
Milí studenti a studentky. 

 

Čeká nás dálkový výklad k vztahům mezi větami. Látka je to poměrně obtížná, rozdělíme si ji 

na více částí. Nejprve si přečtěte co nejpozorněji podrobný výklad (1). Následuje zápis do 

sešitu (2) a cvičení (3), které by mělo prověřit, jak jste látku pochopili. Vypracované cvičení 

mi pošlete mailem na adresu jirina.bartosova@sousvodnany.cz do 14. 4. 2020. Pokud vám 

bude cokoli ohledně vedlejších vět nejasné, obraťte se na mě. 

 

S pozdravem J. Bartošová 

 

(1) SOUVĚTÍ (výklad – pouze přečíst) 

Jednotlivé věty v souvětí nemusí být vždy na stejné úrovni.  

Máme věty hlavní (řídící), tedy ty hodně důležité. A vedle nich jsou tu také věty vedlejší 

(závislé), které je určitým způsobem doplňují. Právě na ně se zaměříme. 

Souřadné souvětí 
Pro začátek, aby byl lépe vidět rozdíl, uvedeme příklad souřadného souvětí skládajícího se 

ze dvou vět, přičemž obě jsou hlavní. 

Mám si dát čokoláduVH, nebo mám jít běhat?VH 

V tomto případě nemůžeme vynechat ani jednu větu, aniž bychom utrpěli významové ztráty. 

Když po někom chci, aby mi pomohl vyřešit dilema, musím mu sdělit obě možnosti, nemůžu 

vynechat běhání ani čokoládu. 

Souvětí podřadné 

Jinak je tomu v souvětí podřadném. To obsahuje minimálně jednu větu hlavní a větu 

vedlejší. 
Příklad věty hlavní a podřadné věty vedlejší: 

Nedám si čokoláduVH, protože půjdu běhatVV. 

Druhou část věty, tu vedlejší, můžeme klidně vynechat. Když se nás někdo zeptá, zda si dáme 

čokoládu, zajímá ho kladná či záporná odpověď na otázku, další odůvodnění už není 

nezbytně nutné.  
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Můžeme bez problémů použít jen první část věty: „Nedám si čokoládu,“ aniž by její věcnost 

utrpěla nějaké závažné ztráty. Když ale řekneme pouze: „Protože půjdu běhat,“ nebude věta 

sama o sobě dávat smysl. 
Věta vedlejší je tedy vždy závislá na nějaké další větě v souvětí. Může to samozřejmě být 

věta hlavní: 

Ve škole mi řekliVH, že jsem neposlušnýVV. 

Stejně tak může být zavislá na jiné vedlejší větě: 

Ve škole mi řekli,VH že nechápou,VV jak můžu být tak neposlušný.VV 

Může se stát i to, že jsou dvě vedlejší věty souřadně spojené a společně závislé na jedné větě 

hlavní: 

Ve škole mi řekli, VH že jsem sice neposlušný,VV ale prospěch mám ukázkový.VV 

Přestože vedlejší věty mohou na první pohled vypadat nedůležitě (přece jen je můžeme 

vynechat), opak je pravdou.  

Doplňují nám informace v případě, že by samotné větné členy nepopsaly situaci dostatečně. 

V životě se bez nich zkrátka neobejdeme. Třídíme je podle toho, jaký větný člen nahrazují, a 

to do třinácti druhů. 

(2) ZÁPIS DO SEŠITU 

SOUVĚTÍ 

- rozlišujeme dva druhy souvětí 
o Souřadné souvětí je spojení alespoň dvou hlavních vět (případně i dalších vět 

vedlejších) 
o Podřadné souvětí obsahuje jednu větu hlavní a libovolný počet vět 

vedlejších.  

VEDLEJŠÍ VĚTY 

- Vedlejší věty nahrazují větné členy, proto druhy vedlejších vět odpovídají větným 
členům. 

 

PODMĚTNÁ 

     -    zastupuje podmět věty hlavní 

 

 



 - Ptáme se: Kdo? Co? 

- Spojovací výrazy – kdo, co, že, aby 

- Př. Kdo má hlad,VV je obvykle nevrlý.  

 

PŘEDMĚTNÁ 

- Vyjadřuje předmět věty hlavní 

- Ptáme se na ni pádovými otázkami kormě 1. a 5. pádu 

- Spojovací výrazy: že, aby, jak 

- Př. Slečna z vedlejší třídy mi řekla,VH že mě nemá moc ráda.VV ← Koho/co mi slečna 

řekla? Jedná se o 4. pád 

 

PŘÍVLASTKOVÁ 

- Nahrazuje přívlastek věty hlavní 

- Ptáme se: jaký? Který? Čí? 

- Spojovací výrazy: Kdo, který, jenž, že, kde, kdy, jak, aby  

   

 - Př. Na nádraží jsem narazil na pána,VH který mi pověděl svůj životní příběh.VV ← Na 

jakého pána? 

- Vedlejší věta přívlastková může být vložena do věty hlavní. V takovém případě bývá 

z obou stran oddělena čárkou.  

- Př. To jídlo, které mi v té nové restauraci přinesli,VV mi skoro vůbec nechutnalo. ← 

Jaké jídlo? 

 

   

(3) PROCVIČOVÁNÍ (Určete druh vedl. Věty. Odpověď pošlete mailem) 

1. Je špatné, co jsi provedl. 

2. To je ten kluk, jak ti poškrábal auto. 

3. Vidím, jak se trápíš. 

4. Stále věří, že Ježíšek existuje. 

5. Je mi úplně jasné, že nepřijdeš. 

6. Měl takové břicho, že se skoro nemohl zvednout. 

7. Přihlásí se, kdo tomu nerozumí. 
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