
XXXVI živa 2/2017

Publikace hodnotila osmičlenná odborná
porota, jíž předsedal experimentální fyzik
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c.

� Původní vědecká nebo populárně
naučná práce
Porota ocenila publikaci Miroslava Bárty
Příběh civilizace. Vzestup a pád stavitelů
pyramid, z edice Mimo – humanitní vědy.

� Překlad vědecké nebo populárně
naučné práce
V kategorii zvítězila Jiřina Šedinová za
překlad titulu Ratolest Davidova – kroniky
pražského židovského učence Davida Gan-
se z r. 1952. Kniha vyšla v edici Judaica.

� Slovník nebo encyklopedická 
publikace
Cenu získal Lubomír Slavíček (ed.) a ko -
lektiv autorů za Slovník historiků umění,
výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů
v českých zemích a jejich spolupracovní-
ků z příbuzných oborů (asi 1800–2008),
který vyšel v edici Mimo – humanitní vědy.

� Výtvarné zpracování publikace
Vítězem se stal Štěpán Malovec s titulem
Design v českých zemích 1900–2000, vyda-
ným v edici Umění.

� Další vyhlášená ocenění
Cenu poroty, udělovanou za výjimečný ti -
tul, získal Petr Zajíček s publikací Jeskyně
České republiky na historických mapách.
Kniha, obsahující i téměř pět desítek věr-
ných kopií historických map, vyšla v edici
Mimo – přírodní vědy.

Nejprodávanější knihou r. 2016 z celé
produkce Nakladatelství Academia se stal
autobiografický text Dany a Emila Zátop-
kových Náš život pod pěti kruhy, z edice
Krásná literatura.

Knihou roku 2016, tedy titulem, který
získal od porotců v rámci všech kategorií
největší počet hlasů, byla vyhlášena pub-
likace Miroslava Bárty Příběh civilizace.
Autor, uznávaný egyptolog a archeolog,
převzal z rukou předsedy Akademie věd ČR
prof. Jiřího Drahoše křišťálovou plastiku,
dílo výtvarníka Jana Exnara.

Studentská soutěž
Nakladatelství Academia
Vítězům předchozího 4. ročníku byly pře-
dány jejich knižně vydané diplomové prá-
ce (cena udělena jen ve dvou kategoriích).
Titul Názvosloví organických sloučenin ob -
držela Karolína Sezemská (kategorie Vědy
o živé přírodě a chemické vědy). Daniela
Poláková převzala publikaci Marie Kude-
říková: Životnost mýtu a lidské zkušenosti
(kategorie Humanitní a společenské vědy).

Ceny Nakladatelství Academia
a Studentská soutěž Nakladatelství
Academia za rok 2016

V pondělí 20. března 2017 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní
vyhlášení 9. ročníku cen Nakladatelství Academia a 5. ročníku studentské
soutěže Nakladatelství Academia. Do čtyř kategorií bylo přihlášeno 58 knižních
titulů vydaných v r. 2016. Studentské soutěže se zúčastnili autoři 40 diplomo-
vých prací ve třech kategoriích – Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy
o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Společně s vyhlášením cen
byly také předány výtisky diplomových prací v knižní formě loňským vítězům
Studentské soutěže (viz Živa 2016, 3: LXII–LXIII).
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Laureáti 5. ročníku studentské soutěže
Z přihlášených diplomových prací obhá-
jených v průběhu r. 2016 porota, složená
z 16 členů, volila vítěze v rámci výše uve-
dených tří kategorií. Vybrané práce budou
vydány do jednoho roku knižně Naklada-
telstvím Academia.

� Vědy o živé přírodě a chemické vědy
Porota ocenila Veroniku Petřekovou za její
diplomovou práci Přehled zástupců padlí
(Erysiphales) na území České republiky,

kterou vypracovala na katedře botaniky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci.
� Vědy o neživé přírodě
V této kategorii nebyla za r. 2016 zvolena
žádná práce k otištění.
� Humanitní a společenské vědy
Vítěznou se stala práce Šárky Caitlín Rábo-
vé Kulturní reflexe tuberkulózy v českých
zemích 1800–1945. Tématem se zabývala
v rámci studia na ústavu historických věd
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
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1 Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš
vyhlásil absolutního vítěze 9. ročníku cen
Nakladatelství Academia – Knihu roku.
2 Ředitel Nakladatelství Academia 
Jiří Padevět předávání cen moderoval.
3 Miroslav Bárta obdržel cenu za Původ-
ní vědeckou nebo populárně naučnou
práci – za publikaci Příběh civilizace, 
která se zároveň stala absolutním 
vítězem, tedy Knihou roku 2016.
4 Ocenění za Překlad vědecké nebo
populárně naučné práce bylo uděleno
Jiřině Šedinové.
5 V kategorii Slovník nebo encyklope-
dická publikace zvítězila kniha Lubomíra 
Slavíčka (ed.) a kolektivu autorů.
6 Štěpán Malovec získal cenu 
za výtvarné zpracování titulu.
7 Cena poroty byla udělena 
Petru Zajíčkovi.
8 Ocenění za Nejprodávanější knihu
r. 2016 převzal za autorku Danu Zátopko-
vou její kamarád Karel Engel.
9 a 10 Laureátky 4. ročníku studentské
soutěže Karolína Sezemská (obr. 9)
a Daniela Poláková (10) převzaly od Stani-
slava Recmaníka z Těšínské tiskárny, a. s.,
své diplomové práce v knižní podobě.
11 a 12 Předseda odborné poroty Ivo
Kraus předal ocenění vítězkám Studentské
soutěže za r. 2016 – Šárce Caitlín Rábové
(obr. 11) a Veronice Petřekové (12).
Snímky S. Kyselové, AV ČR
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