
Jazyková příručka pro úrověň A1 

Kategorii reflexivity představují v češtině především zvratná slovesa, tedy slovesa 
s reflexivním (zvratným) formantem se, si. Reflexivní formant stojí vždy samostatně, je tedy, 
na rozdíl od ruštiny, oddělený od slovesa, srovnejte mýt se – мыться.  

/В чешском языке категория возвратности представлена в первую очередь 
возратными глаголами, то есть глаголами, рядом с которыми стоит возвратный 
формант se, si. B отличиe от русского постфикса -ся, возвратный формант se, si 
стоит всегда раздельно. Сравните: mýt se – мыться./ 

 

!    DŮLEŽITÉ  FRÁZE / Важные фразы/ 

Přečtěte si následující fráze, které v prvním případě obsahují reflexivní formant, 
v druhém případě jsou bez reflexivního formantu a všimněte si, jakým způsobem se změnil 
význam.  

/Прочитайте следующие предложения, которые в первом случае содержат 
возвратный формант, во втором случае они без возвратного форманта. Отметьте, 
каким образом изменилось значение предложения./ 

● JMENOVAT SE  

Jak se jmenuješ? /Как тебя зовут?/   – Jmenuju se Jana. /Меня зовут Яна./ 

●  MÍT SE – MÍT   

Jak se máš? /Как поживаешь?/   – Mám se dobře. /Все хорошо./  

Máš sourozence?      – Ano, mám bratra. 

/У тебя есть брат или сестра?/    /Да, у меня есть брат./ 

●  DÁT SI – DÁT  

Co si dáte? /Что будете есть/пить?/  – Dám si kávu. /Буду кофе./ 

Dáš mi svůj telefon? /Дашь мне свой номер?/  – Ano, dám ti svůj telefon.  

/Да, я тебе дам свой номер./ 

●  DOSTAT SE – DOSTAT 

Jak se dostanu na nádraží?     – Co jsi dostal k narozeninám? 
/Как пройти на вокзал?/     /Что ты получил на день рождения?/ 
 
●  HODIT SE – HODIT 

Hodí se ti ta schůzka? /Тебе подходит эта встреча?/ – Hodil míč. /Он бросил мяч./ 

 
 !   ZAPAMATUJTE SI! / Запомните!/   
 

Jak se to čte? – Jak se to píše? – Jak se to vyslovuje? 
/Как это прочитать? Как это написать? Как это произносится?/   
 

?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ /Положение  se, si в предложении/ 



Pokud je věta v přítomném čase a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si 
vždy na 2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, 
mít) nebo slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak stojí se, si na 2. logické pozici. 
Pokud je věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si stojí na 3. logické pozici. 
Pokud věta obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, stojí se, si hned za spojkou. 

/Если предложение в настоящем или будущем времени, а также в случае, когда 
в предложении модальный глагол, глагол движения либо союзы и, а, но,  то se, si  
всегда занимает 2 логическую позицию. Если предложение стоит в прошедшем 
времени или сослогательном наклонении, se, si переходит на 3 место. Если в 
предложении находится союз или, ни, потому, потому что, se, si стоит после союза./ 

 

� Druhá logická pozice /Вторая логическая позиция/: 
 
 Musím  se učit.    /Я должна учиться./ 

Dnes večer   se musím učit.  /Сегодня вечером я должна учиться./ 
 

V pondělí odpoledne  se budu muset učit.  /В понедельник после обеда я  
     2.             должна буду учиться./ 
 
� Druhá a třetí logická pozice / Вторая и третья логическая позиция/: 
 
                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu. /Я сейчас интересуюсь культурой./ 
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu. /Я интересовалась литературой./ 
                 1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat. /Я бы хотел о чем-то  спросить./ 
 

� Spojky a konstrukce RÁD + reflexivum 

                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se.  
NEBO, ANI, ŽE aj.    Dívám se na televizi, nebo se učím.  
Vím, že...    Vím, že se ti líbí ten film. 
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. 
 

 

� Skloňování SE a SI 

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 
 

ČAS/ZPŮSOB PŘÍKLAD/POZICE VE V ĚTĚ 



Время/ Наклонение Пример/ Место в предложении 

zajímat se (интересоваться) + koupit si (kупить себе) 

Minulý čas (прошедшее время) 
Dříve jsem se zajímala o literaturu.  

(Раньше я интересовалась литературой.) 3. 

Přítomný čas (настоящее время) 
Teď se zajímám o kulturu.  

(Сейчас я интересуюсь культурой.) 2. 

Budoucí čas (будущее время) 
Budeme se zajímat o českou literaturu.  

(Мы будем интересоваться чешской литературой.) 2. 

Oznamovací způsob  

(изъявительное наклонение) 

Zajímám se o sport.  

(Интересуюсь спортом.) 2. 

Podmiňovací způsob  

(сослагательное наклонение) 

Chtěl bych se zajímat o sport.  

(Я бы хотел интересоваться спортом.) 3. 

Modální sloveso (модальный глагол) 
Chci se zajímat o sport.  

(Я хочу интересоваться спортом.) 2. 

Sloveso pohybu (глагол движения) 
Půjdu si prohlédnout náměstí. 

(Я пойду осмотреть площадь.) 2. 

� Minulý čas 

U minulého času dochází ke změně reflexivního formantu na ses, sis. 

/В прошедшем времени переходит возвратный формант во 2 лице ед. и мн.ч. в ses, sis./ 

JSI+SE=SES     Díval ses dnes na televizi? 

JSI+SI=SIS       Všiml sis toho muže? 

� Modální slovesa 

Chci se dívat na televizi. Nechci se dívat na televizi. 

Můžu se dívat na televizi. Nemůžu se dívat na televizi. 

