Ceny Nakladatelství Academia
již podesáté

Výsledky v pořadí 10. ročníku cen Nakladatelství Academia a 6. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia byly vyhlášeny 9. dubna 2018 v sídle
Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, za účasti předsedkyně Akademie
věd ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., místopředsedy a člena předsednictva Akademické rady AV ČR PhDr. Pavla Barana, CSc., členky Akademické
rady AV ČR a předsedkyně Ediční rady PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D., MBA,
ředitele Střediska společných činností AV ČR Ing. Tomáše Wencela a dalších
významných osobností české vědy. Odborná porota vybírala publikace k ocenění z 56 nominovaných titulů vydaných v r. 2017 Nakladatelstvím Academia,
několika ústavy Akademie věd ČR či nakladatelstvím Oikoymenh. Ve studentské
soutěži bylo hodnoceno 36 přihlášených diplomových prací obhájených v průběhu r. 2017 a rovněž byly předány výtisky diplomových prací v knižní formě
loňským vítězům (viz Živa 2017, 3: XXXVI–XXXVII).
Publikace k ocenění vybírala odborná porota pod vedením prof. RNDr. Ivo Krause,
DrSc., FEng., dr. h. c.
● Původní

vědecká
nebo populárně-naučná práce
V kategorii zvítězila publikace Jana Bažanta Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od
počátku do dneška, z edice Umění.
● Překlad

vědecké
nebo populárně-naučné práce
Porota ocenila Jiřího A. Čepeláka za překlad z latiny díla Bohuslava Balbína Rozmanitosti z historie Království českého.
Kniha vyšla v edici Europa.
● Slovník

nebo encyklopedická
publikace
Vítězem se stala kniha Umělecké památky Prahy, Velká Praha, M–Ž od Dalibora
Prixe a kolektivu autorů. Tento počin badatelů z Ústavu dějin umění Akademie
věd ČR zahrnuje tři svazky, šest desítek
autorů a téměř tři tisíce stran textů, nákresů a fotografií. Dvousvazkový druhý díl
z r. 2017 završuje mnohaletou práci na jednom ze zásadních projektů ústavu.

největší počet hlasů, je titul Rozmanitosti
z historie Království českého. Oceněni byli
překladatel tohoto titulu Jiří A. Čepelák
a editor, přírodovědec Stanislav Komárek,
kteří převzali od předsedkyně Akademie
věd Evy Zažímalové také křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara.

Studentská soutěž
Nakladatelství Academia
Vítězové 5. ročníku obdrželi své knižně
vydané diplomové práce (cena za r. 2016
byla udělena jen ve dvou kategoriích). Šárka Caitlín Rábová převzala publikaci Kulturní reflexe tuberkulózy v českých ze mích 1800–1945 (Humanitní a společenské
vědy) a Veronika Petřeková Atlas vybraných
druhů padlí (řád Erysiphales) v České republice (Vědy o živé přírodě a chemické
vědy).

● Výtvarné

zpracování publikace
Ocenění převzal Jan Franta za titul Abúsír.
V srdci pyramidových polí od egyptologa
Miroslava Vernera.
vyhlášená ocenění
Cenu poroty, udělovanou za výjimečný titul, získala publikace Žiji se svou minulostí, vydaná nakladatelstvím Oikoymenh ve
spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.
Nejprodávanější knihou r. 2017 z Nakladatelství Academia se stal rozhovor Jiřího
Padevěta s Jiřím Drahošem Věda života.
Knihou roku 2017, tedy publikací, jež
získala od porotců v rámci všech kategorií
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● Další

3
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Laureáti 6. ročníku studentské soutěže
Porota vybírala z přihlášených diplomových prací obhájených v r. 2017 ve třech
kategoriích. Nakladatelství Academia do
jednoho roku vydá vítězné práce knižně.
● Vědy

o neživé přírodě
Vítězem se stal Jakub Harsa s prací Současný stav křídových příbojových lokalit
v okolí Kutné Hory se zaměřením na společenstva měkkýšů a jejich význam v ochraně přírody, která vznikla během studia na
Fakultě životního prostředí Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem.
● Vědy o živé přírodě a chemické vědy
Porota ocenila Matouše Čiháka za práci
Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu germinace Streptomyces coelicolor, kterou obhájil na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze.
● Humanitní a společenské vědy
Zvítězil Adam Strašák a jeho práce Urážka
císaře a prezidenta – kontinuita a diskontinuita kulturních stereotypů. Tématu se
věnoval při studiu na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně.
1 Předsedkyně Akademie věd ČR
Eva Zažímalová
2 Vyhlášením cen provázel ředitel
Nakladatelství Academia Jiří Padevět.
3 Jan Bažant (vlevo) převzal od Pavla
Barana ocenění za původní vědeckou
nebo populárně-naučnou práci.
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4 Ocenění za překlad vědecké
nebo populárně-naučné práce získal
Jiří A. Čepelák za titul Rozmanitosti
z historie Království českého
od Bohuslava Balbína.
5 V kategorii Slovník nebo encyklopedická publikace porota vybrala knihu
Umělecké památky Prahy, Velká Praha,
M–Ž. Za autorský kolektiv cenu převzal
první autor Dalibor Prix.
6 Za výtvarné zpracování publikace
byl oceněn Jan Franta, a to za titul

Abúsír. V srdci pyramidových polí
od Miroslava Vernera.
7 Cenu poroty získala kniha Žiji se svou
minulostí. Vzpomínky těch, kdo přežili
holokaust (Ivan Lefkovits, ed., překlad
Jana Zoubková, Jana Mojžíšková,
Pavla Plachá a Věra Zemanová). Publikaci
připravil k vydání Ivan Chvatík, který se
také udílení zúčastnil.
8 Věda života. Rozhovory s profesorem
Jiřím Drahošem se staly nejprodávanější
knihou roku 2017. Cenu převzal J. Drahoš.

9 Knihou roku 2017, absolutním vítězem 10. cen Nakladatelství Academia,
byly vyhlášeny Rozmanitosti z historie
Království českého. Editorovi Stanislavu
Komárkovi (vlevo) a překladateli J. A. Čepelákovi cenu předala Eva Zažímalová.
10 až 12 Ve třech kategoriích 6. ročníku
studentské soutěže zvítězili se svou
diplomovou prací Jakub Harsa (obr. 10),
Matouš Čihák (11, v pozadí předseda
poroty Ivo Kraus) a Adam Strašák (12).
Snímky P. Jáchimové, AV ČR
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