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Příslovečné určení

Rozvíjející větný člen



Mezi rozvíjející větné členy patří:

• příslovečné určení

• předmět

• přívlastek

• doplněk



Příslovečné určení

Příslovečné určení je větný člen, který rozvíjí
sloveso, přídavné jméno a příslovce. Vyjadřuje
bližší okolnosti jako místo, čas, způsob atd. Na
příslovečné určení se ptáme jinými otázkami než
pádovými.

Každé ráno chodí plavat do školního bazénu.

kam?

Vrátili jsme se včera.

kdy?



Příslovečné určení

Jedna věta nemusí obsahovat žádné p. u. 

(např. Navštívili jsme naši milovanou babičku.),

může obsahovat jedno p. u.

(např. Zítra vás rádi uvidíme.)

nebo může obsahovat více p. u

(např. Ten zapomenutý dort dovezl na svatbu 
velmi rychle.).



Příslovečné určení

Pro označování příslovečného určení používáme:

podtrhávání: čerchovaně

nebo 

zkratku: PU



Druhy příslovečného určení

Existuje několik druhů příslovečného určení:

• místa

• času

• způsobu

• míry

• příčiny

• účelu

• podmínky

• přípustky



Otázky na příslovečná určení

• místa: kde, kam, odkud, kudy

• času: kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často

• způsobu: jak

• míry: kolik, jakou měrou, jak moc, do jaké míry

• příčiny: proč, z jaké příčiny, z jakého důvodu

• účelu: proč, za jakým účelem

• podmínky: za jaké podmínky

• přípustky: i přes  co



Úkol 1: Podtrhni příslovečné určení místa.
Ptáme se na něj: kde, kam, odkud, kudy.

Tam už se dnes rozhodně nedostanete.

Tam už se dnes rozhodně nedostanete.

Autobus najednou zastavil v zastávce na znamení.

Autobus najednou zastavil v zastávce na znamení.

Vojenská družina se ubírala přes hluboký les.

Vojenská družina se ubírala přes hluboký les.

Zleva se přihnalo nákladní auto.

Zleva se přihnalo nákladní auto.



Úkol 2: Podtrhni příslovečné určení času.
Ptáme se na něj: kdy, odkdy, dokdy, jak 

dlouho, jak často.

O půlnoci začaly padat na jižní Moravě kroupy.

O půlnoci začaly padat na jižní Moravě kroupy.

Od té události se bojím hluboké vody.

Od té události se bojím hluboké vody.

Zůstaneš se mnou až do konce představení?

Zůstaneš se mnou až do konce představení?

Náš soused hraje denně na housle.

Náš soused hraje denně na housle.



Úkol 3: Podtrhni příslovečné určení způsobu.
Ptáme se na něj: jak.

Jedno vývojové stádium žáby se nazývá pulec.

Jedno vývojové stádium žáby se nazývá pulec.

Tonda mluvil při včerejším projevu srozumitelně.

Tonda mluvil při včerejším projevu srozumitelně.

Máma rychle ukončila rozhovor.

Máma rychle ukončila rozhovor.

Některá zvířata žijí zvláštním způsobem.

Některá zvířata žijí zvláštním způsobem.



Úkol 4: Podtrhni příslovečné určení míry.
Ptáme se na něj: kolik, jakou měrou, jak 

moc, do jaké míry.
Jsi ve svém povolání příliš puntičkářský.

Jsi ve svém povolání příliš puntičkářský.

Náš dědeček je už hodně nemocný.

Náš dědeček je už hodně nemocný.

Hladina vody mu dosahovala po kolena.

Hladina vody mu dosahovala po kolena.

Ten kluk z tábora se mi velmi líbí.

Ten kluk z tábora se mi velmi líbí.



Složitější příslovečná určení

Kromě zmíněných a nám již dobře známých
příslovečných určení existují i ta, která
odpovídají na složitější otázky: příslovečná
určení příčiny, účelu, podmínky a přípustky.
Prohlubují naše logické myšlení.



Úkol 5: Domysli následující okolnosti dané 
věty.

Naše mužstvo určitě vyhraje.

proč?

z jakého důvodu?

kvůli 
úžasnému 

zájezdu

i přes co?

přes 
nemoc 

brankáře

proč?

za jakým účelem?

díky 
pořádnému 

tréninku

za jaké 
podmínky?

za 
slunečného 

počasí



Proč? Příčina nebo účel?

příčina událost účel



Úkol 6: Podtrhni příslovečné určení příčiny. 
Ptáme se na něj: proč, z jaké příčiny, z jakého 

důvodu.

