
 

Kladná věta se dvěma předměty 
 
Já vím, už jste se určitě pomalu začínali bát, že to bude nuda, že? Tak abychom to trošku 
oživili, tak se společně podíváme na věty, ve kterých se vyskytují dva předměty (two objects) 
– přímý (direct object) a nepřímý (indirect object). 
 
Direct object (přímý předmět) je ten, komu se něco děje, komu sloveso něco „dělá“. 
Nejčastěji ho dáváme přímo za sloveso a není před ním žádná předložka. Dáme si pár 
příkladů a hned to bude jasnější, uvidíte :) 
 

SUBJECT VERB DIRECT OBJECT 
Pamela is kissing David 
She kicked my bottom 
The cute dog has licked the small kitten 
 
Ve všech třech našich větách máme subject (ten kdo něco dělá), verb (co dělá) a direct object 
(komu je něco děláno, kdo „přijímá akci od slovesa“). V našich větách je tedy David líbán, 
můj zadek kopán a malé koťátko olizováno :) 
 
Indirect object (nepřímý předmět) je pak něco či někdo, pro koho byla daná akce 
vykonávána, komu či čemu byla činnost určena. 
 
Nevím, jestli vám to pomůže – mně tyhle věci nepomáhají vůbec, ale člověk by neměl 
předpokládat, že všichni ostatní jsou jako on, že? Kam se neobratně snažím dostat, je, že 
v češtině nejčastěji přímému předmětu (direct object) odpovídá čtvrtý pád (Koho? Co?). 
Nepřímému předmětu (indirect object) pak pád třetí (Komu? Čemu?). 
 
Pokud tedy chceme či potřebujeme uvést jak předmět přímý (direct), tak nepřímý (indirect), 
tak máme v zásadě dvě možnosti, jak to provést. První (a asi malinko jednoduší) je dát za 
sloveso nejdříve nepřímý předmět (pro koho či co je daná akce vykonávána) a hned za něj 
pak přímý (komu či čemu se něco děje). Opět tu máme tabulku, ze které to bude zcela jasné 
(i když je mi jasné, že vám to bylo jasné už před tabulkou) :) 
 

SUBJECT VERB INDIRECT OBJECT DIRECT OBJECT 
My wife gave me ten new books 
My friend Michal sent us a postcard from 

Rome 
They were showing the men their legs 
Ondra Herzán has bought me two beers 
 



 

Pozor na to, že pokud je přímým předmětem osobní zájmeno, tak tento způsob nelze využít. 
Posuďte sami, jak „hloupě“ by zněly následující věty. 
 

• My wife gave me them 
• My friend Michal sent us it 
• They were showing the men them 
• Ondra Herzán has bought me them 

 
 
Druhou možností je uvést nejdříve přímý předmět (direct) a pak až nepřímý (indirect), ovšem 
v tomto případě už budeme ale potřebovat předložku – přesněji tedy buď předložku for (pro 
koho) či to (komu). Abychom si to hezky ukázali, tak vezmeme věty z předcházející tabulky, 
jenom přehodíme poslední dva sloupečky (tedy dáme nejdříve direct object a až za něj 
indirect object). 
 

SUBJECT VERB DIRECT OBJECT INDIRECT OBJECT 
My wife gave ten new books to me 
My friend Michal sent a postcard from 

Rome 
to us 

They were showing their legs to the men 
Ondra Herzán has bought two beers for me 
 
 
  


