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Srdečně Vás zveme na prezentaci knižních novinek Masarykovy univerzity a doprovodný 
program, který jsme pro Vás připravili u příležitosti mezinárodního knižního veletrhu Svět 
knihy. Veletrh se koná ve dnech 23.–26. září 2021 v Praze na holešovickém výstavišti. 
Najdete nás v pravém křídle Průmyslového paláce na stánku P 106.

Čtvrtek, 23. září, 16.00 hodin 
Setkání s autory nových knih. 
Pravé křídlo, Literární salon, 
balkon

Přijměte pozvání na setkání a besedu s autory novinek 
Munipressu: Tomáš Janík: „Vše pro výchovu. Lekce 
z pedagogiky“; Michal Černý: „Život onlife. Lekce 
z informační vědy“; Jana Šmardová: „Co nás učí nádory. 
Paralely v chování buněk a lidí“; Karel Engliš (knihu 
představí vnuk František Plhoň): „Tož poslouchejte, jak 
jsme budovali republiku“; Jiří Suk a Jiří Hanuš (eds.): 
„Dobrodružství historické interpretace“.

Doprovodný program

Pátek, 24. září, 14.00 hodin 
Tajemství evoluce: besedují 
Marek Orko Vácha a Jiří Vácha. 
Pravé křídlo, Literární salon, 
balkon

Je přirozený výběr opravdu jediným tvůrčím mechanismem 
evoluce? Dá se celé tajemství vývoje druhů takto 
schematicky popsat? Zveme vás na besedu s profesorem 
Jiřím Váchou a knězem i pedagogem Markem Orko Váchou 
nad lehce provokativní knihou „Meze darwinismu“.

press.muni.cz
munishop.muni.cz
munispace.muni.cz

Nakladatelství Munipress
Masarykovy univerzity

Svět knihy Praha 2021
23.–26.září 2021
Čestný host: Francie
Motto: Můj domov je v jazyce

Jana Šmardová

PARALELY 
        V CHOVÁNÍ 
                BUNĚK A LIDÍ

CO NÁS UČÍ NÁDORY
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Lze se pro dobré fungování lidské společnosti
poučit nebo inspirovat studiem nádorů? Jak
vznikají? Proč nás tolik zajímají? Co nás učí?
Mnohobuněčný organismus je v této knize
prezentován jako komplexní systém tvořený 
mnoha buňkami, které spolupracují,  zatímco
nádory jsou  důsledkem opuštění spolupráce 
a porušování jejích základních principů. 
Autorka na základě obecné teorie systémů 
hledá paralely a extrapolace pravidel spolu
práce a forem jejich porušování i v jiných 
komplexních systémech, včetně  lidské
společnosti. Vedle detailnějšího vhledu do 
podstaty vzniku a vývoje nádorů kniha nabízí
zamyšlení nad otázkou, zda i lidé, podobně
jako nádorové buňky, neporušují nebezpečně 
a sebedestruktivně klíčová pravidla podmi
ňující dobré fungování systému, jehož jsou 
součástí. 

„Kniha profesorky Jany Šmardové je zcela originální svým mezioborovým přístu
pem, do kterého se promítá hluboká znalost onkobiologie a přírodních věd, ovšem 
také filozofický, sociologický a psychologický úhel pohledu v míře dosud nezvyklé. 
Pro mnohé to bude sociologizující biologie, pro jiné biologizující sociologie, pro 
všechny však zcela nový a inspirativní úhel pohledu, který rozšiřuje naše vnímání 
velmi aktuální reality. 
Kniha je čtivá a řekl bych, že čtenář až dychtivě čeká, co přinesou její další strany 
a kapitoly. Přečetl jsem ji v rukopisu jedním dechem a nezastírám nadšení, neboť 
neznám další odborníky u nás, kteří by se takového pohledu kvalifikovaně a moti
vovaně ujali.“

(Z recenze prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.)

