
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DOKTORSKÁ STIPENDIA 

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti 
(akronym VITRI), které bylo založeno v roce 2018 v rámci programu Univerzitních 
výzkumných center (UNCE), vypisuje výběrové řízení na dvě stipendia pro studenty 
doktorských studijních programů v oblasti historie a příbuzných věd na FSV UK či FF 
UK.  

Stipendium ve výši 5.000 CZK měsíčně bude uděleno na dva roky (2018-2019) s možností 
prodloužení o jeden rok. Vybraní uchazeči se budou podílet na odborné i organizační činnosti 
centra, konkrétně pracovní skupiny, zabývající se násilím z historické perspektivy. Součástí 
činnosti vybraných uchazečů bude rovněž příprava a odevzdání do tisku dvou publikací ve 
formě odborné časopisecké studie.  

Přihláška musí obsahovat (1) anglický CV, včetně seznamu publikací, (2) anotaci tématu 
dizertační práce s předpokládaným datem dokončení doktorského studia a (3) popis 
konkrétní problematiky, na nějž se uchazečka / uchazeč hodlají v rámci svého působení v 
Centru zaměřit. 

Deadline pro podání přihlášek: 30. 4. 2018 

Přihlášky zasílejte elektronicky na email: vitri.unce@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu uveďte 
“Výběrové řízení na doktorandské stipendium”. 

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti je univerzitním 
střediskem pro studium kolektivního násilí, rekonciliace a tranzitivní spravedlnosti na 
Univerzitě Karlově.  

VITRI usiluje o to iniciovat spolupráci mezi různými disciplínami a v dlouhodobější 
perspektivě podnítit začínající vědce a pokročilé doktorské studenty k samostatné vědecké 
práci. Zároveň si klade za cíl produkovat excelentní vědecký výzkum s mezinárodním 
přesahem. Za tímto účelem bude sestaven mezinárodní vědecký poradní panel, spolupracující 
se seniorními členy centra. Kolektivní násilí a jeho devastující následky jsou v rámci tohoto 
centra zkoumány z řady perspektiv: od lékařské a historické až po politické a právní. 
Odborníci z různých disciplín – politologové, historikové, psychologové, (vojenští) psychiatři 
a právníci – zkoumají komplexně pojímané kolektivní násilí a jeho trvalé následky na 
společnosti z multidisciplinární perspektivy.  

Přestože se z časového hlediska výzkum centra zaměřuje především na 20. století a 
současnost, nevylučuje výzkum ani hlubší historické sondy za účelem ověření či vyvrácení 
stávajících modelů a teorií a formulování nových. 

Centrum je složeno z celkem čtyř pracovních skupin: 

§ Násilí z historické perspektivy (vedoucí skupiny Ota Konrád)
§ Tranzitivní spravedlnost (vedoucí skupiny Jan Kuklík)
§ Násilí a trauma z hlediska psychiatrie (vedoucí skupiny Jan Vevera)
§ Bezpečnostní společenství (vedoucí skupiny Ondřej Ditrych)



CALL FOR APPLICATIONS (DOCTORAL STUDENTS) 

The Center for Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (VITRI), was 
founded in 2018 as part of the Charles University’s UNCE program, announces a call for 
applications open to students of doctoral degree programs in history and related tracks 
enrolled at either the Faculty of Social Sciences or the Faculty of Arts. 

A scholarship of CZK 5,000 a month will be granted for two years (2018-2019) with the 
option of extending it for one more year. Selected candidates will participate in the various 
activities of the Center, specifically in the working group dealing with violence from a 
historical perspective. As part of their work, candidates will have to complete two 
publications (in the form of peer-reviewed articles).  

The application must include (1) English-language CV, including a list of publications, (2) 
annotation of the dissertation topic with the expected date of completion, and (3) a 
description of the particular topic the candidate intends to focus on within the Center. 

Deadline for submitting applications: 30 April 2018 

Applications should be sent electronically to: vitri.unce@fsv.cuni.cz. In the e-mail 
subject, please write “Call for Applications”. 

The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice represents a 
hub for the study of collective violence, reconciliation, and transitional justice at the Charles 
University. 

VITRI aims to inspire collaboration within divergent disciplines and encourage emerging 
academics and advanced doctoral students to tackle herein investigated questions.  

Collective violence and its devastating effects are tackled from a variety of perspectives: from 
medical and historical to political and legal. Academics – including political scientists, 
historians, psychologists, psychiatrists, military professionals and legal scholars – investigate 
the complexity of mass violence, and its long lasting effects on societies and their 
surroundings from a cross-disciplinary perspective. 

Whereas the predominant focus here is on 20th century and onwards, in-depth excursions to 
history are performed to confirm or dislodge established models and theories, and help 
develop new ones. 

VITRI is composed of four Working Packages: 

§ WP1 Violence from a Historical Perspective (leader Ota Konrád)
§ WP2 Transitional Justice (leader Jan Kuklík)
§ WP3 Violence and Trauma from a Mental Health Perspective (leader Jan Vevera)
§ WP4 Security Community (leader Ondřej Ditrych)


