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Do soutěže o tradičně udělované ceny
Nakladatelství Academia bylo za loňský
r. 2018 přihlášeno celkem 59 publikací
a v rámci jednotlivých kategorií vybrala
šestičlenná odborná porota vedená prof.
RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c.,
následující tituly:

� Cena za původní vědeckou 
nebo populárně-naučnou práci
V této kategorii zvítězila publikace Pavla
Boliny, Tomáše Klimka a Václava Cílka
Staré cesty v krajině středních Čech.

� Cena za překlad vědecké 
nebo populárně-naučné práce
Ocenění převzala Kateřina Šebková za pře-
klad knihy britské vědkyně a popularizátor-
ky vědy Angely Sainiové Od přírody pod-
řadné, o fenoménu rozdílů mezi pohlavími.

� Cena za slovník 
nebo encyklopedickou publikaci
V uvedené kategorii ocenila porota výji-
mečné společné dílo provedené štětcem
Anny Skoumalové a perem Lubomíra
Hroudy – Rostliny naší přírody.

� Výtvarné zpracování publikace
Cenu si za přípravu knihy kolektivu autorů
Literární kronika první republiky odnesli
Ondřej Lím a Michal Smejkal.

� Další vyhlášená ocenění
Cena poroty byla udělena Janu Rovenské-
mu a kolektivu autorů za práci nazvanou
Mezi mýty a minarety.

Nejprodávanějším titulem r. 2018 z pro-
dukce Nakladatelství Academia se stal
ilustrovaný Atlas fauny České republiky
autorů Miloše Anděry a Jana Sováka.

Knihou roku – tedy absolutním vítě-
zem – je publikace Rostliny naší přírody,
za kterou byli oceněni ilustrátorka Anna
Skoumalová a botanik a pedagog Lubomír
Hrouda. Křišťálovou plastiku z dílny vý -
tvarníka Jana Exnara předal oceněným
místopředseda Akademické rady AV ČR
Pavel Baran.

Studentská soutěž 
Nakladatelství Academia
Bylo přihlášeno 54 diplomových prací
a hodnotila je patnáctičlenná odborná po -
rota. Ty vítězné budou vydány do jednoho
roku knižně v Nakladatelství Academia.

� Humanitní a společenské vědy
Vítězkou této kategorie se stala Jana Dokto -
rová s prací Malostranský graduál a jeho

Ceny Nakladatelství Academia
a Studentská soutěž za rok 2018

V pondělí 8. dubna 2019 proběhlo v budově Akademie věd České republiky na
Národní třídě v Praze vyhlášení výsledků 11. ročníku cen Nakladatelství Acade -
mia a 7. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia za přítomnosti
významných představitelů vedení AV ČR, zástupců jejích pracovišť a dalších
význačných osobností české vědy. Záměrem této soutěže o nejzajímavější publi -
kaci uplynulého roku je nejen upozornit širokou veřejnost na kvalitní odbor-
nou a populárně-naučnou literaturu vydávanou Střediskem společných činností
AV ČR, jehož je Nakladatelství Academia součástí, a na jednotlivých ústavech
Akademie věd, ale zároveň podpořit zájem čtenářů o knihy a prodej těchto i dal-
ších publikací v knihkupectvích Academia. Proto je mezi ocenění zařazena rovněž
cena za nejprodávanější titul roku.

Studentská soutěž Nakladatelství Academia je určena studentům a absolven-
tům českých vysokých škol se sídlem v naší republice. Záměrem je dát možnost
mladým, dosud neobjeveným talentům vydat magisterskou práci pod hlavičkou
nakladatelství Akademie věd.
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1    Slavnostním odpolednem provedl
přítomné ředitel Nakladatelství 
Academia Jiří Padevět.
2 a 3    Cenu za původní vědeckou 
nebo populárně-naučnou práci představil
a také předal jednomu z autorů knihy
Staré cesty v krajině středních Čech Václa-
vu Cílkovi (obr. 3) ředitel Střediska společ -
ných činností AV ČR Tomáš Wencel (2).
4    Kateřina Šebková, oceněná za překlad
knihy Od přírody podřadné, jejíž 
autorkou je britská vědkyně věnující se
popularizaci vědy Angela Sainiová.
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donátoři: Renesanční iluminovaný ruko-
pis jako nástroj měšťanské reprezentace.

� Vědy o živé přírodě a chemické vědy
V uvedené kategorii zvítězila Dagmar Zá -
drapová s tématem Genetická variabilita
vybraných populací buku lesního v České
republice.

� Vědy o neživé přírodě
Ocenění získal Martin Bartas s prací Hod-
nocení expozic elektromagnetickému zá -
ření z běžných zdrojů pomocí softwarové-
ho nástroje a hodnocení jejich hygienické
významnosti.
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5    Ilustrátorka Anna Skoumalová 
a botanik Lubomír Hrouda získali za svou
mimořádně zdařilou knihu dvě ocenění –
Cenu za slovník nebo encyklopedickou
publikaci a titul Kniha roku 2018.
6    Cenu za výtvarné zpracování 
Literární kroniky první republiky 
převzali Ondřej Lím a Michal Smejkal.
7    Jeden z dalších titulů nominovaných 
v kategorii výtvarné zpracování
8    Jan Rovenský a spoluautoři obdrželi
Cenu poroty za publikaci Mezi mýty 
a minarety.
9    Ilustrátor Atlasu fauny České republi-
ky Jan Sovák (vlevo) a autor textů zoolog

Miloš Anděra (vpravo) při převzetí ceny
za nejprodávanější titul r. 2018 v knihku-
pectvích Nakladatelství Academia
10    Předseda poroty prof. Ivo Kraus
11 až 13    Vítězové Studentské soutěže
Nakladatelství Academia – Jana Doktoro-
vá v kategorii Humanitní a společenské
vědy (obr. 11), Dagmar Zádrapová za
Vědy o živé přírodě a chemické vědy (12)
a Martin Bartas (13) v kategorii Vědy
o neživé přírodě. Jejich diplomové práce
vyjdou knižně a studenti si je převezmou
v příštím roce při dalším setkání v rámci
udělování cen Nakladatelství Academia.
Snímky J. Plavec, AV ČR
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