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Jednoduchá kladná věta (SV, SVO)

Subject (podmět) – Verb (sloveso) – Object (předmět)

Příklady vět:

SUBJECT VERB
I hope
We are waiting
My friends slept
Two cute dogs were running

SUBJECT VERB OBJECT
I love English
Tom dates Tina
We can speak Czech
My students are singing a cool English song

SUBJECT VERB OBJECT
A huge black dog with big
teeth

has been following a group of scared
Chinese students

Sexy teenage twins who
live next door

were shooting an interesting videoclip
about cats and dogs



Kladná věta se dvěma předměty

Dva předměty (two objects) – přímý (direct object) a nepřímý (indirect object).

Direct object (přímý předmět):

SUBJECT VERB DIRECT OBJECT
Pamela is kissing David
She kicked my bottom
The cute dog has licked the small kitten

Indirect object (nepřímý předmět):

SUBJECT VERB INDIRECT
OBJECT

DIRECT OBJECT

My wife gave me ten new books
My friend Michal sent us a postcard from

Rome
They were showing the men their legs
Ondra Herzán has bought me two beers

SUBJECT VERB DIRECT OBJECT INDIRECT
OBJECT

My wife gave ten new books to me
My friend Michal sent a postcard from

Rome
to us

They were showing their legs to the men
Ondra Herzán has bought two beers for me



Ditransitivní slovesa

Ditransitive verbs:

● book (zamluvit, (za)rezervovat)
I booked the room for your mum
Zamluvil jsem pokoj pro tvoji maminku

● buy (koupit)
They have bought a lot of beer for me
Koupili mi hodně piva

● cook ((u)vařit)
She cooked amazing dinner for us
Uvařila nám úžasnou večeři

● find (najít)
I will find something for you
Něco ti najdu

● get (dostat, sehnat)
I will get a glass for you
Seženu ti skleničku

● keep (držet, zůstávat)
They kept it for us
Drželi to pro nás / Drželi nám to

● make (dělat)
Tom made coffee for Jerry
Tom připravil kávu pro Jerryho

Ditransitvních sloves, které se pojí s to:

● give (dát)
Give it to me, baby
Dej mi to, baby

● lend (půjčit)
They lent a lot of money to us
Půjčili nám spoustu peněz



● offer (nabídnout)
František offered his horse to Josef
František nabídl svého koně Josefovi

● promise (slíbit)
I promised it to your sister
Slíbil jsem to tvojí sestře

● read (číst)
I love when she reads her stories to me
Miluji, když mi čte své příběhy

● send (poslat)
Send it to me as soon as possible
Pošli mi to co nejdříve

● sell (prodávat, prodat)
Some people would sell anything to him
Někteří lidé by mu prodali cokoliv

● show (ukázat)
Karel showed it to us
Karel nám to ukázal

● tell (říci)
Jessie told us to go to hell
Jessie nám řekla, že máme jít k čertu



SVOMPT

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)

„Maxi“ SVOMPT tabulka:

SUBJECT VERB IN.
OBJECT

D.
OBJEC

T

MANNER PLACE TIME

You speak English well
They saw us in the

sauna
Tom and
Jerry

baked a
deliciou
s 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



Příslovce – úvod

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

Umístění ve větě:

● 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
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)



Adverbs of manner (Příslovečné určení způsobu)

● slowly (pomalu)
● quickly (rychle)
● badly (špatně)
● seriously (vážně)
● brilliantly (úžasně)
● well (dobře)

Ukázkové věty:

● She left the pub quickly (Rychle odešla z hospody)
● He kissed her slowly (Pomalu ji políbil)
● I looked at them seriously (Vážně jsem se na ně podíval)

● She quickly left the pub (Rychle odešla z hospody)
● He slowly kissed her (Pomalu ji políbil)
● I seriously looked at them (Vážně jsem se na ně podíval)

● He never works hard (Nikdy nepracuje pilně)
● I can drink beer fast (Umím pít pivo rychle)
● You can speak English well (Umíte mluvit anglicky dobře)



Adverbs of place (Příslovečné určení místa)

Ukázkové věty:

● I touched her here (Tady jsem se jí dotknul)
● We love studying English in this room (Milujeme studium angličtiny v této

místnosti)
● She sent him to bed (Poslala ho do postele)

● In that old castle, an old king lived (V tom starém hradě žil starý král)
● There are four rooms in our flat.
● In our flat, there are four rooms.



