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Ve spolupráci nakladatelství argo a Dokořán vycházejí edice Aliter a ZIP. Populárně naučná řada 
aliter je koncipována jako „edice moderních myšlenek“, a to jak výběrem témat, tak jejich zpraco-
váním. Přináší originální pohledy a moderní témata, často u nás zatím nezpracovaná či neznámá, 
která zpřístupňuje čtivou a srozumitelnou formou. Podobně jako aliter přináší ediční řada ZIP 
originální pohledy na současná témata, proniká však hlouběji k jejich podstatě a nabízí podrobnější 
vhled do dané problematiky. Knihy této řady se vyznačují propracovanou a dynamickou grafickou 
úpravou s množstvím ilustrací, fotografií a grafů. obě edice nám v rozhovoru přiblíží redaktoři 
obou nakladatelství, Vít Penkala (argo) a Zdeněk Kárník (Dokořán).

#aLITer a ZIP,aLITer a ZIP,
argo a DoKoŘÁN,argo a DoKoŘÁN,
VÍT PeNKaLaVÍT PeNKaLa
a ZDeNĚK KÁrNÍKa ZDeNĚK KÁrNÍK#

# můžete se čtenářům stručně před-
stavit a popsat, co máte ve svém 
nakladatelství na starosti a jaký je váš 
podíl na edicích aliter a ZIP?

Vít Penkala: V Argu jsem asi patnáct 
let, původně jsem se vetřel jako korektor 
a pak už si mě nechali. Vystudoval jsem 
bohemistiku, ale maturoval jsem na 
matematickém gymnáziu a strávil pár 
měsíců na matfyzu. Proto mi není úplně 
cizí slovník a svět přírodních věd, takže si 
mě edice Aliter a ZIP našly docela přiro-
zeně. Kromě nich se věnuju i redigování 
překladů beletrie.
Zdeněk Kárník: Absolvoval jsem infor-
matiku na matfyzu, později jsem přičichl 
k makroekonomii a finančním trhům, což 
je občas vidět na výběru titulů. Dokořán 
jsme založili s kolegou Markem Pečenkou 
skoro přesně před dvaceti lety, předtím 
jsem s ním a dalšími lidmi skoro deset let 
vydával knihy v Libri. V Dokořán mám na 
starosti překladová práva a výběr a zčásti 
i zpracování překladových titulů, hlavně 
z přírodních věd a ekonomie. Spolupráce 
s Argem probíhá tak, že jedna strana 
vybere a připraví titul, ten pak nabídne 
té druhé, která se pak na něm finančně 
polovinou podílí. My takto připravujeme 
něco přes půlku knih v obou řadách.

# Pane Penkalo, představte nám pro-
sím blíže edici aliter a co v ní v poslední 
době vyšlo …

VP: Řada Aliter se podobně jako ZIP 
zaplňuje populárně naučnými texty 
z různých oblastí, zejména fyziky a ma-
tematiky, v menší míře biologie, ekono-
mie a dalších společenských věd. Oproti 
ZIPu nabízí Aliter texty přístupnější, 
které nejdou – už kvůli rozsahu textu 
– do takové hloubky. Samozřejmě se 
v obou edicích najdou výjimky z tohoto 
pravidla, v Aliteru třeba Hawkingova 
a Penroseova Povaha prostoru a času, 
určená poučeným čtenářům. Knihy 
z Aliteru vydané v poslední době pěkně 
dokládají široký tematický rozptyl řady 
– poslední kniha Stephena Hawkin-
ga Stručné odpovědi na velké otázky, 
která se od rekapitulace Hawkingových 
objevů dostává až k úvahám o bu-
doucích vyhlídkách civilizace; Řád času
Carla Rovelliho, zkoumající tuto zásad-
ní a záhadnou fyzikální veličinu; Co je 
život? Andyho Prosse, která se věnuje 
chemickým a biologických aspektům 
toho, co znamená „život“; nebo Hudba 
v číslech, čísla v hudbě Eliho Maora, kte-
rá se věnuje souvislostem mezi hudbou 
a matematikou. 

