
IV-20 Ocenění v oblasti vědy a výzkumuIV-20 Ocenění v oblasti vědy a výzkumuIV-20 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
Medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školstvíMedaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školstvíMedaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství

FF Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Je vynikající český anglista, shakespearolog, překladatel a profesor anglické literatury na FF UK v Praze. 
Mimořádného uznání se dočkaly především jeho vynikající překlady Shakespearových dramat, jež žijí na 
českých divadelních scénách.  Je autorem řady odborných děl a esejů o britské a americké literatuře. Za své 
vědecké a překladatelské dílo obdržel mnoho našich i zahraničních ocenění.

     
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíCena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíCena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

1.LF Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. Za mimořádné výsledky výzkumu mitochondriálních onemocnění, za významný podíl na objasnění příčin těchto 
onemocnění a za podíl na objevech nových genů, jejichž poruchy vedou k novým dědičně podmíněným 
metabolickým onemocněním.

     
Státní cena za překladatelské díloStátní cena za překladatelské díloStátní cena za překladatelské dílo

FF Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.  
     

Medaile Josefa Hlávky za celoživotní díloMedaile Josefa Hlávky za celoživotní díloMedaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo
PřF Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. Jeden z nejvýznamnějších českých neurofyziologů, velmi známý, vážený a uznávaný v zahraničí. Založil 

fyziologickou vědeckou školu studia nekvantového uvolňování neuropřenašečů a předložil ucelenou teorii tohoto 
druhého hlavního mechanismu přenosu informace na nervových a svalových synapsích. Je členem řady 
českých i zahraničních vědeckých společností.

     
Medaile J. E. Purkyně    Medaile J. E. Purkyně    Medaile J. E. Purkyně    

1.LF Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  
     

Národní cena vlády Česká hlavaNárodní cena vlády Česká hlavaNárodní cena vlády Česká hlava
3.LF Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Patří mezi přední české kardiology a je špičkovým a mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru, který 

zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu. Díky práci 
profesora Widimského se v Česku aplikace koronární angioplastiky u nemocných s akutním infarktem myokardu 
stala rutinní záležitostí ve všech kardiocentrech a všech krajích. Došlo tak k významnému snížení nemocniční 
úmrtnosti na tuto srdeční příhodu.

     
Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlavaDoctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlavaDoctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

1.LF MUDr. Jan Petrášek, Ph.D. Za práci „Úloha TOLL-LIKE receptorů v patogenezi jaterních onemocnění“. Práce se zaměřuje na roli imunitního 
systému u nejčastějších jaterních onemocnění. Petrášek prokázal, že odpověď imunitních buněk na endotoxin je 
možno potlačit běžným lékem, který se až doposud používal pro léčbu revmatoidní artritidy. Objev dává naději 
na nové léčebné postupy u zánětů jater, cirhózy a dalších imunitně zprostředkovaných nemocí.

     
Cena předsednictva České lékařské společnosti J. E. PurkyněCena předsednictva České lékařské společnosti J. E. PurkyněCena předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně

1.LF Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 
a MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Za práce publikované v roce 2010 (udělena v roce 2011).



     
Cena České onkologické společnostiCena České onkologické společnostiCena České onkologické společnosti

1.LF Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Za nejlepší publikaci v roce 2010 (udělena v roce 2011).
     

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovníkCena Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovníkCena Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovník
PřF Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. Za zásadní objevy objasňující evoluci organel u prvoků.
     

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii mladý vědecký pracovníkCena Učené společnosti České republiky v kategorii mladý vědecký pracovníkCena Učené společnosti České republiky v kategorii mladý vědecký pracovník
MFF RNDr. Milan Orlita, Ph.D. Za práce v oboru optické spektroskopie grafénových materiálů.
     

Cena rektora UK za tvůrčí počinCena rektora UK za tvůrčí počinCena rektora UK za tvůrčí počin
FSV Prof. Ing. Milan Sojka, CSc. (in memoriam) Za publikaci "Dějiny ekonomických teorií".
MFF Doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Za práci „Experimental Results for H-2 Formation from H- and H and Implications for First Star Formation“, která 

vyšla v oceňovaném časopise Science. Experimentální práce byla provedena na Columbia University New York, 
teoretické výpočty byly provedeny v Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze.

     
Cena Prof. Babušky    Cena Prof. Babušky    Cena Prof. Babušky    

MFF Mgr. Jan Česenek, Ph.D. Za doktorskou disertační práci "Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění".
     

Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad za rok 2010 (udělena v roce 2011)Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad za rok 2010 (udělena v roce 2011)Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad za rok 2010 (udělena v roce 2011)
ETF Mgr. Petr Sláma, Th.D. Za původní studii o rabínské literatuře a za překlad reprezentativních textů hebrejštiny a aramejštiny v knize 

Tanu Rabanan.
     

Právník rokuPrávník rokuPrávník roku
KTF Prof. JUDr. Miroslav Zedníček Občanské právo (hmotné, procesní)
PF Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. Správní právo
PF Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. Pracovní právo
PF JUDr. Pavel Tůma, LL.M., Ph.D. Talent roku (2. místo)


