
 

Jednoduchá kladná věta (SV, SVO) 
 
Co má čeština s angličtinou jednoznačně stejné, je to, že má jak věty kladné (včetně 
rozkazovacích), tak věty záporné a pochopitelně i věty tázací. Také samozřejmě máme věty 
jednoduché a věty poměrně složité. Na to všechno si tedy spolu, pěkně krok za krokem, 
posvítíme :) 
 
Pokud souhlasíte, tak začneme právě s jednoduchou kladnou větou. Úplně nejjednodušší 
kladná věta se bude skládat pouze ze dvou částí: podmětu (subject) a slovesa (verb). 
Například tedy můžeme říci: 
 

SUBJECT VERB 
I hope 
We are waiting 
My friends slept 
Two cute dogs were running 
 
V těchto větách se používají takzvané intransitive verbs – tedy slovesa, která k sobě 
nepotřebují žádný předmět (object). Mezi ty patří například work, sleep, write, sit, run, eat 
atd. 
 
Většina sloves je ale v angličtině transitive – tedy taková, která za sebou nějaký předmět 
potřebují. Mezi typické představitele patří například love, give, want, take, offer atd. 
 
Nejčastěji má tedy jednoduchá věta v angličtině následující slovosled: Subject (podmět) – 
Verb (sloveso) – Object (předmět). 
 

SUBJECT VERB OBJECT 
I love English 
Tom dates Tina 
We can speak Czech 
My students are singing a cool English song 
 
Pro jistotu si ještě upřesníme, co myslíme tím, když říkáme subject, verb a object 

• Subject (podmět) je někdo nebo něco, kdo něco dělá, tedy „hybatel“ událostí 
• Verb (sloveso) je pak akce, situace, či událost, která se děje, děla, či bude dít 
• Object (předmět) je ten či to, kterému sloveso něco „dělá“ 

 
Mimochodem, jak jste si určitě všimli, tak ani podmět, ani sloveso, ani předmět nemusí být 
pouze jedno slovo. Naše „jednoduchá“ SVO věta tedy může vypadat i takto: 
 



 

SUBJECT VERB OBJECT 
 A huge black dog with big 
teeth 

has been following a group of scared Chinese 
students 

Sexy teenage twins who live 
next door 

were shooting an interesting videoclip 
about cats and dogs 

 
Jak vidno, tak podmět opravdu nemusí být pouze jedno slovo (tedy nejčastěji jedno 
podstatné jméno) s členem či bez (a dog), ale také se k němu může přidat přídavné jméno či 
přídavná jména (a huge black dog) či celá fráze, které popisuje dané podstatné jméno (a 
huge black dog with big teeth). To stejné pak platí i o předmětu – tedy nemusí být pouze kdo 
(students), ale můžeme je blíže definovat (a group of scared Chinese students). 
 
 
  


