
Slovíčka k řeckému minimu

¢gaqÒj, », Òn dobrý
¢di£foroj, on nelišný, indiferentní
¢dik…a, aj, ¹ bezpráví
¢dÚnatoj, on nemožný
¢»r, ¢šroj, Ð vzduch
¢q£natoj, on nesmrtelný
¢…dioj, on věčný
a†resij, ewj, ¹ volba, rozhodnutí
a‡sqhsij, ewj, ¹ smyslové vnímání
a„sqhtÒj, », Òn smyslově vnímatelný
a„t…a, aj, ¹ vina; příčina
a‡tioj, a, on vinný; zapřičiňující
a„èn, înoj, Ð věk; věčnost
¢ko», Áj, ¹ sluch
¢l»qeia, aj, ¹ pravda
¢lhq»j, šj pravdivý
¢llo…wsij, ewj, ¹ změna, zjinačení
¢nalog…a, aj, ¹ analogie, úměra
¢n»r, ¢ndrÒj muž
¥nqrwpoj, ou, Ð člověk
¥peiroj, on neohraničený, nekonečný;

nezkušený, neznalý
¢pÒdeixij, ewj, ¹ důkaz
¢pÒkrisij, ewj, ¹ odpověď
¢por…a, aj, ¹ bezcestí; aporie
¢pous…a, aj, ¹ nepřítomnost, absence
¢pÒfansij, ewj, ¹ prohlášení; výpověď

predikace (od fa…nw; ar.)
¢pofantikÒj, », Òn vypovídající,

apofantický (ar.)
¢pÒfasij, ewj, ¹ zápor, negace (od fhm…;

�f£sij, kat£fasij)
¢pofatikÒj, », Òn negativní
¢ret», Áj, ¹ ctnost
¢riqmÒj, oà, Ð číslo, počet
¥rtioj, a, on sudý (�perittÒj)
¢rca‹oj, a, on starý, starodávný
¢rc», Áj, ¹ počátek; vláda, říše;

princip
¥tomoj, on nedělitelný
¡f», Áj, ¹ hmat

b…a, aj, ¹ síla, násilí
b…oj, ou, Ð život, způsob života

gšnesij, ewj, ¹zrození; vznik, 
vznikání (�fqor£)

gšnoj, ouj, tÒ rod (ar.�e�doj)
gÁ, gÁj, ¹ Země
gnîsij, ewj, ¹ poznání
gun», gunaikÒj, ¹ žena
dhmiourgÒj, oà, Ð řemeslník, výrobce
dÁmoj, ou, Ð lid
di£qesij, ewj, ¹ dispozice

dia…resij, ewj, ¹ rozdělování, dělba 
di£krisij, ewj, ¹ rozdělení, rozlišení
di£noia, aj, ¹ myšlení,

zvl. diskursivní
di£fora, aj, ¹ rozdíl, diference
d…kaioj, a, on spravedlivý
dikaiosÚnh, hj, ¹ spravedlnost
d…kh, hj, ¹ právo
dÒgma, atoj, tÒ usnesení; nauka
dÒxa, hj, ¹ mínění
dÚnamij, ewj, ¹ síla, moc; možnost
dunatÒj, », Òn schopný; možný

œqnoj, ouj, tÒ národ, kmen
œqoj, ouj, tÒ zvyk
e�doj, ouj, tÒ vzhled, podoba, forma;

druh (ar.; �gšnoj)
e„kèn, Ònoj, ¹ obraz
eƒmarmšnh, hj, ¹ osud
™kpÚrwsij, ewj, ¹ vyhoření světa (st.)
œlegcoj, ou, Ð vyvrácení, usvědčení
™lp…j, …doj, ¹ naděje
™mpeir…a, aj, ¹zkušenost
œmyucoj, on oduševnělý, živý
™nant…oj, a, onprotikladný
™ntelece…a, aj, ¹ uskutečnění  (ar.)
™pagwg», Áj, ¹ indukce (ar.)
œpainoj, ou, Ð pochvala, chvála

