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Základní větné členy

Opakování



Základní větné členy

V češtině existuje šest větných členů. Dva z nich 
jsou schopny vytvořit větu.

Základní skladební dvojici tvoří:

podmět a přísudek.

Maminka se maluje.

Petr se stal inženýrem.

Mlč! (ty)



Podmět

Je to větný člen, o kterém něco přísudek vypovídá. 
Bývá vyjádřen v 1. pádě (ptáme se na něj kdo, co a 

přísudkem).

Druhy podmětu

vyjádřený nevyjádřený všeobecný
Matýsek se počůral.          Zítra nepřijdeme. (my)          Hlásili to v televizi.

(někdo z redaktorů)



Podmět

Pro označování podmětu používáme:

podtrhávání: rovnou čarou

nebo 

zkratku: Po



Podmět vyjádřený

Tento podmět je přímo ve větě napsán.

Ty dveře určitě rozbila ona!

Ty dveře určitě rozbila ona!

Michal si sedl na pohodlnou židli.

Michal si sedl na pohodlnou židli.

Za týden už začnou prázdniny.

Za týden už začnou prázdniny.

Zpívání u táboráku mě baví.

Zpívání u táboráku mě baví.



Podmět nevyjádřený

Tento podmět není ve větě přímo napsán, ale 
můžeme ho jasně určit z tvaru slovesa.

Vůbec ti nerozumím.
Vůbec ti nerozumím. (já)
Co si o ní myslíte?
Co si o ní myslíte? (vy)
Příští týden se u vás zastavíme. 
Příští týden se u vás zastavíme. (my)
Nechceš mi něco vysvětlit?
Nechceš mi něco vysvětlit? (ty)



Podmět všeobecný

Tento podmět vyjadřuje široký okruh lidí, kteří 
nejsou přesně určeni. Bývá často v příslovích či v 

návodech.

Včera dávali balet v Mahenově divadle?

Názvy národností píšeme s velkým písmenem.

Do mléka přisypeme moučkový cukr.

Tu zprávu říkali v rádiu.



Úkol 1: Rozliš druhy podmětů.

Nic se mi tento týden nedaří.

Nic se mi tento týden nedaří.

Přijedeme v pondělí odpoledne.

Přijedeme v pondělí odpoledne. (my)

Přidáme do směsi žloutek. 

Přidáme do směsi žloutek. (kdokoli)

Začni tedy s referátem.

Začni tedy s referátem. (ty)

První se připraví na start.

První se připraví na start.

vyjádřený

nevyjádřený

všeobecný

nevyjádřený

vyjádřený



Úkol 1: Rozliš druhy podmětů.

Dělat chyby je lidské.

Dělat chyby je lidské.

Vyneste ten odpad.

Vyneste ten odpad. (vy)

Nedělej z komára velblouda.

Nedělej z komára velblouda. (kdokoli)

Nakonec všechno dopadlo dobře.

Nakonec všechno dopadlo dobře.

Z davu zaznělo radostné hurá.

Z davu zaznělo radostné hurá.

vyjádřený

nevyjádřený

všeobecný

vyjádřený

vyjádřený



Úkol 1: Rozliš druhy podmětů

Je to zajímavé.

Je to zajímavé.

Dívali jsme se na televizi.

Dívali jsme se na televizi. (my)

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. (kdokoli)

Připrav si papír a pero.

Připrav si papír a pero. (ty)

Hlavou zeď neprorazíš.

Hlavou zeď neprorazíš. (kdokoli)

vyjádřený

nevyjádřený

všeobecný

nevyjádřený

všeobecný



Nezapomeň!

Existuje i několikanásobný 
podmět!

Marcela, Lucie a jejich rodiče jeli na dovolenou.

U lesa se pásly srny i srnci.

Na stole stály lampy, svíce, svícny a zápalky.



Přísudek

Je to větný člen, který něco tvrdí o podmětu. 
Vyjadřuje nějaký děj či stav.

Druhy přísudku

slovesný jednoduchý jmenný se sponou
Táta přijel z Ostravy.                                  Petra bývá tvrdohlavá.

Budeme pracovat do večera.                  Počasí se stává nepříznivým.



Přísudek

Pro označování přísudku používáme:

podtrhávání: vlnovkou

nebo 

zkratku: Př



Přísudek slovesný jednoduchý

Přísudek slovesný je vyjádřen určitým slovesem 
(v nějaké osobě, čísle, v minulosti, přítomnosti, 
budoucnosti, v činném rodě nebo trpném…).

