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Úvodní slovo: 

Dobrý den, 
Jako absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze, jsem si dovolila připojit se k výzvě a 
navrhnout nový fakultní znak. Využila jsem jednoduchý program na kreslení, proto se 
omlouvám za nižší kvalitu grafického zpracování.  
Hlavní myšlenkou navržených znaků byly 4 sekce PřF UK – biologie, chemie, geologie a 
geografie, jelikož si myslím, že jsou všechny rovnocenné a všechny si zaslouží být 
zastoupené ve znaku. 
Detailnější popis symbolů/obrázků ve znaku uvádím pod každým návrhem, pro případ, že 
by to z návrhu nebylo zřejmé. 
Okolí loga by mělo být obkoleseno názvem fakulty “Přírodovědecká fakulta” (horní 
polovina kruhu) a názvem univerzity “ Univerzita Karlova v Praze” (spodní polovina kruhu) 
– tyto názvy odděleny zprava i zleva dvěma tečkami (text se mi nepodařilo ohnout, takže 
jsem ho vynechala).  
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1. U prvního z návrhů jsem vycházela ze symbolů jednotlivých sekcí PřF UK, které 

jsou podle mně typické pro daný obor a poměrně nadčasové pro znak. I když je 
dnešní moderní věda úzce spjata s počítačem, symbol počítače, by nebyl zcela 
ideální, no je možné ho do znaku ještě nějakým způsobem včlenit. 

2. Barevné zpracování – jako barvu ohraničení/lemu znaku by jsem volila taky sytě 
čevenou (místo světlezelené), jako barvy, kterou využívá Univerzita Karlova na 
svých “webovkách”, a písmo zvolit třeba bílé. Já jsem zvolila zelenou (chlorofyl), 
tak, aby nebyla příliš sytá a písmo dobře čitelné. Je možné zvolit tmavě zelenou a 
do ní písmo bílé barvy. A nebo ponechat lem bílý. 

3. Třetí možnost –zpracování s vloženými počátečními písmeny každé ze sekcí PřF a 
ozdobnými tečkami, které jsou u každého z písmen. Taktéž to nepřímo 
symbolizuje světové strany na kompasu. Zkratku univerzity “UK” jsem vložila do 
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varné baňky, aby sa narušila přílišná symetričnost loga, a aby byly iniciály 
univerzity také zastoupeny. Je možné někde ješte vložit I rok založení univerzity.  

Sekce BIOLOGIE  List a z něho vycházející dvoušroubovnice DNA, jako podstata 
všeho živého 

Sekce CHEMIE:  Varná baňka s reakční směsí a z ní vycházející páry - 
znázorněné spirálkami. Původně byly ke spirálkam 
dokresleny i tečky a hvězdičky – pro zdůraznění dynamičnosi 
reakce, ale kvůli zjednodušení a použitelnosti loga jsem je 
nakonec vynechala 

Sekce GEOGRAFIE: Globus (rovnoběžky, poledníky). Přemýšlela jsem i o 
nakreslení tradičního globusu Země, se znázorněnými 
kontinenty, ale to se mi nepovedlo.  

Sekce GEOLOGIE:  Kladivko a lopatka geologa + linie pohoří v pozadí 

Poznámka: umístnění symbolů jednotlivých sekcí PřF je náhodné a dá se měnit. Není to 
vyjádřením nadřazenosti biologické nebo chemické sekce, umístněných v horní části 
návrhu . Spíš šlo o to, že jsou všechny tyto sekce v kruhu a jsou si tedy rovnocenné a 
vzájemně propojené, jako vědy o přírodě a o Zemi (tu vyjadřuje kruh, který tvoří samotný 
znak a který tyto sekce PřF zjednocuje) 
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Druhý návrh loga je více abstraktní a detailněji popsaný níže. Ve své podstatě zjednocuje opět 
všechny 4 sekce přírodovědecké fakulty UK. Zaměřila jsem se na symboliku a estetičnost, snad 
nepůsobí příliš zženštile . Barevné řešení je moje subjektivní, možností jsou tisíce – mně šlo o 
lehkou reprodukovatelnost loga.  
Aby bylo jasné, že patříme k UK, tak jsem její iniciály vložila i do obrázku. Možno vložit I rok 
založení UK někde do znaku, třeba pod ruku nebo do ní. 

KALICH (univerzita/sekce chemie) - Symbol poznání (= kalich poznání a vědomostí) 
- Abstraktní symbol chemické reakce, ze které 

vychází páry – znázorněny spirálkami, tečkami a 
hvězdičkami, které symbolizují i dynamičnost a 
pestrost vědomostí a akademického života na UK 

- Počet teček a hvězd je 4 (= počet sekcí PřF) 
- Kalich jako dominantní symbol loga, protože vše 

kolem nás je ve své podstatě “chemie” 
 

RUKA, co drží kalich 
(univerzita/biologie) 

- Symbol lidského osazenstva (studenti, profesoři a 
ostatní) na UK 

- Symbol toho, že poznatky o přírodě, zjískané vědci 
UK, jsou dál rozvíjené a šířené “do světa” 

LISTY, KVĚT, MOUCHA (sekce 
biologie) 

- Moucha v logu může nebo nemusí být, vzhledem k 
tomu, aby se logo lehce reprodukovalo, bez 
slévajících se detailů 

- Mouchou je myšlená pokusná Drosophila 
melanogaster 

- Květ je jen obecným náčrtem, je možno zvolit 
konkrétní typ květu 

GLOBUS s rovnoběžky/poledníky 
(sekce geografie) 

- Pro geografii mi přišel tento symbol typický  
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POHOŘÍ s ŘEKOU v kalichu (sekce 
geologie) 

- Linie pohoří a z pod pohoří pramenící řeka, 
znázorněna jako spirála v kalichu 

- Skupina 4 teček vlevo/vpravo od řeky mají 
symbolizovat 4 sekce PřF + mají okrasní fuknci + 
symbolizují zrnička půdy (geologie) 

POHOŘÍ (linie) – sekce chemie - Linie pohoří a současně spirála reprezentující řeku, 
(vytékající z pohoří), v širším slova smyslu 
symbolizují roztok naplňující skleněnou baňku 
(chemickou rekační směs) – odlišeno i jednotnou 
barvou  - světle modrou 

 

 

 


