
 

SVOMPT 
 
Co je to SVOMPT a proč se tak jmenuje tato kapitola? Skvělé otázky, a pokud na ně i znáte 
odpověď, tak se klaním hned nadvakrát :) SVOMPT je, dovolím si říct, slavná zkratka, kterou 
se studenti po celém světě učí jako hlavní „pomůcku“ při tvorbě anglické věty. První polovina 
je nám již dobře známá – jedná o Subject – Verb – Object. Hádám, že je nejvyšší čas odhalit 
identitu našich dalších třech záhadných cizinců :) Tradá! 
M – manner – příslovečné určení způsobu 
P – place – příslovečné určení místa 
T – time – příslovečné určení času 
 
Protože jsem učitel, a protože mi to prostě nedá, tak tu máme malé opakování (snad mi to 
odpustíte) :) Tedy, naše slavná SVOMPT zkratka trošku podrobněji (tedy, zkratka ne až tak ve 
zkratce): 
 
S – subject (podmět) – osoba, zvíře, věc či prostě to, o čem mluvíme – protože o tom 
mluvíme, tak to dáme hezky na první místo, ať všichni ví, o čem se to mluví :) – ptáme se 
KDO? 
 
V – verb (sloveso) – tedy co podmět dělá – pokud má sloveso více slov (jako třeba have been 
eating), tak jsou tu hezky pohromadě – ptáme se DĚLÁ (CO)? 
 
O – object (předmět) – jako třetího do party tu máme předmět a to, jak již dobře víme, buď 
přímý, nepřímý, anebo (když se rozšoupneme), tak oba :) – ptáme se CO? 
 
M – manner (příslovečné určení způsobu) – popisuje, jak se něco odehrává – ptáme se JAK? 
(třeba He is walking slowly) 
 
P – place (příslovečné určení místa) – popisuje, kde se něco odehrává – ptáme se KDE? 
(třeba She is sitting in the toilet) 
 
T – time (příslovečné určení času) – popisuje, kdy se něco odehrává – ptáme se KDY? (třeba 
They kissed yesterday) 
 
 
  



 

Nyní tu pro vás mám „maxi“ SVOMPT tabulku, kde bude hezky vidět, jak se nám slova ve 
větě za sebe skládají. Ne vždy pochopitelně potřebujeme ve větě všechny „zástupce“ 
SVOMPT – jak je ostatně vidno z naší tabulky, různé části mohou být (podobně jako 
v češtině) vynechány. 
 

SUBJECT VERB IN. OBJECT D. 
OBJECT 

MANNER PLACE TIME 

You speak  English well   
They saw us   in the 

sauna 
 

Tom and 
Jerry  

baked  a 
delicious 
cake 

  on Monday 
morning 

She gave me a kiss softly at work yesterday 
All my 
students 

should feel   happy in my 
class 

 

Barack had been 
watching 

 Broňa’s 
online 
courses 

a lot in the 
White 
House 

five years 
ago 

 Study  English   every day 
It is snowing      
 
 
  


