
Pavel Houser: Než přijde vakovlk

Autor Pavel Houser (1972) se věnuje jednak psaní beletrie, nemalý okruh jeho publikací se však zaměřen na nejrůznější otázky současné vědy. Nejnovější kniha nazvaná Než přijde vakovlk s podtitulem Dialogy o současné vědě přináší čtrnáct rozhovorů z různých oblastí přírodních věd – od kosmologie, geologie, paleontologie, matematiky, až po medicínu, sémantiku a kvantovou fyziku. 
Zasvěcené rozhovory jsou doplněny boxy, které obsahují jednak stručné, doplňující a vysvětlující informace ke zmiňovaným termínům, konceptům či autorům, jednak slovníková hesla nejméně známých pojmů, které se staly běžnou součástí žargonu příslušné vědní disciplíny. Reflexe se někdy dostanou i hodně daleko od hranic „standardní“ vědy, viz například diskusi o rozšířené štorchovské podobě lovců mamutů či fakt, jak tito mamuti chutnali – na což se autor ptá s odkazem na Macha a Šebestovou. 
Mezi zúčastněnými osobnostmi jsou také ti, kteří dlouhodobě působí v zahraničí, je proto škoda, že kniha neobsahuje jejich větší medailony, stručné údaje v úvodních poznámkách, které předcházejí každý rozhovor je rozhodně nemohou nahradit. Velmi dobrým doplňkem je lehce komentovaná bibliografie uspořádaná podle jednotlivých rozhovorů. Až na výjimky uvádí hlavně knihy z období posledních patnácti let. 
Rozhovory působí velmi přirozeně (autor má v biografické poznámce na záložce knihy uvedeno, že kromě vědy a literatury patří mezi jeho hlavní zájmy ještě černé pivo...) a vzhledem k složitým tématům a bez žurnalistického zjednodušení vysloveně čtivě. 
Zjednodušeně lze říci, že prvních šest rozhovorů je zaměřeno na minulost, zatímco zbylé – až na jednu výjimku – spíše předjímají budoucnost, s tu větším, tu menším zakotvením v přítomnosti. Pohybujeme se přitom v geologických dobách, kde se pracuje s rozsáhlými časovými úseky, jakož i ve světě současných i budoucích počítačů; jedno z metatémat, které prochází několika rozhovory je ostatně umělá inteligence. Poslední rozhovor – označený jako epilog – je pak spíše futuristickou vizí, s využitím sci fi, nicméně knihu velmi vhodně uzavírá. Z význačných vědních oborů chybí astronomie, rozhovory o ní chystá totiž autor pro samostatnou publikaci. 
Z interview se čtenář podle svého zaměření dozví řadu informací a zajímavostí. Například, kdo je onen vakovlk z titulu knihy: Jde o tasmánskou šelmu, která podle všeho vyhynula někdy ve třicátých letech minulého století a v současné době existuje projekt, jenž má za cíl její oživení prostřednictvím dochované DNA. Přemýšlivější čtenář může zase nahlédnout do světů a způsobů myšlení některých méně známých vědních oborů či oblastí. 
Tón, který autor zvolil, vyznívá v několika rozhovorech lehce scientistně, ale téměř všechny mají věcnou a přátelskou atmosféru. Dva se ovšem svým laděním z takto pojatého kontextu vymykají: s biologem Jaroslavem Petrem o biotechnologiích, kde z úst autora jednoznačně zaznívá identifikace a místy až evangelizační nadšení, a s biologem Antonem Markošem, v němž naopak prosvítá jasná názorová oponentura. 
Celkově je znát, že autor je zvyklý se ve vědeckém prostředí pohybovat, v letech 2001–2005 byl redaktorem populárně naučného serveru Science World. Mezi dotazovanými je několik obecně známějších osobností, např. geolog a filosof Václav Cílek či biolog Jan Zrzavý, ale většina zpovídaných není mimo svůj obor širší veřejnosti známa, což – vzhledem k tomu, že jde zjevně o fundované a současně i v jistém smyslu neortodoxní odborníky – dává knize dimenzi popularizace vědy v tom pravém nepejorativním smyslu.
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