
Dodatečně vypsané přijímací řízení na magisterský obor Tibetanistika 
 
Použité zkratky a vysvětlivky:  MPP – maximální počet přijatých,  
U/P – přihlášeno/přijato v ak.  roce 2014/2015,  
N – obor nebyl v ak. roce 2014/2015 vypsán 
 
Lhůta pro podání přihlášek: 10. 8. 2015. 
Řádný termín přijímací zkoušky: 1. 9. 2015. 
Náhradní termín přijímací zkoušky: 8. 9. 2015. 
 
Ve všech ostatních bodech se přijímací řízení tohoto dodatečně vypsaného oboru řídí pravidly 
uvedenými v Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: 
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/podminky_2015_16_final1.pdf.  
  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské  
MPP: 10, U/P: N 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia  
 
profil absolventa: 
Absolvent magisterského oboru Tibetanistika má solidní znalosti hovorové a literární tibetštiny, 
znalosti dějin, literatury a náboženských představ Tibeťanů. Je schopen kritické a samostatné práce se 
sekundárními i primárními prameny. Je připraven pro postgraduální studium na českých i zahraničních 
univerzitách či samostatnou výzkumnou činnost ve vzdělávacích a badatelských institucích. Kromě 
toho nachází uplatnění v celé řadě profesí: v diplomatických službách, humanitárních organizacích, 
muzeích, cestovním ruchu i médiích.   
 
požadavky studia: 
Uchazeč prokáže dobrou znalost hovorové a literární tibetštiny, dále minimálně jednoho cizího jazyka 
(angličtiny, ruštiny či francouzštiny) a zájem o studium oboru. Součástí přijímacího řízení je i 
všeobecný přehled v oblasti tibetských reálií. Hodnotí se i uchazečovy schopnosti analytického a 
kritického myšlení. Požaduje se předběžná znalost tibetštiny, tj. znalost hovorové tibetštiny na úrovni 
běžné komunikace a schopnost porozumění jednoduchým textům psaným v literární tibetštině. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 
 
1. kolo - ústní část 
1) motivace ke studiu oboru 
2) přehled o reáliích, kulturní, historické a politické problematice oblasti 
3) rozhovor o prostudované literatuře 
4) ověření pasivní znalosti cizího jazyka dle volby uchazeče (A, F, R) 
5) ověření znalostí hovorové a literární tibetštiny 
 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury (předkládá se u ústní části přijímací 
zkoušky) 
 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/podminky_2015_16_final1.pdf

