
Návrh 28 

 

Základní motiv mého návrhu tvoří planeta Země jakožto symbol globálního ekosystému, prakticky 

veškeré známé živé přírody a nejlépe poznané části přírody organické a neživé, integrující objekty a 

předměty studia prakticky všech přírodních věd a všech sekcí PřF UK. Země je zobrazena jako 

stylizovaný glóbus pozorovaný z profilu zhruba se středem uprostřed tlantského oceánu. 

Glóbus pokrývá, s důrazem na pravou část, jemně naznačená síť kartografických souřadnic jako 

symbol Geografické sekce PřF – zejména geografie a kartografie. V pravé polovině jsou pod 

souřadnicovou sítí naznačeny obrysy Evropy a Afriky, případně i s přibližnými hranicemi států 

symbolizujícími politickou či sociální geografii a demografii. U Madagaskaru může být zobrazen i vír 

tropické cyklony coby symbol meteorologie a klimatologie. Hydrologii může symbolizovat řeka Nil. V 

Evropě je bodově zvýrazněna poloha Prahy jako sídla UK a PřF. Z bodu pak směřují do všech směrů 

paprsky naznačující mezinárodní kontakty a ambice fakulty a univerzity a např. i geografii dopravy. 

Od severního pólu se uprostřed planety táhne mírně pod rovník výřez až do centra k zemskému jádru 

naznačující geologickou strukturu Země a symbolizující Geologickou sekci PřF UK. V této části chybí 

síť souřadnic. Pod výřezem se až k jižnímu pólu táhne stylizovaná kresba trilobita coby symbolu 

geologie, paleontologie i biologie, navíc s historickou vazbou k Praze prostřednictvím výzkumu 

Joachima Barranda. Hranice tří laloků zvětšeného trilobita zároveň procházejí poledníky sítě 

kartografických souřadnic. Na levé (západní) polokouli se pak pod méně výraznou či nepřítomnou sítí 

poledníků a rovnoběžek nachází náznak kresby Severní a Jižní Ameriky, v barevném provedení 

případně pokrytý fyzicko-geografickou mapou (lze vypustit). Výrazněji se však přes ni táhne 

šroubovice DNA coby symbol Biologické a Chemické sekce PřF. V Tichém oceánu jsou pak vyobrazena 

schémata molekul vody, případně symbolicky s vyobrazením usměvavých úst či očí zároveň jako 

lehce humorných symbolů hlav hmyzu - opět propojení symboliky biologie a chemie a základní 

podmínky pro nám známé formy života. To může být v oblasti Pacifiku doplněno i stylizovaným 

vyobrazením kytovce, např. plejtváka obrovského jako největšího živočicha na planetě - opět 

symbolu biologie (někde na pevnině může být přidán i květ rostliny, náznak stromu apod.) 

Dovolují-li to pravidla, lze pak podobně jako ve starším znaku doplnit okruží s českým či latinským 

nápisem „Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta“, byť to zřejmě nahradí v případě 

celého loga logotyp. 

Pro zjednodušení a lepší čitelnost znaku upřednostňuji dvoubarevnou, černobílou, variantu. 

Přikládám pouze přibližný orientační náčrt. Omlouvám se za jeho nevalnou uměleckou kvalitu. 


