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ČTENÁřDISTRIBUCENAKLADATELAUTOR

nakladatelstvíObORY

OBORY

NAKLADATELSTVÍ ANIMACE
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ObsahOvÁ MaPa → aUtOR → nakladatel → dIstRIbUCe → ČtenÁŘ nakladatelství

NAKLADATEL

01 VÝBĚR TITULU
PŘEDKALKULACE 

ŠÉFREDAKTOR / PRODUKČNÍ

AUTOR / PRÁVA

PŘEKLAD

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

REDAKCE

KOREKTURA

FOTOGRAFIE / ILUSTRACE aj.

TISK

EXPEDICE

DISTRIBUCE

MARKETING / PROPAGACE KNIHY

 ŠÉFREDAKTOR / PRODUKČNÍ

10 ČTENÁŘ

09 DISTRIBUCE

EXPEDICE

KNIHKUPEC

ONLINE PRODEJ

02 AUTOR
ČESKÝ AUTOR

PŘEKLAD
08 TISKÁRNA

CTP

TISK 

DOKONČUJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ 

EXPEDICE
03 PRÁVA AGENTURY

ČESKÉ 

ZAHRANIČNÍ

NABÍDKA TITULŮ

DOMLOUVÁNÍ PRÁV 07 PRODUKČNÍ / TECHNICKÝ 
REDAKTOR / NĚKDY I GRAFIK

KALKULACE DO TISKÁRNY
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KONTROLA DAT PŘED TISKEM

OBJEDÁVKA 04 REDAKČNÍ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

06 KOREKTURA

05 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KNIHY

NÁVRH

LAYOUT

BAREVNOST

TYPOGRAFIE

PAPÍR

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ

i�ustrace

�otogra�e

a da�ší 

SAZBA

KOREKTURY

KNIHA
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xxxxxx xx

sPOlUPRÁCe gRafICkéhO desIgnéRa s nakladateleM nakladatelství

xx

xx

⿎⿎ spolupráce grafického designéra s nakladatelem bývá ve velké většině 
externí u velkých nakladatelských domů se jistě najdou výjimky,  
kde grafické designéry zaměstnávají na stálo

⿎⿎ edice má nakladatel převážně rozdělené mezi několik stálých 
spolupracujících grafických designérů 

⿎⿎ nabízíme krátké nahlédnutí do malého nakladatelství DharmaGaia: 
Co je pro nakladatele rozhodující, aby dlouhodobě spolupracoval 
s jedním grafikem? 

⿎⿎ majitel nakladatelství DharmaGaia, pan Lumír Kolíbal, nám na tuto 
otázku odpověděl v krátkém povídání o jeho dvacetileté zkušenosti 
s nakladatelskou profesí
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xxxxxx xx

nakladatelstvíROzhOvOR s nakladateleM lUMíReM kOlíbaleM 
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xxxxxx xx

nakladatelstvíhlavní MOtIv na ObÁlCe → MUsí kOResPOndOvat s ObsaheM

Knihy pro rodičeJaponskoNové trendy

⿎⿎ grafik by měl dostat zadání od: výtvarníka / nakladatele / autora / redaktora / produkčního co má obálka 
vyjadřovat, pomůckou bývá anotace o čem kniha pojednává (není možné, aby graf. designér četl všechny 
knihy na, kterých pracuje)

OdlIŠnÁ téMata knIh
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xxxxxx xx

nakladatelstvígRafICký nÁvRh ObÁlkY → ROzhOdUje O PROdejnOstI

⿎⿎ obálka knihu prodává co bude na obálce může 
ovlivnit i autor knihy, rozhodující je jak si s tímto 
úkolem poradí, zda ustojí tlaky na komerční 
zpracování obálek → podrobně o přípravě knih se 
dozvíte v kapitole „O knize”