Musím se učit . Nemusím se učit . 

Mám se učit . Nemám se učit . 

Smím se dívat na televizi. Nesmím se dívat na televizi.  

 

?    SHODUJE SE REFLEXIVITA V RUŠTIN Ě A V ČEŠTINĚ?  
      /Сходство и отличие возвратности в чешском и русском языках./ 



Ne vždy se kategorie reflexivity v češtině a ruštině shodují. Při osvojování nového 
slovesa je vždy důležité věnovat pozornost rozdílům v češtině a ruštině, např. Díval se na 
televizi. (Он смотрел телевизор.)  

Shodnou reflexivitu mají slovesa: bát se, hádat se, líbit se, narodit se, omluvit se, 
podepsat se, smát se, sejít se, zajímat se.  

Neshodnou reflexivitu v ruštině a češtině mají slovesa: dívat se, koukat (se), 
pamatovat si, sednout si, prohlížet si, ptát se, stěhovat se, těšit se, uzdravit se (tato jsou 
v ruštině nezvratná a v češtině naopak zvratná); pochybovat (toto sloveso je v češtině 
nezvratné, avšak v ruštině naopak zvratné.) Všechna slovesa jsou v abecedním pořádku spolu 
s příklady uvedena v následující tabulce. /Не всегда возвратность в чешском языке 
совпадает с возвратностью в русском языке. При изучении нового глагола необходимо 
обратить внимание на это отличие, напp. Он смотрел телевизор - Díval se na televizi. 
Возвратность совпадает у таких глаголов, как: бояться – bát se, ссориться – hádat se, 
нравиться – líbit se, родиться – narodit se, извиниться – omluvit se, росписаться – 
podepsat se, смеяться – smát se, встретиться – potkat se, setkat se; интересоваться- 
zajímat se. Возвратность не совпадает у глаголов: смотреть – dívat se, koukat se (hov.), 
помнить – pamatovat si, сесть – sednout si, осматривать – prohlížet si, спрашивать – 
ptát se, переезжать – stěhovat se, ждать с нетерпением – těšit se, выздоровить – 
uzdravit se (эти глаголы в чешском языке возвратные, а в русском невозвратные ). Гл. 
сомневаться -  pochybovat в чешском невозвратный. См. примеры в таблице:/ 
 
SHODNÁ REFLEXIVITA ČJ – RJ 

Сходство возвратности 
NESHODNÁ REFLEXIVITA ČJ – RJ 

Отличие  возвратности 
Bát  se 
(бояться) 

Bojím se pavouků.  
(Я боюсь пауков.) 

Dívat se  
( смотреть) 

Díval se na televizi.  
(Он смотрел телевизор.) 

Hádat se 
(ссориться) 

Často se hádají.  
(Они часто ссорятся.) 

Pamatovat si 
(помнить) 

Pamatuji si to dobře.  
(Я это помню хорошо.) 

Líbit se 
(нравиться) 

Líbí se mi česká literatura.  
(Мне нравится чешская лит.) 

Prohlížet si 
(осматривать) 

Prohlížel si město.  
(Он осматривал город.) 

Narodit se 
(родиться) 

Narodil se v Praze.  
(Он родился в Праге.) 

Sednout si 
(сесть) 

Seďněte si sem.  
(Сядьте здесь.) 

Smát  se 
(смеяться) 

Rád se směje.  
(Он любит смеяться.) 

Ptát se  
(спрашивать) 

Ptá se na cestu.  
(Он спрашивает о дороге.) 

Sejít se 
(встретиться) 

Sejdeme se zítra.  
(Мы встретимся завтра.) 

Těšit se  
(с нетерпением 
ждать) 

Těší se na svoji rodinu.  
(Она с нетерпением ждет 
своей семьи.) 

Zajímat  se 
(интересоваться) 

Zajímám se o ruskou historii.  
(Я интересуюсь русской 
историей.) 

Pochybovat 
(сомневаться) 

Nepochybuji o tom.  
(Я не сомневаюсь в этом.) 

?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES  /группы возвратных глаголов / 

Mezi reflexivními slovesy existují určité rozdíly, které je nezbytné si při studiu češtiny 
uvědomit. /Среди возвратных глаголов  существует ряд отличий, которые необходимо 
отметить при изучении чешской грамматики./ 

 
 

1. Reflexiva vlastní  

/Собственно-возвратные глаголы/ 



Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také mohou být nezvratná, přičemž 
jejich věcný význam se nemění.  

V případě použití zvratného se hovoříme o shodě ve vztahu subjekt a objekt, např. myju 
se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a zvratnost se týká jen části subjektu 
(myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso nezvratné, dochází k přechodu činnosti 
na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). Do této skupiny bychom zařadili slovesa 
každodenní hygieny jako mýt se – mýt si – mýt, česat se – česat si – česat, oblékat se – 
oblékat si – oblékat, holit se – holit si – holit a jejich dokonavé varianty umýt se – umýt si 
– umýt, učesat se – učesat si – učesat, obléknout se – obléknout si – obléknout. /Такие 
глаголы могут употребляться как с se/ si, так и могут быть невозвратными, причем 
их значение не меняется. Возвратное местоимение  se необходимо употребить 
в случае, когда подлежащее (субъект) совпадает с дополнением (объектом) и 
действие полностью переходит на субъект действия, например, Я моюсь. - Myju se. 
Если же действие переходит на субъект действия лишь частично и касается только 
части субъекта, тогда в чешском языке, в отличие от русского, применяется 
возвратное местоимение  si, например, Я мою руки – Myju si ruce. Если действие 
полностью переходит на самостаятельный объект в винительном падеже 
без предлога,то глагол становится невозвратным, см. примеры в таблице:/ 

 

MÝT 
Matka myje dítě. 
Мать моет ребенка. 