Adverbs of time (Příslovečné určení času)

Ukázkové věty:

● I promise I will make you happy tomorrow (Slibuji, že tě zítra udělám
šťastnou)

● They bought my new course five minutes ago (Koupili si můj nový kurz před
pěti minutami)

● I started working on this last year (Začal jsem na tom pracovat loni)

● Tomorrow it will snow (Zítra bude sněžit)
● Five minutes ago, they bought my new course (Koupili si můj nový kurz před

pěti minutami)
● Last year I started working on this (Začal jsem na tom pracovat loni)



Příslovce na začátku věty

Ukázkové věty:

● Personally, I don’t think that running naked is a good idea (Osobně si
nemyslím, že běhat nahý je nejlepší nápad)

● Luckily, I passed the test (Naštěstí jsem ten test udělala)
● However, I don’t think he understands a word (Nicméně si myslím, že

nerozumí ani slovo)



Adverbs of frequency (Frekvenční příslovce)

● never (nikdy)
● often (často)
● sometimes (občas)
● always (vždy)
● usually (obvykle)

Ukázkové věty:

● We sometimes drink wine (Občas pijeme víno)
● They have never been there (Nikdy tam nebyli)
● My friends often ask me about it (Moji kamarádi se mne na to často ptají)



Falešný podmět it

● když mluvíme o počasí
o It is raining (Prší)
o It was snowing (Sněžilo)
o It is hot/cold (Je teplo/zima)

● když mluvíme o čase
o It is half past seven (Je půl osmé)
o It was Wednesday (Byla (to) středa)
o It is late (Je pozdě)

● když v češtině začínáme větu slovesem „být“ následovaným přídavným
jménem

o It is nice to be important (Je hezké být důležitý)
o It is more important to be nice (Je důležitější být milý)
o It is amazing to be your teacher (Je úžasné být vaším učitelem)

Tabulka:

SUBJECT VERB IN.
OBJECT

D.
OBJEC

T

MANNER PLACE TIME

It rains a lot in Ireland
It has been

snowing
heavily for five

hours
It was

getting
hot

It will be summer
soon



Falešný podmět there

Příklady:

● Jídlo je na stole
There is food on the table

● V mém pokoji jsou dvě nahé ženy
There are two naked women in my room

● Na obloze nebyl ani mrak
There were no clouds in the sky

Ukázkové věty:

● Jsou lidí, kteří nemají rádi angličtinu
There are people who do not like English

● Jsou země, kde ženy nesmí řídit
There are countries where women cannot drive

● Existují takové situace
There are situations like that



Rozkazovací způsob

SVOMPT tabulka:

SUBJECT VERB IN.
OBJECT

D.
OBJEC

T

MANNER PLACE TIME

Don’t
drink

beer before
noon

Give me all your
money

Stop!
Put it slowly on the

ground
Come here tomorrow



Přídavná jména a jejich pořadí

Příklady:

● a clever girl (chytrá holka)
● a handsome boy (hezký kluk)
● a big hand (velká ruka)
● a fantastic teacher (fantastický učitel)

Pořadí:

1. opinion (názor) – např. cool, sexy, delicious, terrible
2. size (velikost) – např. big, tiny, huge, tall
3. age (věk) - young, new, old, antique
4. shape (tvar, délka, tloušťka) – round, short, square, thin
5. colour (barva) – red, blue, white, dark
6. origin (původ, národnost) – Czech, British, American, Slovak
7. material (materiál) - metal, gold, wood, plastic
8. purpose (účel) - cleaning, cooking, holding, shopping

Tabulka:

OPINION SIZE AGE SHAP
E

COLOU
R

ORIGI
N

MATERI
AL

PURPO
SE

NOUN

amazing big old squar
e

brown Scottis
h

wooden dinning table

wonderfu
l

youn
g

English teache
r

beautiful tall blonde football player
tiny black silk party dress

red plastic shoppin
g

bag

Ukázkové věty:

● I am happy (Jsem šťastný)
● He feels great (Cítí se skvěle)
● That was horrible (Bylo to hrozné)



Souvětí v angličtině

Příklady:

● I like teaching English and I also like drinking good Czech beer
(Rád učím angličtinu a také rád piju dobré české pivo)

● She gave me a kiss yesterday because I had bought her a nice gold ring
(Dala mi včera pusu, protože jsem jí koupil hezký zlatý prstýnek)



Otázky s pomocným slovesem be

Ukázkové věty:

● They are sitting here (Sedí tu)
Are they sitting here? (Sedí tu?)

