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Ve středu 9. března 2011 proběhlo v budo-
vě Akademie věd v Praze slavnostní vyhlá-
šení již třetího ročníku Cen Nakladatelství
Academia, tentokrát za r. 2010. Záměrem
projektu je upozornit veřejnost na kvalitní
odbornou literaturu, která vychází v rám-
ci jednotlivých ústavů Akademie věd ČR
nebo v Nakladatelství Academia. Vědečtí
pracovníci tak mohou další formou předsta -
vit svou publikační činnost. Partnerem letoš -
ního ročníku byla Těšínská tiskárna, a. s.

Porotu tvořilo 8 zástupců pracovišť Aka-
demie věd ČR, vysokých škol a uznávaný
český novinář dlouhodobě se zabývající
vědou. Předsedkyní byla Eva Zažímalová
(ředitelka Ústavu experimentální botaniky
AV ČR, v. v. i.), členy Pavel Baran (ředitel
Filozofického ústavu AV ČR, v. v. i.), Fran-
tišek Houdek (redaktor MF Dnes), Stanislav
Komárek (PřF UK v Praze), Pavel Janoušek
(Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.),
Lubomír Konečný (ředitel Ústavu dějin
umění AV ČR, v. v. i.), Martin Kovář (ředi-
tel Ústavu světových dějin FF UK), Ivo
Kraus (FJFI ČVUT) a Ivo Purš (Ústav dějin
umění AV ČR, v. v. i.), Všechny hodnocené
tituly byly vydány v r. 2010.

� Cena za původní vědeckou
nebo populárně naučnou práci
Publikace českého autora nebo kolektivu
převážně českých autorů (nemusí být vy -
dána v českém jazyce): Vladimír Papoušek
a kolektiv – Dějiny nové moderny. Ostatní
nominované tituly: Martin Holý – Zrození
renesančního kavalíra. Výchova a vzdělání
šlechty z českých zemí na prahu novově-
ku (1500–1620); Karel Thein – Myšlení
v nás. Tři platónské studie.
� Cena za překlad vědecké 
nebo populárně naučné práce
Musí jít o první vydání překladu do české-
ho jazyka: Milan Váňa za knihu Oswalda
Spenglera – Zánik západu (z němčiny).
Nominováni dále byli: Zdeněk Žáček za
překlad: Sean B. Carrol – Nekonečné, ne -
smírně obdivuhodné a překrásné; a Iva
Dvořáková: Lev D. Trockij – Můj život. 

� Cena za výtvarné zpracování publikace
Je udělována za grafickou úpravu (hodnotí
se obálka, ale i celkové zpracování): Radek
Mikuláš – Ledové Čechy. Nominováni dále
byli: Oleg Man (Miroslav Verner – Chrám
světa) a Robin Brichta (Jan Macek a kol. –
Blanokřídlí České republiky I.).
� Cena za slovník nebo encyklopedickou
publikaci
Publikace musí mít lexikografický nebo
encyklopedický charakter (hodnotí se ob sa -
hová správnost, přehlednost a uživatelská
vstřícnost): Vladimír Just – Divadlo v tota-
litním systému. Ostatní nominovaní: Hana
Vymazalová, Břetislav Vachala a Eugen
Strouhal – Lékařství starých Egypťanů I.,
Petr Zajíček – Jeskyně České republiky.
� Cena poroty
Alena Míšková, Martin Franc a Antonín
Kostlán (eds.) – Bohemia docta (viz také
recenze na str. XXIV).
� Kniha roku 
Vladimír Papoušek a kol. – Dějiny nové
moderny. Hodnotí se originalita a zájem
čtenářské obce. Porota vybírá z titulů no -
minovaných v uvedených kategoriích. 

Knihy do příštího ročníku Ceny Nakla-
datelství Academia za r. 2011 mohou při-
hlásit zaměstnanci pracovišť Akademie
věd ČR do 31. 12. 2011 na adresu Oddě-
lení propagace DAN. Publikace musí být
vydány v rámci ústavů AV ČR. 

1 Slavnostním vyhlášením cen provedl
přítomné ředitel Nakladatelství Academia
Jiří Padevět.
2 Předsedkyně poroty Eva Zažímalová
3 Vítěze kategorie za vědeckou nebo po -
pulárně naučnou práci vyhlásil Jan Suda,
předseda redakční rady časopisu Živa.
4 Cenu za překlad vědecké nebo popu-
lárně naučné práce předal Jiří Beneš,
předseda Ediční rady AV ČR, Milanu
Váňovi.
5 Zleva: Radek Mikuláš, Vladimír Just,
předseda AV ČR Jiří Drahoš, který předal
cenu Kniha roku, a Vladimír Papoušek.
Snímky S. Kyselové, SSČ AV ČR, v. v. i.
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