Ráno se myju. 
Утром я моюсь. 

Umyla jsem si ruce. 
Я помыла (себе/свои) руки. 

ČESAT 
Matka češe dceru. 
Мать причесывает 
дочь. 

Každé ráno se češu. 
Каждое утро я 
причесываюсь. 

Češu si vlasy. 
Я причесываю (себе/свои) 
волосы. 

OBLÉKNOUT  
Musím obléknout syna. 
Я должна одеть сына. 

Musíš se rychle obléknout. 
Ты должен быстро 
одеться. 

Chci si obléct své nové sako. 
Я хочу надеть свой новый 
пиджак.. 

HOLIT 
Pravidelně holím otce. 
Я регулярно брею 
отца. 

Dvakrát týdně se holím. 
Я бреюсь два раза в 
неделю.. 

Ženy si holí nohy. 
Женщины бреют (себе/свои) 
ноги. 

 

2. Reciproční reflexiva 
/Взаимно-возвратные глаголы / 

Akuzativní:  potkat se, setkat se, vidět se, znát se. Reflexivní formant se stojí vždy u 
reciprok, která mají původně akuzativní valenci (potkat muže, vidět ženu, znát kolegu).  

Dativní: telefonovat si, psát si, pomáhat si, rozumět si, věřit si. Reflexivní formant si 
se používá u sloves, která mají původně dativní valenci (mailovat kolegovi, telefonovat 
kamarádce, psát ženě, pomáhat muži, rozumět kamarádovi, věřit příteli). Všimněte si, 
v ruštině se užívá lexikální spojení друг друга. /Глаголы взаимно-возвратного зн. стоят в 
чешском либо с возвратным si либо se, это зависит от того, стоит ли объект 
невозвратного глагола в дательном или в винительном п., ср. встретить кого, что - 
встретить друг друга (potkat koho – potkat se); писать кому - писать друг другy (psát 
komu – psát si). Русское реципрокальное значение взаимности выражают на чешском 
пpu помощи возвратного se, si./ 

3. Prospěchová reflexiva 
/Возвратные глаголы со значением пользы/ 



Mezi prospěchová reflexiva patří slovesa koupit si a číst si, v nichž si nese doplňující 
význam a vyjadřuje, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco pro sebe, pro svůj 
užitek, pro svoji potřebu. /К этой группе относятся глаголы купить (себе) и читать 
(себе), в которых действие совершается субъектом в своих интересах, для себя./ 

 

SI --- 

Koupím si knihu. 
Я куплю (себе/для себя) книгу. 

Koupím knihu pro svého kamaráda. 
Я куплю книгу для своего друга. 

Čtu si knihu. 
Я читаю (себе) книгу. 

Čtu knihu. 
Я читаю книгу. 

4.Reflexiva tantum 
/Постоянно возвратные гл./ 

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, líbit se, smát se, zajímat se 
Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, jmenovat se,  
koukat se, pamatovat si, ptát se, těšit se, zeptat se 
Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

 

!   ZAPAMATUJTE SI! / Запомните!/   

chovat se – вести себя 
cítit se – чувствовать себя 

Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 
/Возвратные гл. совершенного вида и невозвратные гл. несовершенного вида / 

zamilovat se – milovat 
nasnídat se – snídat 

naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV /Список возвратных глаголов в алфавитном порядке/ 



bát se, cítit se, česat (se/si), číst (si), čistit (si), dát (si), dívat se, dostat (se), hádat se, hodit 
(se), holit (se/si), chovat se, jmenovat se, koupat (se), koupit (si), líbit se, mít (se), mýt (se/si), 
narodit se, (na)obědvat (se), (na)snídat (se), (na)večeřet (se), oblékat (se/si), obléknout (se/si), 
omluvit se, pamatovat si, podepsat (se), pomáhat (si), potkat (se), prohlížet si, přát si, 
představit (se), psát (si), ptát se, půjčit (si), rozumět (si), sednout si, sejít se, smát se, 
sprchovat se, stěhovat se, svlékat (se/si), svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, věřit (si), 
vidět (se), vracet (se), vrátit (se), (za)milovat (se), zajímat se, zeptat se, znát (se), ztratit (se) 

 

REFLEXIVA VLASTNÍ 

česat (se/si), čistit (si), holit (se/si), mýt (se/si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), sprchovat se, 
svlékat (se/si), svléknout (se/si) 

 

REFLEXIVA TANTUM 

bát se, dívat se, doufat, hádat se, chovat se, jmenovat se, líbit se, narodit se, naobědvat se, 
nasnídat se, navečeřet se, pamatovat si, prohlížet si, přát si, ptát se, sednout si, smát se, těšit 
se, zamilovat se, zajímat se, zaplatit, zeptat se, zůstat 

 

PROSPĚCHOVÁ REFLEXIVA 

číst (si), koupit (si) 

 

RECIPROKA 

psát (si), pomáhat (si), potkat (se), rozumět (si), sejít se, telefonovat (si), věřit (si), vidět (se) 

 

ZAPAMATUJTE SI! 

dát si – dát, dostat se – dostat, mít se – mít, hodit se – hodit 

cítit se, chovat se 

 

 

 

 

 

 

Jazyková příručka pro úroveň A2 



Kategorii reflexivity představují v češtině především zvratná slovesa, tedy slovesa, 

která mají v češtině reflexivní formant se, si. Formant se, si stojí v češtině vždy 

samostatně, je tedy, na rozdíl od ruštiny, oddělený od slovesa, srovnejte mýt se – мыться. 