● She is looking at you (Dívá se na tebe)
Is she looking at you? (Dívá se na tebe?)

● Their neighbours were waiting for them (Jejich sousedé na ně čekali)
Were their neighbours waiting for them? (Čekali na ně jejich sousedé?)

● He is happy (Je šťastný)
Is he happy? (Je šťastný?)

● Jane was there yesterday (Jane tam byla včera)
Was Jane there yesterday? (Byla tam Jane včera?)

● They are idiots (Jsou to idioti)
Are they idiots? (Jsou to idioti?)



Otázky s pomocným slovesem do

Ukázkové věty:

● Kate loves Las Vegas (Kate miluje Las Vegas)
Does Kate love Las Vegas? (Miluje Kate Las Vegas?)

● They do it every day in the morning (Dělají to každý den ráno)
Do they do it every day in the morning? (Dělají to každý den ráno?)

● All her family saw it (Celá její rodina to viděla)
Did all her family see it? (Viděla to celá její rodina?)

● His amazing friends bought him a lot of beer. (Jeho úžasní kamarádi mu
koupili hodně piva)
Did his amazing friends buy him a lot of beer? (Koupili mu jeho úžasní
kamarádi hodně piva?)



Otázky s pomocným slovesem have

Ukázkové věty:

● She has been to India twice (Byla dvakrát v Indii)
Has she been to India twice? (Byla dvakrát v Indii?)

● Jan and Jana have been kissing for two hours (Jan a Jana se líbají dvě
hodiny)
Have Jan and Jana been kissing for two hours? (Líbá se Jan a Jana dvě
hodiny?)

● Barbie’s parents had lost all their hope (Rodiče Barbie ztratili veškerou naději)
Had Barbie’s parents lost all their hope? (Ztratili rodiče Barbie veškerou
naději?)

● They had been waiting patiently in the cinema for eight hours (Čekali v kině
trpělivě osm hodin)
Had they been waiting patiently in the cinema for eight hours? (Čekali v kině
trpělivě osm hodin?)



Otázky s have a have got

Ukázkové věty:

● I have a lot of English books (Mám hodně anglických knížek)
nebo

● I have got a lot of English books (Mám hodně anglických knížek)

● I have a lot of English books (+)
● I don’t have a lot of German books (-)
● Do you have a lot of books? (?)

● I have got a lot of English books (+)
● I haven’t got a lot of German books (-)
● Have you got a lot of books? (?)



Otázky s modálními slovesy

Ukázkové věty:

● Broňa can speak a little Spanish (Broňa umí mluvit trošku španělsky)
Can Broňa speak a little Spanish? (Umí Broňa mluvit trošku španělsky?)

● They will go there (Půjdou tam)
Will they go there? (Půjdou tam?)

● She should study English more (Měla by se víc učit anglicky)
Should she study English more? (Měla by se víc učit anglicky?)



Wh- otázky

Tvoříme pomocí těchto slov:

● why (proč)
● what (co)
● where (kde)
● who (kdo)
● when (kdy)
● whose (čí)

● how (jak)

Ukázkové věty:

● Why are you looking at me like that? (Proč se na mne tak díváš?)
● What do you want from me? (Co ode mne chceš?)
● Where is your underwear? (Kde je tvé spodní prádlo?)
● Who is the man under your bed? (Kdo je ten muž pod tvojí postelí?)
● Which one is yours? (Který je tvůj?)
● When did you do it? (Kdy jsi to udělala?)
● Whose is this shoe? (Čí je tahle bota?)
● How could you do this to me? (Jak jsi mi to mohla udělat?)