(�yÒgoj)
™piqum…a, aj, ¹ žádostivost
™pist»mh, hj, ¹ věda
™pistrof», Áj, ¹ obrat; návrat (npl.,

�prÒodoj)
™poc», Áj, ¹ zadržení, pozdržení 

(úsudku, sk.)
œrgon, ou, tÒ dílo, výrobek
œrwj, wtoj, Ð touha, láska; Erós
™rèthma, atoj, tÒ otázka
™rèthsij, ewj, ¹ tázání
™rwtikÒj, », Òn milostný, erotický
œscatoj, h, on nejzazší, poslední
›teroj, a, on jiný
eÙdaimon…a, aj, ¹ blaženost

z»thsij, ewj, ¹ hledání, zkoumání
zw», hj, ¹ život
zùon, ou, tÒ živá bytost, živočich

¹gemonikÒn, oà, tÒ řídící složka duše (st.)
¹don», Áj, ¹ slast
¹dÚj, e‹a, Ú příjemný, libý, slastný
Ãqoj, ouj, tÒ zvyk, mrav
ºqikÒj, », Òn týkající se mravů,

etický



¼lioj, ou, Ð Slunce
¹mšra, aj, ¹ den

q£natoj, ou, Ð smrt
qaàma, atoj, tÒ div; údiv
qe‹oj, a, on božský
qeÒj, oà, Ð/¹ bůh/bohyně
qermÒj, », Òn horký (�yucrÒj)
qermÒn, oà, tÒ horko, teplo 
qšsij, ewj, ¹ kladení, postavení, 

poloha
qewr…a, aj, ¹ podívaná, zření; 

zkoumání
qnhtÒj, », Òn smrtelný
qumÒj, oà, Ð rozhodnost, hněvivost,

vznětlivost

„dša, aj, ¹ vzhled, podoba; idea
‡dioj, a, on vlastní, zvláštní
‡soj, h, on rovný, stejně velký
ƒerÒj, £, Òn svatý, posvátný

k£qarsij, ewj, ¹ očištění, očista
kaqÒlou, neskl. obecbně; obecný
ka…noj, h, on nový
kak…a, aj, ¹ špatnost, neřest
kakÒj, », Òn špatný, zlý
kalÒj, », Òn krásný
kard…a, aj, ¹ srdce
kat£lhyij, ewj, ¹ uchopení, poznání (st.)
kat£fasij, ewj tvrzení, souhlas

(�¢pÒfasij)
katafatikÒj, », Òn kladný, pozitivní
kathgor…a, aj, ¹ žaloba, obvinění;

predikát, kategorie
kenÒj, », Òn prázdný
kenÒn, oà, tÒ prázdno
kšntron, ou, tÒ bodec, žihadlo, hrot;

střed kruhu
kefal», Áj, ¹ hlava
k…nhsij, ewj, ¹ pohyb
koinÒj, », Òn společný
kÒsmoj, ou, Ð pořádek; ozdoba; svět
kr…sij, ewj, ¹ rozdělení; rozsudek, soud
kÚkloj, ou, Ð kruh

l»qh, hj, ¹ zapomnění
logikÒj , », Òn týkající se řeči n. rozumu
logismÒj, ou, Ð počítání; uvažování
logistikÒj, », Òn týkající se počítání 

n. racionálního uvažování
lÒgoj, ou, Ð slovo, řeč, rozum, pojem,

definice
lup», Áj, ¹ zármutek, bolest
lÚsij, ewj, ¹ rozvázání, vysvobození;

