Humanitní a společenské vědy – Ženy na
rozcestí (také Živa 2014, 2: XXXV–XXXVII).

Redakce

Ceny Nakladatelství Academia
za rok 2014

V hlavní budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze
proběhlo 23. března 2015 slavnostní vyhlášení 7. ročníku soutěže Ceny Nakladatelství Academia a 3. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia. Nominováno bylo 42 knižních titulů vydaných v r. 2014. Studentské soutěže se zúčastnilo 39 diplomových prací ve třech kategoriích: Vědy o živé
přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě a Humanitní a společenské
vědy. Z přihlášených prací vybírala porota vítězná díla pro publikování v knižní podobě v Nakladatelství Academia. Jako součást vyhlášení cen proběhlo
také předání výtisku diplomové práce ve formě knihy loňským vítězům Studentské soutěže.
Ceny Nakladatelství Academia
Nominované publikace v 7 kategoriích
hodnotila porota tvořená 9 členy, s předsedou prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc.,
FEng., dr. h. c.
Původní vědecká nebo populárně
naučná práce
V této kategorii zvítězila kniha Svět měst
od Jiřího Hrůzy, vydaná v Nakladatelství
Academia v edici Mimo – humanitní vědy.
●

Překlad vědecké nebo populárně
naučné práce
Oceněni byli Radek Kašpar a Marika Králíková za překlad knihy Luciferův efekt,
vydaný v edici Společnost. Originál napsal americký autor Philip Zimbardo.
●

Slovník nebo encyklopedická
publikace
Porota vybrala titul Praha avantgardní
Kateřiny a Karla Pioreckých, který vyšel
v edici Průvodce.
●

Výtvarné zpracování publikace
Cenu obdrželo studio Marvil za knihu Akademický atlas českých dějin autorů Evy
Semotanové, Jiřího Cajthamla a kol.
●

Další vyhlášená ocenění
Cenu poroty udělovanou za výjimečný
titul získal Martin Mádl, editor publikace
Tencalla I–II, kterou vydalo nakladatelství
Artefactum.
Dále byla vyhlášena Nejprodávanější
kniha r. 2014 z produkce Nakladatelství
Academia – tou se stala Akademická příručka českého jazyka Markéty Pravdové
a Ivany Svobodové (eds.).
Titul, který získá největší počet hlasů
v rámci všech kategorií se stává Knihou
roku. Za r. 2014 toto ocenění získal obsáhlý a bohatě graficky vybavený Akademický
atlas českých dějin Evy Semotanové, Jiřího Cajthamla a kol., z edice Mimo – humanitní vědy.
●

Laureáti 3. ročníku studentské soutěže
Nakladatelství Academia
Odborná porota složená z 20 členů posuzovala rukopisy přihlášené do tří kate gorií. Letos porotci zvolili vítěze jen ve
dvou kategoriích, v kategorii Vědy o živé
přírodě a chemické vědy porota práci
k otištění nevybrala.
● Vědy o neživé přírodě
Zvítězila práce Fragmentace krajiny ČR
dopravními stavbami – vývoj, současný
1 Ocenění za Původní vědeckou
nebo populárně naučnou práci
převzala od Pavla Janouška za Jiřího
Hrůzu in memoriam jeho dcera
Jitka Hrůzová. Na snímku spolu s ředitelem Nakladatelství Academia
Jiřím Padevětem (vlevo)
2 Marika Králíková, oceněná spolu
s Radkem Kašparem za Překlad vědecké
nebo populárně naučné práce. Výsledky
v této kategorii vyhlásil Martin Franc.
3 Kateřina a Karel Piorečtí, autoři
knihy Praha avantgardní – letošního
vítězného titulu v kategorii Slovník
nebo encyklopedická publikace

Studentská soutěž
Nakladatelství Academia
Vítězům loňského 2. ročníku studentské
soutěže byly předány jejich diplomové
práce vydané v knižní podobě. Titul Pohlavní rozmnožování optikou evoluce za
kategorii Vědy o živé přírodě a chemické
vědy převzal Jan Toman. V kategorii Vědy
o neživé přírodě si odnesl knihu O starých
mapách českých zemí Josef Chrást a Blanka Jedličková pak publikaci z kategorie
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stav a priority územní ochrany autora Vladimíra Zýky (diplomová práce vznikla na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze).

Humanitní a společenské vědy
Porota zvolila práci Ivety Škrabalové s ná zvem Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku
(práce vznikla na Fakultě humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze).
●
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4 Ivana Minářová ze studia Marvil
(vlevo) přebírá od Marie Nechvátalové
cenu za výtvarné zpracování publikace
Akademický atlas českých dějin.
5 Ivan P. Muchka převzal Cenu poroty
za výjimečný titul udělenou Martinu
Mádlovi, editorovi publikace Tencalla I–II.
6 Lubomír Hrouda vyhlašuje vítěze
v kategorii Cena poroty.
7 Markéta Pravdová a Ivana Svobodová,
editorky nejprodávanější knihy r. 2014 –
Akademické příručky českého jazyka

11
8 Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš
(vlevo) předal ocenění Kniha roku za titul
Akademický atlas českých dějin
Evě Semotanové a Jiřímu Cajthamlovi.
9 Kniha roku 2014
10 Ve studentské kategorii Vědy o neživé přírodě získal ocenění Vladimír Zýka.
Cenu převzal od Ivo Krause.
11 Iveta Škrabalová, vítězka Studentské soutěže v kategorii Humanitní
a společenské vědy. Snímky S. Kyselové,
Akademický bulletin AV ČR
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