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Anotace: Prezentace ukazuje, jak se může graficky znázornit věta jednoduchá. Rozlišují 
se 2 roviny – jedna pro podmět a přísudek a druhá pro předmět, přívlastek a 
příslovečná určení 
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GRAFICKÝ ZÁZNAM 
VĚTY JEDNODUCHÉ 

 



ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY - 
GRAF 

• Co víš o podmětu a přísudku? 

• Jsou to rovnocenné větné členy. 
• Proto je v grafu píšeme vedle sebe, do jedné 

roviny. 

Můj strýc zítra odjíždí s otcem do slunné Francie. 

strýc ꞊ odjíždí 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - 
GRAF 

• Rozvíjející větné členy jsou závislé na podmětu 
nebo přísudku, znázorňujeme je tedy v grafu 
pod nimi tak, jak jdou za sebou ve větě: 
• Můj strýc zítra odjíždí s otcem do slunné 

Francie. 

sestra ꞊ odjíždí 
                    moje         zítra   s otcem  do Francie 

                                                         slunné    



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - 
GRAF 

• Ke každému slovu v grafickém znázornění věty – u 
rozvíjejících větných členů – napíšeme jeho 
zkratku. ( U předmětu i v jakém je pádě. Ě 

strýc ꞊ odjíždí 
                                    Pks              Puč           Pt(7.p.)         Pum 

                         můj              zítra     s otcem     do Francie 

                                                                                             Pks 

                                                                        slunné 



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - GRAF 

• Pokud je  podmět nevyjádřený, v grafu ho 
nahradíme zájmenem, které zastupuje podmět, 

a napíšeme ho do závorky k přísudku: 
• Objednali jsme si dvě sklenice vody. 

• ( my ) ꞊ jsme si objednali 
•                                                            Pt ( 4.p. ) 

•                              sklenice 
•                                          Pks                          Pkn 

•                      dvě               vody 



ZKUS UDĚLAT GRAF TĚCHTO 
DVOU VĚT: 

• V přeplněné čekárně se všem nemocným 
špatně dýchal vzduch. 
 

 

• Zítra si s bráchou zajdeme na náměstí           
pro velkého kapra.  



ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - 
GRAF 

• Neprobádaná tajemství mořských hlubin stále 
lákají odvážné potápěče. 

• tajemství    ꞊    lákají 
•                             Pks                                  Pkn                    Puč                       Pt ( č.p ) 

•   neprobádaná            hlubin        stále       potápěče 
•                                                                  Pks                                                Pks                

•                           mořských                      odvážné 



 

• Průvodce českým jazykem aneb co byste měli znát ze základní školy. Mgr. 
Věra Dobešová, Mgr. Vladimíra Fialová. Didaktis 2005, vydání první 

• Český jazyk v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 
Jana Eislerová. Fragment 2006, první vydání 

• Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých 
gymnázií. V. Styblík, M. Čechová, P. Hauser, E. Hošnová. SPN – pedagogické 
nakladatelství, a.s., Praha 2004 

• Český jazyk. Jiří Melichar a Vlastimil Styblík. SPN, n.p., 1967 

• Český jazyk pro základní školy. E. Hošnová, I. Bozděchová, P. Mareš, V. 
Styblík, I. Svobodová. SPN, as, Praha 2006 

• Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 
Vlastimil Styblík, nakladatelství Fortuna Praha, 1992 

 


