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Charakteristika

• Obor je zaměřený na dobré 
zvládnutí hovorové (lhasský 
dialekt) a klasické literární 
tibetštiny

• Doplněný je přednáškami 
věnovanými buddhismu, tibetské 
historii, tibetské literatuře a 
kultuře Tibetu

• Je možné jej studovat 
jednooborově, ale i dvouoborově 
ve zvolené kombinaci (např. jiný 
orientální jazyk, historie, 
religionistika)



Vyučující

geše Nyima Woser
Choekhortshang, Ph.D. 
(geše Nima Hojer Lama)

Rodilý mluvčí znalý 
mnoha tibetských dialektů,
vyučuje Tibetskou konverzaci
a kulturní reálie.

Pochází z kraje Dolpo v Nepálu 
(blízko posvátné hory Kailás).

Studoval 16 let v klášteře 
Mänri v severní Indii.

Dosáhl nejvyššího vzdělaneckého titulu geše.
Je mnichem náboženské tradice bön a opatem kláštera v Dolpu.
Na FF UK získal titul Ph.D. v roce 2017



Vyučující

Zuzana Vokurková, Ph.D.

lingvistka, vyučuje hovorovou 
tibetštinu
Studovala sinologii na FF UK
poté tibetanistiku na INALCO
(Paříž)
doktorát má z Université Paris 8 - Saint-Denis a FF 

UK



Vyučující

doc. Daniel Berounský, Ph.D.

Vyučuje klasickou tibetštinu, 

literaturu, dějiny, buddhismus.

Vystudoval religionistiku a judaistiku, 2005 získal doktorát 
na FF UK (ÚFaR), habilitace 2014 (UK Bratislava).

Terénní výzkum v SV Tibetu (Amdu), výzkum věštců 
posedaných božstvy, kult lokálních božstev, počátek 
tradice převtělenců v Tibetu, náboženská tradice bönu.

publikace viz: 
https://cuni.academia.edu/danielberounsky)



Studium

Hovorová tibetština, klasická tibetština, konverzace, 
četba – po všechny tři roky

Doplněné přednáškami: Buddhismus, kulturní reálie, 
historie, literatura

Základy sanskrtu (2 roky)



Mezinárodní rozměr
• V roce 2022 pořádáme největší mezinárodní tibetanistickou konferenci 

Association for Tibetan Studies (IATS). Očekává se účast kolem 600 
tibetanistů z celého světa (https://www.iats.info/16th-iats-seminar-
2022/)

• v roce 2020 jsme získali cenu Domu zahraniční spolupráce za 
mezinárodní výměnný program CEEPUS 
(https://www.ff.cuni.cz/2021/01/oceneni-za-nejlepsi-mezinarodni-
vzdelavaci-projekty-za-rok-2020-miri-na-filozofickou-fakultu-uk/)

• Pravidelné hostující přednášky předních tibetanistů: prof. Charles 
Ramble (EPHE, Paříž), prof. Toni Huber (Berlín), prof. Helmut Tauscher 
(Vídeň), prof. Per Kvaerne (Oslo), atp.

• Aktivní působení v mezinárodní tibetanistice (Daniel Berounský je 
členem výboru IATS, Nyima Woser Choekhortshang je členem výboru 
Mezinárodní organizace mladých tibetologů (ISYT)

https://www.iats.info/16th-iats-seminar-2022/


Přijímací řízení

Nepředpokládá se znalost tibetštiny

Zkouška z cizího jazyka (nejlépe angličtina)
Pohovor sestávající ze tří okruhů:

• Motivace
• Základní znalost tibetských reálií (spolu s 

předložením seznamu četby)
• Schopnost uvažovat o jazyce
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Těšíme se na Vás!

daniel.berounsky@ff.cuni.cz


