
 
 
 

Znalost otázek patří mezi nejzákladnější dovednosti nutné k dorozumívání. Jsou běžnou 
součástí každodenní konverzace. V angličtině je obzvláště důležité zachovávat správný 
postup při tvoření otázek a neměnit určený slovosled. Záměna pořadí slov může vést velmi 
často k záměně významu otázky (př. Komu jsi půjčil peníze x  Kdo ti půjčil peníze ?) nebo 
daná věta zcela ztratí smysl nebo tázací význam. 
 
Otázky můžeme rozdělit na dvě základní skupiny- podle toho, jak je tvoříme: 
 
A) OTÁZKY SAMOSTATNÉ 

 
- lze je tvořit pouze se slovesem BÝT (BE) a způsobovými slovesy (CAN, MUST, MAY) 
 
- SAMOSTATNÉ OTÁZKY SE UTVOŘÍ SNADNO TAK, ŽE SLOVESO V DANÉ VĚTĚ 

VYSTOUPÍ PŘED PODMĚT. Nic Jiného se na větě nezmění. 
 
You are a student.    ARE you a student? 
The children were at school.  WERE the children at school? 
His sister can play the piano.  CAN her sister play the piano? 
 
B) OTÁZKY TVOŘENÉ S POMOCNÝMI SLOVESY 

 
- plnovýznamová slovesa ( to jsou všechna slovesa kromě být a způsobových) 

NEMOHOU nikdy měnit místo ve větě – místo nich před podmět vystoupí 
sloveso POMOCNÉ 

 
každý gramatický čas má své pomocné sloveso př. 
 
přítomný čas  DO   DOES 
minulý čas  DID 
budoucí čas WILL 
 
They live in our town.   DO they LIVE in our town ? 
Her fater workS in a factory.   DOES her father WORK in a factory? ( odpadlo-s od work) 
The students needED our phone. DID the students NEED our phone ? (odpadlo –ed) 
He bought a new car.   DID he BUY a new car ? ( bought bylo nahrazeno inf. Buy) 
 
( pravidla tvoření otázek v jednotlivých časech – viz výklady k daným časům) 
 

  
Otázky můžeme rozdělit také podle toho, jestli na jejich začátku stojí nějaké tázací zájmeno 
nebo nikoliv. 
 

a) otázky bez tázacích zájmen se nazývají zjišťovací a odpovídáme na ně ano/ne – 
v angličtině se jim proto příhodně říká yes/no questions 

 
Are you a student ?  Yes, I am / No, I am not. 
Do you study ?   Yes, I do / No, I don´t  
Did he phone yesterday? Yes, he did / No, he didn´t  
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b) otázky s tázacími zájmeny nazýváme doplňovací nebo konkrétní a odpovídáme na ně 
větou, které obsahuje požadovanou informaci.  

 
Where are you ?   Iam at school. 
Where do you study ?   I study at secondary school. 
When did he start studying?   He started two years ago. 
 
Tázací zájmena: 
 

what co, jaký how jak 

where kde, kam what time v kolik 

when kdy how much kolik + nepočitatelná 
podst.jm. 

who kdo (komu, koho, 
kým…..) 

how many kolik + počitatelná 
podst.jm. 

why proč 

which který (když máme na 
výběr) 

 

 
 
Otázky zjišťovací i doplňovací se tvoří stejně – podle výše uvedených pravidel. 
Je jedno, jestli na začátku stojí tázací zájmeno nebo ne, princip tvoření otázky je stejný,. 
 
Do you study?     Where do you study ? 
Did he phone last night ?  When did he phone ? 
Are they at work ?  Why are they at work. 
Can he speak English?  How long can he speak English? 
Will you come ?   What time will you come ? 
 
 
PODMĚTNÉ OTÁZKY  
 
Jsou výjimkou a neplatí pro ně výše uvedená pravidla 
Pokud je tázací zájmeno (nejčastěji who a what) zároveň jediným podmětem dané otázky, 
nepoužíváme žádná pomocná slovesa, ale sloveso dáme hned za tázací zájmeno v čase, 
který do věty patří 
 
Kdo ti volá = Who IS CALLING you ?  Komu voláš? Who ARE you CALLING ? 
( kdo je podmětem této věty)    (podmětem této věty je zájmeno TY) 
 
Kdo bydlí s tvojí sestrou?    S kým bydlí tvoje sestra ? 
Who LIVES with your sister ?    Who DOES your sister LIVE with. 
 
pokud je tázací zájmeno složené s předložkou v anglické větě se předložka dá až na 
konec věty 
 
Kdo vedle tebe obvykle sedí?    Vedle koho obvykle sedíš? 
Who usually SITS next to you ?   Who do you usually SIT next to ? 
 
Who a what jsou jako podměty  vždy třetí osobou jednotného čísla. 
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