
UNIVERSITY OF ALBERTA 

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies 

Vyzývá k přihlášení do programu 

CZECH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP 

pro české studenty doktorských studijních programů 

Stipendium je určeno pro akademický rok 2021-2022 (1. září 2021–31. srpna 2022). Přijatý uchazeč 
bude rok pobývat v kanadském Edmontonu, konkrétně na Wirthově Institutu pro rakouská 
a středoevropská studia. Stipendista bude podpořen stipendiem v celkové výši 27,600.00 kanadských 
dolarů. Částka mu bude vyplácena koncem každého měsíce, přičemž první bude vyplacena v září 2021. 

Od úspěšného kandidáta se očekává aktivní zapojení do výzkumu v rámci vlastní dizertační práce.  
Vybraný stipendista se bude rovněž účastnit na kulturním, studentském a akademickém dění 
a událostech, zejm. na rozvoji akademických vztahů s institucemi v České republice. Ochota navázat 
vztahy s místní českou komunitou a působit jako pojící prvek mezi ní a akademickou komunitou 
filosofické fakulty Wirthova Institutu jsou rovněž požadavky kladené na vítězného kandidáta. 

Výběrového řízení se mohou účastnit mladí studenti zabývající se humanitními, společenskovědními 
či uměleckými obory. Uchazeči o stipendium by měli být českého občanství, měli by být zapsáni 
k doktorskému studiu, a to ve fázi, kdy mají splněny veškeré povinnosti s výjimkou napsání doktorské 
práce.  Preferováni budou kandidáti, kteří excelentně ovládají anglický jazyk, a to jak mluvenou, 
tak psanou formou, a kteří jsou zároveň schopni číst text v jiném středoevropském jazyce – např. 
v němčině. Slovenský jazyk se v případě českých uchazečů nepočítá jako dodatečný cizí jazyk. 
Doložitelný záznam výzkumné činnosti (ideálně formou publikací) je rovněž považován za výhodu 
v rámci výběrového řízení. 

University of Alberta vítá rozmanitost a podporuje uchazeče o stipendium bez ohledu na pohlaví 
či handicap. 

Přihlášky ke stipendiu musí zahrnovat krátké shrnutí (maximálně 500 slov) výzkumného projektu, 
kompletní CV a jména dvou osob, které jsou schopny podat o uchazeči reference. Tyto části přihlášky 
je třeba doručit formou jednoho pdf dokumentu, který bude pojmenován jménem, příjmením 
a rodnou zemí uchazeče. Dokument tedy může být pojmenován např. Jan_Novak_Czech.pdf.  Přihlášky 
je třeba zaslat emailem prof. Josephu F. Patrouchovi, řediteli Institutu, a to na adresu: 
rawright@ualberta.ca, a v kopii na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 
katerina.kubatova@msmt.cz.  

Termín pro podání přihlášky je 17. května 2021. 

Univerzitní výběrová komise představí výběr uchazečů, kteří se budou v květnu 2021 účastnit 
pohovoru s prof. Patrouchem. Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie Covid-19 je možné, 
že pohovor proběhne online formou. Úspěšní uchazeči budou předem obeznámeni prostřednictvím 
emailu o tom kdy, kde a jakou formou pohovor proběhne. Vzhledem k vyššímu počtu uchazečů 
se předem omlouváme, pokud neúspěšní uchazeči nebudou vyrozuměni o výsledku jejich účasti 
ve výběrovém řízení.  

Vítězný kandidát bude vybrán v červnu 2021. 
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UNIVERSITY OF ALBERTA 

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies 

invites applications for a 

CZECH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP 

For advanced students in the Czech Republic 

  

The Czech Doctoral Research Fellowship is tenable in the 2021-2022 academic year (1 September 2021 
- 31 August 2022) at the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies of the University of 
Alberta in Edmonton, Canada. The Fellowship is valued at CAN $ 27,600.00 and will be paid in equal 
monthly installments at the end of each month, beginning September 2021. 

The successful candidate will hold this fellowship at the Wirth Institute for Austrian and Central 
European Studies, and is expected to be actively engaged in Ph.D. thesis research. Successful 
candidates are also expected to participate in the Institute's cultural, scholarly and academic activities 
and events, particularly the development of academic relationships with institutions in the Czech 
Republic. A willingness to engage with the local Czech community and serve as a liaison between that 
community and the Faculty of Arts is also a requirement. 

Young scholars from any discipline in the Humanities, Social Sciences or Fine Arts are invited to apply. 
Candidates should be Czech citizens and enrolled in a Ph.D. programme at a Czech university at "all-
but-dissertation" level. Preference will be given to applicants who have an excellent command of 
spoken and written English as well as a sound reading knowledge of either German or another central 
European language (Slovak is not counted as an additional language for Czech applicants). A proven 
research record (ideally in the form of publications) would also be an asset. 

The University of Alberta welcomes diversity and encourages applications from all qualified women 
and men, including persons with disabilities. 

Applicants should submit a short English-language description (maximum 500 words) of their research 
project, a full curriculum vitae, and the names of two references, as one single file with first name, 
last name, and country included in the file name (i.e. John_Smith_Czech.PDF). Application should be 
submitted by e-mail to Professor Joseph F. Patrouch, Director of the Institute, 
at: rawright@ualberta.ca, and copied to Kateřina Kubátová at the Czech Ministry of Education, Youth 
and Sport, at: katerina.kubatova@msmt.cz 

Application deadline: 17 MAY 2021 

A University of Alberta selection committee will assemble a short list of finalists. Finalists in the 
competition for this fellowship will be interviewed by the Director of the Wirth Institute for Austrian 
and Central European Studies in May 2021. Due to the Covid-19 public health emergency and related 
potential travel restrictions, these interviews may be conducted online. Successful candidates will be 
advised by e-mail beforehand of the specific date, time and place of the interview. Due to the large 
number of applicants, we regret that unsuccessful candidates may not receive a notification of their 
status. 

Decisions expected to be announced in June 2021. 
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