
V pátek 1. října 2021 proběhlo v budově
Akademie věd v Praze vyhlášení 13. roční-
ku Cen Nakladatelství Academia a 9. roč-
níku Studentské soutěže Nakladatelství
Academia. Hodnoceny byly publikace
vydané v r. 2020 na pracovištích AV ČR
a magisterské diplomové práce obhájené
v období 15. října 2019 až 31. října 2020 –
ty vítězné budou vydány do jednoho roku
knižně. Do 13. ročníku bylo přihlášeno 60
publikací, z nichž desetičlenná porota
v čele s prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc.,
FEng., dr. h. c., vybrala následující tituly.
� Cena za původní vědeckou 
nebo populárně-naučnou práci
V této kategorii zvítězila kniha Martina
Hilského Shakespearova Anglie.
� Cena za překlad vědecké 
nebo populárně-naučné práce
Získala ji Nina Fojtů za překlad publikace
Válečný deník 1914–1918 Ernsta Jüngera.
� Cena za slovník 
nebo encyklopedickou publikaci
Porota cenou vyzdvihla dílo Jana Macka,
Ladislava Rollera, Karla Beneše, Kamila
Holého a Jaroslava Holuši Blanokřídlí Čes-
ké a Slovenské republiky II. Širopasí.
� Výtvarné zpracování publikace
Cenu si odnesli Pavel Štefan a Jan Šavrda
za knihu Imago, Imagines.
� Další vyhlášená ocenění
Cenu poroty získaly editorky Martina Irei -
nová a Petra Přadková za Slovanský jazy-
kový atlas. Nejprodávanější knihou roku

z produkce Nakladatelství Academia je
Shakespearova Anglie M. Hilského.
� Kniha roku
Absolutním vítězem se stala publikace
editorek Kateřiny Kubínové, Kláry Bene-
šovské a kolektivu autorů Imago, imagines.
Křišťálovou plastiku od výtvarníka Jana
Exnara převzaly od předsedkyně Akade-
mie věd prof. Evy Zažímalové.

Studentská soutěž
Odborná porota měla možnost vybrat vítě-
ze tradičně ve třech kategoriích.
� Humanitní a společenské vědy
V této kategorii uspěl David Smrček s pra-
cí Grabenbummel – Procházka po Příko-
pech, obhájenou na Filozofické fakultě UK.
� Vědy o živé přírodě a chemické vědy
Ocenění získal Lukáš Petera z Přírodově-
decké fakulty UK s prací Důsledky éry vel-
kého bombardování pro chemickou a pre-
biotickou evoluci raného Marsu a Země. 
� Vědy o neživé přírodě
V uvedené kategorii nebyla cena udělena.

Vítězné diplomové práce z předchozího
8. ročníku byly během slavnostního vy -
hlášení představeny již v knižní podobě.
Knihu Sexuální delikty před apelačním
soudem v letech 1687–1727 převzal Josef
Vacek a publikaci s názvem Generalizace
zástavby s využitím typifikace Otomar
Gottstein.
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Vyhlášení Cen Nakladatelství Academia
a Studentské soutěže za rok 2020

Oslovené osobnosti nejen naší vědy jsme
požádali, aby vybraly v období druhé po -
loviny roku 2020 až října 2021 nejvýše tři

tituly, které považují za zdařilé a doporu-
čili by je čtenářům se zájmem o obory geo-
logie, biologie, chemie a ochrana přírody.

Odpovídají představitelé vědecké obce
� Lubomír Adamec, rostlinný fyziolog,
Botanický ústav AV ČR
1. Jiří Kopáček, Josef Hejzlar, Martin Rulík:
Voda na Zemi (Nakladatelství Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích 2020) 
� Václav Cílek, geolog, 
Geologický ústav AV ČR
Především se zdá, že s hmotným světem –
s vodou, potravinami, složením atmosfé-
ry – začínáme zápasit stále víc, ale knih
o přírodních vědách je stále nedostatek.
Zaujal mne jednak obsáhlý svazek kolektiv-
ní monografie o antropocénu (Petr Pokorný
a David Storch, eds., a kol., Academia 2020)
jako pokus pochopit, co se s dnešním svě-
tem děje. Vynikající je počin Miloslava
Šimka a kol. o živé půdě (Academia 2019
a 2021), půda se v době klimatických změn
opět stává „gruntem“ našich životů.
� František Foret, chemik, 
ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR
1. Paul Nurse: Biologie v pěti lekcích. Co
je život? (Argo/Dokořán 2021)
� Libor Grubhoffer, parazitolog, 
biochemik, molekulární biolog, 
ředitel Biologického centra AV ČR
1. Jan Frouz, Jaroslava Frouzová: Apliko-
vaná ekologie (Univerzita Karlova, naklada -
telství Karolinum 2021)
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1 a 2    Knihu roku vyhlásila a cenu 
předala předsedkyně Akademie věd 
prof. Eva Zažímalová. Foto J. Landergott, 
SSČ AV ČR

Z Nakladatelství Academia

Anketa o nejpozoruhodnější
přírodovědnou knihu 2020–2021

Ve většině běžných knihkupectví nebývá přírodovědná literatura vystavena
v předních regálech a málokdo z personálu také dokáže fundovaně poradit.
V knižních anketách, které se objevují v periodickém tisku, respondenti obvykle
věnují pozornost zejména krásné literatuře a humanitním vědám. To jsou dva
hlavní důvody, proč jsme se rozhodli uspořádat anketu o nejpozoruhodnější
přírodovědnou knihu. Věřím, že první ročník bude pro čtenáře inspirací,
a především věřím, že první ročník nebude poslední.

Jiří Padevět
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