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Vyhlášení výsledků 14. ročníku Cen Na -
kladatelství Academia a 10. ročníku Stu-
dentské soutěže Nakladatelství Academia
se uskutečnilo 12. září 2022 v budově Aka-
demie věd ČR v Praze. Hodnoceno bylo
78 publikací vydaných v r. 2021 na praco-
vištích AV ČR a magisterské diplomové
práce obhájené v období 1. listopadu 2020
až 15. října 2021. Odbornou porotu vedl
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c.
� Původní vědecká
nebo populárně-naučná práce
Zvítězila publikace Ohroženi hmyzem?
od Jana Žďárka.
� Překlad vědecké
nebo populárně-naučné práce
Ocenění získal Zdeněk Cvrkal, který z per-
štiny do češtiny přeložil titul Kniha cest
autora Násera-e Chosroua.
� Slovník nebo encyklopedická publikace
Porota ocenila dílo Jana Zimy (in memo -
riam) a Miloše Macholána Systém a fylo-
geneze savců. 
� Cena za výtvarné zpracování
Za grafickou přípravu publikace editorky
Evy Janáčové Obrazy zášti si tuto cenu
odnesl Jan Havel.

� Cena poroty a Nejprodávanější kniha
z produkce Nakladatelství Academia
Ocenění poroty získal Tomáš Hříbek za
knihu Obrana asistované smrti. Nejprodá-
vanější knihou r. 2021 je Shakespearova
Anglie. Portrét doby od Martina Hilského.
� Kniha roku
Absolutním vítězem se stala publikace
Jiřího Hrbka a kolektivu autorů Panovnic-
ký majestát, vydaná Nakladatelstvím Lido-
vé noviny a Historickým ústavem Akade-
mie věd ČR. Křišťálovou plastiku z dílny
výtvarníka Jana Exnara převzal J. Hrbek od
místopředsedy AV ČR Ondřeje Beránka.

Studentská soutěž
� kategorie Vědy o neživé přírodě
Vítězkou se stala Daniela Runcziková s prací
Vodní hospodářství na kosmických mi -
sích, obhájenou na Fakultě stavební Čes-
kého vysokého učení technického v Praze. 
� kategorie Vědy o živé přírodě
a chemické vědy
Zvítězila Tereza Zezulová s prací nazva-
nou Vypracování studie ochranného lesního
pásu a obhájenou na Zahradnické fakultě
Mendelovy univerzity v Brně.

� kategorie Humanitní a společenské vědy
K ocenění byla vybrána práce Davida Tro-
jana Tobiáš z Benešova. Biskup – Hospo -
dář – Politik, obhájená na Filozofické fa -
kultě Univerzity Karlovy. 

Celkem bylo přihlášeno 44 diplomových
prací, které hodnotily odborné poroty
jednotlivých kategorií – ty vítězné budou
vydány do jednoho roku v Nakladatelství
Academia. Oceněné práce z předchozího
9. ročníku byly během slavnostního vyhlá-
šení představeny již v knižní podobě. Knihu
Grabenbummel. Nacionální souboj o Pra-
hu na přelomu 19. a 20. století si odnesl
David Smrček, knihu Důsledky éry velkého
bombardování pro chemickou a prebiotic-
kou evoluci raného Marsu a Země převzal
Lukáš Petera.

Více na www.academia.cz

Ceny Nakladatelství Academia 
a Studentská soutěž za rok 2021
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1    Tituly 14. ročníku Cen Nakladatelství
Academia
2    Entomolog Jan Žďárek, autor vítězné
knihy Ohroženi hmyzem? v kategorii
vědecká nebo populárně-naučná práce
3    Miloš Macholán a Irena Zimová.
V kategorii slovník nebo encyklopedická
publikace porota vybrala dílo Jana Zimy
(in memoriam) a M. Macholána 
Systém a fylogeneze savců.
4    Jiří Hrbek převzal i za kolektiv autorů
křišťálovou plastiku od Jana Exnara. 
Obdržel ji za knihu Panovnický majestát,
kterou vydalo Nakladatelství Lidové
noviny a Historický ústav AV ČR. 
Snímky: J. Plavec, SSČ AV ČR
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