Reflexivum akuzativní stojí vždy s formantem se, který je původu akuzativního, např. myju 

se (myju koho co? Ak). Reflexiva dativního typu obsahují vždy formant si, který je původu 

dativního, např. myju si ruce (myju komu čemu? ruce Dat). Existuje několik skupin zvratných 

sloves a pro správné užívání formantu si a se je vždy důležité uvědomit si, ke které skupině 

sloveso náleží.  

 

 !    DŮLEŽITÉ  FRÁZE  

Přečtěte si následující fráze, které v prvním případě obsahují zvratné zájmeno, v druhém 
případě jsou bez zvratného zájmena a všimněte si, jakým způsobem se změnil význam.  

● JMENOVAT SE  

Jak se jmenuješ?  – Jmenuju se Jana.  

●  MÍT SE x MÍT   

Jak se máš?   – Mám se dobře.  

Máš sourozence?   – Ano, mám bratra.  

●  DÁT SI x DÁT  

Co si dáte?   – Dám si kávu.  

Dáš mi svůj telefon?  – Ano, dám ti svůj telefon.  

●  DOSTAT SE x DOSTAT 

Jak se dostanu na nádraží? – Co jsi dostal k narozeninám?  

●  HODIT SE x HODIT 

Hodí se ti ta schůzka?  – Hodil míč.  

 

 V těchto frázích je důležité všimnout si toho, jak se změnil význam ve slovesech 
zvratných a nezvratných. Sloveso jmenovat se je reflexivum tantum, tedy pouze zvratné 
sloveso. Sloveso mít bez reflexivního se má význam modální (Mám udělat domácí úkol.), nebo 
význam mít něco (Mám chřipku.), naopak s reflexivním formantem nese sloveso jen jeden 
význam (Mám se dobře.), stejně funguje i sloveso dát/dát si. Sloveso dát si se používá pouze 
při objednání jídla a pití v restauraci (Dám si kávu.), stejně tak sloveso dostat se používáme 
nejčastěji při hledání cesty (Jak se dostanu?) a sloveso hodit se při domlouvání schůzky (Hodí 
se ti to zítra nebo přístí týden?). 

 

!   ZAPAMATUJTE SI! ( Všimněte si následujících frází, které je dobré si zapamatovat.)
  

Jak se to čte? 



Jak se to píše?                        neosobní konstrukce 
Jak se to vyslovuje? 
 
Dělám si legraci.  
Jsem si jistý, že...              fráze s dativním reflexivním formantem 
Myslím si, že...  
 

Domnívám se, že...  
Zdá se mi, že...  
Co se děje?                           
Co se stalo?  
Festival se koná od zítřka.        fráze s akuzativním reflexivním formantem 
Mám se dobře. 
Cítím se špatně. 
Chová se divně. 
Hodí se ti to? 
Jmenuju se Petr. 
Jak se dostanu na Můstek? 
 

?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ?  

Pokud je věta v přítomném a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si vždy na 
2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, mít) nebo 
slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak je se, si na 2. logické pozici. Pokud je 
věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si stojí vždy na 3. pozici. Pokud věta 
obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, že a jakoukoliv jinou spojku, stojí se, si hned za 
spojkou. 

� Druhá logická pozice : 
 
   Musím  se učit novou gramatiku. 
   Dnes večer se musím učit novou gramatiku. 
  V pondělí odpoledne se budu muset učit novou gramatiku. 
     2. 
� Druhá a třetí logická pozice: 
 
                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu.  
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu.  
              1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat.  
 
 
 
 

� Spojky  

                                      1.            2.                                            1.            2.         



A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  
NEBO, ANI, PROTO, PROTOŽE, ŽE aj.  Dívám se na televizi, nebo se učím. 
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. Velice rád se dívám na televizi. 
 

ČAS + ZPŮSOB PŘÍKLAD  POZICE 

Minulý čas  Dříve jsem se zajímala o literaturu.  3. 

Přítomný čas  Teď se zajímám o kulturu.  2. 

Budoucí čas  Budeme se zajímat o českou literaturu.  2. 

Oznamovací způsob  Zajímám se o sport.  2. 

Podmiňovací způsob  Chtěl bych se zajímat o sport.  3. 

Modální sloveso (přít. č.) 

Modální sloveso (min.č.) 

Chci se zajímat o sport.  

Chtěl jsem se dívat na televizi. 

2. 

3. 

Sloveso pohybu (přít. č.) 

Sloveso pohybu (min. č.) 

Půjdu si prohlédnout náměstí. 

Šel jsem si prohlédnout náměstí. 

2. 

3. 

 
� Skloňování SE a SI 

Po předložce stojí vždy složený tvar zvratného zájmena, např. Knihy leží na sobě. Chci to 
pro sebe. Složený tvar se používá také na začátku věty (pro zdůraznění informace), 
např.  Sobě nic nekoupím.  

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 
 

?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES   

1. Reflexiva vlastní  

Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také nebo mohou být nezvratná, 
přičemž jejich věcný význam se nemění. V případě použití zvratného se hovoříme o shodě 
ve vztahu subjekt a objekt, např. myju se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a 
zvratnost se týká jen části subjektu (myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso 
nezvratné, dochází k přechodu činnosti na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). 
Největší část této skupiny tvoří slovesa orientovaná na vzhled a úpravu povrchu těla jako 
např. mýt se – mýt si – mýt, do této skupiny mohou náležet dokonavá i nedokonavá slovesa. 

 

 

 

 ___ SE SI 

MÝT – UMÝT Matka myje dítě. Ráno se myju. Umyla jsem si ruce. 



ČESAT – UČESAT Matka češe dceru. Každé ráno se češu. Češu si vlasy. 

OBLÉKNOUT – 

OBLÉKAT   
Musím obléknout syna. Musíš se obléknout. Chci si obléct džíny. 

