
Posudek bakalářské práce Adylbek kyzy Begaim: Cizinec v cizí zemi. Moje zkušenost se 
studijním pobytem v Čechách 

Studentku a autorku předkládané bakalářské práce jsem zaznamenala už v době jejího prvního 
studia na FHS. Později při druhém opakovaném studiu jsem se s ní setkávala zástupně, 
prostřednictvím jejích odevzdávaných referátů v podatelně UKC, které mne překvapovaly 
svou kultivovaností a myšlenkovou přesností. V příležitostných osobních kontaktech mně 
„padla do oka“ a už dlouho k ní chovám sympatie. Možná, že jsou i vzájemné. Byl to nejspíš 
důvod k tomu, že mně požádala o pomoc při hledání tématu bakalářské práce. Chtěla se 
vyhnout takovému způsobu práce, kde by musela vést interview s respondenty, což by měla 
coby cizinka se zadrhávací češtinou obtížné a složité. Po doladění tématu se Begaim pustila 
do práce. 

Úvod tvoří stručný nástin historických, kulturních, náboženských, politických a sociálních 
podmínek Kyrgyzské republiky, autorčina domova, do něhož se narodila, v němž vyrůstala a 
do něhož se ráda vrací. Symetricky k tomu je provedeno pojednání o České republice (Holý, 
Patočka), kde momentálně coby cizinka žije a studuje. Následuje stěžejní část práce, kapitola 
o vlastním studiu na FHS, v němž z jazykových a asi i z osobnostních důvodů preferovala 
četbu (DK/IB, ÚKC) před přednáškovými kurzy a semináři. V kapitole představila osmnáct 
vybraných knih (ty formou referátů většinou odevzdala a za ně získala nemalý počet kreditů), 
zredukovaných na samotné jejich myšlenkové jádro. Tuto pasáž považuji za kvalitně 
provedenou a velmi hodnotnou. V další kapitole jde o vyznání životních událostí od dětství 
v Biškeku, přes první odjezd do Prahy, návrat domů a pokus studovat v Biškeku, a znova 
k cestě do Prahy, a dvěma pobytům v USA. Pro osobní a mnohdy až intimní sdělení našla 
autorka nevtíravý a příjemný, impresionisticky laděný literární styl, jímž dokázala čtenáře 
strhnout a umožnila mu vcítit se prožitků dospívajícího člověka, který se ocitne sám a daleko 
od domova. Další část autorka nazvala „Vzory pro napodobování aneb kterým směrem se 
vydat“. Ukazuje několik „ideálních“ myšlenkových koncepcí (zejména Descartes, Aristoteles, 
ze současnějších Maslow a Patočka ad.). V poslední kapitole „Svět jako vztah lidí s knihami“ 
jde o propojení studovaných knih se sebou samou, se svým myšlenkovým světem. V chaosu 
událostí a prožitků svého ještě poměrně mladého a dostatečně nerozkoukaného života autorka 
identifikuje významy, o nichž píší někteří autoři. Například z tématu nesmrtelnosti (podle 
Patočky) si bere k srdci rozdíl mezi „věčností autentického bytí se sebou samým“ oproti úsilí 
o „věčnost proměnlivého jsoucna“. Dále brilantně představila cestu od neurotismu k altruismu 
podle své oblíbené autorky a výrazné ruské myslitelky M. Kommisarovové a bere si za své, že 
neurózu, pouze reflektovanou, v sobě člověk může překonat. A nakonec i lásku je potřeba 
reflektovat, a tím pochopit, což je posledním tématem této kapitoly.  

Celá práce stojí na propojení osobní zpovědi se zkušeností z četby knih. Najednou je jasné, že 
tyto dvě věci spolu těsně souvisí: že náš život je utvářen knihami (alespoň pro ty, kteří čtou). 
Autorka ve své práci představila knihy, které četla, jak jim porozuměla, v jakých situacích pro 
ni byly rádcem, a jak ji pomohly v uskutečňování svobodného rozhodování. Na několika 
místech autorka příhodně píše, že tuto knižní zkušenost, kterou ve studiu získala, si z ciziny 
odveze domů jako cennost, kterou jí na žádné celnici nikdo nemůže zabavit.  

Škoda jen, že na začátku není nějaké bližší představení práce a uvedení do problematiky, co je 
jejím smyslem a cílem. Na posledních odstavcích se trochu jeví, že autorce začaly docházet 
síly. Tyto drobnosti ale nejsou důvodem ke snižování známky, z mého pohledu si studentka 
zaslouží známku „výborně“.  
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