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7. Větné členy (Die Satzglieder)
Rozdělit slova ve větách do jednotlivých skupin podle jejich funkce není jed-
noduché a modely v klasických gramatikách se v tomto bodě velmi liší. Proto
uvedeme pouze základní (nejčastější) členění.

Mezi větné členy patří přísudek, podmět, předmět, doplněk, přívlastek
a příslovečné určení.

7.1 Přísudek (Das Prädikat)
Přísudek (predikát) je centrem věty. Je vyjádřen slovesem v určitém tvaru.

Mit wem gehst du in die Bibliothek? S kým jdeš do knihovny?

Predikát může mít v němčině často i dvě části, například v perfektu:

Er hat das Fenster aufgemacht. Otevřel okno.

7.2 Podmět (Das Subjekt)
Podmět (subjekt) je často tvořen podstatným jménem nebo zájmenem, které se
pojí s přísudkem.

Die Blume ist rot. Květina je červená.
Sie haben drei Kinder. Oni mají tři děti.
Was hast du mit dem Heft gemacht? Co jsi (ty) udělal s tím sešitem?

7.3 Předmět (Das Objekt)
Předmět (objekt) je tvořen podstatnými jmény a zájmeny v různých pádech.
Může být také tvořen celou větou.

Wir freuen uns auf ihn. Těšíme se na něj.
Die Mutter will dem Kind helfen. Maminka chce dítěti pomoci.

Unsere Politiker sehen, was im Nachbarland passiert.
Naši politikové vidí, co se v sousední zemi děje.

7.4 Doplněk (Das Prädikatsnomen)
Doplněk je nejčastěji tvořen podstatným jménem, které se váže zároveň na
podmět i přísudek.

Meine Schwester will Ärztin werden. Má sestra se chce stát lékařkou.
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7.5 Přívlastek (Das Attribut)
Přívlastek (atribut) se váže na podstatné jméno a podává o něm přesnější infor-
maci:

das große Auto velké auto,
der Stempel dieser Firma razítko této firmy,
das gestern gekaufte Buch včera koupená kniha.

7.6 Příslovečné určení (Die adverbiale Bestimmung)
Příslovečné určení je větným členem, který se dělí do nejvíce podskupin.
Rozeznáváme:

a) příslovečné určení místa – udává místní okolnosti děje, ptáme se na něj
wo? (kde?), wohin? (kam), woher? (odkud).

Unsere Lehrerin lebt in Prag. Naše učitelka žije v Praze.
Peter fährt jeden Montag in die Stadt, weil er dort Deutsch unterrichtet.

Petr jezdí každé pondělí do města, protože tam vyučuje němčinu.

b) příslovečné určení času – udává časové okolnosti děje, ptáme se otázkou
wann? (kdy?), bis wann? (dokdy?), seit wann? (odkdy?).

Der Zug kommt um 11 Uhr nach Brünn. Vlak přijede v 11 hodin do Brna.
Seit September wartet sie auf seinen Brief. Od září čeká na jeho dopis.

Diese Arbeit muss bis nächste Woche fertig sein.
Tato práce musí být hotova do příštího týdne.

c) příslovečné určení způsobu – vyjadřuje různé okolnosti. Ptáme se na něj
většinou otázkou wie? (jak?).

Dieser Apfelstrudel schmeckt vorzüglich.
Tento jablečný závin chutná výtečně.

Die meisten Arbeiter in unserer Firma arbeiten gut.
Většina pracovníků naší firmy pracuje dobře.

Der verletzte Sportler kommt langsam ins Ziel.
Zraněný sportovec přichází pomalu do cíle.
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