
 

Příslovce – úvod 
 
V předcházející části našeho kurzu jsme se společně podívali na ty nejdůležitější základy 
anglického slovosledu – mantru všech studentů anglického slovosledu – SVOMPT. Nyní bych 
se ale s vámi podíval na poslední tři písmena, tedy ani ne tak na písmena, ale na to, kam 
všude můžeme dát ve větě příslovce či příslovečné určení. Všeobecně samozřejmě platí, že je 
dáváme na konec věty a pokud je jich více, tak v pořadí 

1. příslovečné určení způsobu (manner) 
2. příslovečné určení místa (place) 
3. příslovečné určení času (time) 

 
Jak ale určitě tušíte, tak ve skutečnosti můžeme příslovce či příslovečné určení dávat 
v anglických větách na různá místa. Přesněji tedy na tři:  
 

• na začátek 
o Sometimes I feel a bit sad (Občas se cítím trošku smutný) 

 
• na konec 

o I try to eat slowly (Snažím se jíst pomalu) 
 

• doprostřed – zde by se asi hodilo trošku přesnější specifikování toho, co to je ten 
prostředek, neboť to není na rozdíl od předcházejících dvou případů tak jednoznačné. 
Tedy, pravidla jsou následující: 

o příslovce umísťujeme mezi podmět a sloveso 
§ I often speak English (Často mluvím anglicky) 
§ My dog sometimes ate ice cream (Můj pes občas jedl zmrzlinu) 

 
o pokud je ve větě více než jedno sloveso, tak se dává příslovce za první použité 

sloveso (tedy buď pomocné či modální) 
§ You can always improve your English (Vždycky můžeš zlepšit svoji 

angličtinu) 
§ I have never met anybody like you (Nikdy jsme nepotkal nikoho, jako 

jsi ty) 
 

o pokud máme sloveso be v některém z následujících tvarů 
am/is/are/was/were, tak příslovce jde až za ně 

§ Tom is always late (Tom má vždy zpoždění) 
§ He was slowly starting to fall in love with her (Pomalu se do ní 

zamilovával) 
Nebojte, samozřejmě náš výklad takto nekončí. Postupně si řekneme, kdy která příslovce 
kam dávat.  


