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1 Ú V O D 
 
 SMĚR
 Ve své praxi mě zajímá pracovat na projektech, u kterých je jejich vizuální 
stránka jen jednou z částí mé práce. Proces designování pro mě znamená 
i research, pozorování, kategorizaci a editování materiálu. 
K vytvoření svého závěrečného projektu jsem se proto postavila jako grafický 
designér, výzkumník a editor.

 STRUČNÁ ANOTACE
 Tématem mé práce jsou zoologické zahrady a zkoumání jejich podstaty 
v kontextu dnešní společnosti. Hlavní otázkou celého projektu je: Potřebujeme zoo?

Skrze rešerše o historii vystavování zvířat a současném stavu zoologických 
zahrad ve světě jsem se postupem času dopracovala k výsledku: webové 
platformě, která: 

a)  shromažďuje materiály (odborné texty, eseje, vizuální obsah) o současnosti  
 zoo a vztahu a konfliktu mezi zvířecím a lidským světem, 
b)  propojuje lidi různých profesí, kteří se touto tematikou zabývají, 
c)  pokládá otázky odborníkům i laikům o významu zoologických zahrad   
 v dnešní době a budoucnosti. “K čemu jsou v roce 2018 zoo? Není    
 na čase je zrušit? Můžeme všechny zoo na světě přeměnit v přírodní   
 rezervace / azyly?” 

TEXTOVÁ ČÁST
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2 O B S A H

 INSPIRACE
 Od začátku jsem chtěla zkoumat konflikt mezi lidským a zvířecím pohledem. 
Fascinuje mě samotný fakt, že lidé navrhují “přirozené” podmínky pro zvířata 
v zajetí. Potřebují zvířata design? 

Esenciálními podněty, kvůli kterým jsem se začala těmito tématy zabývat byl 
text od Johna Bergera Proč se díváme na zvířata? (1977), funkcionalistický 
pavilon tučňáků v Londýnské zoo od architekta Bertholda Lubetkina (1933) a text 
k výstavě Martina Kohouta Jokes Machines Make about Humans: 1st Infusion 
(2016). Inspirovala jsem se také architektonickou kanceláří OMA / AMO a jejich 
analytickým, komplexním a někdy až maximalistickým přístupem k rešerši. Pro 
odstartování práce na ZOO INDEXU pro mě byla důležitá schůzka s architektem 
Martinem Hejlem, který právě pro kancelář OMA několik let pracoval a který byl 
ochotný vysvětlit mi některé jejich postupy.

 PROCES — REŠERŠE
 V Tokijské zoo Ueno učí paviány tomu, aby se formovali do tvarů japonských 
znaků. Ve dvanácté epizodě druhé série pořadu Friends se Ross Geller pokouší 
ukrást ze zoo opici Marcela. Historicky první video na Youtube se jmenuje Me at 
the zoo, nahrál ho tam uživatele jawed (jeden ze zakladatelů Youtube) roku 2005.

ZOO INDEX je založený na zkoumání kontextu, původu a odkazu zoologických 
zahrad. Rešerši jsem začala shromažďováním informací z historie zoo. Od 
počátku chovu zvířat za účelem zábavy, přes období, kdy se v zoologických 
zahradách vystavovaly africké kmeny, po současnou situaci plnou inovací ve 
stavění pavilonů. Pokračovala jsem sháněním dat o momentální situaci zoo 
po celém světě – v jaké části světa je nejvíce zoo, v jakém roce se jich nejvíc 
postavilo, jaká je frekvence jejich výstavby, jaké trendy se u zoologických zahrad 
objevují. Snažila jsem se také hledat různé texty, obhajující protichůdné názory 
na zoo. Články jako například „Is it time to break with colonial legacy of zoos?“[1], 
v porovnání s „Why the World Needs Zoos?“[2]. 

[1] The Conversation, 6/6/2016, autor Jason Michael Lukasik

[2] The Guardian, 8/3/2017, autor Dave Hone
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Od začátku jsem chtěla k projektu přistupovat spíš jako nestranný pozorovatel 
a neprezentovat skrz ZOO INDEX jednoznačný názor, zda mají zoo v dnešní 
společnosti místo nebo ne. I když se mě samotné princip zoo příčí, bylo pro mě 
výzvou nenechat se svou subjektivitou příliš ovlivnit a spíš si rozšířit o tematice 
povědomí. Našla jsem odborníky, kteří se touto problematikou zabývají v daleko 
širším záběru a jsou schopni přijít s důležitými argumenty. To mě navedlo 
k myšlence, shromáždit jejich názory na jedno místo. Jednoduchou formou je 
prezentovat, samotné odborníky tím tak zkusit propojit a zároveň s jejich názory 
konfrontovat veřejnost. 

Velká část rešerše je založena na metodě pozorování, a to hlavně: 
a) situací při vlastních návštěvách zoologických zahrad,
b) vzorců chování a interakce lidí a zvířat,
c) vizuality fotografií ze zoo nalezených na internetu.

