
Předávání cen za nejlepší články před-
chozího ročníku se konalo 17. dubna 2007
v reprezentačních prostorách Akademie věd
ve vile Lanna. Ceny předali předseda AV ČR
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., děkan Pří-
rodovědecké fakulty UK a předseda redak-
ční rady časopisu Živa prof. RNDr. Pavel Ko-
vář, CSc., prorektor Univerzity Karlovy pro
vědeckou a tvůrčí činnost prof. RNDr. Bohu-
slav Gaš, CSc., za Nadaci Živa Mgr. Šárka
Orlíková, ředitel Odboru vnějších vztahů
Ministerstva životního prostředí Mgr. Jakub
Kašpar a ředitel nakladatelství Academia Jiří
Padevět.

Na základě hlasování redakce a redakční
rady, při kterém se posuzuje zejména ori-
ginalita a zpracování tématu, srozumitelnost
podání a kvalita obrazové dokumentace,
byly uděleny celkem čtyři ceny.

Purkyňovu cenu získali Petr Vít a Jan
Suda z Katedry botaniky PřF UK za článek
Endemické jeřáby — perly mezi českými
dřevinami, ve kterém představili jedinečné
druhy rostoucí pouze na našem území, jež
vznikly křížením zejména běžně rozšířené-
ho jeřábu muku a j. břeku (Živa 6: 251). 

Zvláštní ocenění časopisu Živa bylo
uděleno Petru Šímovi a Iljovi Trebichavské-
mu z Mikrobiologického ústavu AV ČR,
v. v. i., za seriál Horizontální přenos genetic-
ké informace 1.–6. shrnující dosavadní po-
znatky o tomto způsobu přenosu genetické
informace a názory na jeho význam nejen
v evoluci (Živa 1–6).

Cenu Živy 25 až 30 let získal Jiří
Neustupa z Katedry botaniky PřF UK za
příspěvek o metodě studia morfologických
změn a tvarové podobnosti pomocí trans-
formačních mřížek s názvem Co je to geo-
metrická morfometrika, aneb morfologie
znovu na scéně (Živa 2: 54).

Cena Živy do 25 let byla letos rozdě-
lena mezi dva autory — Petra Šrámka z Če-
ské inspekce životního prostředí Praha,
který napsal článek Sněžnice, pavoučnice
a jiní hmyzí otužilci (Živa 2: 78), a Tomáše
Dostálka z Katedry botaniky PřF UK, autora
příspěvku Má včelník rakouský šanci na
přežití i ve 21. století? (Živa 3: 111).

Mimo články oceněné hodnotila redakce
a redakční rada velmi kladně i některé další,
velkou odezvu měl např. článek Ferdinand
Stolička — opomíjený zoolog I.–II. autor-
ského kolektivu J. Robovský, J. Hrubý, L. Piá-
lek a P. Havelková, dále článek Síla sukcese
(1.–2.) J. Ruska nebo Protinádorové vakcíny
(I.–II.) V. Vonky, seriál I. Hrdého Feromony
v integrované ochraně rostlin 1.–6. nebo
Retroviry ve službách člověka F. Šenigla.

Na základě čtenářského hlasování byla
udělena Cena Antonína Friče Magdaleně
Chumchalové, jejíž seriál Anatomická ilus-
trace, mapující vývoj zobrazování v anato-
mii, pokračuje i v letošním ročníku. 

Z anketních hlasů bylo vylosováno pět
čtenářů, kteří dostali publikace z naklada-
telství Academia. Jsou to: L. Strejčková
z Čermné, J. Májsky z Trenčína, R. Beran z Li-
berce, P. Kalina z Řevnic a M. Rohlík z Dě-
čína. Děkujeme za všechny ohlasy.

Děkujeme také Nadaci Živa, která po-
skytla finanční podporu Cenám Živy, a na-
kladatelství Academia za knižní dary. Všem
oceněným blahopřejeme.

Ceny časopisu Živa
opět uděleny
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