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Doplněk

Rozvíjející větný člen



Mezi rozvíjející větné členy patří:

• doplněk

• předmět

• přívlastek

• příslovečné určení



Doplněk

Doplněk je větný člen, který se vztahuje ke
slovesu a zároveň ke jménu. Vyjadřuje vlastnost,
kterou má jméno za děje.

Vyjadřuje vlastnost stejně jako přívlastek, který
ale na rozdíl od doplňku stojí hned u jména.

Bosý chlapec hraje fotbal. (přívlastek)

Chlapec hraje fotbal bos. (doplněk)



Doplněk

Jedna věta nemusí obsahovat žádný doplněk

(např. Pošli ten dopis spolužákovi Martinovi.), 

může obsahovat jeden doplněk

(např. Dědeček se ještě necítil zdráv.)

nebo může obsahovat více doplňků

(např. Město Brno nám připadalo klidné a 
tiché.).



Doplněk

Pro označování doplňku používáme:

podtrhávání: křížkovaně

nebo 

zkratku: Do



Doplněk 

Doplněk bývá vyjádřen:

• přídavným jménem (často ve jmenném tvaru)

• podstatným jménem (často s „za“ a „jako“)

• infinitivem (po slovesech smyslového vnímání)

• číslovkou

• zájmenem

• přechodníkem



Úkol 1: Podtrhni ve větách doplňky.

Ve volejbalovém turnaji jsme skončili druzí.

Ve volejbalovém turnaji jsme skončili druzí.

Cítil se jeho jednáním poškozen.

Cítil se jeho jednáním poškozen.

Všichni pokládají Andreu za nejlepší žákyni třídy.

Všichni pokládají Andreu za nejlepší žákyni třídy.

V dáli jsme slyšeli hrát hudbu.

V dáli jsme slyšeli hrát hudbu.



Úkol 1: Podtrhni ve větách doplňky.

Babička si už užívá života jako důchodce.

Babička si už užívá života jako důchodce.

Celou svatbu přichystáme sami.

Celou svatbu přichystáme sami.

Rád bych se podíval na ten nový film.

Rád bych se podíval na ten nový film.

Odcházeli smějíce se nám do očí.

Odcházeli smějíce se nám do očí.



Pozor!

Doplněk lze jednoduše zaměnit za přísudek jmenný 
se sponou či za přívlastek.

Chlapci byli veselí.           X         Chlapci přišli veselí.

přísudek doplněk

Bledý Patrik přišel za námi. X Patrik přišel celý bledý.

přívlastek doplněk



Nezapomeň!

Doplněk může být několikanásobný!

Ta dívka nám připadala krásná a sympatická.



Test

1. Doplněk se vztahuje k:
a) slovesu a příslovci
b) podstatnému jménu a číslovce
c) jménu a slovesu

2. Doplněk nebývá vyjádřen:
a) přídavným jménem
b) citoslovcem
c) infinitivem

3. Doplňkem může být:
a) přídavné jméno jmenné
b) podstatné jméno v 1. pádě
c) sloveso v určitém tvaru



Test

4. Doplňkem není vždy:
a) rád
b) sám
c) ten

5. Ve větě „Viděl děti nebezpečně přebíhat přes silnici.“ je  doplněk:
a) děti
b) nebezpečně
c) přebíhat

6. Doplňkem je vždy:
a) infinitiv
b) přechodník
c) zájmeno



Test

7. Ve které větě je slovo „nachlazený“ doplňkem?
a) Náš strýček se vrátil z dovolené nachlazený.
b) Nachlazený žák zůstal ležet doma v posteli.
c) Minulý týden jsem byl nachlazený.

8. Ve které větě je doplněk?
a) Přilétlo k nám hejno divokých ptáků.
b) Muž zůstal opuštěn na lavičce v parku.
c) Na pasece se pásly mladé srny a srnci.

9. Doplněk podtrháváme:
a) čárkovaně
b) křížkovaně
c) tečkovaně


