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XIII. Latinské a řecké výrazy z oblasti medicíny – části těla 

 

ČÁSTI TĚLA vnější 

česky latinsky řecky  

bérec crus, cruris, n.   

břicho alvus, i, f./abdomen, inis. n.  gastér, stros  

článek prstu phalanx, gis, f.   

duhovka iris, iridis, f.   

hlava caput,capitis, n. kefalé  

hrudník pectus, oris, n. t(h)orax, t(h)orakos  

koleno genú, genús, n. gony, gonatos  
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končetina membrum, i, n.   

kotník malleolus, i, m.   

krk collum, i, n./cervix, icis, f. trachélos  

kůže cutis, is, f. derma, dermatos  

kyčel coxa, ae, f ischion  

lebka cranium, ii, n.   

loket cubitus, i, m.   

nárt metatarsus, i, m.   

nehet unguis, is, m.   

noha pés, pedis, m. pús, podos   

nos nasus, i, m. r(h)is, r(h)inos  

obličej facies, ei,f. óps, ópos  

oko oculus, i, m. ophtalmos  

ostruha  calcar, aris, n.  

palec nohy hallux, ucis, m.   

palec ruky pollex, icis, m.   

páteř spina, ae, f./columna vertebralis   

paže bra(c)chium, ii, n.   

prs mamma, ae, f. mastos  

prst digitus, i, m. daktylos  

předloktí antebra(c)chium, ii, n.   

rameno ramus, i, m. ómos  

ret labium, ii, n. cheilos, cheilús  

ruka manus, ús, f! cheir, cheiros  

stehno femur, oris, n.   

sval musculus, i, m. mys, myos  

tělo corpus, óris, n. sóma, somatos  

ucho auris, is, f. ús, ótos  

ústa ós, óris, n. stoma, stomatos  

vlas capillus, i, m. t(h)ríx, trichos  

záda dorsum, i, n.   

zápěstí carpus, i, m.   

záprstí metacarpus, i, n.   

 

ČÁSTI TĚLA VNITŘNÍ 

česky latinsky řecky  
bránice diaphragma, tis, n. diaphragma, atos  

brzlík thymus, i, m. t(h)ymos  

bubínek tympanum, i, n. tympanon  
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céva vas, vasis, n. angeion  

červovitý přívěsek appendis, icis, f.   

čípek suppositorium, ii, n.   

děloha uterus, i, m. métrá  

dvanáctník duodenum, i, n.   

hltan pharynx, gis, m. pharynx, gos  

hrtan larynx, gis, m. larynx, gos  

játra iecur, oris, n. hepar, atis  

jazyk  lingua, ae, f. glótta/glóssa  

jícen oesophagus, i, m. oesophagos  

kloub articulatio, onis, f. art(h)ron  

krkavice, krční 

tepna 

karotis,tidis, f. (arteria)   

ledvina ren, is, m. nephros  

mandle tonsila, ae, f. amygdalé/amygdalon  

zub dens, ntis, m. odús, odontos  

močovod ureter, eris, m.   

močový měchýř vesica urinaria  úrokystis  

mozek cerebrum, i, n. encefalon  

nerv nervus, i, m. neuron  

pánev pelvis, is, f. pelyx, pelykos  

plíce pulmo, onis, m.  pneumon, pneumonos  

podvěsek mozkový hypophysis, is, f.   

pochva vagina, ae, f. kolpos  

příušní žláza parotis, idis, f. /glandula   

slezina lien, is, m. splén, splénos  

slinivka břišní pankreas, tis, n. pankreas, pankreatos  

srdce cor, cordis, n. kardiá  

střevo intestinum, i, n. enteron  

tračník colon, i, n.   

vaječník ovarium, ii, n. óoforon  

vejcovod  tuba uterina salpinx, gos  

zub dens, ntis, m. odús, odontos  

žaludek ventriculus, i, m./gaster.stris, 

f. 

gastér, gastros/ stomachos  

žláza glandula, ae, f. adén, adenos  

žíla vena, ae, f. fleps, flebos  

žlučník vesica fellea cholékystis  

 

 

 

Cvičení ad XIII:  

1. Namaluj lidskou hlavu (nebo použij vlastní fotografii) a popiš její jednotlivé části. 

2. Naskicuj lidskou postavu (stačí podrobně kontury) a opět popiš. 



  VY_32_INOVACE_LA.2.13 

 

3. Vyjmenuj vnitřní orgány česky, latinsky , (řecky) 

 

4. Jakou část lidského těla mohou vyšetřovat na: 

Gastroenterologii 

Kardiologii 

ORL (rozepiš zkratku) 

Oftalmologii 

Psychiatrii 

Stomatologii 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech středních škol. 

Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. 

___________________________________________________________________________________________ 

BIBLIOGRAFIE 

Marečková, E. – Reichová, H. Úvod do lékařské terminologie. Brno 2006. ISBN 80-210-4072-6. (skripta Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity. 

Feneis, H. Anatomický obrazový slovník. Praha 1996. ISBN 80-7169-197-6. 

 