SVLÉKNOUT – 

OBLÉKAT  

Svléknu dítě. Svlékni se. Nemůžu si to svléct. 

ZOUT – ZOUVAT  
Tady se můžete zout. 

 

Zujte se, prosím. Boty si zouváme tady. 

OBOUT – 

OBOUVAT  

Obouvám dítě. 

 

Obujte se, prosím. 

 

Obouvám si boty. 

HOLIT – OHOLIT  Pravidelně holím otce. Dvakrát týdně se holím. Ženy si holí nohy. 

ČISTIT – VY ČISTIT  Čístím sklo. ------- Čistím si zuby. 

SPRCHOVAT SE  ------- Ráno se sprchuju. ------- 

 

2. Reflexiva tantum 
 

Reflexiva tantum je skupina sloves, která jsou stále zvratná, tedy nevyskytují se bez 
zvratného formantu. V následujícím přehledu uvádíme reflexiva tantum v češtině a rozdíly 
v reflexivitě u reflexiv tantum v češtině a v ruštině.  

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, konat se, líbit se, omluvit se, 
smát se, probudit se, probouzet se, posadit se, zajímat se, zlobit se 

Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, domnívat se, 
jmenovat se, koukat (se), myslet si, odpočinout si, pamatovat si, ptát se, těšit se, účastnit se, 
vzpomínat si, vzpomenout si, zeptat se, zúčastnit se 

Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

 
Stále zvratná jsou v češtině slovesa: bát se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat se, 

chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, 
napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, odpočinout si, omluvit se, omlouvat se, 
pamatovat si, prohlížet si, přát si, ptát se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, sednout si, smát se, 
stát se, těšit se, učit se, účastnit se, vzpomenout si, zamilovat se, zajímat se, zapamatovat si, 
zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se 

3. Reciproční reflexiva 
 

Akuzativní:  hádat se, milovat se, potkat se, setkat se, sejít se, seznámit se, seznamovat 
se, scházet se, vidět se, znát se. Reflexivní formant se stojí vždy u reciprok, která mají 
původně akuzativní valenci, např. potkat muže.  

Dativní: e-mailovat si, hrát si, psát si, pomáhat si, rozumět si, telefonovat si, věřit si, 
volat si, zatelefonovat si, zavolat si. Reflexivní formant si se používá u sloves, která mají 
původně dativní valenci, např. mailovat kolegovi. Všimněte si, že se v ruštině užívá lexikální 
spojení друг друга. 

4. Prospěchová reflexiva 
 

Prospěchová reflexiva vyjadřují, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco 
pro sebe, pro svůj užitek, pro svoji potřebu, tato slovesa stojí vždy s reflexivním 



formantem si. Do této skupiny řadíme slovesa: číst (si), hrát (si), koupit (si), myslet (si), 
objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), prohlížet (si), pronajmout (si), pronajímat (si), 
přestěhovat (si), půjčit (si), rozumět (si), telefonovat (si), ušpinit (si), vydělat (si), vydělávat 
(si), vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), zlomit (si). Pokud odstraníme reflexivní formant, 
význam se mění, např. Teď čtu studijní materiály a večer si budu číst. (Teď musím splnit 
povinnost a přečíst studijní materiály a večer si budu číst něco, co mě baví, co se mi líbí, 
pro sebe.) 

Slovesa hrát si a číst si můžeme užít bez objektu, např. Teď si hraju, a pak si budu číst. 
Po slovesech myslet si a pamatovat si často následuje vedlejší věta nebo objekt, 

např. Myslím si, že je to pravda. Pamatuji si, že to bylo jinak. 
Po ostatních slovesech z této skupiny vždy stojí obligatorní objekt, např. Můžu si to 

vyzkoušet? Koupím si knihu. Objednám si zboží. Přestěhujeme si věci do jiné kanceláře. 
Do této skupiny patří i slovesa zlomit si a ušpinit si, která mají význam úplně opačný, 

tedy udělat něco nezáměrně ve svůj neprospěch, např. Zlomil jsem si nohu. Ušpinil si kabát. 
 

5. Dekauzativní reflexiva 
 

Dekauzativní reflexiva jsou vytvořena od kauzativních sloves, která nejsou zvratná a 
vyjadřují změnu vlastnosti určitého předmětu. Reflexiva, utvořená od kauzativ, vyjadřují děj, 
který vede k vnější nebo vnitřní změně subjektu (změna polohy, změna kvantity či kvality 
subjektu aj.), např. hýbat něčím – hýbat se (sám sebou). To znamená, že změna není 
vykonávána na někom (na něčem jiném), ale na tom, kdo změnu koná, většinou se jedná 
o živé osoby. Do této skupiny patří slovesa: přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), 
posadit (se), probouzet (se), probudit (se), stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se). 

V případě, že takové sloveso stojí bez reflexivního formantu, znamená to, že činnost se 
týká objektu, který není totožný se subjektem, např. Vzbudila jsem dceru. Vzbudila jsem se. 

!   ZAPAMATUJTE SI!  
chovat se – вести себя 

cítit se – чувствовать себя 

Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 

zamilovat se – milovat 
nasnídat se – snídat 

naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 

Rozkazovací způsob a změna vidu slovesa při negaci 

 
V rozkazovacím způsobu dokonavých i nedokonavých sloves se taktéž užívá reflexivní 

formant se, si, např. Najez se! Napij se! Jez! Pij! Pozor, při negaci stojí sloveso vždy 
v nedokonavém vidě, i od dokonavých sloves tvoříme tedy imperativ pomocí nedokonavého 
vidu, např. Najez se! Nejez! Napij se! Nepij! Nasnídej se! Nesnídej! 

