Rodiče nám nedali víc než jednu buňku. Co s ní uděláme, je na nás.
Současné výzkumy v biologii přináší nové odpovědi na odvěké otázky – jak život začíná a jak
pokračuje? Biolog Anton Markoš s lehkostí propojuje nejnovější vědecká zjištění se všedním
životem.
První díl edice nakladatelství Nová beseda Co je nového v biologii na evoluci obratlovců
přibližuje, jak se biologové dnes dívají na život jako takový.

„Současný výzkum v biologii mění náš pohled na to, jak se díváme na živé bytosti. Od molekul a
buněk až k novinkám v tělních plánech nás obratlovců, od tvaru DNA přes humanizované droždí
až ke čtení biblických textů, tahle kniha podává provokativní výklad zkušenosti života a
evoluce a vybízí k dialogu napříč profesemi,” řekl o knize Robert Černý, biolog z
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Redaktor knihy, ekolog a environmentalista Tomáš Daněk zas navrhuje: „Buď si můžete
přečíst spoustu tlustých učebnic, nebo tento originální spis. Pro vstup do současného
biologického myšlení ji mohu jen doporučit! ”

Co je nového je profilová edice pro všechny zvídavé, kteří nemají čas na tlusté knihy.
Renomovaní autoři na osmdesáti stranách a srozumitelným jazykem shrnují stav bádání,
aktuálně zkoumané otázky a myšlenkové proudy z nedávného vývoje ve daném oboru. Druhý díl
edice, Co je nového ve vzdělávání, vyjde 2. listopadu 2015.
Co je nového v biologii vydává Nová beseda, nezávislé nakladatelství, které zkoumá a
zviditelňuje souvislosti mezi specializovanými oblastmi poznání. Kniha je dostupná
v e-shopu nakladatele https://novabeseda.cz a v kvalitních knihkupectvích.
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Aktuální přemýšlení o živém
Do jaké míry umí živé organismy ovlivňovat samy
sebe a své okolí? Anton Markoš přibližuje, jak se
na tuto otázku i díky novým výzkumným možnostem dívají současní biologové. Pokusy s
polidštěným droždím, nekonečné databáze informací o genech i nový kód společný
rostlinám a živočichům. Geny však nejsou to jediné, co působí na fungování organismů.
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