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Zapiš si do teorie: 

Příklad postupu u grafického rozboru věty 

V tu chvíli bzučení vzdáleného letadla ustalo. 

 

1. Určíme základní skladební dvojice. 

Kdo, co? bzučení 

Co dělalo? ustalo 

ZSD = bzučení ustalo 

 

2. Na ostatní větné členy se ptáme řídícím větným členem a otázkou, odpovídáme závislým 

větným členem. Řídící a závislý větný člen tvoří skladební dvojici. 

Jaké bzučení? Bzučení letadla. Ptáme se otázkou jaký, a proto slovo letadla je přívlastek. 

Rozvíjející větný člen letadla je ve větě až za řídícím větným členem bzučení, proto se jedná 

o přívlastek neshodný. 

Jakého letadla? Vzdáleného letadla. Ptáme se otázkou jaký, a proto slovo vzdáleného 

je přívlastek. Rozvíjející větný člen vzdáleného je ve větě před řídícím větným 

členem letadla, proto se jedná o přívlastek shodný. Všimněte si, že slovo letadla je zároveň 

řídící i závislý větný člen. 

Kdy ustalo? V chvíli. Ptáme se otázkou kdy, a proto je slovo v chvíli příslovečné určení 

času. Předložky, spojky a částice nejsou samostatnými větnými členy. 

V jakou chvíli? Tu. Ptáme se otázkou jakou, a proto je slovo tu přívlastek. Rozvíjející větný 

člen tu je ve větě před řídícím větným členem chvíli, proto se jedná o přívlastek shodný. 

 

3. Ve větě jednotlivé větné členy označíme a naznačíme vztahy závislosti. 
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4. Zakreslíme větu graficky. 

 

(Zdroj: https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetne-cleny/graficky-rozbor-vety) 

 

 

Podívejte se na video v odkazu, ale pouze po čas 4.05, dále to už není vaše učivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=nwWLzzN53cI 

 

 

ÚKOL (můžeš splnit pouze ústně). 

Vyhledej v textu: 

a) příslovečné určení času 

O letních prázdninách pojedu se sestrou na tábor. 

V poslední době se maminka cítí moc unavená. 

Katka se ze soustředění vrátí až v neděli. 

Během divadelního představení mě rozbolel zub. 

 

b) příslovečné určení místa 

Na hradech bývalo lidem často velmi chladno. 

Katka odjela na týden do Jizerských hor. 

Včera jsem udělal v testu celkem čtyři chyby. 

Před školou na mě čekala moje kamarádka. 

 

 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetne-cleny/graficky-rozbor-vety
https://www.youtube.com/watch?v=nwWLzzN53cI
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c) příslovečné určení způsobu 

Katka se na mě po té kontrole dívala vyčítavě. 

Referát z dějepisu jsem odevzdal písemně. 

Snažili jsme se vzájemně si pomáhat. 

Jirka se před třídou cítil trapně. 

 

d) předmět 

Katka neuměla přečíst bezchybně ani jednu větu. 

Pozvala své spolužáky na narozeninový večírek. 

Nikdy se nezapomněla zeptat svých rodičů. 

Moje maminka s učitelkou souhlasila. 

 

e) dva přívlastky shodné 

Moje kamarádka hraje pozemní hokej. 

Česká reprezentace obsadila čtvrté místo. 

 

f) dva přívlastky neshodné 

Koupil si nový atlas do dějepisu. 

Sbalila si tašku na cesty. 
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Řešení: ÚKOL - Vyhledej v textu: 

a) příslovečné určení času 

O letních prázdninách pojedu se sestrou na tábor. 

V poslední době se maminka cítí moc unavená. 

Katka se ze soustředění vrátí až v neděli. 

Během divadelního představení mě rozbolel zub. 

 

b) příslovečné určení místa 

Na hradech bývalo lidem často velmi chladno. 

Katka odjela na týden do Jizerských hor. 

Včera jsem udělal v testu celkem čtyři chyby. 

Před školou na mě čekala moje kamarádka. 

 

c) příslovečné určení způsobu 

Katka se na mě po té kontrole dívala vyčítavě. 

Referát z dějepisu jsem odevzdal písemně. 

Snažili jsme se vzájemně si pomáhat. 

Jirka se před třídou cítil trapně. 

 

d) předmět 

Katka neuměla přečíst bezchybně ani jednu větu. 

Pozvala své spolužáky na narozeninový večírek. 

Nikdy se nezapomněla zeptat svých rodičů. 

Moje maminka s učitelkou souhlasila. 

 

e) čtyři přívlastky shodné 

Moje kamarádka hraje pozemní hokej. 

Česká reprezentace obsadila čtvrté místo. 

 

f) dva přívlastky neshodné 

Koupil si nový atlas do dějepisu. 

Sbalila si tašku na cesty. 


