
Větné členy rozvíjející 

 

Předmět: závisí na slovese nebo na přídavném jméně, ptáme se na něj pádovou otázkou, na 

slovese může záviset i více než jeden předmět (mívají různý pád - př. ukázat něco někomu) 

Slovesa rozlišujeme podle toho, zda na nich může záviset předmět na: 

• bezpředmětová – předmět na nich nemůže záviset (př. kvést, spát, běžet) 

• předmětová – ta mohou být rozvita předmětem, dále je dělíme na přechodná (předmět je 

ve 4. pádě) a nepřechodná (jiný pád) 

 

Příslovečné určení: závisí na slovese, na přídavném jménu nebo na příslovci, ptáme se na 

něj různými otázkami podle toho, jakou okolnost vyjadřuje 

Druhy příslovečných určení + nejčastější otázky: 

• Místa: kde, kam, odkud, kudy? 

• Času: kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často? 

• Způsobu: jak (=jakým způsobem)? 

• Míry: jak hodně, kolik, o kolik, jakou měrou? 

• Prostředku: čím, jakým prostředkem, pomocí čeho? 

• Původce děje: kým? (někdo jiný než podmět je původcem děje) 

• Příčiny: proč? (příčina předchází ději) 

• Účelu: proč? (účel následuje po ději, děj k němu směřuje) 

• Podmínky: kdy? (=za jaké podmínky se to stane/nestane, nejde o časový údaj) 

• Přípustky: i přes co? (=nastává něco jiného, než bychom čekali, než by mělo být) 

• Zřetele: vzhledem k čemu? Pokud jde o co? (vzhledem k jakým skutečnostem provádím 

srovnání, hodnotím, posuzuji) 

 

Přívlastek: závisí na podstatném jméně, rozlišujeme:  

• Shodný: shoduje se s podst. jménem v pádě, čísle, rodě s životností; je vyjádřený přídavným 

jménem, zájmenem, ojediněle i podstatným jménem ve spojení typu řeka Dunaj (za 

přívlastek považujeme druhé podstatné jméno, shoda je v tomto případě jen v pádě, v rodě 

a čísle být nemusí, dnes se ale už téměř nepoužívá a nahrazuje ho neshodný - př. místo s 

řekou Dunajem použijeme spíše s řekou Dunaj), obvykle stojí před podstatným jménem  

• Neshodný: s řídícím podst. jménem se neshoduje, bývá vyjádřen podst. jménem (může být i 

s předložkou), stojí za podstatným jménem 

Rozvitý přívlastek stojící za podstatným jménem rozlišujeme: 

• Těsný: nemůžeme ho z věty vypustit, protože by se změnil její smysl - př. Chlapci přihlášení 

do soutěže se sejdou před školou. (=ne všichni chlapci, ale jen ti přihlášení) 



• Volný: můžeme ho vynechat, doplňuje nějakou další vlastnost, která není pro smysl věty 

důležitá, oddělujeme ho od věty čárkou/čárkami - př. Ticho, přerušované sem tam je ševelem 

dopadnuvšího listu, prostupovalo okolím. 

Přívlastek může být několikanásobný jako každý jiný větný člen (jde o vlastnosti stejného typu, 

oddělujeme čárkami a užíváme spojky), to je třeba odlišit od přívlastku postupně rozvíjejícího, kde 

se čárky ani spojky nepoužívají (spojení jména s přívlastkem celé rozvíjíme dalším 

přívlastkem/přívlastky, jde o vlastnosti různého druhu) př. Habrový, dubový a bukový les – 

několikanásobný x starý hustý bukový les – postupně rozvíjející 

 

Doplněk: závisí na slovese a na jméně zároveň, vyjadřuje vlastnost, kterou má skutečnost 

označená podstatným jménem za určitého děje nebo která se mu určitým dějem přisuzuje 

Nejčastější podoby doplňku: 

• Přídavné jméno (může být i ve jmenném tvaru), které vyjadřuje vlastnost podstatného 

jména za děje - př. Dveře zůstaly otevřené/otevřeny.  

• Vždy je doplňkem přídavné jméno rád 

• Zájmena sám a všechen jsou často doplňkem - př. Zůstala doma úplně sama. Odpověděli mi 

všichni. 

• Přechodník je vždy doplňkem 

• Doplňkem je podstatné jméno po slovesech pokládat, považovat, prohlásit, zvolit, vybrat, 

jmenovat apod. (může být i s předložkou za nebo spojkou jako) - př. Zvolili ho předsedou/za 

předsedu., dále podstatné jméno ve větách typu Pracuje jako taxikář. 

• Infinitiv po slovesech smyslového vnímání je doplňkem - př. Slyšel ho zpívat operní árie. 

• Číslovka ve větách typu Doběhl do cíle první/jako první. 


