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SLOVNÍ DRUHY II.

Lingvistická disciplína (část gramatiky) –  zabývá se tvary slov, tříděním slov na slovní druhy a gramatickými
kategoriemi slov.

Morfologie (tvarosloví)

Plnovýznamová slova:   podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, 
příslovce – jsou větnými členy

Neplnovýznamová slova:  předložky, spojky, částice, citoslovce – zpravidla nebývají větnými členy

Dělení slovních druhů z hlediska věcněobsahového:

Vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností.

Druhy: 

Místa (zde, tady, tam, venku)
Času (dnes, pozdě, zvečera)

Způsobu (dobře, krátce, pěšky)
Příčiny (proto, úmyslně)
Míry (velmi, trochu)

Stupňování: 
1. stupeň (pozitiv): krásně, blízko 
2. stupeň (komparativ): krásněji, blíže 
3. stupeň (superlativ): nejkrásněji, nejblíže

Příslovce

Slova ohebná:  skloňují se:  1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Číslovky 
 časují se:  5. Slovesa

Slova neohebná:  6. Příslovce, 7. Předložky, 8. Spojky, 9. Částice, 10. Citoslovce

Pojí se s podstatnými jmény (před domem), zájmeny 
(u tebe) nebo číslovkami (o čtvrté).

Druhy:

Vlastní (původní):  na, před, s, k, pod, nad, bez, při, ...

Nevlastní (nepůvodní – mohou 
být i jiným slovním druhem): 
okolo, vedle, kolem, ... 

Projížděl kolem mne.  (předložka) 
Vzal to kolem. (příslovce)

Spojují jednotlivé větné členy nebo věty.

Druhy: 

Souřadicí – spojují souřadné věty nebo členy (a, i, 
ani, nebo, ale, ...)

Podřadicí – připojují vedlejší (podřadné) věty (že, 
protože, aby, když, ačkoli, jestliže, ...)

Píšeme před nimi čárku!

Před spojkami a, i, ani, nebo, či čárku nepíšeme ve 
vztahu slučovacím 
(Martin a Filip, Eva i Jana atd.).

Spojky

Uvozují zpravidla věty, vyjadřují přání (kéž, ať), hodnocení (díky), zdůraznění (právě, zejména), 
míru jistoty (nejspíš, asi, snad, prý), souhlas nebo nesouhlas (ano, ne, kdepak).

Částice

Vyjadřují nálady (ach, brr), pocity (jéje), napodobují zvuky

(prásk, bác) a hlasy (haf, hu-hú), upozorňují na něco (haló, hej).

Citoslovce

1.  Podstatná 
jména

2.  Přídavná
jména

3. Zájmena

4. Číslovky

5. Slovesa

6. PříslovcePředložky

7.  Předložky

8.  Spojky

9. Částice

10. Citoslovce

Místa (zde, tady, tam, venku)Místa (zde, tady, tam, venku)
Času (dnes, pozdě, zvečera)Času (dnes, pozdě, zvečera)

PředložkyPředložkyPředložky

Souřadicí – spojují souřadné věty nebo členy (a, i, 
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