ČESKÝ JAZYK
SLOVESA 1
Slovesa plnovýznamová a neplnovýznamová
Podle významu slovesa rozlišujeme:
a) slovesa plnovýznamová (dějová) – mají samostatný věcný význam i významy
mluvnické.
Tato slovesa můžeme dále rozdělit na:
-

slovesa předmětová (valenční) – potřebují vždy doplnění nějakým
předmětem, např. koupit ovoce, docílit opaku, poslat dopis,…
Pozn.: valence = schopnost slovesa vázat na sebe předmět/y

-

slovesa bezpředmětová – nepotřebují doplnění předmětem, např. stát,
sedět, jít, zešedivět, zestárnout,…

b) slovesa neplnovýznamová (pomocná) – sama nemají plný věcný význam a potřebují
doplnit jiným plnovýznamovým slovesem.
Tato slovesa můžeme dále rozdělit na:
-

slovesa způsobová – mít (povinnost), muset, moci, smět, chtít,
např. má se učit, musíme pracovat, mohu vstoupit, smím se zeptat,
chtěli bychom pomoci,…

-

slovesa fázová – označují různé fáze děje – začít, začínat, přestat, přestávat,
např. přestaň plakat, začněte se učit,…
Způsobová a fázová slovesa lze v slovesném tvaru kombinovat,
např. musíte se začít učit, měl by ses přestat litovat,…

-

slovesa pomocná – být, mít – jejich pomocí se tvoří slovesné tvary složené,
např. byl bych zavolal, máme zaseto, mají vymalováno, budu žehlit,
plakal jsem, byl bych býval přišel,…

-

slovesa sponová – spojují jmenný přísudek s podmětem – být, bývat, stát se,
stávat se, např. Honze je sportovec, bratr se stal lékařem, babička je
zdravá, řeky byly čisté,…
Pozn.: Za sponové sloveso můžeme někdy považovat i sloveso mít,
např. mladý výtvarník má úspěch, vedoucího máme sympatického,…

Slovesné tvary jednoduché a složené, zvratná slovesa
Podle formy rozlišujeme:
1. slovesné tvary jednoduché – vyjadřují všechny mluvnické kategorie tvarem jednoho
slovesa, např. měřit, měřím, naměříme, měř,…
2. slovesné tvary složené – vyjadřují mluvnické kategorie více slovy, např. budu měřit,
měřil jsem, je naměřeno, měřil bych, byl bych měřil,…
3. zvratná slovesa - zvratné podoba slovesa je slovesný tvar složený z významového
slovesa a zvratného zájmena se/si, např. mýt se (tj. sebe), koupím si
(tj. sobě)
- některá slovesa existují pouze ve zvratné podobě a tvary těchto
sloves považujeme za slovesné tvary jednoduché (viz bod 1.),
např. smát se, bát se, nadít se, dotknout se, …