řešení

m£qhma, toj, tÒ poznatek
m£qhsij, ewj, ¹ učení se, pochopení
makrÒj, £, Òn dlouhý
man…a, aj, ¹ šílenství
mante…a, aj, ¹ věštění
martur…a, aj, ¹ svědectví
martÚj, roj, Ð/¹ svědek/svědkyně
mšgaj, meg£lh, mšga velký
mšgeqoj, ouj, tÒ velikost
mšqexij, ewj, ¹ účast, participace
mšloj, ouj, tÒ zpěv, melodie
mšroj, ouj, tÒ díl, část
mšsoj, h, on střední, prostřední
metabol», Áj, ¹ změna, proměna
metaxÚ uprostřed
metafor£, ©j, ¹ přenesení; metafora
metšwroj, on jsoucí ve vzduchu
mštrioj, a, on uměřený
mštron, ou, tÒ míra, měřítko
m» ne
mÁkoj, ouj, tÒ délka
mht»r, trÒj, ¹ matka
mhcan», Áj, ¹ zařízení, stroj; způsob,

jak něčeho dosáhnout
mikrÒj, £, Òn malý
m…mhma, toj, tÒ napodobenina
m…mhsij, ewj, ¹ napodobování
m‹xij, ewj, ¹ mísení, směs
mn»mh, hj, ¹ paměť
mo‹ra, aj, ¹ sudba
mon£j, £doj, ¹ jednotka
mon», Áj, ¹ trvání
mÒnoj, h, on sám, jediný
morf», Áj, ¹ podoba, tvar
màqoj, ou, Ð slovo, pověst
mwr…a, aj, ¹ bláznovství

ne‹koj, ouj, tÒ spor, svár
nekrÒj, oà, Ð mrtvola; mrtvý
nšmesij, ewj, ¹ pomsta
nšoj, nša, nšonmladý, nový
n…kh, hj, ¹ vítězství
nÒhma, toj, tÒ myšlenka
nÒhsij, ewj, ¹ myšlení
nohtÒj, », Òn myšlený, inteligibilní
nomoqet»j, oà, Ð zákonodárce
nÒmoj, ou, Ð zvyk, zákon
nÒsoj, ou, Ð nemoc
nÒstoj, ou, Ð návrat
noàj, noà, Ð intelekt
nàn nyní, tedˇ
nÚx, nuktÒj, ¹ noc

xšnoj, ou, Ð cizinec, host



Ôgkoj, ou, Ð tělesná masa; objem
ÐdÒj, oà, ¹ cesta
o„ke‹oj, a, on domácí; vlastní
o„ke…wsij, ewj, ¹ osvojení, přivlastnění
o„koumšnh, hj, ¹ obydlený svět
o�koj, ou, Ð dům
o�noj, ou, Ð víno
Ñligarc…a, aj, ¹ oligarchie
Ñl…goj, h, on krátký, malý
Óloj, h, on celý
Ómoioj, a, on podobný
Ðmo…wsij, ewj, ¹ připodobnění (se)
Ðmolog…a, aj, ¹ souhlas
Ðmènumoj, on homonymní
Ôn, Ôntoj, tÒ jsoucno, jsoucí věc
Ônoma, toj, tÒ jméno
Ôntwj skutečně, doopravdy
ÑxÚj, e‹a, Ú ostrý
ÐratÒj, », Òn viditelný
Ôrganon, ou, tÒ nástroj
Ñrg», Áj, ¹ hněv
Ôrexij, ewj, ¹ dychtění, dychtivost
ÑrqÒj, », Òn přímý; správný
ÐrismÒj, oà, Ð výměr, definice
Ðrm», Áj, ¹ tlak, nápor, silné hnutí
Óroj, ou, Ð hranice; definice 
oÙ ne
oá ›neka kvůli čemu
oÙranÒj, oà, Ð nebe
oÙs…a, aj, ¹ jsoucnost; majetek;

substance, podstata
Ôcloj, ou, Ð dav
Ôyij, ewj, ¹ zrak

p£qoj, ouj, tÒ utrpěný stav; vášeň
paide…a, aj, ¹ výchova
pa‹j, pa‹doj, Ð/¹ chlapec/děvče
palaiÒj, £, Òn dávný
paliggennes…a, aj, ¹ znovuzrození
pal…n znovu
par£deigma, toj, tÒ vzor
par£doxoj, on neobvyklý, neočekávaný,

