
V jednotlivých kategoriích byly na oceně-
ní navrženy následující tituly:
Cena Nakladatelství Academia 
za původní vědeckou nebo populárně
naučnou práci:
� Jiří A. Svoboda – Počátky umění
� Jiří Knapík, Martin Franc a kol. – Prů-
vodce kulturním děním a životním stylem
v českých zemích 1948–1967
� Jaroslav Pánek – Vilém z Rožmberka.

Vítěznou knihou se stala publikace Prů-
vodce kulturním děním a životním stylem
v českých zemích 1948–1967 od J. Knapí-
ka, M. France a kol.
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1    Moderátorem slavnostního udílení
byl i letos ředitel Nakladatelství 
Academia Jiří Padevět.
2    Předseda Akademie věd ČR Jiří 
Drahoš a Martin Kodl (zástupce jednoho
ze sponzorů – Galerie Kodl) 
3    Jiří Drahoš předává editorům 
Knihy roku 2011 sošky z dílny 
Veroniky Oleríny symbolizující 
otevřenou knihu.
4    Pavel Janoušek, člen poroty 
a Vědecké rady AV ČR, vyhlásil jméno
vítěze za překlad publikace – ocenění
pro Martina Hilského za Dílo, William
Shakespeare převzal jeho syn Ondřej 
Hilský (vlevo).
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Adéla Fořtová

Ceny Nakladatelství Academia 
za rok 2011

Ve středu 7. března 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení 4. ročníku literárních
Cen Nakladatelství Academia. Záměrem soutěže je především upozornit širokou
veřejnost na kvalitní odbornou literaturu, která vychází v rámci jednotlivých
ústavů Akademie věd ČR, v. v. i., nebo přímo v Nakladatelství Academia. Vědečtí
pracovníci tak získávají možnost představit svou publikační činnost další for-
mou. Porotu hodnotící tituly navržené k ocenění tvořilo 7 zástupců pracovišť
Akademie věd ČR, uznávaný český novinář dlouhodobě se zabývající vědou
a výtvarník. Předsedkyní byla jako v předchozích letech doc. RNDr. Eva Zaží-
malová, CSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Knihy přihlašují zaměstnanci Akademie věd ČR do konce příslušného roku,
porota posuzuje obsahovou i formální originalitu publikace, ale také zájem čte-
nářské obce.



Cena Nakladatelství Academia 
za překlad vědecké nebo populárně
naučné práce:
� Robert Challe, překlad Dagmar Steino-
vá – Deník z cesty do východní Indie
� Francois René de Chateaubriand, překlad
Aleš Pohorský – Paměti ze záhrobí
� William Shakespeare, překlad Martin
Hilský – Dílo.

Vítězem je M. Hilský za kompletní pře-
klad Díla W. Shakespeara do češtiny.

Cena Nakladatelství Academia 
za výtvarné zpracování publikace: 
� Miloslav Studnička, grafik Jan Franta –
S botanikem v tropech
� Kateřina Horníčková, Michal Šroněk
(eds.), grafička Michaela Blažejová – Umě-
ní české reformace
� Jaroslav Čvančara, Miroslav Čvančara,
grafik Robin Brichta – Zaniklý svět stříbr-
ných pláten.

Vítězem této kategorie se stal R. Brichta
za grafické zpracování knihy Zaniklý svět
stříbrných pláten.

Cena Nakladatelství Academia 
za slovník nebo encyklopedickou
publikaci:
� Radomír Socha, Václav Hálek, Jiří Baier,
Jiří Hák – Holubinky (Russula);
� Karel Šťastný, Karel Hudec a kol. – Fauna
ČR. Ptáci 3/I., II.
� Martin Kovář a kol. – Londýn. Kultur-
ně-historický průvodce.

Ocenění náleží M. Kovářovi a jeho spolu -
autorům za knihu Londýn. Kulturně-his-
torický průvodce.

Další vyhlášená ocenění
Nejprodávanějším titulem r. 2011 v Knih-
kupectvích Academia byla kniha Dílo od
W. Shakespeara. Cenu poroty získala pub-
likace Alchymie a Rudolf II. autorů Vladi-
míra Karpenka a Iva Purše (vydalo naklada -
telství Artefactum). Tato cena se uděluje
knize, která neobdržela ocenění ve své
kategorii, ale přesto je považována za výji-
mečný literární počin.

Absolutní vítězství a titul Kniha roku
patří Průvodci kulturním děním a život-
ním stylem v českých zemích 1948–1967.
Tato dvoudílná publikace byla také v dub-
nu letošního roku oceněna Literou za li -
teraturu faktu v soutěži Magnesia Litera
a potvrdila tak svou jedinečnost. Autorský
kolektiv již připravuje v Nakladatelství
Academia další knihu – tentokrát věnova-
nou volnému času.
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5    Martin Kodl a Robin Brichta oceněný
za grafické zpracování knihy Zaniklý
svět stříbrných pláten
6    Ředitel Ústavu světových dějin Filo-
zofické fakulty UK v Praze Martin Kovář,
autor oceněného průvodce Londýnem
7    Vladimír Karpenko a Ivo Purš, editoři
publikace Alchymie a Rudolf II. 
z nakladatelství Artefactum, kterou 
pro cenu vybrala odborná porota. 
8    Předsedkyně poroty Eva Zažímalová.
Snímky S. Kyselové


