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 tu 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 (unikátní dlouhodobá videoprezentace života goril
v moderním pavilonu 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 Zoo Praha 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 (hodně přes 1 milion návštěvníků ročně) a se zvyšující se mírou ekonomické
soběstačnosti. V éře Bobkova ředitelování se podle respektovaného světového cestovatelského
internetového portálu TripAdvisor pražská zoologická zahrada pravidelně umisťuje v první desítce
nejlepších světových zoo.
V r. 2014 – 2016 byl Bobek 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), Zoopisník Miroslava Bobka (2018).

http://www.cestovatelskestredy.cz/osobnosti/miroslav-bobek-0
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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 Pátek LN,
čemuž odpovídá jak značný rozsah interview, tak fotografie na titulní straně.
Promyšlená práce na konečné podobě interview začíná už volbou titulku. Autorka si z promluv
Miroslava Bobka vybrala připomínku biblické Noemovy archy jako motiv, který svou všeobecnou
sdělností dobře posloužil jako výstižná metaforická zkratka pro celou problematiku zoologických
zahrad.
V prvním, úvodním odstavci najdeme novinářčiny subjektivní dojmy ze setkání se zpovídaným
ředitelem zoo. Čtenáři se tak snáze vžijí do atmosféry, v níž rozhovor probíhal; autorka se k nim
výslovně obrací (To se tak někdy stane, že čekáte mírumilovný rozhovor…). Navíc je zde zpovídaná
osobnost mikroportrétována ve svém běžném, civilním, lidském projevu.
Kladené 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 specializovaná zoologická problematika.
Novinářka se nápadně dlouho zastavila u tématu pandy velké z čínské zoologické zahrady.
Připojila se k českému mediálnímu mainstreamu, který podprahově líčí Čínu a její vůdčí politiky
jako arogantní, nedůtklivé a záludné činitele mezinárodních vztahů.
Miroslav Bobek se nerozpakuje narušit na několika místech paradigma, v němž se novinářka
pohybuje (Víte, já tyhle termíny nemám rád. (…) Ale já si nemyslím, že by byla zvířata z lidí nějak
moc vystresovaná.). Bobek líčí podstatu své práce s profesionální věcností, vzdálenou od
prázdného patosu a ideologických klišé. Zároveň však svou řeč prošpikovává chytlavými, trochu
provokativními sentencemi, jimiž dokáže vyhmátnout jádro diskutovaného problému (Gorily
tady v zoo jsou v mých očích velvyslanci goril, které žijí v Africe.). Dynamiku a dramatičnost
interview také zvyšuje řečnickými otázkami (Čekala byste, že například zrovna želva má nějaké
emoce?). Bobek nešetří výmluvnými ilustrativními příklady, opakovaně sahá až k alarmujícím
informacím (A pak vám ukážu fotku uřezaných gorilích rukou, které se prodávají a jedí.).
Alena Plavcová ovšem sama využívá příležitosti, aby umožnila Bobkovi vyniknout jako
člověku, který dokáže chytnout příležitost za pačesy a i z krizové situace vytěžit maximum (příhoda
s ibisy). Bobek takovou pomoc ani moc nepotřebuje; v celém rozhovoru si počíná jako člověk, který
(viz jeho předchozí rozhlasové a publicistické působení) to s médii umí. Nechybí mu ani vtip; když
dostane otázku (navazující na známý psychosociologický problém – samozřejmě u lidí) Neutrpěli ti
ptáci nějaké trauma ze svobody?, odpoví No, já nevím. Běžte se jich zeptat.
Další ukázkou publicistického mistrovství je okamžik, kdy odborně nejnahustěnější pasáž (úkoly
zoologických zahrad) Bobek záměrně uvozuje hovorovou formulací Zkusím vám zoologické
zahrady vysvětlit a vzápětí sahá k přehlednému výčtu ve 4 bodech; tím vším setrvale podněcuje
čtenářův zájem.
Redaktorka Plavcová udržuje kultivovaně stylizovanou hovorovost v průběhu celého
interview. Jen na jednom místě jí to trochu ujelo: Bobkova věta [Zvířata] se zabíjejí po tisících má
nechtěně dvojí výklad, a i když každému je jasné, jak je to doopravdy myšleno, v přepise měla
redaktorka použít jednoznačné pasivum (jsou zabíjena) – taková a podobná úprava zvukového
záznamu je pro přepis povolená, a dokonce žádoucí.
Ačkoli hovor plyne ve svižném tempu a dotýká se mnoha témat, novinářka má jeho průběh
pevně v rukou: nezapomene z ředitele zoo dostat také exaktní údaje (počet zaměstnanců,
rozpočet…), a jestliže se začínalo historií, pak je interview logicky vypointováno analýzou
ambiciózního plánu do budoucna na hotel a návštěvnické centrum.
Celý dojem z interview dotvářejí informace i atraktivní citáty v boxech a poněkud rozverné
fotografie (oceňme také, že Miroslav Bobek si pro ně jako své oblíbené zvíře nevybral žádné
populární miláčky návštěvníků, ale naopak málo známé hrabáče kapské).