⿎⿎ posuďte sami, jak v nakladatelství DharmaGaia 
tento nelehký úkol řeší

nÁvRhY ObÁlek a PŘebalŮ

Anatomie ducha
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xxxxxx xxPLNÍ OBÁLKY úLOHU VÝJADřENÍ DĚJE?BAREVNOST / PÍSMO / LAYOUT / FORMÁTROZEBERTE JEDNOTLIVÉ OBÁLKY 

nakladatelstvíedICe → nakladatelství dhaRMagaIa  

VYTVOřTE NÁVRH NA JEDNU Z OBÁLEK

⿎⿎ Afrika / alternativní kultura / antropologie /  
beletrie / buddhismus / cestopisy / Čína /  
dzogčhen / ekologie / etnobotanika / etnologie / 
filozofie / globalizace / hinduismus / historie /  
Indie / Japonsko / jóga / judaismus /  
knihy pro děti / muže / rodiče / ženy /  
Korea / křesťanství / meditace / mystika / 
nová věda / osobnostní rozvoj / psychologie / 
Přední východ / primární texty /  
přírodní medicína / původní Američané /
religionistika / súfismus / systémové myšlení / 
šamanismus / tantra / taoismus / théraváda /  
Tibet / tibetský buddhismus / vadžrajána /  
zdravý životní styl / zen / změna paradigmat

Přečtěte si anotaci (kliknutím na obálku) a popište, zda obálka koresponduje 
s dějem popsaným v anotaci, fotografiie či grafický prvek napoví co by se 
mohlo v příběhu knihy odehrávat

gRafICké zPRaCOvÁní knIhY → dle teMatICkéhO zaMĚŘení

http://www.itutorial.cz/copyright
http://www.dharmagaia.cz/kniha/744-michael-harner-cesta-samana-jak-probudit-svuj-vnitrni-potencial
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http://www.dharmagaia.cz/kniha/765-julie-tallard-johnsonova-bourliva-leta-prechodove-ritualy-a-posvatna-moudrost-pro-dospivajici
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edIČní ŘadY  → nakladatelství dhaRMagaIa nakladatelství
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nakladatelstvígRafICkÁ úPRava → edICe POdle ObsahU

Edice podle společného tématu  / Čína

knIŽní Řada → neMUsí Mít  jednOtnOU úPRavU

⿎⿎ Klasická knižnice Východu / Kontinenty / 
Mangalam / Mosty / Nové trendy / Nová éra /
Prameny buddhismu  /  
Prameny hinduismu / Religio / Světová filosofie /  
Šťastné dítě / Už to vím!

⿎⿎ elektronické knihy
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nakladatelstvísPOlUPRÁCe s gRafIkeM → v MaléM nakladatelství dhaRMagaIa
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hlavní MOtIv na ObÁlCe → MUsí kOResPOndOvat s ObsaheM nakladatelství

⿎⿎ podrobné zpracování knihy viz v kapitole TYP PRODUKTU „KNIHA”

⿎⿎ příprava knihy od autora ke čtenáři

⿎⿎ podrobné workflow celého zpracování knihy

⿎⿎ rozdělení knižní produkce

⿎⿎ rozdílnost zpracování u různě zaměřených oblastí

⿎⿎ básně / komiks / dětská / literatura / romány / učebnice aj.

⿎⿎ výběr papíru / formátu / barevnosti

⿎⿎ technické zadání do tisku

⿎⿎ tiskové technologie a dokončující zpracování

⿎⿎ expedice, distribuce
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nakladatelstvístRUČný PRŮvOdCe PROdUkCí → nakladatelství dhaRMagaIa

Největší projekt 

Dialog o buddhismuAshin Ottama, Thánissaró Bhikkhu, Ivo Fišer, Rob Nairn, 
nejnověji Sujiva), mahájány (Jádro transcendentální 
moudrosti, Šántidéva, Uisang, připravuje se Diamantová 
sútra), čchanu/zenu (Tung-šan, Sosan Tesa, Seung Sahn, 
Dennis Genpo Merzel, Kóšó Učijama) i tibetského 
buddhismu a dzogčhenu (Dalajlama, Geše Rabten, 
Dilgo Khjence Rinpočhe, Namkhai Norbu Rinpočhe, 
Akong Tulku, Tarthang Tulku, Tenzin Wangyal Rinpočhe, 
Yongey Mingyur Rinpočhe ad.). Edice Mosty je  
věnována dialogu buddhismu a západní vědy. Vyšly  
Mosty k porozumění (Dalajlama, Francisco Varela,  
Jeremy Hayward ad.), Spánek, sny a umírání  
a další tituly.