Náš kamarád se při představení třásl smíchy.

Náš kamarád se při představení třásl smíchy.

Kvůli dopravní zácpě nedojel autobus na místo včas.

Kvůli dopravní zácpě nedojel autobus na místo včas.

Maminka plakala při předávání dárku radostí. 

Maminka plakala při předávání dárku radostí. 

Při prezentaci klesala posluchači hlava únavou. 

Při prezentaci klesala posluchači hlava únavou. 



Úkol 7: Podtrhni příslovečné určení účelu.
Ptáme se na něj: proč, za jakým účelem.

Strýc s tetou k nám včera přišli na návštěvu.

Strýc s tetou k nám včera přišli na návštěvu.

Adam odběhl do vesnice přivolat pomoc.

Adam odběhl do vesnice přivolat pomoc.

Občané vesnice spěchali ke studni pro vodu.

Občané vesnice spěchali ke studni pro vodu.

Teta mi svěřila Alenku ke hlídání.

Teta mi svěřila Alenku ke hlídání.



Úkol 8: Podtrhni příslovečné určení 
podmínky.

Ptáme se na něj: za jaké podmínky.

Za pěkného počasí se budeme koupat.

Za pěkného počasí se budeme koupat.

Bez vašeho souhlasu nemůžeme syna operovat.

Bez vašeho souhlasu nemůžeme syna operovat.

Při troše trpělivosti se ti to nakonec povede.

Při troše trpělivosti se ti to nakonec povede.

Bez řidičského průkazu nebudu moci řídit.

Bez řidičského průkazu nebudu moci řídit.



Úkol 9: Podtrhni příslovečné určení 
přípustky. 

Ptáme se na něj: i přes co.

Při vší opatrnosti mu to vejce nakonec spadlo.

Při vší opatrnosti mu to vejce nakonec spadlo.

Přes pěkné počasí se výlet nevydařil.

Přes pěkné počasí se výlet nevydařil.

Proti všem očekáváním zkoušku neudělala.

Proti všem očekáváním zkoušku neudělala.

I přes své vysoké stáří dokázala udělat výmyk.

I přes své vysoké stáří dokázala udělat výmyk.



Nezapomeň!

Příslovečné určení může být několikanásobné!

Je to ale pouze takové příslovečné určení, jehož 
všechny členy odpovídají na stejnou otázku.

S rodiči jsme už zavítali do Francie i Švýcarska.

několikanásobné p. u. místa

S rodiči jsme zavítali o prázdninách do Francie.

p. u. času a p. u. místa



Test

1. Které slovní druhy nerozvíjí příslovečné určení?
a) přídavné jméno a sloveso
b) sloveso a příslovce
c) přídavné jméno a podstatné jméno

2. Příslovečné určení podtrháváme:
a) tečkovaně
b) čerchovaně
c) čárkovaně

3. Ve které větě není příslovečné určení?
a) Dohodli jsme se s rodiči na pravidlech naší domácnosti.
b)     Šli jsme do lesa za domem na borůvky. 
c)     O Vánocích si budeme užívat pohody a klidu.



Test
4. Ve větě „V případě nebezpečí použijte nouzový východ.“ je 

podtrhnutý výraz příslovečné určení:
a) příčiny
b) účelu
c) podmínky

5. Ve větě „Šli jsme do lesa za domem na borůvky.“ je podtrhnutý  
výraz příslovečné určení 

a) místa
b) účelu
c) přípustky

6. Ve které větě je příslovečné určení míry?
a) Pomalu se doplazil k cíli.
b) Venku bylo sněhu až po bradu.
c) Pošlete nám z tábora pohlednici.



Test

7. Ve větě „Vámi vybraná procedura trvá hodinu.“ je příslovečné 
určení:

a) místa
b) času
c) způsobu

8. Ve které větě je příslovečné určení účelu?
a) Pro časovou ztrátu byl program výletu zkrácen.
b) Zašli jsme na policii oznámit vykradení bytu. 
c) Vdova pro pláč neviděla na cestu.

9. V které větě je několikanásobné příslovečné určení?
a) Pojedeme do lesa na houby.
b) Potkáme se zítra v parku.
c) O prázdninách a svátcích máme volno.



Zdroj

obrázky 

www.office.microsoft.com


