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Disertační pľáce se zabývâ historií vojenské duchovní sluŽby v pľostoru
histoľických českých zemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnu období existence
samostatné Československé republiky.

Pľvní část se zabývâ histoľií působení vojenských duchovních osob do doby
vzniku pľvní ľepubliky. Stľučně přitom procházi údobírn mnoha staletí. Poté inforrnuje
o vzniku československé armády po ľoce 1918. Všímá si zvláště recępce a vývoje
duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľanné moci ve třicátých letech' Dále podává
infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o její obecné organizaci jak v době
míľu' tak i v době branné pohotovosti státu. V další části pľáce infoľmuje o činnosti
vojenských duchovních v ľůzných specifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola
je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje
část' ve kteľé pľáce přibližuje źivot a dílo posledního přednosty duchovní služby geneľála
Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovými zdľoji pro poznání reálného průběhu
s lužebního żiv ota kato l ických voj enských kněž í.

Diseľtační pľáce je zpracovâna především na zćlkladě studia archivních pľamenů'

Military Chaplaincy in the Czechoslovak Army in the yeaľs 1918-1939 with special
emphasis on the Roman Catholic Chuľch.

This dissertation deals with the histoľy of military chaplaincy in the space of the
histoľic Częch lands' It mainly focuses inteľwaľ period of the independent Częchoslovak
Republic.

Thę fiľst part of this woľk dęals with the history of activitięs of militaľy clergymen
until the time of founding of the Fiľst Republic and bľiefly passęs through a peľiod of
many centuľies' Then it infoľms about ťounding of Czechoslovak Aľrny afteľ year l918.
It notes especially the receipt and development of military chaplaincy until the
ľeorganization of the armed ťorces in the thirties. Also, it infoľms about the development
in a stable chaplaincy and about its geneľal organization, both in peacetirne and in time
of the state of emęrgency. The next section inťorrns about the activities of chaplains in
diffeľent specific environments. Thę most comprehensivę Íifth chapter is dedicated to thę
life stories of individualchaplains. The consequentialpaľt shows life and woľk of the last
chief of militaľy chaplains Genęral Jaľoslav Janák. These biogľaphies aľe key ľesouľces
foľ undeľstanding the real duty life of catholic military pľiests.

This disseftation is primarily compiled on the bases of archive resources.


