
Předložky 

vyjadřují podobné okolnosti jako příslovce, ale pouze ve spojení se jmény-vytvoří předložkovou vazbu (předložky 

samostatně nemají význam).  

Předložky se pojí s určitými pády, některé předložky i s více pády-na stole (6. pád, kde?), na stůl (4. pád, kam?), mění 

se význam. Předložka s/se se pojí se 7. pádem. (Výjimečně se objevuje ve 4. pádě-kdo s koho-případně když chceme 

naznačit směr z povrchu pryč nebo shora dolů-spadl s koně. Zvláště ve starších textech.) 

Předložka z se pojí s 2. pádem.  

 

 Vlastní předložky: mohou být jen předložkami - za, nad, s, z, za, pro, … 

 Nevlastní předložky: mohu být i jiným slovním druhem - mezi, kolem, okolo, během, blízko, naproti, místo, 

uvnitř, směrem, … (například: mezi námi,7/seděl na mezi,1, kolem stolu,7/šel kolem,6/vrátil se s rozbitým 

kolem,1) 

 

Spojky 

Spojují věty nebo několikanásobné větné členy a vyjadřují jejich významový poměr. 

 Spojky souřadicí: slučovací: a, i, ani, nebo, ani-ani, hned-hned, jednak-jednak, … 

     stupňovací: ba, dokonce, ba i, nejen-ale i, nejen-nýbrž i,… 

     odporovací: ale, avšak, však, nýbrž, jenže, a, …   

     vylučovací: nebo, anebo, či, buď-nebo, zdali-či, … 

     příčinný: neboť, vždyť, totiž 

     důsledkový: tedy, proto, tudíž, a tedy, a proto, a tak, … 

Spojují souřadně spojené věty nebo větné členy. (Důležité umět k určování vět hlavních a vedlejších a poměrů.) 

 Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, 

jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva 

Připojují větu závislou k větě řídící. 

 

Částice 

Částice uvozují samostatné věty a mohou naznačit i jejich druh (přání, zvolání, rozkaz): ať, nechť, kéž, což, 
zdalipak. Dále mohou vyjadřovat postoj mluvčího k obsahu věty. 
Částice nejsou větnými členy. 

Částice jsou slova: ano, ne, nikoli(v), kterými kladně nebo záporně odpovídáme na zjišťovací otázky. 
 

Částice vyjadřují různé významové odstíny větných členů, před nimiž stojí: 
pravděpodobnost: Je to asi pravda. Už to možná ví. Přijde prý večer. Máš snad strach? 
důraz: Důležitá je zvláště tato zkouška. Vadilo jim hlavně tvoje vychloubání. 
vytýkání: Dnes jsem byl obzvlášť unavený. 

 
Jako částice může vyskytnout i slovo, které bývá jiným slovním druhem (spojka, příslovce, zájmeno): 
Nebuď tak/6 smutný. Tak/9 nám něco pěkného řekni. To/3 je ten nový kluk. To/9 jsme se zas nasmáli! Půjdu domů a/8  budu si 
číst. A/9 já vím, co udělám. Musíš to udělat takhle/6, aby se to povedlo. Stalo se to jednou takhle/9 na jaře. 

 


