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Logo, které předkládám, je založeno na myšlence, že všechny přírodní vědy mají 

společné hledání uspořádanosti (organizovanosti) v komplexním světě. Při výkonu naší 
profese musíme nacházet jednoduché vzorce, zákonitosti a vztahy v nesmírně složitých 
systémech, abychom skrze ně mohli k těmto systémům přistupovat. Nezáleží na tom, zda 
je předmětem našeho zájmu organismus, atmosférický jev, chemická reakce, hornina 
nebo ekosystém, vždy se soustředíme na jeho určitý aspekt, který se snažíme teoreticky 
uchopit. Jak se na komplexitu a uspořádanost dívá biolog, pěkně demonstruje Jaroslav 
Flegr, člen naší fakulty, v páté kapitole své knihy Zamrzlá evoluce. Vizuální podoba 
znaku je mimo jiné inspirována fotografií, která se v této kapitole objevuje, a která 
zachycuje stav chodníku ve Viničné ulici před rokem 2003 (obr.1). 

 

Obr.1  Komplexita a uspořádanost. Dlažba v levé části chodníku 
vykazuje vyšší uspořádanost, v pravé vyšší komplexitu. 
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V navrhovaném fakultním znaku jsou komplexita a uspořádanost manifestovány 
podobným způsobem. V pravé části najdeme vysoce uspořádaný systém, nalevo je 
systém komplexní. Oba systémy jsou ale tvořeny stejnými prvky, bílými a barevnými 
dlaždicemi. Linie, která odděluje komplexní a uspořádanou „polokouli“ znaku je 
vychýlena od svislé osy o 23°26‘ (obr. 2), což je přibližně sklon rotační osy naší planety. 

Logo je moderní, ale přesto vtipně odkazuje k tradiční pečeti, kterou má ve znaku 
Univerzita Karlova. Motiv dlaždic, který tvoří hlavní vyjadřovací prvek návrhu, je dobře 
patrný i ve znaku naší univerzity (obr. 3). Jistá parafráze na tento znak je patrná i 
v přítomnosti schematického okruží. 

Obr.2  Sklon linie oddělující komplexní a 
uspořádanou část znaku vůči svislé ose. 

Obr.3  Dlaždice tvoří důležitý vizuální prvek jak u předloženého návrhu, tak 
u univerzitního znaku. 
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Rozdělení loga na poloviny, z nichž jedna představuje uspořádanost a druhá 
komplexitu přírody (obr. 4), nabízí prostor pro další kreativní práci s logem a jeho další 
interpretaci, jak je uvedeno níže.  

 
Uspořádanost 

V polovině znaku, která reprezentuje organizovanost a uspořádanost, najdeme 
dlaždice srovnané do podoby tzv. draků v rámech. Draci v rámech jsou jedna z typických 
figur, kterými se vyznačuje pražská dlažba (obr. 5). Přírodovědecká fakulta se tak může 
prostřednictvím svého loga hlásit i ke svému domovskému městu. Navíc budeme říkat, 
že naše škola má ve znaku draka, což jistě není k zahození. 

Obr.4  Příroda, která je předmětem našeho poznání, je velice komplexní, ale vykazuje také 
značnou míru organizovanosti. Dohromady vytvářejí tyto jevy symfonii, která nás fascinuje a 
skrze kterou se snažíme uchopit podstatu našeho světa. 

Obr.5  Draci v rámech jsou jednou z nejkrásnějších figur pražské 
dlažby. Takzvaná pražská mozaika vznikala ve druhé polovině 19. 
a první polovině 20. století. 
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Uspořádaný sektor loga je případně možné dále modifikovat, pokud bychom 
chtěli graficky sjednotit různá fakultní pracoviště. Místo draků v rámech lze z dlaždic 
poskládat téměř cokoli. Lze si tak představit, že bude tuto polovinu zaujímat piktogram 
znázorňující DNA, motýlí křídlo, kontinenty, lidskou lebku nebo zkumavku, podle toho, 
jaká katedra se rozhodne vizuální styl fakulty využít. 
 
Komplexita 

 Komplexní část loga byla pro účel návrhu vytvořena pomocí generátoru 
náhodných čísel, který každé dlaždici v tomto sektoru přiřadil náhodně číslo 0 (bílá 
dlaždice), nebo 1 (barevná dlaždice). Podobný přístup je záhodno využít i při vytváření 
definitivní podoby znaku. Člověk se zde nestává aktivním tvůrcem jevu, ale vystupuje 
pouze jako jeho pozorovatel. Ve stejné pozici se nachází při studiu přírody. 
 Pokud by se tento návrh shledal se všeobecným přijetím, bylo by dle mého 
názoru zajímavé nechat komplexní polovinu loga generovat stále znovu a znovu. Může 
existovat jedna ustálená forma, která poslouží k prezentaci fakulty v tiskových 
materiálech, ale na internetu se bude logo neustále měnit, bude „žít svým vlastním 
životem“. Vizuální styl i myšlenka loga zůstanou zachovány, ale technicky bude každou 
vteřinu jiné. 
 Pokud bude on-line podoba loga skutečně pohyblivá, můžeme využít při 
generování vzorů komplexní poloviny tzv. Hru života (Game of Life) britského 
matematika Johna Conwaye, která navrhované logo vizuálně připomíná. Jedná se o 
celulární automat, který pracuje na dvourozměrném dlaždicovém plánu. Při každém 
kroku vybarví jednotlivé dlaždice podle předchozí konfigurace na základě algoritmu, a 
tak se vyvíjí v čase. Můžeme náhodné procesy a Hru života zkombinovat tak, že do 
deterministického celulárního automatu, kde záleží pouze na počátečních podmínkách, 
bude náhoda vstupovat prostřednictvím chyb, které budou při vybarvování políček 
s určitou pravděpodobností vznikat. Získáme tak pěknou metaforu předmětu našeho 
zkoumání a logo nebude nikdy stagnovat, což by se u standardního modelu Hry života 
mohlo snadno stát (obr. 6).  

 
 

Obr.6  Tzv. zátiší (still life), konfigurace, které jsou v Conwayově Hře života 
stabilní. Černá buňka (dlaždice) se obvykle označuje jako živá, bílá jako mrtvá. 
Pravidla hry udávají, že mrtvá buňka ožije, pokud jsou z jejích osmi sousedů 
právě 3 živí. Pokud má živá buňka méně než 2, nebo více než 3 živé sousedy, 
zemře, jinak zůstává naživu. Jak je vidět, výše zobrazené figury se v čase nemění. 
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Stabilita a pomíjivost 

Dynamické logo se mi jeví jako optimální, neboť takové jsou i přírodní procesy. 
Navíc lze v kontrastu mezi nehybnou a neustále se měnící polovinou znaku spatřovat 
zpřítomnění vztahu mezi neměnnými přírodními zákony a pomíjivým světem jevů, který 
na jejich základě povstává. Pokud by ale proměnlivost loga představovala problém 
(například kvůli přísnému opatření rektora, které udává, jak mohou vypadat znaky 
jednotlivých fakult), můžeme se spokojit s logem statickým (obr. 7). 

 

 

 
 
 
 

Obr.7  Návrh s anglickou mutací názvu fakulty. 