paradoxní
par£dosij, ewj, ¹ předání; tradice
par£llhloj, on souběžný, paralelní
paralogismÒj, oà, Ð chybný úsudek
p£rergon, ou, tÒ vedlejší produkt
parrhs…a, aj, ¹ svoboda slova
parous…a, aj, ¹ přítomnost (něčeho,

někoho někde)
p©j, p©sa, p©n celý; každý
p£scon, ontoj, tÒ trpné, pasivní (�poioàn)
pat»r, patšroj, Ð otec
pšraj, atoj, tÒ mez, konec, hranice
perittÒj, », Òn nadbytečný; lichý
piqanÒj, ». Òn přesvědčivý

p…stij, ewj, ¹ víra, důvěra
pistÒj, », Òn důvěryhodný,

spolehlivý
plÁqoj, ouj, tÒ množství
pl»rhj, plÁrej plný
pneàma, atoj, tÒ dech
po…hsij, ewj, ¹ tvorba
po‹oj, a, on jaký? (qualis)
poiÒj, £, Òn takový (talis)
poiÒthj, htoj, ¹ jakost, kvalita
poioàn, oàntoj, tÒ činné, aktivní (�p£scon)
pÒlemoj, ou, Ð boj, válka
pÒlij, ewj, ¹ obec, městský stát
polite…a, aj, ¹uspořádání obce, 

ústava
polÚj, poll», polÚ mnohý, četný
pÒnoj, ou, Ð námaha, práce
pÒsoj, h, on jak velký? jak četný?

(quantus)
posÒj, », Òn tak a tak velký n. četný

(tantus)
posÒthj, htoj, ¹ kvantita
poà kde?
poÝ někde
pr©gma, atoj, tÒ věc
pr©xij, ewj, ¹ jednání
proa…resij, ewj, ¹ rozhodování, volba
prÒlhyij, ewj, ¹ předpojem (ep.)
prÒnoia, aj, ¹ prozřetelnost,

předzvědění
prÒodoj, ou, ¹ vycházení  (npl., 

� ™pistrof»)
proo…mion, ou, tÒ předzpěv; úvod
prÒteroj, a on dřívější (�Ûsteroj)
prÒj ti, tÒ vztah, relace
pàr, purÒj, tÒ oheň
pîj jak?
pëj nějak
·Áma, atoj, tÒ sloveso
·htorik», Áj, ¹rétorika
·…za, hj, ¹ kořen
sÁma, atoj, tÒ znamení, znak;

náhrobek, hrob
skšyij, ewj, ¹ pozorování, zkoumání;

pochybování (sk.)
skopÒj, oà, Ð zvěd; cíl, účel, úmysl
skÒtoj, ou, Ð tma, temnota
sof…a, aj, ¹ moudrost
sofist»j, ou, Ð sofista
sofÒj, Òn moudrý
spšrma, atoj, tÒ semeno
spermatokÒj, », Òn zárodečný
st£sij, ewj, ¹ zastavení, stání, klid
stšrhsij, ewj, ¹ zbavenost, privace
stoice‹on, ou, tÒ člen, prvek; živel
sugkat£qesij, ewj, ¹ přitakání (st.)



sÚgkrisij, ewj, ¹ sloučení, spojení
sullogismÒj, oà, Ð sylogismus
sumbebhkÒj, Òtoj, tÒ případek, akcident (ar.)
summetr…a, aj, ¹ souměrnost, symetrie
sump£qeia, aj, ¹ soutrpnost (st.)
sunec»j, šj souvislý, spojitý,

kontinuální
sunènumoj, on synonymní
sfa‹ra, hj, ¹ koule
sîma, atoj, tÒ tělo; těleso
swter…a, aj, ¹ záchrana, zachování,

spása
swfrosÚnh, hj, ¹ uměřenost, rozumnost

t£xij, ewj, ¹ seřazení, řád
tarac», Áj, ¹ zmatek, vzruch
tšleioj, a, on dokonalý, završený
teleut», Áj, ¹ zakončení; smrt
tšloj, ouj, tÒ konec; cíl; účel
tšcnh, hj, ¹ řemeslo, umění
t…mh, hj, ¹ čest
t…sij, ewj, ¹ odplata, pokuta
tÒnoj, ou, Ð napětí
tÒpoj, ou, Ð místo
trof», Áj, ¹ výživa; vychování
trÒpoj, ou, Ð obrat; způsob
tÚpoj, ou, Ð otisk
tÚrannoj, ou, Ð vládce, samovládce
tÚch, hj, ¹ náhoda, vrtkavý osud

