Ceny Nakladatelství Academia
a Studentská soutěž Nakladatelství
Academia za rok 2015

V pondělí 11. dubna 2016 se konalo v budově Akademie věd České republiky
na Národní třídě v Praze vyhlášení 8. ročníku cen Nakladatelství Academia
a 4. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia. V sedmi kategoriích
bylo nominováno 56 knižních titulů vydaných v r. 2015. Do studentské soutěže
se přihlásili autoři 53 diplomových prací ve třech kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.
Vítězné práce budou publikovány v knižní podobě. Společně s vyhlášením cen
proběhlo i předání výtisku diplomové práce ve formě knihy loňským vítězům
Studentské soutěže (viz Živa 2015, 2: XXXIII–XXXIV).
Publikace hodnotila osmičlenná odborná
porota v čele s prof. RNDr. Ivo Krausem,
DrSc., FEng., dr. h. c., experimentálním
fyzikem v oboru fyziky pevných látek.

vědecká nebo populárně
naučná práce
V kategorii zvítězila publikace V obecném
zájmu, z edice Mimo – humanitní vědy,
Michaela Wögerbauera, Petra Píšy, Petra
Šámala, Pavla Janáčka a kolektivu autorů.

● Výtvarné

zpracování publikace
Ocenění získal Viktor Sýkora za dvojjazyčnou fotografickou knihu Neviditelný lidský
svět (Invisible human world). Titul vyšel
v edici Mimo – přírodní vědy.

● Původní

● Překlad

vědecké nebo populárně
naučné práce
Cenu obdržel Josef Lhotský za knihu Genesis: Velký příběh biologie, vydané v edici
Galileo. Anglický originál napsal kanadský
vědec Jan Sapp (York University, Toronto).
● Slovník

nebo encyklopedická
publikace
Porota ocenila knihu Martina Kuny a kolektivu autorů Archeologický atlas Čech,
z edice Mimo – humanitní vědy.

● Další

vyhlášená ocenění
Cenu poroty, která je udělována za výjimečný titul, převzala Julie Jančárková za
publikaci Ruská malba, kresba a grafika od
19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě. Knihu
vydaly Arbor vitae, o. s., Řevnice, Galerie
výtvarného umění v Náchodě a Slovanský
ústav AV ČR, v. v. i.
Nejprodávanější knihou r. 2015 z produkce Nakladatelství Academia se stala
publikace Jiřího Padevěta Krvavé finále,
z edice Průvodce.
Titulem, který získal od porotců v rámci všech kategorií nejvíce hlasů, a tedy
Knihou roku byl vyhlášen Archeologický
atlas Čech Martina Kuny a kolektivu. Autor
převzal od předsedy Akademie věd ČR
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1 Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš
vyhlásil absolutního vítěze 8. ročníku cen
Nakladatelství Academia – Knihu roku.
2 Cenu za Původní vědeckou nebo
populárně naučnou práci převzali za
autorský kolektiv (zleva) Pavel Janáček,
Michael Wögerbauer a Petr Šámal.
3 Josef Lhotský byl oceněn za Překlad
vědecké nebo populárně naučné práce.
4 Archeologický atlas Čech zvítězil
v kategorii Slovník nebo encyklopedická
publikace a stal se Knihou roku. Autorský
kolektiv zastupoval Martin Kuna.
5 Viktor Sýkora získal cenu
za Výtvarné zpracování publikace.
6 Cenu poroty převzala Julie Jančárková (vlevo) od Evy Semotanové, ředitelky
Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
7 Jiří Padevět, který předání cen
moderoval, je autorem nejprodávanější
knihy r. 2015 – titulu Krvavé finále.
8 a 9 Předseda odborné poroty Ivo Kraus
předal ocenění ze Studentské soutěže
Daniele Polákové (obr. 8, Humanitní
a společenské vědy) a Karolíně Sezemské
(9, Vědy o živé přírodě a chemické vědy).
10 a 11 Publikace studentských prací
vybraných v loňském ročníku si odnesli
Vladimír Zýka (obr. 10) a za autorku
Ivetu Škrabalovou její otec (11, vlevo).
Knihy předal Stanislav Recmaník z Těšínské tiskárny, a. s. Snímky S. Kyselové,
Akademický bulletin AV ČR
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prof. Jiřího Drahoše křišťálovou plastiku
z dílny výtvarníka Jan Exnara.

Studentská soutěž
Nakladatelství Academia
Vítězům předchozího 3. ročníku soutěže
byly předány jejich diplomové práce již
v knižní podobě. Titul Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami – vývoj, současný stav a priority územní ochrany převzal Vladimír Zýka, jehož práce zvítězila
v r. 2014 v kategorii Vědy o neživé příro-

dě. Ivetě Škrabalové, loňské vítězce kategorie Humanitní a společenské vědy, vyšla
publikace s názvem Jaroslav Šalda: portrét
titána tisku. Ve třetí kategorii Vědy o živé
přírodě a chemické vědy nebyla za r. 2014
cena udělena.

Laureáti 4. ročníku studentské soutěže
Z přihlášených diplomových prací vybírala odborná porota složená z 18 členů.
V kategorii Vědy o neživé přírodě nebyla
žádná práce zvolena k otištění.

● Vědy

o živé přírodě a chemické vědy
Porota ocenila jako vítěznou práci Názvosloví organických sloučenin autorky Karolíny Sezemské, jejíž diplomová práce vznikla na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.
● Humanitní a společenské vědy
V této kategorii uspěla Daniela Poláková
s prací Marie Kudeříková: Životnost mýtu
a lidské zkušenosti, kterou napsala v rámci studia na Filozofické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
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