Tento druh zkoumání hraničící se stalkingem je klíčovým aspektem práce na ZOO 
INDEXU. Později přirozeně přerostlo v třídění sesbíraného materiálu do různých 
kategorií. Úvaha nad tím, jak propojit tyto roztříděné vizuální materiály s textovou 
částí vyústila v založení platformy ZOO INDEX.
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3 F O R M A  

 Více než s tištěným produktem (např. knížkou nebo magazínem) mělo 
v tu chvíli smysl pracovat s médiem webu. Vzhledem k tomu, že cílem bylo 
vytvořit platformu, která se bude dál rozšiřovat a zároveň bude i archivem všech 
materiálů, bylo to nejlogičtější řešení. Web je momentálně ve fázi kódování. 

 STRUKTURA WEBU — WWW.ZOOINDEX.NET
 Celý web začíná krátkým intrem, které se skládá ze tří otázek. 

Do we need zoos? 
What does a perfect coexistence with animals look like? 
Why have we decided to give a balloon to an elephant? 

Tyto otázky vedou uživatele k dalšímu scrollování na webu a zároveň 
v jednoduchosti shrnuní celý fokus projektu.

ZOO INDEX je v angličtině především kvůli možnosti jednoduššího rozšíření mezi 
co nejširší publikum.

 IMG
 Po úvodu je web rozdělen na dvě části: Abecedu zoo & texty.  
Abeceda zoo je vizuálně reprezentovaný seznam klíčových aspektů zoo. Jde buď 
o činnosti, momenty, nebo klasické zoo reálie. Každé písmeno znamená jeden 
aspekt, po jeho rozkliku se pak rozbalí seznam desítek ozdrojovaných obrázků. 
Snažila jsem se dohledat detaily ke každé fotce: místo, rok a ideálně i jejího 
autora. Některé z kategorií jsou velmi konkrétní (jako např. Elephants & balloons, 
Bars), některé víc abstraktní až poetické (Melancholy, Contact). Vybrala jsem si 
tento způsob kategorizace protože je dostatečně srozumitelný, ale také kvůli lehké 
bizarnosti, kterou v sobě má. Jak jsem napsala výše, mým cílem není zoo apriori 
kritizovat, ale spíš zpochybňovat, klást otázky a pozorovat. Proklikáváním někdy 
až absurdních kategorií střídajících se s těmi celkem běžnými by mělo diváka 
zlehka popichovat, klást mu otázku, “Je tady všechno v pořádku”? 
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 TXT
 Textová část obsahuje momentálně 5 článků. Jsou to:

1 Rozhovor s holandským landscape a zoo architektem Thijs de Zeeuwem
s autorem rozhovoru jsem se osobně setkala, rozhovor zatím není nikde 
publikovaný
autor rozhovoru Angelo Renna je italský architekt momentálně pracující 
v Amsterdamu na projektu “Monkey factor”[3], jehož cílem je pomocí rešerše 
definovat nové architektonické přístupy k propojování měst a zvířat, vyvíjí 
princip “decentralizované” zoo

2 text Zoos architekta a kurátora Filipa Mayera
publikováno v Paper Magazine, Issue #40
Filip Mayer se ve své eseji zabývá problematikou objektivizování zvířat přes 
bariéry v zoo.

3 esej Why We Look at Animals? z knížky About Looking, od teoretika
 Johna Bergera

publikováno: nakl. Bloomsbury Publishing PLC; UK, 2009
John Berger v eseji zkoumá vztah člověka k zvířeti v historických 
souvislostech, kritizuje vymizení zvířat ze sociálního života a jejich 
marginalizaci v zoologických zahradách

4 The Zoo as a Mirror for Society od architekta a designéra Barta de Hartoga
 dostupné na http://bartdehartog.tumblr.com/

Bart de Hartog ve své eseji z filosofického a etického hlediska podrobně 
zkoumá možnosti současné zoo a problematiku lidského vztahu ke zvířeti 
v dnešní době

5 Zoo in the Age of Anthropocene od antropologa a sociologa Kári Driscolla
zatím jen úvod rozpracovaného projektu, který bude kontextualizovat 
zoo v dnešním světě a rozvíjet myšlenky o tom, jak by měla vypadat zoo 
budoucnosti

[3] www.instagram.com/monkey_factor + www.angelorenna.com
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 PRINT
 Jak jsem psala výše, velká část mé práce na tomto projektu byla založena 
na vizuálním zkoumání a pozorování. Kvůli materiálu, který se nevešel na web, 
jsem se rozhodla vytvořit doplňující publikaci. Chápu jí jako základní flow, zákulisí 
a moodboard samotného projektu. 
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4 ZÁVĚR
 
 Způsob práce, který jsem si pro bakalářskou práci zvolila, byl pro mě 
v zásadě nový. Sama jsem si na začátku nenastavila, co by mělo být výstupem. 
Stejně tak jsem před sebou neměla zadavatele, který by mi jasně řekl, co ode 
mě potřebuje. V tom byla práce náročná. Během procesu jsem pochopila, že je 
potřeba ze začátku prostě jen trpělivě pracovat, hledat, zkoumat a zbytečně se 
necenzurovat a nekritizovat. Podoba výstupu i samotné téma vyplynulo z rešerší 
až po pár měsících.

