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ŘECKÁ FILOSOFIE 

• Filosofie vzniká v Řecku v 6. až 5. stol. před Kristem. 

• Filosofie klade otázky po původu a smyslu světa. 

• Původně na tyto otázky odpovídá mýtus. 

• Hlavními předchůdci filosofů jsou Hesiodos a Homér. 

• Filosofie vzniká na území vlastního Řecka a na území 

řeckých obchodních kolonií – v Malé Asii (dnešní Turecko) 

a v jižní části Apeninského poloostrova (Sicílie). 
 

 



Periodizace řecké filosofie 
1. Předsokratovská filosofie 
Mílétská škola 

Pythagorejská škola 

Elejská škola 

Herakleitos z Efesu 

Atomisté 

 

2. Klasické období řecké filosofie 
Sókratés 

Platón 

Aristoteles 

Sofisté 

 

3. Helenistické období 
 

 

 



Thálés z Mílétu 

 
• První známý filosof 

• Vše vzniká z vody – voda je 

základním principem světa. 

• „Vše je plné bohů“. 

• Matematik, autor Thaletovy věty. 



Herakleitos z Efesu 
(540 – 480 př.Kr.) 
• Pro svůj pesimismus byl nazýván  

•„temný“ či „plačící“ filosof. 

• Principem světa je oheň. 

• Oheň je symbolem změny, „pantha  

•rhei“, „vše se mění“. 

• Symbolem světa je boj. 

• Souboj protikladů. 

CITÁTY: 

„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“ 

„Boj je otcem všeho i králem všeho a jedny činí bohy, druhé lidmi, 

jedny dělá otroky, druhé svobodnými.“ 

„Nic není stálé, vyjma změny.“ 

„Pravda je až u dna studny, která nevysychá.“ 



PYTHAGORAS (570-510) 

• Řecký filosof, matematik a astronom. 

• Založil pythagorejskou školu, kde žáci žili 

klášterním způsobem života. 

• Přisuzuje se mu zavedení pojmu filosofie. 

• Mystickým číslem je 10 – součet čísel 

1+2+3+4. 

• Pythagorova věta. 

• Pythagorejci stanovili vztah délky struny a 

tónem – vznik hudební stupnice. 

• Víra v převtělování a nesmrtelnost duše. 

 



DÉMOKRITOS 
• Démokritos a Leukippos jsou 

představitelé atomismu. 

• Vše je složeno z malých, neviditelných a 

nedělitelných částic – atomů. 

• Atomy jsou věčné a hmotné a je jich 

nekonečné množství. 

• Démokritos tvrdí, že lidská duše je 

smrtelná. 

• Zakladatel materialismu. 

• Lidské poznání rozlišuje na pravé – 

rozumové, a temné – smyslové.  

• Byl nazýván „smějící se filosof“. 



ZDROJE: 

http://www.anderegg-web.ch/phil/thales.htm 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=750 

http://citaty.net/autori/herakleitos/ 

http://www.threes.com/index.php?view=article&id=2299%3Apythagoras-three-is-the-

perfect-number&option=com_content 

http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mokritos_z_Abd%C3%A9r 

 


