
 

Trpný rod 
 
Oh. Kdyby to náhodou nebylo jasné, tak zvuk, které jsem právě vydal, bylo nešťastné 
povzdechnutí. Proč vám tu nešťastně vzdychám? To máte tak, trpný rod má specifický 
slovosled, a tedy mi přijde důležité vám ho zde, v kurzu, který si klade za cíl shrnout vše to 
hlavní a důležité, co se slovosledu v angličtině týká, představit.  
 
Jenže trpný rod je tak rozsáhlé téma, že by si zasloužil svůj vlastní kurz. Těžko ho přestavit 
nějak smysluplně během pár minut. Co teď ale s tím? Pokusím se tedy trpný rod alespoň 
stručně představit, neboť mi svědomí nedovolí ho zcela vynechat. Zároveň se chci ale 
omluvit, že to nebude komplexní a vše zahrnující vysvětlení, neboť to by si opravdu 
vyžadovalo mnohem více času… 
 
V trpném rodě se věci „přehází.“ Nejdříve je „komu se něco děje,“ pak je příslušný tvar 
slovesa být (is/are/was/were/been) a poté past participle (třetí tvar slovesa; tedy pokud má 
dané sloveso jenom dva tvary, tak druhý tvar – například to může být done, seen, wanted, 
built, invited, made, stolen atd.). A pokud chceme vyjádřit, kdo danou činnost prováděl, 
provádí, či bude provádět, tak použijeme předložku by a za ní pak daný předmět (by my 
uncle, by Jaroslav Foglar atd.) Jako vždy si dáme několik ukázkových vět. 
 

• It is made in Germany (Je to vyráběno v Německu) 
• This house was built in 1999 (Tento dům byl postaven v roce 1981) 
• The course will be prepared by Broňa (Tento kurz bude připraven Broňou)  

 
Kdy tedy trpný rod používáme? Zvláště v těchto případech: 
 

• pokud nevíme, kdo danou věc udělal, dělá, či bude dělat 
o My laptop has been stolen! (Někdo mi ukradl můj notebook!) 

 
• pokud to, kdo danou věc udělal, dělá, či bude dělat, není důležité 

o This room is cleaned twice a week (Tato místnost se uklízí dvakrát za týden) 
 

• pokud je jasné, kdo danou věc udělal, dělá, či bude dělat, a tak je zbytečné to 
zmiňovat 

o The criminal has been arrested (Zločinec byl zatčen) 
 

• pokud chceme zaměřit pozornost na to „komu se daná věc děla“ místo na toho, kdo ji 
vykonával 

o This picture was painted by Rembrandt (Tento obraz byl namalován 
Rembrandtem) 

 