# a pana Kárníka prosím o totéž u edice 
ZIP…

ZK: Za poslední zhruba rok, který byl 
ovšem dost těžký a méně plodný, v edici 
vyšly například tyto tituly: Niall Fer-
guson: Věž a náměstí – politologie na 

historickém půdorysu, o konfliktu dvou 
typů společenských sítí; Edward Frenkel: 
Láska a matematika – dost pokročilá 
moderní matematika říznutá vzpo-
mínkami na pozdní Sovětský svaz; Max 
Tegmark: Život 3.0 – o dopadech a rizi-
cích prudkého rozvoje umělé inteligence; 
Clifford Pickover: Kniha o vědě – bohatě 
ilustrovaný přehled 250 nejpřínosněj-
ších vědeckých objevů od nepaměti po 
současnost; Nick Lane: Kyslík – biologie 
z paleontologického hlediska; Jaroslav 
Petr: Desatero smyslů – o technikách 
vnímání okolí u nejrůznějších živočichů. 
Je snad vidět, že tematicky je řada vel-
mi pestrá. Dříve v ní byly o něco promi-
nentnější matematika s fyzikou, což se 
možná vrátí.

# Na které tituly jste v obou edicích 
pyšní a které měly největší ohlas?

VP: Velký ohlas mívají obvykle kni-
hy Stephena Hawkinga i další texty 
o kosmologii a kvantové fyzice, kterých 
v Aliteru vyšla celá řada: čtenáře zjevně 
přitahují výklady o tom, jak daleko se 
vědě podařilo dospět ve výkladu světa 
a jak naráží na hranice, které se jí při 
současném stavu poznání nedaří pře-
kročit. 
ZK: Pozoruhodná je obliba jedné z na-
šich prvních knih, což byl Jazyk mate-
matiky od Keitha Devlina. Za posledních 
skoro dvacet let ji dotiskujeme pořád 
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VÁCLaV CÍLeK, VIKTor maČUra a kol.
Stromy mě znají jménem
Kniha o přírodních a léčivých zahradách

Přírodní zahrada využívá hlavně místní rostliny a vytváří prostředí, které svědčí lidem i přírodě. 
Kniha popisuje příběhy sedmi domácích přírodních zahrad a zaměřuje i na praktické stránky 
– jak zahradu vytvořit a jak z ní udělat domov i pro motýly a ptáky. Zvláštní kapitola je věno-
vaná zahradám pro mateřské školy a otázce, proč děti potřebují bláto. Přírodní zahrady jsou 
současně východiskem pro terapeutické zahrady, které prokazatelně snižují například spotřebu 
léků a hojí tělo i duši. Kniha proto pokračuje zásadami tvorby léčivých zahrad, jejich psychologií 
a filozofií. V roli zahrady jako prostředí mezi člověkem a divočinou se totiž ocitá téměř celý svět.
Vychází v květnu 2021

dokola a mě to těší, protože jsem jí vě-
noval hodně práce. Za nejmonumentál-
nější ze všech našich knih ovšem pova-
žuji téměř devítisetstránkové dílo Gödel, 
Escher, Bach od Douglase Hofstadtera, 
ve kterém se neuvěřitelně složitě pro-
plétá výtvarné umění, hudba a moderní 
matematika, navíc i genetika a mnoho 
dalšího, to vše na pozadí autorefe-
rence. Originál jsem dostal jako dárek 
někdy kolem roku 1984 a přes dvacet 
let jsem kolem ní žádostivě přešlapoval 
jako kolem Everestu a doteď nemůžu 
uvěřit, že se ji podařilo převést do 
češtiny… Z našich nejnovějších knih je 
zvláště mimořádné Chování od Roberta 
Sapolského. Je to téměř osmisetstrán-
ková kniha, ale vzhledem k šíři tématu 
je pozoruhodně stručná.  Vysvětluje totiž 
podstatu a motivy lidského chování 
na mnoha úrovních: od molekulárních 
reakcí v řádu milisekund až po miliony 
let evoluce, a stranou nenechává ani 
společenské a kulturní faktory. Ani ne po 
roce jsme i v těchto časech dotiskovali.

