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P  Í S U D E K 
( predikát ) 

Základní větný člen 



P ÍSUDEK 
- Je ZÁKLADNÍ V TNÝ ČLEN, 
vyjad uje to, co činí podmět 

- Rozlišujeme 2 druhy p ísudků 
(podle toho, jakým slovním druhem děj 

vyjád íme): 

1) slovesný 

2) jmenný se sponou 

3) jmenný beze spony 
 



1) p ísudek slovesný: 
 

- Je tvo en pouze slovesem                
v určitém tvaru.  

- Je buď v: 
 a) jednoduchém tvaru slovesném  
b) složeném tvaru slovesném. 

 
Srnka b ží do lesa.  Koupím si kolo. 
Nic jsem mu nepřinesl.  A ty bys mi to 
skutečn  dal?  Zítra budu muset 
nakoupit. 
 



2) a) p ísudek jmenný se 
sponou 

 
- Je vyjád en podstatným nebo 

přídavným jménem + sponové 
sloveso  

Spony: BÝT, BÝVAT 
                     STÁT, STÁVAT SE 

Zahrádka je překrásná. Zima nyní bývá mírná. 
Bratr se stal ředitelem.  Náš d deček se stává 
roztržitým. 

 
 



2) b) p ísudek jmenný beze 
spony 

Jmenný p ísudek je někdy        
beze spony ( spona se vynechá ): 

 

Mladost radost.      Vstup volný.  
Pes nejlepší přítel člov ka.           

Sliby chyby. 



SPONOVÁ SLOVESA MOHOU 
MÍT I VÝZNAM PLNÝ 

Kniha je v polici. ( uložena ) 

Strašidla nejsou. ( neexistují ) 

Často nebývá doma. 



Podtrhni ve větách p ísudek a 
urči, kdy jsou vyjád eny:           

a) slovesem                                
b) spojením sponového slovesa a 

podstatného jména                          
c) spojením sponového slovesa a 

přídavného jména     

Roman byl kvůli neúsp chu svého 
družstva nešťastný. Pavel se na nás díval 
celý nešťastný. Můj bratr se stal řidičem. 
Budeš zítra doma? Příští rok se budu učit 
francouzsky. Moje maminka je učitelkou 
na Zš. Co se vám stalo? Den ode dne se 
stával nemluvn jším. 
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