
TRPNÝ ROD – THE PASSIVE VOICE 

- angličtina používá trpný rod mnohem častěji než čeština a to zejména v několika případech: 

 

1. předmět by ve sdělení v činném rodě byl důležitější než podmět 

 

• ve škole se žáci baví o Hamletovi, je hlavním tématem 

• česky použijeme činný rod: 

Hamleta napsal Shakespeare. (Shakespeare napsal Hamleta.) – činný rod 

• anglicky použijeme trpný rod:  

• Hamlet byl napsán Shakespearem. Hamlet was written by Shakespeare. 

 

• povídáme si o nehodě, která se stala Robinovi, Robin je náš kamarád, je pro nás důležitý 

• česky použijeme činný rod: 

• Robina pokousal pes. (Pes pokousal Robina.) 

• anglicky použijeme trpný rod:  

• Robin byl pokousán psem. Robin was bitten by a dog. 

 

2. podmět věty by byl nevyjádřený nebo neurčitý 

 

• i zde by se dala použít situace se psem – je to A DOG = nějaký / neurčitý pes 

 

• jedná se také o situace, kdy v češtině říkáme: Vykradli je. Pobodali ho nožem. Ukradli mu 

auto. – zde je podmět nevyjádřený a zároveň neurčitý, protože když v češtině říkáme 

vykradli je, myslíme tím zpravidla neznámé, neurčité pachatele – tedy činitel děje by 

v činném rodě byl neznámý 

• anglicky použijeme trpný rod:  

• Oni byli vykradeni. They were burgled. 

• On byl pobodám nožem. He was stabbed with a knife. 

• Jeho auto bylo ukradeno. His car was stolen. 

 

- použití předložek by / with 

• bylo to uděláno někým / nějakým činitelem = BY 

He was stung by a bee. On byl píchnutý včelou. (Píchla ho včela.) – včela je činitel 

 

• bylo to uděláno něčím / nějakým nástrojem = WITH 

She was hit with a stone. Ona byla uhozena kamenem. (Někdo ji uhodil kamenem.) – 

kámen je nástroj 

 

- tvoření trpného rodu: 

• pomocí slovesa být + minulé příčestí významového slovesa 

pravidelná slovesa – koncovka -ed 

nepravidelná slovesa – třetí tvar 

• sloveso být se časuje, tvoří zápory a otázky 

 

 



• příklady tvoření: 

čas činný rod trpný rod 

přítomný prostý Somebody writes books. Books are written. 

minulý prostý  Somebody wrote a book. A book was written. 

budoucí Somebody will write a book. A book will be written. 

předpřítomný Somebody has written a book. A book has been written. 

přítomný průběhový Somebody is writing a book. A book is being written. 

 

 


