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Anotace: Prezentace obsahuje teoretický výklad o formách záporu v českém jazyce, test na rozlišování záporu, slovní druhy  

a synonyma. 

Metodický popis: Prezentaci je možné použít v hodinách mluvnice jako úvod k učivu o druzích záporu, které se vyskytují v 

českém jazyce. Žáci si osvojí základní znalosti o záporu a v závěru mají možnost otestovat si získané znalosti.  

 



ZÁPOR 



ZÁPOR 

• v češtině je možné popřít obsah celé věty nebo jen 

její část 

 

• popření platnosti věty se uskutečňuje pomocí 

záporky ne- 

 

• čeština rozlišuje dvě formy záporu: 

1. mluvnický 

2. slovní 

 



MLUVNICKÝ  ZÁPOR 

• v rámci mluvnického záporu rozlišujeme zápor větný 

a zápor členský 

 

ZÁPOR VĚTNÝ: 

- popírá smysl celé věty 

- záporka ne- je předponou přísudkového slovesa 

(píšeme ji se slovesem dohromady) 

Příklad: 

Nenaučil se na test. 

Nechci o tom mluvit. 

 



MLUVNICKÝ  ZÁPOR 

2. ZÁPOR ČLENSKÝ: 

- popírá smysl části věty 

- záporka ne- je před popíraným členem (píšeme ji 

zvlášť) 

Příklad: 

Byl to ne příliš vydařený výkon. 

Ne všechny zápasy sleduji. 



SLOVNÍ  ZÁPOR 

• popírá slovo 

 

• užívá záporky ne- a ni- 

 

• výše uvedené záporky jsou ve slově předponou 

 

Příklad: 

Dítě bylo neklidné. 

Jeho oděv byl nemoderní. 



ZÁPOR – TEST: 

Rozhodněte, zda-li se jedná o zápor:  

1. větný 

2. členský 

 

Vlaky dnes nemají zpoždění. (__) Ne všechna  

slovíčka jsem se stihl naučit. (__) Neumím moc  

dobře vařit. (__) Nedělej mi to ještě těžší. (__) Ne  

vždy je mi do zpěvu. (__) Ne každý pracoval  

zodpovědně. (__) 



ZÁPOR – ŘEŠENÍ: 

1. zápor větný 

2. zápor členský 

 

Vlaky dnes nemají zpoždění. (1) Ne všechna  

slovíčka jsem se stihl naučit. (2) Neumím moc  

dobře vařit. (1) Nedělej mi to ještě těžší. (1) Ne  

vždy je mi do zpěvu. (2) Ne každý pracoval  

zodpovědně. (2) 

 



ZÁPOR – TEST: 

Připojte k přídavným jménům vhodná podstatná jména.  

Význam přídavného jména vhodně nahraďte synonymy. 

 

Nepříznivé __________ : ____________________ 

Nevidomý  __________ : ____________________ 

Nemoderní __________ : ____________________ 

Nevysoký   __________ : ____________________ 

 



ZÁPOR – ŘEŠENÍ: 

 

Nepříznivé počasí : škaredé, deštivé… 

Nevidomý  člověk : slepý, nevidící 

Nemoderní oděv : starý, nenosící se 

Nevysoký strom : malý, nízký 
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