Miroslav Bobek (* 10. 2. 1967 Mladá Boleslav)
Český přírodovědec, ředitel Zoologické zahrady Praha a publicista.
Miroslav Bobek vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1993 – 2009 pracoval jako redaktor
v Českém rozhlase, od r. 1998 ve vedoucích pozicích: věnoval se
především popularizaci vědy, z jeho projektů se všeobecného, i
mezinárodního uznání dočkaly Africká odysea (monitoring čápů černých
migrujících mezi Českou republikou a Afrikou) a Odhalení (mediální
prezentace unikátního pavilonu goril v pražské ZOO).
V r. 2009 Bobek vyhrál konkurs na ředitele Zoologické zahrady Praha
a na místo nastoupil v r. 2010. Navázal na úspěšnou práci svých předchůdců
a posílil pozici pražské ZOO jako špičkové instituce svého druhu
s významnými úspěchy v oboru chovatelství i reintrodukce ohrožených zvířecích druhů,
s moderními expozicemi blízkými autentickému přírodnímu prostředí, s rostoucí návštěvností (přes
1 milion návštěvníků ročně – nejnavštěvovanější instituce v České republice) a se zvyšující se mírou
ekonomické soběstačnosti. Podle respektovaného světového cestovatelského internetového portálu
TripAdvisor se pražská zoologická zahrada pravidelně umisťuje v první desítce světových ZOO.
V r. 2014 se Bobek stal prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad.
Bobek o své práci publikuje v různých médiích fejetony apod., které posléze shrnuje do
knižních souborů.
Ženatý, otec dvou dětí.
Některá díla:
Soubory fejetonů apod. Bobky od Bobka (2012), Žirafa na pondělí (2014), Trojský lev
(2016).
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Ředitel Noemovy archy; Rozhovor s Miroslavem Bobkem, ředitelem ZOO Praha (Alena
Plavcová): poznámky k interpretaci
Interview s Miroslavem Bobkem realizovala jedna z nejzkušenějších novinářek Lidových novin.
Rozhovor je nejatraktivnějším textem v konkrétním vydání víkendového magazínu, čemuž
odpovídá jak značný rozsah, tak fotografie na titulní straně.
Promyšlená tvorba interview začíná už volbou titulku. Připomínka biblické Noemovy archy,
dvojznačná formulace o zvířatech v politice a zmínky o blízkosti goril vůči lidem a o zvířecích
právech se obracejí ke čtenářům pravděpodobně z vyšší střední třídy, kteří jsou v kontaktu
s duchovně založeným prostředím, stojí v lehké opozici vůči běžnému politickému provozu a
upřednostňují třetí generaci lidských práv – práva kulturní a identitární.
Interview začíná subjektivními dojmy novinářky ze setkání se zpovídaným ředitelem ZOO,
aby se čtenáři snáze vžili do atmosféry, v níž rozhovor probíhal; autorka se k nim výslovně obrací
(To se tak někdy stane, že čekáte mírumilovný rozhovor…).
Otázky svědčí o důkladné, velmi profesionální přípravě novinářky, která se v tématu
rozhovoru bezpečně orientuje. Začíná se náměty spojenými s historií a politikou, což patrně osloví
širší publikum než např. specializovaná zoologická problematika. Novinářka se nápadně dlouho
zastavila u tématu pandy velké z čínské zoologické zahrady: vychází tu vstříc českému
publicistickému úzu, kdy čínská realita je předmětem konstantní kritiky, přestože (nebo možná
právě proto), že ekonomické pronikání Číny do České republiky – podobně jako do jiných
evropských států – roste.
Miroslav Bobek se nerozpakuje narušit na několika místech paradigma, v němž se novinářka
pohybuje (Víte, já tyhle termíny nemám rád.). Alena Plavcová ovšem využívá příležitosti, aby
umožnila Bobkovi vyniknout jako člověku, který dokáže chytnout příležitost za pačesy a i
z krizové situace vytěžit maximum (příhoda s ibisy).
V přepise rozhovoru se udržuje hovorový ráz: zůstaly tu bezprostřední otázky (Ony slyší na
zavolání?) i kontaktní věty (Zkusím vám zoologické zahrady vysvětlit.). Bobek nenásilně prezentuje
svoje rozsáhlé mezinárodní zkušenosti, ale na druhé straně vystupuje se sympatickou skromností
(jsou tady zkrátka povolanější). Nešetří výmluvnými ilustrativními příklady, opakovaně sahá až
k alarmujícím informacím (pak vám ukážu fotku uřezaných gorilích rukou, které se prodávají a
jedí). Když hovoří o obecných cílech zoologických zahrad, používá přehledný výčet a spolu
s redaktorkou vypointuje rozhovor analýzou ambiciózního plánu na hotel a velkorysé návštěvnické
centrum.
Nechybějí ani exaktní údaje, z nichž některé najdeme v textu (počet zaměstnanců a rozpočet),
jiné jsou umístěny do boxů (stručná Bobkova biografie, ale vedle ní také chytlavé citáty).
K atraktivnosti interview přispěly i poněkud rozverné fotografie (oceňme také, že jako své oblíbené
zvíře Bobek nevybral žádné populární miláčky návštěvníků, ale naopak málo známé hrabáče
kapské).
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