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Předmět: Český jazyk

Ročník: 8

Tematický okruh: Souvětí souřadné, poměry 
souřadné

Anotace: 

1. Přehled souřadných poměrů

2. Umět rozlišit poměry mezi větami hlavními na 
příkladech souvětí

3. Cvičení



Souřadné poměry 
- slučovací - věty jsou si významově rovnocenné

- spojky - a, i, nebo, také, též, pak, potom, ani - ani,
i - i, jak - tak, hned - hned, jednak - jednak

- Nebuďte sobečtí, také k druhým máte povinnost.

- stupňovací - druhá věta stupňuje význam věty první, je
významově závažnější

- spojky - ba, ba i, dokonce i, nejen - ale, nýbrž -
nýbrž

- Plán byl nejen splněn, nýbrž i značně překročen.



- odporovací - druhá věta odporuje větě první nebo nějak
omezuje její platnost

- spojky - ale, avšak, však, nýbrž, leč, jenže, a přece,
sice - ale

- Naslouchal sice pozorně, leč nic se neozvalo.

- vylučovací - jedna věta vylučuje platnost druhé; platí-li
jedna, neplatí druhá

- spojky - nebo, anebo, či, buď - nebo, buď - anebo, 
zdali - či

- Ze školy jdu buď k babičce, nebo utíkám přímo domů.



- příčinný - druhá věta vyjadřuje příčinu věty první
- spojky - neboť, vždyť, totiž

- Musíš se dobře oblékat, vždyť je tam zima.

- důsledkový - druhá věta vyjadřuje důsledek věty 
první

- spojky - proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž,
tak, a tak

- Schylovalo se k bouři, a proto jsme s prací pospíchali.



Urči poměry mezi VH:

Vešel do kanceláře, sedl si ke stolu 
a dal si nohy na stůl.

Hned prší, hned zas svítí slunce.



Slučovací - věty se k sobě prostě přiřazují jako sobě
rovné. Nejčastěji jsou spojeny spojkami a jinými 

spojovacími výrazy a, i, nebo, ani, také, pak, 
potom nebo dvojitými spojovacími výrazy i - i, ani -
ani, jednak - jednak, hned - hned, zčásti – zčásti, 

chvíli – chvíli aj.



V kraji nebylo tehdy velkých 
silnic, ba ani železnice tudy 

nevedla.



 Stupňovací - druhá věta zesiluje, stupňuje 
obsah věty první. Nejčastější spojky a 
spojovací výrazy jsou tyto: ba, dokonce, ba i, 
ba ani a spojovací výrazy dvojité nejen - ale i, 
nejen - nýbrž aj. 



Čekal jsem ho, ale nepřijel.
Děti mluvily na pana Proška česky,

a on jim odpovídal německy.



 Odporovací - jsou spojeny věty, jejichž
obsahy si odporují, stavějí se proti sobě; obsah 
druhé věty buď vůbec popírá obsah věty první, 
nebo jej omezuje. Nejčastější spojky jsou tyto: 
ale, ale zato, avšak, však, jenže, nýbrž, leč, 
nicméně a dvojitý spojovací výraz sice - ale; 
odporovací význam může mít také spojka a. 



Zvítězí, anebo padne.

Buď se omluvíte, nebo vás budeme 
vyloučit.



 Vylučovací - jsou spojeny věty, jejichž obsahy 
se navzájem vylučují; platí-li jedna možnost, 
neplatí druhá. Nejčastější spojky a spojovací
výrazy jsou tyto: nebo, anebo; buď - buď, 
buď - nebo, ať - ať. 



Má rád hory, a proto se učí
lyžovat.

Začali jsme příliš pozdě, a tak 
bude nutné jednání urychlit.



 Důsledkové - první věta vyjadřuje příčinu a 
věta se spojovacím výrazem důsledek. 
Spojovací výrazy jsou proto, tedy, tudíž, a 
proto, a tedy, a tak. 



Znám Tatry dobře, vždyť tam 
jezdím každý rok.

Denní teploty dosahují až 15°C, je 
totiž jaro!



 Příčinné (důvodové) - příčinu vyjadřuje věta 
připojená spojovacím výrazem. Spojovací výrazy 
jsou neboť, vždyť, totiž. 



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




