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Grécke minimum pre filozofov 

(stručný sylabus) 

Vyučujúci: Doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. 

Účelom kurzu:  je stručný úvod do gréckej filozofickej terminológie. Našim cieľom preto 

nebude podávať systematické poznatky z gréckej gramatiky a lexiky, ale skôr pripraviť štu-

denta  na možnosť ďalšieho samostatného štúdia starogréčtiny, prípadne na systematické 

oboznamovanie sa s týmto jazykom na Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK. 

Obsahom kurzu bude preberanie jednotlivých tematických okruhov dočasného učebného 

textu zo CD publikácie: Petrželka, J.: Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie. Ma-

sarykova univerzita, Brno, 2007 (elektronická publikácia, ISBN: 978-80-210-4363-3. Dôraz 

sa bude klásť na grécku filozofickú terminológiu a vybranú slovnú zásobu. Kurz si môže štu-

dent pre potreby výuky stiahnuť alebo používať na adrese : 

http://www.phil.muni.cz/fil/terminologie/terminologie.htm  

Username: terminologie 

Password: alfabeta 

Klasifikácia: V strede a na konci semestra píšu študenti kontrolný test z prebratého učiva 

s piatimi otázkami (max. 50 bodov za každý test, 10 bodov jedna otázka).  Osobitne sa hodno-

tí úroveň domácej prípravy, aktivita na hodine a živý záujem o predmet! 

Účasť: Študent môže písomnou formou (spravidla mailom) požiadať vyučujúceho o osprave-

dlnenie dvoch absencií na výučbe predmetu počas semestra. Vyučujúci môže ospravedlniť aj 

ďalšie absencie nad tento rozsah zo zvlášť závažných dôvodov. Každá neúčasť (tak na semi-

nári, ako aj na prednáške) musí byť vykompenzovaná predložením konspektu z preberanej 

látky. Ospravedlnená a kompenzovaná neúčasť neospravedlňuje neznalosť preberanej 

problematiky.   

  

 

Literatúra, povinná, doplnková, dočasný učebný text:  

 

1. Petrželka, J.: Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie. Masarykova univerzi-

ta, Brno, 2007 (elektronická publikácia, ISBN: 978-80-210-4363-3 (pozri linku vyššie) 

 

2. Niederle, J., Niederle, V., Varcl, L.: Mluvnice jazyka řeckého. Praha, Scriptum 1993. 

3. Prach, V.: Řecko-český slovník. Praha, Vyšehrad 1998. 

4. Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H., S.: Greek-English Lexicon. Oxford, Clarendon Press 

1969 (skratka LSJ).  

4. Hnátek, J. a kol.: Cvičebnice jazyka řeckého pro gymnasia. Praha, Státní nakladatelství 

učebnic v Praze 1950 (a neskôr).  

7. LSJ pre android: 

http://www.appbrain.com/app/lsj-greek-dictionary/com.greektext.lexicon 

8. LSJ pre ipad a iphone: dostupný na apple store (za zlomok ceny papierového vydania!).   

 

9. Množstvo ďalších filologických programov na Αpple store (Logeion, Philologus, Logos 

Bible atď. atď .... ) 

10. Floss, K., Navrátil, A.: Úvod do řecké filozofické terminologie a četby. Olomouc, Univer-

zita Palackého, 2000. s 
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