„Je to inspirující zamyšlení nad podobností dvou ‚světů‘ – buněčného soužití v lid
ském těle a soužití jedinců v lidské společnosti. Na jedné straně čistě odborný popis, 
na druhé straně filozofický pohled. Jejich skloubení dodává knize na jedinečnosti. 
Části A mohou sloužit jako vědecky přesná a didakticky precizní učebnice pro 
zájemce, kteří mají základní biologické, molekulárněgenetické znalosti. I ostat
ním čtenářům nabízí mnoho zajímavých a pochopitelných informací, které jsou 
detailně vysvětleny. Text je navíc doprovázen originálně a přehledně ztvárněnými 
obrázky Jany Koptíkové. Při čtení o buňkách člověka ihned automaticky napadají 
paralely lidí ve společnosti a čtenář je zvědavý, co bude dál. Část B každé kapitoly 
je dokladem toho, jak autorka o svém oboru hluboce přemýšlí v jiných dimenzích. 
Je až fascinující, jak nachází v různých literárních zdrojích z oblasti sociologie, eko
nomie, psychologie, filozofie, evoluční biologie a jiných paralely typických znaků 
nádorů s hříchy v lidské společnosti.“ 

(Z recenze prof. RNDr. Jiřiny Relichové, CSc.)

Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc., (*1961)
vy   studovala obor Molekulární biologie a gene
t ika na Přírodovědecké fakultě  Masarykovy
univerzity. Postgraduální studium absolvovala 
v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR 
v Praze. Během svého postdoktorálního pobytu
na Newyorské státní univerzitě ve Stony Brooku
se začala věnovat biologii nádorů. Pracovala 
v Masarykově onkologickém  ústavu v Brně,
vedla diagnostickou laboratoř  molekulární
patologie ve Fakultní  nemocnici Brno. Ve své 
vědecké práci se zaměřila na studium aberací
vybraných molekulárních mechanismů souvise
jících s vývojem nádorů. Je autorkou nebo 
spoluautorkou více než 50 vědeckých  článků
v zahraničních časopisech a dalších více než  
30 článků v tuzemských odborných časopisech. 
Od roku 1999 přednáší na Ústavu experimentální 
biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity. Věnuje se také popularizaci vědy formou 
přednášek pro středoškolské studenty, pro poslu
chače univerzity třetího věku a pro učitele střed
ních škol. Od roku 2013 vede na Masarykově 
univerzitě kurz „Biologie nádorů pro každého 
aneb buněčná filozofie“, otevřený studentům
všech fakult, ve kterém předává své znalosti
o podstatě vzniku a vývoje nádorů a hledá para
lely mezi těmito patologickými procesy v našich
tělech a problémy naší současné společnosti. Při 
publikování svých děl dlouhodobě spolupracuje
s Mgr. Janou Koptíkovou, Ph.D., která její texty 
doprovází vědeckými ilustracemi.
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MASARYK
UNIVERSITY
CONTRIBUTIONS 
TO HISTORY

Kolekce devatenácti esejů z pera významných historiků dokládá 
rozmanitost vědeckých přístupů. Jejich práce s historickými 
prameny, základními kameny bádání, je kombinována s etickým 
i estetickým rozhodováním, které tvoří nezpochybnitelnou 
součást jejich tvorby. Ta je často překvapující – nejen pro 
čtenáře, ale pro ně samotné. Představuje totiž velké intelektuální 
dobrodružství. Nemohou si vymýšlet prameny, nemohou si 
stanovit svévolná pravidla, zápletky a rozuzlení, jako to může 
udělat romanopisec. Mohou však napsat vědecké dílo, které 
je výsledkem tvůrčího přístupu.

This collection of nineteen essays written by prominent 
historians demonstrates the diversity of academic approaches. 
Their work with historical sources, the foundation stone of 
research, is combined with ethical and aesthetic decision-
making, which forms an indisputable part of their work. 
This is often surprising – both for the readers and themselves. 
It represents a great intellectual adventure. They cannot invent 
sources or set arbitrary rules, plots, and twists and turns, as 
a novelist might. However, they can write a scientific work 
which is the result of a creative approach.

Dobrodružství 
historické interpretace

The Adventure 
of Historical Interpretation

Jiří Hanuš & Jiří Suk (Eds.)

Edice Munice: Věda Vám!