Závěrečnou práci prezentuji ve fázi procesu, mou ambicí je na tomto projektu 
pokračovat i po dokončení studia na FAVU. Oslovovat další odborníky (hlavně 
z oborů zoologie či etologie), v ideálním případě vytvořit a rozšiřovat komunitu, 
která bude mít o projekt zájem. Jsem také stále v kontaktu s dvěma lidmi 
z uvedeného seznamu v kapitole „TXT“ (Angelo Renna a Kári Driscoll), s oběma 
momentálně probíráme možnosti budoucí spolupráce.
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RESEARCH (historie & současnost, terminologie, geografie)

26 27

ZOO BOOM IN THE 60’s
(a number of newly built zoos)

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

USA EUROPE

1 ukázky z rešerše
OBRAZOVÁ ČÁST
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52 53

ZOO LOGOS AS EYES INVERTED ANIMALS IN LOGOS

50 51

Surabaya Zoo, Indonesia, “cruelest” zoo in the world 

OLD SCHOOL

Philladelphia, Zoo360 Big Cat Crossing, 2016

PROGRESSIVE

1 ukázky z rešerše
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Do we need zoos?

Why have we decided 
to give a balloon to an 

elephant?

What does the 
perfect coexistence 

with animals look like?

2 web: intro
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A for   Act
B for   Bars
C for  Contact
D for  Detachment
E for   Elephants & 

ZOO INDEX I N F OT E X T

B for  Bars
C for  Contact
D for  Detachment
E  for  Elephants 
        & Balloons
F  for  Feelings
G for  Gates
H for  Human cages

ZOO INDEX I N F OT E X T

2 web: abeceda zoo
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I   for   Incidents
J  for   Jokes & Posing
L  for   Landscape
M for   Melancholy
N for   Natural habitat
P  for   Politics
Q for   Quantity
R for   Riding

ZOO INDEX I N F OT E X T

S  for   Simulation
T  for   Transport
U for   Unreal
V  for   VIA
W for   Watching
X  for   X
Z  for   Zoochosis

ZOO INDEX I N F OT E X T

2 web: abeceda zoo
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2 web: abeceda zoo po rozkliku jednotlivých písmen

ZOO INDEX I N F OT E X T

B for  Bars

C for  Contact
ZOO INDEX I N F O

B for   Bars
C for  Contact

D for  Detachment

T E X T
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The zoo has always been the paradigmatic site for 
human-animal encounters in modernity. Authors, 
artists, and filmmakers have long been drawn 
to this space as a source of inspiration and as a 
means for reflecting on social, political, and global 
issues. In the past two decades, public awareness 
of the negative human impact on the planet, 
notably climate change and mass extinctions, 
has been growing. Scientists argue we have 
entered a new era in the history of the planet: the 
“Anthropocene”. During the same period, the zoo 
has become a focal point for a new wave of literary 
and cinematic representations which reflect the 
fears and uncertainties about the future, but also 
seek to imagine alternative scenarios. This project 
takes these representations as a lens through 
which to explore how the relationship between 
humans and the natural world is changing in the 
age of the Anthropocene.

I N F O

►Kári Driscoll: 
Zoos in the Age of 
Anthropocene

Thijs van Zuid: 
Learning from 
Zoos
Interview

Bart de Hartog:
The Zoo as a 
Mirror for Society

ZOO INDEXT E X T

2 web: textová část

Learning from zoos 
— an interview with Thijs de Zeeuw
Angelo Renna

Thijs is a landscape architect based in 
Amsterdam. He has designed many projects of 
enclosures for animals in zoos. In particular for 
Artis, the oldest zoo in the Netherlands and one of 
the oldest zoos of mainland Europe.
I have met Thijs in his studio to talk together about 
his ideas and knowledge about animals. 

AR Can you introduce me to your work? 
You speak about nature-optimism, it would 
be great to hear more about it. 

TZ Well I am a landscape architect. In 
that sense I think I am more prone to work with 
animals because landscape architects tend to 

I N F O

Kári Driscoll: 
Zoos in the Age of 
Anthropocene

►Thijs van Zuid: 
Learning from Zoos
Interview

Bart de Hartog:
The Zoo as a Mirror 
for Society

ZOO INDEXT E X T
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3 náhled tiskoviny
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3 náhled tiskoviny
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3 náhled tiskoviny


