
VĚTNÉ ČLENY 
 
- větný člen = nejmenší jednotka věty, je to každé plnovýznamové slovo 
- neplnovýznamové větné členy (předložka, spojka, částice, citoslovce) nejsou větnými členy 
- základní větné členy tvoří základní skladební dvojici: podmět + přísudek 
- ostatní větné členy jsou rozvíjející: přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk 
 
podmět (Po) = vyjadřuje původce, nositele nebo cíl děje (kdo něco dělá …) 
   - zvláštní případy: podmět nevyjádřený (Mluvím.) 

všeobecný – „oni“ (Hlásili to v rozhlase.) 
bezpodmětné věty – „ono“ (Luplo mu v zádech). 

přísudek (Př) = vyjadřuje děj, stav, změnu stavu, shoduje se s podmětem v rodě a v čísle 
- přísudek slovesný: vyjádřený plnovýznamovým slovesem nebo 
infinitivem plnovýznamového slovesa + slovesem fázovým / modálním 

    Dítě se směje. Orchestr začal hrát. Všichni museli odejít.  
   - přísudek slovesně-jmenný: obsahuje sponové sloveso (být, stát se ) 

 Lev je šelma. Anežka se stal tanečnicí. Skříň byla dokořán. 
- přísudek jmenný: spona je nevyjádřena, ale můžeme si ji domyslet 

    Mlčeti zlato. Pes – přítel člověka. Škoda mluvit. Lékař nepřítomen. 
přívlastek (Pk) = rozvíjí podstatné jméno a vymezuje jeho význam; COKOLIV ROZVÍJÍ 
PODSTATNÉ JMÉNO JE VŽDY PŘÍVLASTEK 

- shodný – při skloňování se shoduje s podstatným jménem 
- neshodný – při skloňování zůstává neměnný  

předmět (Pt) = vyjadřuje, čeho se děj týká, rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno, PTÁME SE na 
něho POUZE PÁDOVÝMI OTÁZKAMY 
příslovečné určení (Pu) = vyjadřuje okolnosti děje, není dáno pádem! 

- místa – kde?,kudy?, kam?, odkud? 
- času – kdy?, odkdy?, dokdy?, za jak dlouho? 
- způsobu – jak?, jakým způsobem? 
- míry – jak moc?, do jaké míry? 
- příčiny – proč - z jaké příčiny?, z jakého důvodu? 
- účelu – proč - za jakým účelem? 
- podmínky – proč – za jakých podmínek? 
- přípustky – i přes co? 

doplněk (Do) = vyjadřuje vlastnost podstatného jména, má dvojí vazbu – je závislý jak na 
podstatném jméně, tak na slovese 

- např: Zůstanu u vás ráda. Pracoval jako redaktor. Slyšel jsem kočku příst. Přišla sama. 
 
 


