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Zpráva vedoucího bakalá řské práce 

 
Tomáš Kerle pat řil k t ěm student ům, kte ří využili stipendia 
indonéské vlády a strávili rok v Indonésii, Tomáš k onkrétn ě na 
Sumatře. Tam se mj. intenzivn ě v ěnoval u nás pom ěrn ě málo 
známému bojovému um ění Pencak Silat (PS). Tomu, p řesn ěji 
antropologickému pohledu na jednu jeho lokální vari antu, 
věnoval svou bakalá řskou práci. Rozhodnutí k tomuto úhlu 
pohledu zd ůraz ňuji hned na za čátku, protože pom ěrn ě málo 
známý, navíc tak exotický fenomén by leckoho zlákal  k prosté 
deskripci. Odvaha k otázkám „Pro č“ je jist ě ocen ěníhodná. 
 
Tomáš vycházel jednak (a p ředevším) ze svého dlouhodobého 
terénního výzkumu (na Sumatru se ješt ě jednou vrátil po 
skon čení stipendia, aby si mohl doplnit n ěkteré poznatky). Tam 
uplat ňoval r ůzné techniky, po čínaje (velmi ☺) zú častn ěným 
pozorováním po více či mén ě řízené rozhovory. Pro rozhovory 
musel zvládnout jednak indonéštinu, jednak minangka bauštinu. 
Znalosti obou jazyk ů dokázal velmi dob ře využít ve 
zprost ředkování emických koncept ů. (V práci oba jazyky 
graficky odlišuje a vysv ětluje jednotlivé pojmy.) Sou časn ě 
také prostudoval všechnu dostupnou literaturu, týka jící se jak 
asijských bojových um ění, tak relevantních antropologických 
koncept ů, a to v n ěkolika západních jazycích. 
 
Na základ ě tohoto materiálu nejprve podává obecnou 
charakteristiku PS a charakteristiku relevantních a spekt ů 
kultury na západní Sumat ře. Poté „zužuje objektiv“ na 
západosumatránský PS, a ješt ě úžeji na školu Malaga Biru. 
Těžišt ěm práce je 5. kapitola, v níž popisuje no ční výcvik 
stylu Taralak a jeho jednotlivé prvky (dobu výcviku , lokalitu, 
oble čení ú častník ů i fyzické prvky výcviku) objas ňuje ve své 
koncepci tohoto stylu jako sakrálního rituálu. Na z ávěr znovu 
shrnuje svou interpretaci této varianty PS. 
 
Tomáš Kerle m ěl p říležitost, která se málokterému bakalá řskému 
studentovi naskytne. Dokázal ji mimo řádně využít a napsat 
důkladnou v ědeckou práci – nejen díky atraktivit ě tématu, ale 
především díky všestranné solidnosti, s níž k psaní 
přistupoval. 
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