
Soutěž o cenu Vzdělávací nadace Jana Husa (http://www.vnjh.sk/cz/index.php) 

LIBELLUS PRIMUS 

udělovanou za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce v oboru humanitních a 
sociálních věd Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně a Vzdelávacia 
nadácia Jana Husa se sídlem v Bratislavě v souladu se svým posláním a cíli chtějí 
podporovat a podněcovat původní literární tvorbu v oblasti humanitních a sociálních 
věd. V současné době již nejde pouze o to, aby se odborná úroveň našeho sociálně 
vědního a humanitního vědění přiblížila či vyrovnala úrovni rozvoje těchto oborů ve 
vyspělých zemích světa, ale také, ba především o to, aby se prostřednictvím 
specifických nástrojů těchto věd usnadnila orientace v současném složitém a 
komplexním světě. Tento vývojový obrat k zvýšení role sociálně vědního a 
humanitního vědění dnes uznávají všichni odborníci, kteří se zabývají procesy, jež 
provázejí globalizaci politiky, ekonomiky a kultury a jež vyvolávají řadu 
neočekávaných a nepředvídaných důsledků. Vzdělávací nadace Jana Husa chce 
podpořit toto poznávací usilování tím, že bude každoročně udělovat cenu za nejlepší 
knižní prvotinu právě v těchto vědních oborech. Cena bude udělována pro knižní 
prvotiny českých a slovenských autorů, a to pro každou jazykovou oblast samostatně. 
Českou prvotinu hodnotí a odměňuje Vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem 
v Brně, slovenskou Vzdelávacia nadácia Jan Husa se sídlem v Bratislavě. 

Čl. 1 
Do soutěže mohou být přihlášeny knihy publikované v daném a předchozím 
kalendářním roce ze všech oborů sociálních a humanitních věd, nejpozději však do 
konce roku, pro nějž se cena vyhlašuje. 

Čl. 2 
Knihou se pro potřeby této soutěže rozumí text publikovaný v tištěné podobě 
v českém, slovenském, výjimečně i zahraničním nakladatelství,a který je jako knižní 
titul opatřen ISBN (případně ISSN). Do soutěže se přijímají výhradně původní 
monografie. Kolektivní práce (sborníky) se do soutěže nepřijímají, lze však podat 
práci psanou ve spoluautorství nejvýše tří autorů s přesným uvedením autorského 
podílu jednotlivých autorů na předkládané práci. 

Čl. 3 
Pro potřeby soutěže, která chce motivovat k samostatné publikační práci především 
mladé české a slovenské odborníky, je věk autora omezen do 35 let věku v roce 
vydání publikace.  

Čl. 4 
Knihu do soutěže může přihlásit autor (skupina spoluautorů), nakladatel, vědecká či 
vysokoškolská instituce, vždy však s vědomím autora (autorů).  

Čl. 5 
Pro posouzení přihlášených prací ustavuje Správní rada VNJH (která je společná pro 
obě nadace) dvě nejméně tříčlenné komise, českou a slovenskou, které podají návrh 
na udělení ceny v hodnotě 60 000 Kč/Sk Správní radě. V každé komisi je alespoň 
jeden člen SR. Každá komise posoudí samostatně a potom na společném jednání 
původnost a společenskou závažnost prací navržených k ocenění, jejich význam pro 
rozvoj daného oboru, případně užitečnost pro zkvalitnění výuky na vysokých školách. 



Práce musí prokazovat znalost dané problematiky, schopnost přesně formulovat 
problém a zpracovat jej na soudobé metodologické a teoretické úrovni rozvoje oboru.  

Čl. 6 
V případě potřeby si Správní rada může vyžádat nezávislý posudek podle vlastního 
uvážení. Na svém výročním zasedání v dubnu společná Správní rada rozhodne o 
udělení dvou cen (české a slovenské), vždy po 60 000 Kč/ Sk. Na návrh komisí může 
Správní rada v daném roce některou z cen (nebo obě) neudělit, v krajním případě 
rozdělit mezi více uchazečů.  

Čl. 7 
Rozhodnutí se zveřejňuje bezprostředně po výročním zasedání Správní rady. Cena 
bude předána na slavnostním zasedání Správní rady v květnu nebo červnu. O 
výsledcích soutěže Správní rada informuje hromadné sdělovací prostředky, případně 
pracoviště autorů odměněných prací.  

Čl. 8 
Publikace do soutěže přihlášené se nevracejí a slouží jako archivní dokument o 
rozhodování komise a Správní rady VNJH. 
Zdroj: http://www.vnjh.sk/cz/index.php?include=cena_LP (27/9/2006) 

Soutěž o cenu Vzdělávací nadace Jana Husa 

LIBELLUS PRIMUS 

udělovanou za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce v oboru humanitních a 
sociálních věd 

za rok 2005 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila v roce 2005 první ročník Ceny Libellus 
Primus, udělované za nejlepší knižní prvotinu mladého vědce v oboru humanitních a 
sociálních věd. Již v prvním ročníku se sešla řada velmi kvalitních prací. Hodnotící 
komise se proto rozhodla v souladu s pravidly soutěže Cenu rozdělit mezi dva autory 
a udělila ji: 

Mgr. et Mgr. Zdeňkovi R. Nešporovi, PhD. za publikaci. „Víra bez církve? 
Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století“ 

PhDr. Pavlu Pšejovi, Ph.D. za publikaci: „Stranický systém České republiky. Politické 
strany a jejich vývoj 1989 – 1998“ 
Zdroj: http://www.vnjh.sk/cz/index.php?include=cena_LP2005 (27/9/2006) 