Základy indické hinduistické tradice začala mapovat 
dvojjazyčná edice Prameny hinduismu (vyšly Védské 
hymny, další tituly byly pozastaveny). V rámci edice  
jsme v roce 2004 vydali náš dosud největší projekt 
jednosvazkové vydání třinácti hlavních upanišad  
v překladu Dušana Zbavitele s komentáři.  
Pak tu je několik knížek mimo edice  
(D. Zbavitel: Hinduismus, Krišna a Osm pečetí,  
J. Krishnamurti: Vnitřní revoluce,  připravujeme dvojdílné 
Frauwallnerovy Dějiny indické filozofie).

 

Vznik nakladatelství  
majitel Lumír Kolíbal

Stručný průvodce produkcí
nakladatelství 

DharmaGaia je malé, nezávislé a nekomerčně zaměřené 
nakladatelství, jehož projekt vznikl v roce 1992 v okruhu 
lidí kolem tehdejší Buddhistické společnosti. 

Předchůdcem bylo samizdatové "nakladatelství" L-Books, 
které v letech 1980-90 vydávalo převážně duchovně 
zaměřené knížky a brožury. V současnosti publikujeme 
průměrně 15-20 titulů ročně.  
Majitelem nakladatelství je Lumír Kolíbal. 

www.dharmagaia.cz 

DharmaGaia se již od svého vzniku specializuje  
především na vydávání kvalitních knih o mimoevropských  
duchovních a kulturních tradicích (zvl. orientálních, proto 
DHARMA). Rovněž vydáváme knihy o alternativních  
kulturách, filozofii, psychologii a nové vědě (tedy GAIA).

Páteří edičního plánu je v první řadě buddhistická  
literatura. Jsou to řady Buddhových rozprav z pálijského  
kánonu (zatím sedm svazků) a edice Prameny  
buddhismu (vyšly Šántidévova Bódhičarjávatára  
a Džátaky v překladu D. Zbavitele. Vyjde Diamantová 
sútra). Dále to jsou různé knihy o teorii i praxi  
théravády (Adžan Čá, Nyanaponika Théra,  

bUddhIstICkÁ lIteRatURa

http://www.itutorial.cz/copyright
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nakladatelstvístRUČný PRŮvOdCe PROdUkCí → nakladatelství dhaRMagaIa

Politika v Asii

Mimoevropská kultura

Nové trendy a Nová éra

Tibetská kultura

Čínská kultura

Literatura Předního východu

Okrajově se věnujeme i politice v Asii. Mary Craigová: 
Krvavé slzy. Čínská okupace Tibetu 1951-1991; Ctihodný 
Bagdo: Peklo na zemi; Blanka Knotková: Bangladéš,  
Robert Thurman: Proč potřebujeme dalajlamu.

Rovněž vydáváme knihy o dalších mimoevropských  
kulturách, zvl. o šamanismu původních Američanů  
(Peter T. Furst, Luis Luna: Vegetalismo, Florinda  
Donnerová, Gato). Připravujeme Cestu šamana  
od Michaela Harnera.

Ve dvou edicích, Nové trendy a Nová éra, najdete knihy 
o moderní alternativní vědě, psychologii a medicíně:  
Aldouse Huxleyho (Brány vnímání; Nebe a peklo,  
Ostrov), Garyho Snydera (Praxe divočiny; Zemědům, 
Místo v prostoru), Johna Lillyho (Vědec), Terence  
McKenny (Návrat archaismu; Pokrm bohů ad.), Timothy 
Learyho (Chaos a kyberkultura, Velekněz), Fritjofa Capry 
(Tao fyziky a Bod obratu), Caroline Myssové (Anatomie 
ducha a Posvátné smlouvy), Jyoti (Anděl zavolal  
mé jméno), Joan Borysenko (Cesta ženy k Bohu),  
transpersonální psycholožku Bonnie Greenwellovou 
(Energie transformace) a další autory. 

Tibetská kultura, to jsou především knihy o buddhismu, 
ale i dva tituly o čínské okupaci země. Dále jsme vydali 
antologii Vábení Kailásu. Moderní povídky z Tibetu.

Čínskou kulturu v naší nabídce reprezentují zakladatel 
taoismu Lao-c' a jeho Tao te ťing, čchanový básník 
Chan-šan, antologie moderní poezie Opadalé květy  
či knihy Středověká Čína Augustina Paláta, Poselství  
krajiny a Ach běda, přeběda! Olgy Lomové nebo Devět 
zastavení s čínskou básní profesorky Lin Wen-yüeh.  
Pro děti jsme vydali příručku Postavte si čínského  
draka, pro milovníky čaje tradiční text Klasická kniha  
o čaji a Všechny čaje Číny. Dále vyšly rozsáhlé Dějiny 
čínského myšlení od Anne Cheng. Rovněž vydáváme  
japonskou a korejskou poezii.

