
Genocide Studies is a cutting-edge discipline which provides 
deep insight into many perspectives. Originating in North 
America out of Holocaust Studies, today Genocide Studies is 
new to the Czech Republic and Europe.

SIS code of the course: RET8059
More information at www.etf.cuni.cz

Charles University,  Protestant Theological Faculty
Genocide StudieS and MaSSive violence
Study course scheduled for Autumn term 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Evangel ická teologická fakulta

Studia Genocid a MaSového náSilí
S t u d i j n í  k u r z  v  z i m n í  s e m e s t r u  2 0 1 5 / 2 0 1 6

Studia genocid jsou špičkovým oborem, který poskytuje vhled do 
problematiky příčin, průběhu a následků genocidního násilí. Vzni-
kl v 80. letech minulého století v severní Americe, v současnosti 
je uváděn do akademického prostředí v evropských zemích.

Kód kurzu v SIS: RET8059
více informací na www.etf.cuni.cz  

Unikátní kurz určený studentům bakalářských a magister-
ských oborů UK, jako je historie, politologie, religionistika, psy-
chologie, teologie, kulturní antropologie, sociologie, sociální 
práce, filozofie, lékařství nebo právo.

První kurz svého druhu na Univerzitě Karlově a v České re-
publice.

Absolvováním kurzu získáte rozsáhlé znalosti o:
• příčinách a motivech genocid
• některých nejvýznamnějších případech genocid 
 a masového násilí
• způsobech, jakými jsou tyto zločiny proti lidskosti   
 reprezentovány v různých typech médií a umění
• způsobech, jak může být tento předmět vyučován 
 na různých vzdělávacích stupních

Kurz je založen na interdisciplinárním přístupu. Bude vyu-
čován v angličtině mezinárodními a domácími odborníky na 
danou problematiku.

A unique course available to both undergraduate students and 
MA candidates from a variety of disciplines, including history, 
political science, religious studies, psychology, theology, cultural 
anthropology, sociology, social work, philosophy, medicine or law.

The first of its kind at Charles University and in the Czech 
Republic. 

After completing the course you will have extensive 
knowledge about:
• the causes and motivations for genocide
• some of the most important cases of genocide and   
 massive violence which have impacted the world today 
•  how these crimes against humanity are represented 
 in a variety of media and art
• how the subject can be taught at different 
 educational levels

The course is highly inter-disciplinary. International and local 
scholars will give lectures and engage in close discussion with 
course participants. The course will be taught in English. 


