
 

Slovosled v otázkách – úvod 
 
Asi vám neuniklo, že doposud jsme měli samé kladné věty, případně věty záporné, ale 
žádnou otázku. A právě na otázku otázek se teď spolu podíváme. Je to trošku komplexnější 
téma, jelikož otázky se tvoří různě, dle toho, jaký druh otázky to je, a také, jaké pomocné 
sloveso používáme. Nebojte, vím, že to může znít trošku složitě, ale až si spolu jednotlivé 
případy projdeme, uvidíte, že to není žádná velká věda.  
 
Než budeme pokračovat dále, tak si dovolím takovou malou informační vsuvku. Dlouho jsem 
váhal, jestli sem vlastně ty kapitoly na tvorbu otázek dávat. Věřím, že velkému množství z vás 
je to jasné. Na druhou stranu může být nemalá skupina těch, kteří by byli zklamaní, pokud by 
to zde nebylo – uvažte, koupíte si kurz o anglickém slovosledu a není tam ani slovo o tom, jak 
tvořit otázky. Abych z toho nějak vybruslil, nikoho nenudil, ale ani neošidil, tak navrhuji 
následující řešení. Otázky tu postupně s vámi proberu. Pokud si to chcete zopakovat, či si 
nejste tvorbou otázek úplně jistí, tak mi bude radostí si s vámi na ně posvítit. Pokud ale 
tvorbu otázek zvládáte na jedničku, tak myslím, že můžete dalších pár videí vynechat – názvy 
kapitol vždy jasně říkají na co se jednotlivá videa zaměřují. Věřím, že to je nejspravedlivější 
řešení a ukončuji informační vsuvku. 
 
Teď tedy zpět k otázkám. Nejdůležitější pravidlo při tvorbě otázek v angličtině je, že se 
„pomocné“ sloveso dává před podstatné jméno. Zbytek věty většinu zůstává stejný – jinými 
slovy, „následuje“ pořadí slov ve větě tak, jak jsme si ho spolu ukázali :) 
 
Ještě, než se na ně ale společně vrhneme, tak by bylo dobré si říci, že pomocná slovesa jsou 
v angličtině tři – be, do a have. Dle toho, jaký čas člověk používá, takové pomocné sloveso 
volí. Pokud čekáte, že vám teď postupně osvětlím všech 12 anglických časů a jak se v nich 
ptát, tak se musím moc a moc omluvit, ale to je bohužel mimo časové možnosti tohoto 
kurzu. Dobrá zpráva ovšem je, že zde na Seduu najdete dva kurzy zaměřené právě na 
jednotlivé časy v angličtině (každý po šesti). 
 
 
  


