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Podmět a přísudek spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Nesou jádro informace 

obsažené ve větě. 
Podmět – grficky značíme podtržením rovnou čarou 

Přísudek– grficky značíme podtržením vlnovkou 
 

Přísudek  - vyjadřuje činnost nebo stav podmětu. Ptáme se na něj: Co dělá podmět?  

Může být vyjádřen: slovesem, slovesem a zvratným zájmenem se/si, několika slovesy, 
slovesem a přídavným/podstatným jménem, citoslovcem). 

 (Na stromě rostou jablka. Co dělají jablka? Rostou.) 
Přísudek bývá nejčastěji vyjádřen slovesem, ale rozhodně to není pravidlem. Přísudek může 
být, stejně jako podmět, vyjádřen různými slovními druhy: 
 

sloveso Počkej na Petru. V nouzi poznáš přítele. Odstěhovali jsme se. Petr maluje. 

sloveso a podstatné jméno Maminka je prodavačka. V dospělosti budu pilotem. 

sloveso a přídavné jméno Na práci nejsem zvyklá. Keře budou vysázené. 

podstatné jméno Mladost radost. Sliby – chyby. 

citoslovce Žába hop do vody. 

Podle toho, čím je přísudek vyjádřen, rozeznáváme různé druhy přísudku:  
Druhy přísudku: 
1. slovesný: obsahuje sloveso v určitém tvaru, dělí se na: 
                     a/ slovesný jednoduchý: tvoří ho 1 sloveso v určité osobě, čase   
                                                              atd. (Kočka leze dírou. Maminka si zpívá) 

                     b/ slovesný složený: tvoří ho způsobové nebo fázové sloveso + infinitiv. 

                                              Způsobová slovesa: muset, moci, smět, mít, chtít 
                                              (Kočka chce prolézt dírou. Musíš zabrat.) 

                                              Fázová slovesa: začít, začínat, zůstat, zůstávat, přestat, přestávat 
                                              (Brzy přestane pršet.) Začni pracovat.  

 

2. jmenný se sponou (slovesně-jmenný):  

                                               tvoří ho sponové sloveso + přídavné nebo podstatné jméno 

                                               Sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se 
                                               (ve všech časech – je, jsou, budeme, bude, byla, byl, stane se…) 
                                               (Kočka je líná. Pavel se stal expertem na předpovídání počasí.) 
3. jmenný: tvoří ho pouze podstatné nebo přídavné jméno, sponové sloveso chybí.  

                         (Sliby chyby. = Sliby [jsou] chyby. Průjezd zakázán. = Průjezd [je] zakázán.) 
4. citoslovečný: tvoří ho citoslovce. (Pes hop přes plot. Anička bác do kaluže.)         
 

Podmět i přísudek může být dále:  
A/ holý – není rozvitý jiným slovem (Pes štěkal. Jana se smála. Anička chtěla plavat.) 
B/ rozvitý – je rozvitý (doplněný) dalším členem. (Pes hlasitě štěkal. Škola se otevírá v 7.00) 

C/ několikanásobný -  jedná se o přísudek, který se skládá z více členů než z jednoho, 
podmět dělá více činností, má více vlastností apod. (Petr nakupuje a prodává zboží. Králík se 

zastavuje a hopsá.). 

 
Procvičování  - on- line: https://www.skolasnadhledem.cz/game/334 
http://www.pierot.biz/procvicovani-online/5-rocnik?page=3 
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