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Jakékoli posouzení práce, má-li být opravdové, předpokládá především, že posuzovatel pochopí
celkový smysl, žánr a charakter předkládané práce a ujasní si, zda a nakolik může být práce v daném
oboru prací postupovou. Teprve jestliže tomu tak je, je na místě poměřovat práci dalšími dílčími
nároky, standarty a kritérii, i to ale vždy v souladu s jejím smyslem. Tomu především musí
posuzovatel dostát.
Práce je předkládána v oboru studium humanitní vzdělanosti. To je studium ohledně humanitas a
jeho základním smyslem je vzdělávání v otázkách lidskosti.
Připomínám tyto často opomíjené „banality“ proto, že práce Cizinec v cizí zemi není
antropologická, sociologická, psychologická, či filosofická „studie“ v úzkém slova smyslu, nýbrž
autorčino svědectví o jejím vzdělávání v otázkách lidskosti, které jako cizinka z Kyrgyzské republiky
prodělala doma, v Čechách a v USA, a žánrem práce jsou cofessiones, tedy vyznání, žánr který
proslavili Augustin a Rousseau. Autorka pozoruhodně pozorně a poctivě sleduje svou vlastní duchovní
proměnu, jež je dílem specifických životních okolností a především ji dokáže reflektovat v souvislosti
s jejími obecně lidskými rysy, ověřovat konfrontací s především, nikoli však výlučně, filosofickou
literaturou, ostatně „bez péče o duši není život dobrý“ zní závěr i metodický princip autorčin, 1 a je to
princip, který je vědomě převzat od J. Patočky. Ona konfrontace s literaturou je vůbec zvláštní. Např.
kapitola „Studium na FHS a četba knih“ není „svodka“ toho, co zde autorka přečetla, jak by se mohlo
zdát, ale sdělení toho – vybrány jsou knihy pro ni životně důležité – čím a v čem ta která kniha a
studium vůbec její duchovní zkušenost formovala.
Předkládaná bakalářská práce je rozhodně atypická. Nedokážu s klidným svědomím říci, že by v ní
autorka prokázala, že je specializovaným odborníkem na konkrétní téma některé dílčí discipliny. Je
však jasným dokladem toho, že stojíme před humanitně vzdělaným a vzdělávajícím se člověkem od
kterého můžeme očekávat jen dobré, a jehož záměrem je „splnit si svůj sen – pomoci položit základ
pro občanskou společnost v Kyrgyzstánu“.
Vzhledem k atypickému charakteru, který – na druhé straně – nedostává zcela dnešní honbě za
tzv. objektivitou, metodičností a exaktností, navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou.
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Jedna z kapitol začíná větou: „ V této části jsem se snažila nějak shrnout to, s čím a v jakém stavu duše jsem do
Česka přijela a jakou zkušenost jsem tady získala.“

