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Předložená bakalářská práce si klade za cíl "popsání a nastínění fenoménu on-line přenosů jako 

modernizace předávání informací a zodpovězení hlavní výzkumné otázky zda existují shodné znaky 

mezi behaviorálními závislostmi a zájmem až posedlostí příznivců tohoto druhu zábavy." (5) 

Tvrzení "v současné době jen malé procento lidské populace chápe důležitost záchrany druhové 

rozmanitosti..." (7) by bylo vhodné opatřit zdrojem. Odkaz na zdroj je až na konci druhého odstavce a 

není jasné, k jakým informacím se váže. Navíc se jedná o knihu esejů britského spisovatele, tedy ne 

zcela odborný zdroj. 

Za celkově problematický považuji následující odstavec: "Různé formy zoologických zahrad se 

objevovaly v různých společnostech a kulturách, měly různé podoby a vznikaly za různými účely 

[tučné písmo dodáno oponentkou]. Evoluce zoologických zahrad zahrnuje sbírání, kolonizování, 

zemědělské experimentování, vzdělání a vystavování. Díky tomu se zoo nejčastěji nacházejí v izolaci a 

mimo města společně s jinými institucemi jako jsou botanické zahrady, kina, obchody a podobně." (7) 

Není mi jasné, jak z různorodosti přístupů autorka vyvozuje typickou polohu zoologických zahrad a 

zda je toto tvrzení vůbec pravdivé (zdroj chybí). Navíc, kina a obchody se na periferii přesunuly 

relativně nedávno. 

Autorka používá přímé citace, ale často u nich neodkazuje na konkrétní  stránky používaných zdrojů, 

což velmi znesnadňuje možnost dohledání informací (konkrétně jde o poznámky 5, 7, 8, 26, 44, 45, 

61, 62, 63, 65, 75, 89). U některých poznámek přitom stránka uvedená je (např. 76, 77 a 78). 

Některé řazení textu se mi zdá poněkud chaotické a zasloužilo by trochu "učesat". Např.  v kapitole 2. 

Obecný kontext tradičních zoo autorka začíná jeden z odstavců faktografickou informací o historii zoo 

a hned poněkud nelogicky a bez vysvětlení přechází ke kritice: "První zoo dnešního typu vznikla v roce 

1752 v rakouském Schönbrunnu. John Berger tvrdil, že zvířata jsou vylučována z většinového 

společenství, jsou-li vystavena a pozorována, jako by nebyla víc než jen podívanou. A nikde jinde není 

marginalizace zvířat patrnější než v zoo." (9) 

Také kapitola 6 má celkem nelogické řazení podkapitol. Po úvodním představení nejprve informuje o 

výtěžcích a o oceněních pořadu, poté se teprve dostává k popisu samotných pavilonů, následuje 

hlasování o vítězi reality show, poté následuje podkapitola informující o ohlasu, další je věnovaná 

ukončení, poté je zařazena podkapitola "Podobnost lidem", následuje kratičká podkapitola "Online 

přenos u slonů" a "Večerníček".  Autorka přeskakuje od tématu k tématu bez uceleného konceptu, 

který by čtivosti a srozumitelnosti textu samozřejmě prospěl. 

V odstavci na straně 13 je už z anglického slovosledu poznat, že jde o doslovný překlad (nikoliv o 

parafrázi), který však není ocitován: "Původně, jako soukromé zahrady..." (13)! Odkaz na zdroj je na 

konci tohoto odstavce, ale bez uvedení stránek. Celý odstavec je doslovně přeložen a neocitován 

přímou řečí.   



Na str. 39, kde se posuzuje extrémnost či rozumnost jednotlivých názorů na zoo v diskuzích, není 

zcela jasné, zda se jedná o názor autorky nebo o názor pana Tymra, na kterého je odkázáno na konci 

odstavce. Pakliže jde o druhou možnost, bylo by vhodnější tvrzení představit stylem "Jak v rozhovoru 

uvádí pan Tymr..." 

V kapitole 6 autorka dává nadstandardní prostor citacím z internetových diskuzí. Namísto výběru 

typických názorů a jejich krátkého okomentování cituje celé dlouhé pasáže a ne úplně relevantní 

reakce diskutujících navzájem (jde zejména o str. 42 - 46) nebo podrobné a rozsáhlé příspěvky na 

blogu jedné z fanynek (53 - 55). Autorka by také měla sjednotit, jak bude na tyto internetové 

komentáře odkazovat. U některých citací je správně uvedené datum a informace, pod kterým 

příspěvkem na Facebooku se komentáře objevily. U jiných však odkazy na zdroje chybí  (43 - 44 a 49 - 

51).  

V práci je dost obtížné odlišovat názor autorky od ostatních zdrojů a často zcela chybí interpretace 

nebo alespoň shrnutí, např. v kapitole 6.6., která je ukončena citací webu jedné z fanynek goril.  

Pro budoucí písemné práce bych autorku upozornila na několik typografických pravidel: Mezi textem 

a indexy odkazujícími k poznámkám pod čarou by neměla být mezera. Na str. 10 je přímá citace na 16 

řádků, která by kvůli rozsahu měla být oddělena od ostatního textu v samostatném odstavci. Na str. 

32 u číselných údajů chybí mezera mezi částkou a měnou ("80 000Kč" apod.) 

V závěru autorka poskytuje přehledné shrnutí práce, ale opět by bylo vhodné poskytnout nějakou 

vlastní interpretaci vzniklé situace. Co vyplývá z toho, že pořad vzbudil takové emoce, pro 

budoucnost virtuálních zoo? Jde o slepou uličku, dobrý koncept, nebo by autorka navrhla nějaké 

organizační změny? V závěru se dozvíme, že Miroslav Bobek by projekt zopakoval, ale interpretace 

samotné autorky by byla vhodnější.  

Shrnutí 

I přes množství výše nastíněných nedostatků se domnívám, že autorka splnila vytyčený cíl, a proto 

práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.  
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