
Lumina quaeruntur – volně přeloženo hle-
dání světel v podobě nových vědeckých
osobností, je určena pro vědkyně a vědce
na prahu středního věku, a to včetně těch,
kteří se do aktivní kariéry vracejí po rodi-
čovské dovolené. Délku vědecké praxe od
udělení doktorského titulu Ph.D. totiž tato
prémie omezuje na nejvýše 10 let a do této
doby se ale nezapočítává doba rodičovské
a mateřské dovolené. Šanci tak mají věd-
kyně, nebo i vědci, kteří stanovenou dobu
přesáhli. Další podmínkou jejího udělení je,
aby čtvrtinu rozpočtu hradilo akademické
pracoviště, kde stipendista bude působit.
Laureáti jsou zavázáni, aby si během pěti let
od začátku práce v novém výzkumném

týmu zažádali o prestižní grant Evropské
výzkumné rady, např. ERC nebo jeho ekvi-
valent – udělené stipendium by mělo rov-
něž pomoci prosazovat se v mezinárod-
ních grantech. Prémii lze čerpat ve výši až
čtyři miliony korun za rok, maximálně pět
let. Poprvé byla udělena v lednu 2019.

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová
předala 5. listopadu 2019 ocenění Lumina
quaeruntur belgickému specialistovi na
bioetiku, kvantovému fyzikovi, mikrobio-
ložce, chemikovi, expertu na archeologii
středověké střední Evropy a právničce
ochrany klimatu. Nositeli se stali M. A.
Geoffrey Dierckxsens, Ph.D. (Filosofický
ústav AV ČR), RNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.

(Fyzikální ústav), RNDr. Jana Kamanová,
Ph.D., a Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D. (oba
z Mikrobiologického ústavu), Mgr. Ladi-
slav Varadzin, Ph.D. (Archeologický ústav),
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu
a práva). 

Podrobněji na www.avcr.cz
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Po medaili Za zásluhy I. stupně od prezi-
denta Miloše Zemana v r. 2018, ocenění od
Akademie věd ČR (čestná medaile Vojtě-
cha Náprstka za zásluhy v popularizaci
vědy, 2004) a Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy (medaile Za zásluhy, 2005)
se RNDr. Václav Větvička stal nositelem
ceny i od předsedy vlády a předsedy Rady
pro výzkum, vývoj a inovace Andreje Babiše
za propagaci nebo popularizaci výzkumu.

Pamětníkům to jistě evokuje vzpomín-
ku, kdy ještě aktivně ve vědě pracoval a bá -
dal – jako dědic významného rostlinného

taxonoma Ivana Klášterského se stal znal-
cem taxonomické skupiny růží (viz také
str. CLIII kuléru této Živy) – je to už zhruba
půl století. S popularizací zahradnické
botaniky a přírodovědeckou osvětou je širo-
ké veřejnosti znám snad ze všech našich
médií. Jistě sehrála úlohu i jeho redaktor-
ská praxe (1973–82), kdy se stal pravou
rukou akademika Slavomila Hejného, jenž
vedl Živu 17 let. Více v medailonech ke
kulatým narozeninám V. Větvičky v Živě
(1998, 1: III; 2008, 1: V). Blahopřejeme za
redakční radu i redakci Živy.
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Václav Větvička laureátem Ceny předsedy 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1    Václav Větvička v Hrzánském paláci
30. října 2019. Z archivu Úřadu vlády ČR

Více na www.vlada.cz

1    Slavnostní předání prémií Lumina
quaeruntur v budově Akademie věd na
Národní třídě v Praze. Zleva ředitel Mi -
krobiologického ústavu AV ČR Jiří Hašek,
ředitel Ústavu státu a práva Ján Matejka,
místopředseda Akademické rady AV ČR
Jan Řídký, oceněný Lukáš Ondič, ředitel
Fyzikálního ústavu Michael Prouza,
místopředseda Akademické rady Zdeněk
Havlas, Jana Kamanová, Zdeněk Kame-
ník, předsedkyně Akademie věd Eva
Zažímalová, M. A. Geoffrey Dierckxsens,
Ladislav Varadzin a Hana Müllerová,
ředitel Filosofického ústavu Ondřej
Ševeček a ředitel Archeologického ústa-
vu Jan Mařík. Foto J. Plavec, SSČ AV ČR
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