Z literatury Předního východu jsme vydali nový 
překlad Otčenáše ze syrské aramejštiny od Neila  
Douglase-Klotze i jeho Skryté evangelium, dále výbor  
z díla nejslavnějšího perského básníka Rúmího  
(Masnaví). Perskou a íránskou literaturu od nejstarších 
dob po současnost shrnuje rozsáhlá antologie  
Hledání pravdy a krásy sestavená Jiřím Bečkou.  
Též, antologii vyšla arménská poezie Písně země Nairi. 
 
 

knIhY O bUddhIsMU
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stRUČný PRŮvOdCe PROdUkCí → nakladatelství dhaRMagaIa nakladatelství

Indologové

iTutorial děkuje nakladateli

Beletrie

Filosofické dílo 
Egona Bondyho

Spolupráce s odborníky 

knížky pro přemýšlivé lidi
či jiných akademických institucí. Jsou (či byli) to zvláště 
indologové Dušan Zbavitel, Vladimír Miltner,  
Kamil Zvelebil, Karel Werner, Lubomír Ondračka  
a Jiří Holba, sinologové Augustin Palát,  
Jarmila Häringová a Olga Lomová, japanologové  
Antonín Líman, Zdenka Švarcová a Robin Heřman,  
koreanistka Ivana Gruberová, tibetanisté Josef Kolmaš  
a Zuzana Ondomišiová, etnologové Oldřich Kašpar  
a Pavlína Brzáková a další. 
Redakce jim všem děkuje za všestrannou profesionální 
pomoc.

iTutorial děkuje panu nakladateli za krátké představení 
jeho nakladatelských počinů a vlidné přijetí. 
Přejeme mnoho vydaných zajímavých titulů. Ať v tištěné 
podobě, či jiné formě, kterou nám vývoj nabídne.

Z beletrie vydáváme především překlady indické, 
čínské, japonské a korejské poezie (Bilhana, Chan-šanovy 
Básně z Ledové hory, klasická pětiverší tanka v díle  
japonské básnířky Izumi Šikibu, Opadalé květy,  
Lin Wen-yüeh, Wang Wej, Bašóova Úzká stezka  
do vnitrozemí, antologie haiku Pár much a já a Boží 
člověk Issa) a dvou korejských antologií poezie: zenové 
Prázdné hory jsou plné větru a deště a literátské  
Déšť v horách rozeznívá bambusy. V edici Kontinenty 
vydáváme moderní mimoevropskou prózu (filipínskou, 
izraelskou, tchajwanskou, dvě knížky afrických povídek, 
hindské a tibetské autory). Dále jsme vydali antologii  
tradiční malgašské poezie Dotek prolétajícího motýla. 
Vydáváme omezeně i beletrii českých autorů (Pavlína  
Brzáková ad.).

Rovněž vydáváme filozofické dílo básníka a filozofa  
Egona Bondyho (Buddha, Útěcha z ontologie, 
Juliiny otázky a další eseje, Příběh o příběhu.  
Připravujeme nové vydání jeho Poznámek k dějinám  
filosofie). Vydali jsme též antologii jeho poezie  
Ve všední den i v neděli.

Abychom zaručili kvalitu našich knih, na řadě z nich 
jsme spolupracovali s různými odborníky z filozofické  
fakulty Univerzity Karlovy, Orientálního ústavu AV  

http://www.itutorial.cz/copyright
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RŮzné PlatfORMY → vYdÁvÁní knIh nakladatelství

Tištěná podoba knihy Elektronické knihy iBooks Author

Technickou specifikaci knihy si ukážeme v samostné kapitole, stejně jako všechny informace, které jsou  
pro zpracování knihy potřebné. Dnes, v době internetu, je velmi jednoduché si projít weby nakladatelů  
nebo distribučních firem a vytvořit si představu o nárocích, které nakladatelé na grafiky můžou mít.  
Je důležité také sledovat vývoj všech technologíi, které umožní netradiční zpracování knih / e-knihy / iBooks 
Author od Adobe aj., které se budou nabízet. 