 
 
 

ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV  



Bát se, být si jistý, cítit se, česat (se/si), číst si, čistit (si), dát (si), dávat (si), dělat si legraci, dít 
se, dívat se, domnívat se, dostat (se), e-mailovat (si), hádat se, hodit (se), holit (se/si), hrát (si), 
jmenovat se, konat se, koukat (se), koupit (si), líbit se, milovat (se), mít se, mýt (se/si), myslet 
(si), najíst se, narodit se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, 
objednávat (si), objednat (si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), odpočinout si, omluvit se, 
omlouvat se, pamatovat (si), podepsat (se), podepisovat (se), pomáhat (si), popovídat (si), 
posadit (se), potkat (se), potkávat (se), povídat (si), probouzet (se), probudit (se), prohlížet 
(si), pronajmout (si), pronajímat (si), přát (si), přestěhovat (se/si), psát (si), ptát se, půjčit (si), 
rozumět (si), rozzlobit se, seznámit (se), seznamovat (se), scházet se, sejít se, smát se, 
sprchovat (se), stát se, stěhovat (se), svlékat (se/si), svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, 
učit se, účastnit se, volat (si), vrátit (se), vracet (se), vydělat (si), vydělávat (si), vyzkoušet (si), 
vzpomenout si, zajímat se, zamilovat se, zapamatovat si, zatelefonovat (si), zavolat (si), zeptat 
se, zdát se, zkoušet (si), zkusit (si), zlobit se, zlomit (si), znát (se), zranit (se), zúčastnit se  

REFLEXIVA VLASTNÍ 

česat (se/si), čistit (si), holit (se/si), mýt (se/si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), sprchovat 
(se), svlékat (se/si), svléknout (se/si) 

REFLEXIVA TANTUM 

bát se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), 
líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, 
odpočinout si, omluvit se, omlouvat se, pamatovat si, prohlížet si, přát si, ptát se, rozzlobit se, 
scházet se, sejít se, sednout si, smát se, stát se, těšit se, učit se, účastnit se, vzpomenout si, 
zamilovat se, zajímat se, zapamatovat si, zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se 

PROSPĚCHOVÁ REFLEXIVA 

číst (si), hrát (si), koupit (si), myslet (si), objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), potkat 
(se), potkávat (se), povídat (si), popovídat (si), prohlížet (si), pronajmout (si), pronajímat (si), 
přestěhovat (si), půjčit (si), rozumět (si), telefonovat (si), vydělat (si), vydělávat (si), 
vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), zlomit (si) 

RECIPROKA 

e-mailovat (si), hádat se, hrát (si), milovat (se), psát (si), pomáhat (si), potkat (se), rozumět 
(si), scházet se, sejít se, seznámit (se), seznamovat (se), telefonovat (si), věřit (si), vidět (se), 
volat (si), zatelefonovat (si), zavolat (si), znát (se) 

DEKAUZATIVA 

přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), probudit (se), 
stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se) 

ZAPAMATUJTE SI! 

dát si – dát, dávat – dávat si, dostat se – dostat, mít se – mít, hodit se – hodit 
cítit se, chovat se 
být si jistý, dělat si legraci 
 

 

 



Jazyková příručka pro úroveň B1 

Kategorii reflexivity představují v češtině zvratná slovesa a reflexivní formy slovesné 
(reflexivní pasivum).  

Reflexivní slovesa mohou v češtině stát se zvratným formantem se, si. Tento zvratný 
formant stojí vždy samostatně, je tedy, na rozdíl od ruštiny, oddělené od slovesa, srovnejte 
mýt se – мыться. Reflexiva akuzativní stojí vždy s formantem se, např. myju se (myju koho 
co? Ak). Reflexiva dativní obsahují vždy formant si, který je původu dativního, např. myju si 
ruce (myju komu čemu? ruce Dat). Existuje několik skupin zvratných sloves a pro správné 
užívání formantu si a se je vždy důležité uvědomit si, ke které skupině sloveso náleží.  

Reflexivní forma slovesná (zvratné pasivum) je tvořeno od sloves nereflexivních a 
tvoří se pomocí formantu se a slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. (Voda se vaří v hrnci.) 

!   ZAPAMATUJTE SI! ( Všimněte si následující frází, které je dobré si zapamatovat.) 
 

Jak se to čte? 
Jak se to píše?                    neosobní konstrukce 
Jak se to vyslovuje? 
 
Dělám si legraci.  
Jsem si jistý, že...               fráze s dativním reflexivním formantem 
Myslím si, že...  
Dám si kávu. 
 
Domnívám se, že...  
Zdá se mi, že...  
Co se děje?                           
Co se stalo?  
Festival se koná od zítřka.        fráze s akuzativním reflexivním formantem 
Mám se dobře. 
Cítím se špatně. 
Bavím se dobře. 
Chová se divně. 
Hodí se ti to? 
Jmenuju se Petr. 
Jak se dostanu na Můstek? 
 

Vdávat (se), vdát (se), ženit (se), oženit (se), vzít (se/si), brát (se/si) 
Zítra se Jana vdává. – Zítra se Jana vdává za Martina. – Renata zítra vdává Janu. 
Zítra se Pavel žení. – Zítra se Pavel žení s Luckou. – Robert zítra žení Petra. 
Jana a Petr se zítra berou. – Jana si zítra bere Petra. – Petr si zítra bere Janu.  
Jana a Petr se zítra vezmou. – Jana si zítra vezme Petra. – Petr si zítra vezme Janu. 

Slovesa vdávat (se), vdát (se), ženit (se), oženit (se) stojí vždy pouze s reflexivním formantem 
se nebo bez něj, naopak slovesa vzít (se/si), brát (se/si) mohou stát s reflexivním formantem se 
i si, nebo bez něj. 

