
Zvláštní ocenění časopisu Živa 

 

Za popularizaci biologických věd získává autor příspěvku, který obsahově i rozsahem 

přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků. Hodnotí se jako význačný z hlediska 

např. významu pro výuku. 

Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace Nakladatelství Academia. 

 

Za rok 2020 cenu získal: prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. za třídílný seriál Vrabec 

kosmopolita (Živa 2020, 1–3) 

 

Cena za rok 2021 byla udělena autorům dvou seriálů: 

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. a kolektiv autorů za desetidílný seriál Živá půda (Živa 

2020, 1–4 a 6 a Živa 2021, 1–4 a 6) 

Ing. Jan Andreska, Ph.D. (spoluautor Mgr. Dominik Andreska, LL.M., Mgr. Kateřina 

Krupková) za pětidílný seriál Výr velký a jeho nelehký osud I.–V. (Živa 4 a 6/2020  

a 1–3/2021) 

 

O oceněných 

prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. 

Vystudoval Masarykovu a Palackého Univerzitu, v oboru zoologie. V roce 2015 získal titul 

prof. Od roku 2018 „freebird“ – ptáčkař a popularizátor (ptactva, vědy a ochrany přírody) na 

volné noze. Během své předešlé univerzitní kariéry se podílel na výzkumu různých témat 

(hnízdní parazitismus, ptačí urbanizace, ptačí invaze atd.) na řadě ptačích druhů na všech 

kontinentech. Jako jediný český badatel je uveden na stanfordském seznamu nejcitovanějších 

vědců světa v celoživotních kategoriích „behaviorální vědy“ a „ornitologie“. Jeho práce má 

ohlas v našich i zahraničních médiích; je např. autorem známého „pivního výzkumu“, který 

získal nominaci na Ig Nobelovu cenu. Od r. 1989 má za sebou stovky článků, mediálních 

vystoupení a veřejných promítání pro veřejnost všech věkových kategorií a zájmů. Za 

„propagaci a popularizaci české ornitologie u nás i ve světě“ získal Cenu ČSO. Je spoluautorem 

knihy o kukačce, která vyšla ve čtyřech jazycích a získala prestižní britskou cenu „Nejlepší 

ptačí kniha roku 2017“. Nerad píše a mluví o věcech, které nezná „z první ruky“; své texty 

a promítání ilustruje jen vlastními fotografiemi, např. právě v seriálu Vrabec kosmopolita. 

Pozoroval přes 4 000 ptačích druhů, což je český národní rekord. 

 

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. 

Prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., rodák z Dačic, pracoval po absolvování Agronomické fakulty 

Vysoké školy zemědělské v Brně dva roky jako agronom na Znojemsku. V roce 1984 se 

přestěhoval do Českých Budějovic, kde byl jedním z prvních vědců v nové Laboratoři půdní 

biologie a poté v Ústavu půdní biologie Akademie věd. Působí v Ústavu půdní biologie 

Biologického centra AV ČR, v. v. i. a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Zabývá se studiem mikrobiálních procesů v půdách, zejména procesy 

přeměn dusíku, a ekofyziologií půdních mikroorganismů. Dlouhodobě se věnuje problematice 



tvorby a stanovení plynných metabolitů (methan, oxid dusný, oxid uhličitý) v půdách a jejich 

emisí z půd do atmosféry.  

 

Ing. Jan Andreska, Ph.D. 

Vystudoval Lesnickou fakultu, na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde absolvoval roku 1985 

s diplomovou prací Myslivecké muzejnictví. V letech 1985–86 své znalosti prohluboval na 

studijním pobytu v Ústavu experimentální fytotechniky ČSAV Brno, kde byl kromě studia toho 

času zaměstnán. Své postgraduální studium v Ústavu ekologie lesa VŠZ Praha uzavřel 

závěrečnou prací Škody bleskem na dubu letním a olši lepkavé v parcích v Hluboké nad 

Vltavou. Pedagogické vzdělání dokončil při postgraduálním studiu na Pedagogické fakultě UK 

v Praze disertační prací: Některé aspekty výuky zoologie obratlovců na základních a středních 

školách. V letech 1986–97 pracoval jako ochránce přírody v Pražském ústavu státní památkové 

péče a ochrany přírody. Od roku 1997 dosud je zaměstnán jako vyučující na katedře biologie 

a environmentálních studií Pedagogické fakulty UK v Praze. Kromě své pedagogické profese 

píše články pro přírodovědná vědecká i populárně-naučná periodika, další tvorbu zaměřuje na 

témata biologie propojená s historií. Je spoluautorem deseti knih, ve kterých zpracoval kapitoly 

věnované regionální historii myslivosti, lesnictví a rybářství, takzvaných problémových druhů. 

Napsal několik desítek populárně-naučných článků, vypracoval řadu vědeckých studií. 

 

Ceny předala dřívější předsedkyně Učené společnosti ČR 

a místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. 

 

 

 


