
Slovesa + předložky 
 
Pokud na tento kurz koukáte popořadě, tak se budu opět omlouvat (ale nebojte, už vážně 
naposled), že se budu opakovat, ale v zásadě vše, co jsem řekl v úvodu částí o podstatných 
jménech a předložkách a přídavných jménech a předložkách, platí i zde. 
 
Bohužel tedy neexistuje žádné jasné, jednoznačné a logické pravidlo, kterým by se použití 
předložek za slovesy řídilo. Pokud něco takového občas existuje, samozřejmě se o dané 
pravidlo s vámi radostně podělím, u většiny případů nám ale, obávám se a omlouvám se, 
nezbyde nic jiného, než se dané věci naučit… 
 
Není to tak, že by slovesa, která zde budeme zmiňovat mohla být použita pouze 
s předložkami – v podstatě všechna se dají klidně použít i bez předložky. Pokud ale budeme 
chtít za podmět a sloveso přidat i předmět, tak budeme v naprosté většině případů 
potřebovat právě tu správnou předložku. Můžeme tedy říci třeba he is looking, tedy „on se 
dívá“, ale pokud budeme chtít doplnit na co se dívá, tak budeme již potřebovat předložku (v 
tomto případě at). Například tedy můžeme říci he is looking at me, tedy „on se dívá na mne“. 
 
Asi by se také slušelo si vyjasnit rozdíl mezi prepositional verbs a phrasal verbs. Prepositional 
verbs, kterým se zde budeme věnovat, jsou taková spojení slovesa a předložky, kde dané 
sloveso má svůj „původní“ význam – tedy již dříve zmíněné look například má význam dívat 
se. Tedy náš příklad look at znamená „dívat se na (co/koho)“. Ovšem třeba takové look after, 
tedy „starat se o někoho“ už je frázové sloveso – jinými slovy se jeho význam nedá „logicky 
odvodit“. Frázovým slovesům se zde, s dovolením, věnovat nebudeme. Cože? Že je vám to 
líto? Ale to přeci vůbec nemusí! :) Mám na ně totiž právě zde na Seduo rovnou dva celé 
kurzy, takže se do jejich studia (spolu se mnou) můžete kdykoliv vrhnout! :) 
 
Poslední slova varování, než se konečně pustíme do studia, jako takového – sloves, která se 
pojí s předložkami, je obrovská, jakože vážně obrovská, spousta. A ač jsem se snažil vybrat 
jenom ty opravdu nejdůležitější, tak se nás jich na vás těší pěkná řádka. A to je skvělé, ne? :) 
Až tenhle kurz skončí, tak budete táááááák chytří! :)  
 


