
https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4 

Přísudek slovesný 

 je vyjádřen slovesem s plným významem – vědci našli, plazi žijí 

Přísudek jmenný se sponou 

V dnešním článku si ukážeme, z jakých částí se skládá slovesně-jmenný přísudek, ukážeme si, 

jak ho můžeme ve větě poznat. 

Jmenný přísudek se sponou poznáme podle toho, že má dvě části, a to 

 sponové sloveso 

 jmennou část. 

Sponové sloveso 

Jedná se o slovesa být, bývat, stát se a stávat se. Sponové sloveso samo o sobě vlastně nic 

neznamená, slouží pouze k vyjádření osoby, čísla, času a podobně. 

Jmenná část 

Jmennou část přísudku nejčastěji tvoří podstatné jméno a přídavné jméno. 

Velryba je savec. 

Karel Čapek byl významný český spisovatel. 

Král se stal nedůvěřivým. 

Slepýš není had. 

Sestra se stala učitelkou. 

Maminka je prodavačka. 

I když mluvíme o jmenné části přísudku, zvýraznili jsme ve větách pro lepší představu celé 

slovesně-jmenné přísudky. 

Jmenná část může být vyjádřena i zájmenem, číslovkou, infinitivem 

slovesa, příslovcem nebo třeba podstatným jménem s předložkou. 

To auto je naše. 

Ten dům není jejich. 

Naše družstvo bylo třetí. 

Tomáš není nikde vidět. 

Dům je na prodej. 

Byt je k pronájmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMZZ45s6vx4


Na co si dát pozor 

Ne vždy ale platí, že je sloveso být (bývat) součástí slovesně-jmenného přísudku. Pokud 

můžeme sloveso být nahradit synonymem, nese už význam a plní ve větě funkci klasického 

přísudku. Například: 

Byl jsem u babičky. – Nacházel jsem se u babičky. Děti jsou na zahradě. – Děti hrají (běhají 

apod.) na zahradě. Král je ve městě. – Král se nachází ve městě. 

Jak ho poznat 

Pokud se ve větě nachází sloveso být, bývat, stát se nebo stávat se, vždy zbystřete. U slovesa 

být nemusí vždy jít o tento typ přísudku, ale zpravidla tomu tak bývá. Slovesně-jmenné 

přísudky mají poměrně jednoznačnou podobu, zkuste si ji tedy „okoukat“. 

 
Můžete si také sami vyzkoušet vytvořit co nejvíce příkladových vět právě s tímto typem 

přísudku. Věty si můžete zapisovat a přísudky si v nich kroužkovat či jinak označovat. Inspiraci 

na tvorbu můžete vzít i z našich příkladových vět. 

Bratr je student. 

Michal je automechanik. 

Lenka se stala kadeřnicí. 

Dědeček je vášnivý rybář. 

Velryba je savec. 

Čáp je stěhovavý pták. 

 