Otázky na podmět

Ukázkové věty:

● Who killed him? (Kdo ho zabil?)
Tom killed him (Tom ho zabil)

● Who made the dinner? (Kdo připravil večeři?)
Broňa made the dinner (Broňa připravil večeři)

● What has happened? (Co se stalo?)
Nothing happened (Nic se nestalo)

● Who kissed you? (Kdo tě políbil?)
She kissed me (Ona mne políbila)



Nepřímé otázky

Srovnání „normální“ otázky a nepřímé otázky:

● Where is she? (Kde je?)
I would like to know where she is (Chtěl bych vědět, kde je)

● What does it mean? (Co to znamená?)
I don’t know what it means (Nevím, co to znamená)

● How did they do it? (Jak to udělali?)
I wonder how they did it (Říkám si, jak to udělali)

Ukázkové věty:

● Why did you kick him? (Proč jsi ho kopnul?)
Can you tell me why you kicked him? (Můžeš mi říct, proč jsi ho kopnul?)

● Will you be there? (Budeš tam?)
Could you tell me if you will be there? (Můžeš mi říct, jestli tam budeš?)

● What is the time? (Kolik je hodin?)
Do you know what the time is? (Můžeš mi říct, kolik je hodin?)



Otázky s předložkami

Ukázkové věty:

● Who are we waiting for? (Na koho čekáme?)
● What is she working on? (Na čem pracuje?)
● Who is she with? (S kým je?)



Negativní otázky – úvod

Ukázkové věty:

● Why did you not ask him about it? (Proč jsi se ho na to nezeptal?)
● Was she not there with you? (Copak tam s tebou nebyla?)
● Have you not done it before? (Copak jsi to před tím nedělal?)

Ukázkové věty - zkrácený tvar:

● Why didn’t you ask him about it? (Proč jsi se ho na to nezeptal?)
● Wasn’t she there with you? (Copak tam s tebou nebyla?)
● Haven’t you done it before? (Copak jsi to před tím nedělal?)



Negativní otázky ano/ne

Ukázkové věty:

● Weren’t you there? (Copak ty jsi tam nebyl?)
● Didn’t I invite you? (Copak jsem tě nepozval?)
● Can’t she do it for you? (Copak to pro tebe nemůže udělat?)



Negativní otázky otevřené

Ukázkové věty:

Why didn’t you call me? (Proč jsi mi nezavolala?)
Why didn’t you ask me first? (Proč jsi se mne nejdříve nezeptal?)
Why isn’t she here too? (Proč tu není také?)

Why don’t you try one? (Proč jeden nezkusíš?)
Why don’t you sit down for a while? (Proč si na chvilku nesedneš?)
Why don’t you call her? (Proč jí nezavoláš?)



Zápor – všeobecný úvod

Ukázkové věty:

● He is a happy man (Je šťastný muž)
He is not (isn’t) a happy man (Není šťastný muž)

● We are studying (Studujeme)
We are not (aren’t) studying (Nestudujeme)

● I have drunk your beer (Vypil jsem ti pivo)
I have not (haven’t) drunk your beer (Nevypil jsem ti pivo)

● They should do it (Měli by to udělat)
They should not (shouldn’t) do it (Neměli by to udělat)

● Susan will call me (Susan mi zavolá)
Susan will not (won’t) call me (Susan mi nezavolá)

Další ukázkové věty:

● I love you (Miluji tě)
I do not (don’t) love you (Nemiluji tě)

● She helped me (Pomohla mi)
She did not (didn’t) help me (Nepomohla mi)

● We did it (Udělali jsme to)
We did not (didn’t) do it (Neudělali jsme to)

● He wants it now (Chce to teď)
He does not (doesn’t) want it now (Nechce to teď)



Vícenásobný zápor

Ukázkové věty:

● I didn’t (did not) see anything (Já jsem nic neviděl)

● Tom didn’t (did not) say anything to anybody (Tom nikomu nic neřekl)

● My parents won’t (will not) buy anything (Moji rodiče si nic nekoupí)

● Nobody saw anything (Nikdo nic neviděl)

● I have never done anything wrong (Nikdy jsem nic špatného neudělal)

● I will go nowhere (Nepůjdu nikam)

● I did not (didn’t) see anything
● I saw nothing



Trpný rod

Ukázkové věty:

● 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)

Příklady užití:

● 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)



End-focus principle

Ukázkové věty:

● All you need is love (Všechno, co potřebuješ, je láska)
● And then she suddenly looked at me and showed me her new tattoo (A pak

se mne náhle podívala a ukázala mi své nové tetování)
● We came to her office and saw that somebody had stolen her laptop (Přišli

jsme do její kanceláře a viděli, že jí někdo ukradl notebook)