# a naopak, jsou nějaké tituly, které 
třeba neprávem zapadly a mrzí vás to?

VP: Na to nedokážu odpovědět. Mrzí 
mě to, že jsem se sám nedostal ke 
spoustě lákavých textů, které v Aliteru 
vyšly – třeba Jak funguje hudba Johna 
Powella, Sexuální poradna dr. Tatiany 
pro všechna živá stvoření Olivie Jud-
sonové (o namlouvání a páření rozlič-
ných živočichů) anebo k matematickým 
hádankám Iana Stewarta. 
ZK: Bylo jich samozřejmě víc, ale 
z poslední doby bych jmenoval dva, 
možná protože jsou z mého oboru 
a docela jsem jim věřil. První je Komu 
patří budoucnost? od Jarona Laniera, 
který se s velkým nasazením zabývá 
asi největším problémem současnosti, 

který si – aspoň podle stavu diskur-
zu – zřejmě jen málokdo uvědomuje. 
On tomu hlavnímu riziku říká „sirénové 
servery“ a jde o všechny ty informační 
služby, bez nichž se většina lidí dnes 
neobejde – Facebook, Instagram, Twi-
tter, Netflix, komplex Applu atd. – těch 
velkých jsou desítky a středních stovky. 
Dost přesvědčivě dokládá, že nejde jen 
o naše soukromí, o které jsme již přišli, 
ale že narušené už je i holé živobytí 
stále širších vrstev společnosti a ná-
sledkem toho i její soudržnost. Druhou 
neprávem zanedbávanou knihou je 
Jak porozumět digitálnímu světu od 
Briana Kernighana. Ta velmi kultivovaně, 
a přitom srozumitelně vlastně vysvětluje 
základy Lanierových vizí: v první části 
se zábavně a bezpracně dozvíme, jak 
funguje hardware i software, a poté 
přejde k fungování a rizikům současných 
sítí a IT, a to od technických základů až 
po jejich komerční podobu. Mnoho z těch 
věcí důvěrně znám a jen jsem obdivoval, 
jak autor dovede přesně nadávkovat 
míru podrobnosti – ještě je to správně 
a přesně, ale vůbec vás nemoří technic-
kými detaily. V téhle knize dal dohro-
mady svoje znalosti a pedagogickou 
zkušenost – podle mě geniálně.

# Co si vy sami rádi přečtěte z populár-
ně naučné literatury?

VP: Jak jsem zmínil, jsem původ-
ně bohemista, a tak tíhnu spíš ke 
čtení o literatuře, které v Argu také 
vydáváme: v edici Specula. Takže když 
čtu knihy určené pro Aliter či ZIP, je to 
pro mě pokaždé rozšíření obzorů. Vy-
píchnul bych Kvantový moment autorů 
Roberta Crease a Alfreda Goldhabera, 
který vykládá vývoj kvantové fyziky v šir-
ších společenských a kulturních souvis-
lostech. Vždycky mě baví, když je patrné, 

že autor svůj obor miluje a snaží se tu 
zálibu předat i čtenářům – to byl třeba 
případ knihy Z lásky k fyzice Waltera 
Lewina, knížek Leonarda Mlodinowa 
nebo obou titulů Jamese Kakaliose, 
které vyšly v ZIPu.
ZK: Přiznám se, že jak musím ročně pře-
číst nebo aspoň prolistovat desítky po-
pulárně naučných knih, ve volných chví-
lích si radši přečtu něco lehčího. Z česky 
vydávaných se tak nanejvýš podívám, 
co vydává konkurence: většinou to, co 
jsem o rok dříve zavrhl nebo nestihl.

# a na co se mohou čtenáři v řadách 
aliter a ZIP těšit v blízké době, na co 
byste upozornili?

VP: V Aliteru v nejbližší době vyjde 
Kvantechismus Andrzeje Dragana, 
polského fyzika, fotografa a hudebníka. 
Má trochu formu vědecké autobiografie, 
jakou známe třeba ze slavné Feynma-
novy knížky To snad nemyslíte vážně!, 
ale především je to čtivý přehled toho, 
kam dospěla moderní fyzika, zejména 
v kvantové oblasti, a kde už prozatím 
„nemůže dál“.
ZK: Chystáme toho víc, ale zde je několik 
nejbližších (přesné tituly ani zařazení do 
edic nejsou definitivní):
Stuart Russell: Jako člověk. Umělá inte-
ligence a problém ovládání, Christopher 
Wylie: Mindf*ck. Cambridge Analytica
a plán na zničení světa, Clifford Pic-
kover: Kniha o medicíně. Od šamanů 
k robotickým operacím. 250 milníků 
v historii medicíny, Bjørn Lomborg: 
Falešný poplach. Jak nás panika kolem 
klimatické změny stojí biliony, škodí chu-
dým a planetě stejně nepomůže, Matt 
Ridley: Jak fungují inovace.

# milan Valden
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