Ûbrij, ewj, ¹ zpupnost
Øg…eia, aj, ¹ zdraví
Ûdwr, Ûdatoj, tÒ voda
Ûlh, hj, ¹ dříví; látka, materie
Øperbol», Áj, ¹ nadbytek; nadsázka
Ûparxij, ewj, ¹ existence
ØpÒqesij, ewj, ¹ předpoklad
Ûpolhyij, ewj, ¹ domněnka, názor
ØpÒstasij, ewj, ¹ sedlina; substance;

hypostaze (npl.)
Ûsteroj, a, on pozdější (�prÒteroj)

fainÒmenon, ou, tÒ jev, fenomén
fanerÒj, £, Òn zjevný
fantas…a, aj, ¹ obrazotvornost
f£ntasma, atoj, tÒ zjev (zvl. klamný)
f£rmakon, ou, tÒ lék, jed
f£sij, ewj, ¹ tvrzení (�¢pÒfasij)
fhm», Áj, ¹ pověst
fq…sij, ewj, ¹ úbytek; úbytě
fqÒnoj, ou, Ð závist
fqor£, ©j, ¹ zánik (�gšnesij)
fil£nqrwpoj, on lidumilný, humánní
fil…a, aj, ¹ přátelství
filÒlogoj, on učený; sečtělý
filomaq»j, šj poznánímilovný

filÒponoj, on pracovitý
f…loj, h, on milý, přátelský
f…loj, ou, Ð přítel
filÒsofoj, on milující moudrost
filÒthj, htoj, ¹ přáteltví
filÒtimoj, on ctižádostivý
fÒboj, ou, Ð strach
for£, ©j, ¹ místní pohyb
frÒnhsij, ewj, ¹ rozumnost
fÚlax, akoj, Ðstrážce
fàlon, ou, tÒ rod, kmen
fusikÒj, », Òn přírodní
fusiolog…a, aj, ¹ zkoumání přírody
fÚsij, ewj, ¹ příroda; přirozenost
futÒn, oà, tÒ rostlina
fwn», Áj, ¹ hlas
fîj, fwtÒj, tÒ světlo

car£, ©j, ¹ radost, rozkoš
c£rij, itoj, ¹ půvab; vděk; milost
c£sma, atoj, tÒ propast
ce‹r, ceirÒj, ¹ ruka
cqèn, cqonÒj, ¹ země
cre…a, aj, ¹ potřeba
crÁma, atoj, tÒ (potřebná) věc;

majetek, peníze
cr»simoj, h, on užitečný
crÒnoj, ou, Ð čas
crusÒj, oà, Ð zlato
crîma, atoj, tÒ barva
cîra, aj, ¹ prostor, místo, kraj
cwr…on, ou, tÒ místo
cwr…j zvlášť, odděleně
cwrismÒj, oà, Ð odluka, oddělenní
cwristÒj, », Òn oddělený, samostatný

yeud»j, šj lživý, klamný
yeàdoj, ouj, tÒ lež
yÒgoj, ou, Ð pokárání, hana

(�œpainoj)
yuc», Áj, ¹ duše
yàcoj, ouj, tÒ chlad
yucrÒj, £, Òn chladný
òd», Áj, ¹ zpěv, píseň
éra, aj, ¹ roční doba; hodina
çfele…a, aj, ¹ prospěch

Zkratky:
ar. = u Aristotela a aristoteliků
ep. = u Epikúra a v epikureismu
n.  = nebo
neskl. = nesklonné
npl. = v novoplatonismu
sk. = u skeptiků
� = antonymum


