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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Věta hlavní nebo věta vedlejší?

Anotace:

1. Umět najít větu hlavní, umět se zeptat na větu 
vedlejší

2. Postup při rozboru souvětí

3. Grafické znázornění

4. Cvičení



Souvětí
je větný celek složený ze dvou nebo více vět.
/Má více určitých slovesných tvarů./

• Věta hlavní je mluvnicky nezávislá na jiné větě.

• Věta vedlejší je závislá na jiné větě, vyjadřuje 
některý její větný člen, bývá uvozena spojkou 
podřadicí nebo vztažným slovem.Větou vedlejší
odpovídáme na otázku tvořenou z věty hlavní.

• Věta řídící je nejčastěji hlavní věta, méně často věta 
vedlejší. Ptáme se jí na větu závislou /vedlejší/, 
kterou pak odpovídáme. 



Při rozboru souvětí postupujeme následovně:

• Podtrhneme přísudky /většinou určitá slovesa/ 

• Podle přísudků určíme počet vět 

• Označíme věty hlavní /H/ a věty vedlejší /V/; 
hlavní věty jsou připojeny 
spojovacími výrazy /spojkami souřadicími/ 
nebo beze spojek, vedlejší věty jsou uvozeny 
spojkami podřadicími nebo vztažnými slovy 



Grafické znázornění:

• na prvním řádku uvádíme všechny věty 
hlavní v takovém pořadí,v jakém za sebou 
následují

• v ostatních řádcích zakreslujeme vedlejší
věty, a to tak, aby závislé věty byly vždy o 
jeden řádek níže než jejich věty řídící, 
musíme přitom dodržet i správné pořadí
vět, jak jsou napsány v uvedeném souvětí. 



Provedeme rozbor věty, kterou nám 
diktoval učitel.

Provedeme rozbor věty,        VH

kterou nám diktoval učitel.  VV

VH  je rozvita větou vedlejší

Věta vedlejší je závislá na VH



Provedeme rozbor věty a pak se 
podíváme na slovotvorbu.

Provedeme rozbor věty  1.VH

a pak se podíváme na slovotvorbu. 2.VH

1.VH  a 2.VH



Urči VH a VV:

• Pravda byla, že se spolu neznali.

• Kdyby si šel lehnout, neodpustil by mu to.

• Musím odejít, ale brzy se vrátím.



Správné řešení:

1.VH                  2.VV

Pravda byla, že se spolu neznali.

1.VH

2.VV

1.VV                                2.VH

Kdyby si šel lehnout, neodpustil by mu to.

2.VH

1.VV

1.VH                 2.VH

Musím odejít, ale brzy se vrátím.

1.VH ale 2.VH



Zdroje:

• K výuce je využívána učebnice:  
KRAUSOVÁ, Zdeňka; PAŠKOVÁ, Martina. 
Český jazyk 8 pro základní školy a 
víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2009. 
128str.

• Prezentace Microsoft Powerpoint 2003