 

 
 
?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ?  



Pokud je věta v přítomném čase a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si 
vždy na 2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, 
mít) nebo slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak je se, si na 2. logické pozici. 
Pokud je věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si se vždy posouvá 
na 3.pozici. Pokud věta obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, že a jiné spojky,  stojí se, si 
hned za spojkou. Obsahuje-li věta několik zvratných sloves, výše uvedená pravidla platí pro 
první reflexivum ve větě, další reflexivum je v infinitivu a reflexivní formant stojí zpravidla 
přímo za slovesem, např. Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. 

 
� Druhá a třetí logická pozice: 

                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu.   
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu.  
              1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat.  
 

� Spojky a konstrukce RÁD + reflexivum 

                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  
NEBO, ANI, ŽE aj.    Dívám se na televizi, nebo se učím novou gramatiku.  
Vím, že...    Vím, že se ti líbí ten film. 
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. 
 

ČAS + ZPŮSOB PŘÍKLAD  POZICE 

Minulý čas  Dříve jsem se zajímala o literaturu.  3. 

Přítomný čas  Teď se zajímám o kulturu.  2. 

Budoucí čas  Budeme se zajímat o českou literaturu.  2. 

Oznamovací způsob  Zajímám se o sport.  2. 

Podmiňovací způsob  Chtěl bych se zajímat o sport.  3. 

Modální sloveso (přít. č.) 

Modální sloveso (min.č.) 

Chci se zajímat o sport.  

Chtěl jsem se dívat na televizi. 

2. 

3. 

Sloveso pohybu (přít. č.) 

Sloveso pohybu (min. č.) 

Půjdu si prohlédnout náměstí. 

Šel jsem si prohlédnout náměstí. 

2. 

3. 

Více reflexiv ve větě Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. -- 

 
� Skloňování SE a SI 



Po předložce stojí vždy složený tvar zvratného zájmena, např. Knihy leží na sobě. Chci to 
pro sebe. Složený tvar se používá také na začátku věty (pro zdůraznění informace), 
např.  Sobě nic nekoupím.  

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 

� Minulý čas 

U minulého času dochází ke změně reflexivního formantu na ses, sis. 

/В прошедшем времени переходит возвратный формант во 2 лице ед. и мн.ч. в ses, sis./ 

JSI+SE=SES     Díval ses dnes na televizi? 

JSI+SI=SIS       Všiml sis toho muže? 

� Rozkazovací způsob a změna vidu slovesa při negaci 

V rozkazovacím způsobu dokonavých i nedokonavých sloves se taktéž užívá reflexivní 
formant se, si, např. Najez se! Napij se! Jez! Pij! Pozor, při negaci stojí sloveso vždy 
v nedokonavém vidě, i od dokonavých sloves tvoříme tedy imperativ pomocí nedokonavého 
vidu, např. Najez se! Nejez! Napij se! Nepij! Nasnídej se! Nesnídej! 

 

 

?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES   

1. Reflexiva vlastní  

Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také nebo mohou být nezvratná, 
přičemž jejich věcný význam se nemění. V případě použití zvratného se hovoříme o shodě 
ve vztahu subjekt a objekt, např. myju se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a 
zvratnost se týká jen části subjektu (myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso 
nezvratné, dochází k přechodu činnosti na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). 
Největší část této skupiny tvoří slovesa orientovaná na vzhled a úpravu povrchu těla jako 
např. mýt se – mýt si – mýt, do této skupiny mohou náležet dokonavá i nedokonavá slovesa. 

Označují záměrnou, vědomou činnost, při níž podmět vyjadřuje subjekt i objekt 
činnosti, nejčastěji je subjekt personický (lidská bytost, zvíře). Akuzativní reflexiva jsou vždy 
nepřechodná (intranzitivní), pozice akuzativního objektu je blokována reflexivním formantem 
se, historicky zvratným akuzativním zájmenem. Dativní reflexiva vlastní jsou přechodná 
(tranzitivní), syntaktická pozice objektu v akuzativu nejen že není blokována, dokonce je 
obligatorní, např. Myju si celé tělo.(obligatorní akuzativ) - Myju se celý.(vždy bez objektu). 

 

 

 

2. Reflexiva tantum 



Reflexiva tantum je skupina sloves, která jsou stále zvratná, tedy nevyskytují se bez 
zvratného formantu. V následujícím přehledu uvádíme reflexiva tantum v češtině a rozdíly 
v reflexivitě u reflexiv tantum v češtině a v ruštině.  

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, bavit se, dít se, hádat se, konat 
se, líbit se, narodit se, omluvit se, smát se, probudit se, probouzet se, posadit se, postěžovat 
si, rozejít se, rozcházet se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, setkávat se, setkat se, smát se, 
spokojovat se, spokojit se, starat se, zabývat se, zamilovat se, zajímat se, zdát se, zlobit se 

Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, domnívat se, 
jmenovat se, koukat (se), myslet si, najíst se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, 
navečeřet se, odpočinout si, pamatovat si, poslechnout si, prohlížet si, přát si, ptát se, 
sednout si, stát se, stávat se, těšit se, účastnit se, všímat si, všimnout si, vzpomínat si, 
vzpomenout si, zahrát si, zapamatovat si, zeptat se, zvykat si, zvyknout si, zúčastnit se 

Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

Reflexiva tantum s formantem SE: bát se, bavit se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat 
se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, 
napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, omluvit se, omlouvat se, postarat se, ptát se, 
rozejít se, rozcházet se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, setkávat se, setkat se, smát se, 
spokojovat se, spokojit se, starat se, stát se, stávat se, těšit se, učit se, účastnit se, zabývat se, 
zamilovat se, zajímat se, zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se 

