
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017, v předve-
čer státního svátku Dne boje za svobodu
a demokracii, byly na zámku Josefa Hláv-
ky v Lužanech předány medaile a ceny Jo -
sefa Hlávky. Nadání Josefa, Marie a Zdeň-
ky Hlávkových, nejstarší českou nadaci,
založil J. Hlávka 25. ledna 1904. Po celou
dobu nepřetržité právní kontinuity je čin-
nost Nadání úzce spjata s osudy české
společnosti, opírá se o spolupráci s vede-
ními pražských vysokých škol a Akade-
mie věd České republiky, od nichž přijí-
má významné podněty pro svou nadační
činnost.

Medaili J. Hlávky, udělovanou význam-
ným osobnostem české vědy a umění jako
ocenění celoživotního díla, v r. 2017 zís-
kala i prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
(rozhovor s paní profesorkou na předcho-
zí str. V kuléru). Jak uvedla předsedkyně

Akademie věd prof. RNDr. Eva Zažímalo-
vá, CSc., v laudatiu: „Vždy se zasazovala
o předávání radosti z poznání širší spo-
lečnosti a o povzbuzování zájmu mladých
lidí o vědu. Své znalosti a zkušenosti pra-
videlně sdílí v médiích, formou přednášek
a v nejrůznějších odborných diskuzích.“

Helena Illnerová jako první na světě pro-
kázala závislost funkce biologických hodin
v mozku savců na délce dne během roč-
ních období. Oddělení, které vedla ve Fy -
ziologickém ústavu AV ČR, je dnes mezi-
národně uznávané a významně se podílí
na výzkumu mechanismu synchronizace
biologických hodin s vnějším prostředím.
Studium chronobiologie (nauky o čase
v živých organismech), zavedla nejen ve
Fyziologickém ústavu, ale i v rámci celé
České republiky. V letech 2001–05 byla
předsedkyní Akademie věd ČR, kde zaved-

la program podpory mladých nadějných
vědců. Stále aktivně působí v organizaci
vědy v českých zemích i na mezinárodní
úrovni. Za přínos pro vědu a její řízení jí
byla udělena řada domácích i zahranič-
ních ocenění (Živa 2002, 6: LXXXIII; 2006,
2: XVIII–XIX nebo 2013, 3: XLVIII–L).

Nositeli medaile J. Hlávky v r. 2017 se
dále stali prof. Ivan Štraus (z Akademie
múzických umění), doc. Ing. Josef Jettmar,
CSc. (z Českého vysokého učení technic-
kého), prof. Ing. Jan Hron, DrSc. (z České
zemědělské univerzity), a prof. PhDr. Eva
Hajičová, DrSc. (z Univerzity Karlovy).

Ceny J. Hlávky převzali i nejlepší stu-
denti pražských vysokých škol, brněnské-
ho Vysokého učení technického a mladí
talentovaní vědci z Akademie věd ČR.
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Helena Illnerová nositelkou 
medaile Josefa Hlávky
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1 Helena a Michal Illnerovi
2 Udílení cen a medailí Josefa Hlávky
se účastnila předsedkyně Akademie věd
České republiky Eva Zažímalová.
3 Zámek Josefa Hlávky v Lužanech
u Přeštic. Foto M. Micka, z archivu Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
4 Sál Českého kvarteta na zámku
v Lužanech. Snímky Z. Rerycha, 
AV ČR, není-li uvedeno jinak
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