Rozšiřuje se možnost vydávání knih

http://www.itutorial.cz/copyright
http://www.kvalitaknih.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana
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nakladatelstvíOtÁzkY → 1–34 / zaMĚŘené na PŘíPRavU gRafICkéhO nÁvRhU PRO nakladatele

1.
Co rozhoduje u nakladatele 
pana Lumíra Kolíbala, 
že spolupracuje s grafikem 
dlouhá léta?

2.
Jak byste charakterizovali 
potřeby edic v nakladatelství 
DharmaGaia?

3.
Proč nakladatelé zařazují 
knihy do edic? 

4. 
Jak byste pojem edice 
charakterizovali? 

5. 
Jaké grafické prvky by se měly 
prolínat na knihách, aby se 
dalo hovořit o zařazení  
do edic?

6.
Musí mít nakladatel všechny 
knihy zařazené do edic?

7.
Vymyslete motiv a úpravu  
pro novou edici.

8.
Co všechno je potřeba určit 
pro zavedení nové edice 
v nakladatelství?

9.
Komu byste předkládali 
v nakladatelství návrhy nové 
edice a s kým konzultovali 
potřebné informace, které 
nesmí pro vznik v návrhu 
chybět?

10.
Vybírali jste si někdy knihu 
podle zařazení do edice?

11.
Určete, co charakterizuje edici 
Nové trendy v nakladatelství 
DharmaGaia? 

12.
Navrhuje se druh a gramáž 
papíru v grafickém zpracování 
pro edici?

13.
Myslíte, že čtenář vnímá 
změny v grafickém zpracování 
edic a vítá je? 

14.
Měly by se dělat změny po 
mnoha letech zaběhnuté 
úpravy edice, když se knihy 
v té edici málo prodávají?

15.
Porovnejte grafické prvky  
při návrhu obálek na knihy 
pro mládež a rodiče.

16.
Popište běžné zpracování 
knih, které se dnes nejvíce 
využívá. Vazbu, formát, druh 
papíru, barevnost.

17.
Měl by grafik znát technické 
zpracování knihy? 

18.
Co určuje cenu obálky?

19.
Jaký je rozdíl mezi obálkou 
a přebalem?

20.
Kolik mm dáte na přebal 
záložek? 

21.
Co se v dnešní době dává  
na přebal za texty?

22.
Popište, co určuje ISBN / EAN 
a k čemu slouží? 
Jak se vytváří ISBN / EAN?

23.
Jakou barevnost zvolíte na 
obálku knihy pro děti a proč?

 

24.
Budete-li spolupracovat 
s výtvarníkem, který trvá 
na co nejlepší kvalitě tisku 
pro svou ilustraci na obálce, 
jakou tiskovou technologii 
doporučíte? 
 
25.
Jaká grafická úprava obálek se 
vám líbí?

26.
Představte si, že by v tuto 
chvíli na světě nebyla jediná 
kniha, žádná určená úprava, 
a vy byste měli vymyslet jeden 
vzhled pro všechny knihy 
stejný, jaký byste určili?  
Bylo by to dobře sjednotit 
všechny knihy do jednoho 
formátu a vzhledu?

27.
Co si představíte za slovy 
"kreativní návrh obálky"? 
Pro které případy byste 
kreativní návrh nepředložili? 

28.
Někdy má zadavatel striktní 
požadavek na vzhled obálky. 
Pokud se tomu podřídíte, 
jak zabráníte tomu, aby 
v copyrightu nebo tiráži bylo 
vaše jméno?

29.
Proč je potřeba zohledňovat 
pro jakého koncového 
uživatele návrh připravujete?

30.
Jak a kde si zajistíte 
fotografie, ilustrace,  
které na návrhy obálek budete 
potřebovat?

31.
Když vám nakladatel zadá 
celou knihu pro zpracování, 
a řekne, že kniha má  
500 NS, co to pro návrh 
všechno znamená, když kniha 
nebude zařazena do edice?

32.
Je potřeba s tiskárnou 
dopředu konzultovat formát, 
aby kniha v celkové kalkulaci 
vyšla nakladatele výhodně?

33.
Jsou rozdíly ve zpracování 
obálky do pevné vazby  
a do vazby brožované?

34.
Od koho si grafik může 
vyžádat přesný zákres a šíři 
hřbetu pro obálku?
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