prožíval v dospělosti v rodné zemi 

až do svého odchodu do Jižní Ameriky. Kapitola začíná koncem první světové války, neboť 

sama válka a její důsledky byly důležité pro další vývoj. K vypracování této kapitoly byla 

většinou používána dějepisná a historická literatura. 

Kapitola 3 Misijní činnost zachycuje témata související s Jáchymovou misijní činností 

a samotnou Jáchymovu misijní činnost. Jde tedy o informace týkající se Spolku sv. Rafaela, 

Argentiny, českých a slovenských vystěhovalců v Argentině, Sanatoria Sommer, lepry. Tyto 

informace jsou důležité pro pochopení Jáchymovy misijní činnosti. Byly používány osobní 

dokumenty otce Jáchyma, jeho rodiny a jeho řeholní rodiny. Dále články a knížky zaměřené 

dějepisně a medicínsky a také informace, které se nepodařilo získat jinou cestou než 

z internetu. 

Kapitola 4 Jáchymovo dílo obsahuje informace o filosofickém doktorátu, o 

publikované knížce o českých františkánech v Habeši a o dostupných a publikovaných 

článcích, jejichž autorem je Jáchym. Součástí kapitoly je i vyjádření k otázce teologických a 

spirituálních aspektů v jeho díle. 

Kapitola 5 Zhodnocení Jáchymova významu klade důraz na Jáchymovu službu našim 

krajanům v Jižní Americe a malomocným v Sanatoriu Sommer v Argentině, která na ně měla 

pozitivní vliv a působila i na jejich okolí.  

Diplomová práce tedy nabízí na základě dostupných informací pohled na život 

osobnosti a na její službu lidem na pozadí dobového a územního kontextu.  
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Práce bude využita jako archivní dokument pro archiv františkánské provincie sv. 

Václava v ČR. 

 

Počet znaků (včetně mezer a poznámek pod čarou): 323 817 