Vyšli jsme do ulic.

Vyšli jsme do ulic.

Co vyrobíš z toho papíru?

Co vyrobíš z toho papíru?

Škola bude v září opravena.

Škola bude v září opravena.



Přísudek jmenný se sponou.

Přísudek jmenný se sponou se skládá ze spony a
jména. Sponou jsou slovesa: být, bývat, stát se,
stávat se.

Za nimi může stát podstatné jméno, přídavné
jméno či příslovce (u jednočlenných vět).

Náš děda se za války stal hrdinou.

Náš děda se za války stal hrdinou.

Po promoci budu právoplatnou magistrou.

Po promoci budu právoplatnou magistrou.



Pozor!

Sloveso „být“ a „stát se“ nemusí být vždy pouze 
sponou! 

Obě mohou být slovesným jednoduchým
přísudkem, jsou tedy i plnovýznamové, můžeme je
nahradit nějakým vhodnějším slovesem.

Byl domácí úkol? (měli jsme)

Hned za domem je hluboký les. (se rozprostírá)

Tady bude nová restaurace. (se postaví)

Nedaleko odtud se stala nehoda. (došlo k)



Nezapomeň!

Existuje i několikanásobný 
přísudek!

Každý z předchůdců člověka se toulal a bloudil
po rozličných krajinách světa. 



Úkol 2: Rozliš druhy přísudků.

Adéla se stala členkou Červeného kříže.

Adéla se stala členkou Červeného kříže.

U rybníka jsou malé domky.

U rybníka jsou malé domky.

Naše babička bývala velmi veselá.

Naše babička bývala velmi veselá.

Jakub bývá často takový posmutnělý.

Jakub bývá často takový posmutnělý.

Bílá vlajka byla symbolem míru.

Bílá vlajka byla symbolem míru.

jmenný se sponou

slovesný

jmenný se sponou

jmenný se sponou

jmenný se sponou



Úkol 2: Rozliš druhy přísudků.

Ráda bych se o tobě dozvěděla něco víc.

Ráda bych se o tobě dozvěděla něco víc.

Už jste přišli o největší zábavu.

Už jste přišli o největší zábavu.

Dodělej konečně ten domácí úkol.

Dodělej konečně ten domácí úkol.

Proč bych se nezeptala?

Proč bych se nezeptala?

Toto setkání se mi stalo osudným.

Toto setkání se mi stalo osudným.

slovesný

slovesný

slovesný

slovesný

jmenný se sponou



Úkol 2: Rozliš druhy přísudků.

Škola se bude dlouho opravovat.

Škola se bude dlouho opravovat.

Na obloze byly bílé obláčky.

Na obloze byly bílé obláčky.

Dalibor je velmi statečný.

Dalibor je velmi statečný.

Nezapomeňte se brzy vrátit!

Nezapomeňte se brzy vrátit!

Její oblíbenou činností bylo plavání.

Její oblíbenou činností bylo plavání.

slovesný

slovesný

jmenný se sponou

slovesný

jmenný se sponou



Test

1. Které sloveso nemůže být sponou?
a) bývat
b) stát se
c) mít

2. Mezi druhy podmětu nepatří:
a) všeznámý
b) vyjádřený
c) nevyjádřený

3. Přísudek jmenný se sponou se skládá z:
a) spony a spojky
b) spojky a jména
c) spony a jména



Test

4. Přísudek může být také vyjádřen:
a) zájmenem
b) předložkou
c) citoslovcem

5. Ve větě: „Mladí nerozumí starým lidem.“ je podmět:
a) mladí
b) nerozumí
c) lidem

6. Ve větě: „Chybovat je lidské.“ je podmět:
a) vyjádřený
b) nevyjádřený
c) všeobecný



Test

7. Která věta neobsahuje několikanásobný podmět?
a) Starci i mládež poklekli před králem.
b) Smíchal tajemné lektvary a nápoje.
c) Do Brna dojely motorky a auta těch nejznámějších značek.

8. Ve větě: „Za plotem byl velký pes.“ je přísudek:
a) slovesný
b) jmenný se sponou 
c) několikanásobný

9. Ve které větě je sloveso být plnovýznamové?
a) A na tom stole bude váza.
b) Tato věta byla použita jako jazykolam.
c) Každý jednou bude důchodcem.