Reflexiva tantum s formantem SI: odpočinout si, pamatovat si, poslechnout si, 
postěžovat si, prohlížet si, přát si, sednout si, stěžovat si, vážit si, všímat si, všimnout si, 
vzpomenout si, zahrát si, zapamatovat si, zvykat si, zvyknout si 

 

3. Reciproční reflexiva 

Reciproční reflexiva s formantem SE: bavit se, brát se, domlouvat se, domluvit se, 
hádat se, milovat se, oženit se, potkat se, potkávat se, rozejít se, rozcházet se, rozvádět se, 
rozvést se, scházet se, setkat se, setkávat se, sejít se, seznámit se, seznamovat se, vdát se, 
vdávat se, vidět se, vzít se, znát se, ženit se. Reflexivní formant se stojí vždy u reciprok, která 
mají původně akuzativní valenci, např. potkat muže.  

Reciproční reflexiva s formantem SI: e-mailovat si, hrát si, povídat si, popovídat si, 
psát si, pomáhat si, rozumět si, telefonovat si, věřit si, volat si, zatelefonovat si, zavolat si. 
Reflexivní formant si se používá u sloves, která mají původně dativní valenci, např. mailovat 
kolegovi. Všimněte si, v ruštině užívá lexikální spojení друг друга. 

 

4. Prospěchová reflexiva 

Prospěchová reflexiva vyjadřují, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco 
pro sebe, pro svůj užitek, pro svoji potřebu, tato slovesa stojí vždy s reflexivním 
formantem si. Do této skupiny řadíme slovesa: číst (si), čistit (si), hrát (si), koupit (si), 
kupovat (si), myslet (si), objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), prohlížet (si), 
pronajmout (si), pronajímat (si), přestěhovat (si), půjčit (si), sehnat (si), vyčistit (si), vydělat 
(si), vydělávat (si), vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), zlomit (si) 

Pokud odstraníme reflexivní formant, význam se mění, např. Teď čtu studijní materiály 
a večer si budu číst. (Teď musím splnit povinnost a přečíst studijní materiály a večer si budu 
číst něco, co mě baví, co se mi líbí, pro sebe.) 

Slovesa hrát si a číst si můžeme užít bez objektu, např. Teď si hraju, a pak si budu číst. 
Po slovesech myslet si a pamatovat si často následuje vedlejší věta nebo objekt, 

např. Myslím si, že je to pravda. Pamatuji si, že to bylo jinak. 



Po ostatních slovesech z této skupiny vždy stojí obligatorní objekt, např. Můžu si to 
vyzkoušet? Koupím si knihu. Objednám si zboží. Přestěhujeme si věci do jiné kanceláře. 

Do této skupiny patří i slovesa zlomit si a ušpinit si, která mají význam úplně opačný, 
tedy udělat něco nezáměrně ve svůj neprospěch, např. Zlomil jsem si nohu. Ušpinil si kabát. 

 
5. Dekauzativní reflexiva 

 
Dekauzativní reflexiva jsou vytvořena od kauzativních sloves, která nejsou zvratná a 

vyjadřují určitou změnu vlastnosti určitého předmětu. Reflexiva, utvořená od kauzativ, 
vyjadřují děj, který vede k vnější nebo vnitřní změně subjektu (změna polohy, změna kvantity 
či kvality subjektu aj.), např. hýbat něčím – hýbat se (sám sebou). Do této skupiny patří 
slovesa: přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), 
probudit (se), stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se). V případě, že takové sloveso 
stojí bez reflexivního formantu, znamená to, že činnost se týká objektu, který není totožný se 
subjektem, např. Vzbudila jsem dceru. Vzbudila jsem se. 

Do této skupiny patří mnoho sloves, která se vztahují k přírodním jevům, např. Počasí 
se zlepšuje. (Tento typ je velice blízký reflexivní formě slovesné.) Mluvčí v těchto konstrukcí 
klade důraz především na děj, není důležité, kdo děj způsobil (rozbít – rozbít se).  Někdy tyto 
konstrukce popisují v ruštině i v češtině děj, který působí negativně, což vede k určité 
vlastnosti předmětu, např. Talíř se rozbil.  

Někdy můžeme vytvořit od kauzativních sloves dokonce i reflexiva s formantem si, ale 
ta už patří do skupiny dativních reflexiv prospěchových, např. zastavit auto – zastavit se – 
zastavit si taxík, přemístit křeslo – přemístit se – přemístit si křeslo, přestěhovat věci – 
přestěhovat se – přestěhovat si věci.  

!   ZAPAMATUJTE SI!  
chovat se – вести себя 

cítit se – чувствовать себя 

Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 
 

zamilovat se – milovat 
nasnídat se – snídat 

naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 
 

!  PŘEHLED REFLEXIV DLE VALENCE 
  
Reflexiva s genitivem  

a) bez prepozice: bát se, ptát se, účastnit se, vážit si, všímat si, všimnout si, zeptat se, 
zúčastnit se 

b) s prepozicí: dělat si legraci z, odpočinout si od, stěhovat se do,  vdát se za, vdávat 
se  za, vracet se z, vrátit se z, zamilovat  se  do 

Reflexiva s dativem 
a) bez prepozice: omlouvat se, omluvit se, smát se, zasmát se, stěžovat si, postěžovat si,  
b) v objektových konstrukcích s dativem: hodit se, líbit se, zdát se 
c) s prepozicí: pohádat se kvůli  

Reflexiva s akuzativem 



a) bez prepozice: česat (si), čistit (si), dát si, dávat si, holit (si), koupit (si), kupovat (si), 
myslet si, mýt (si), naučit (se), objednat (si), objednávat (si), obléknout (si), oblékat 
(si), učit (se), oholit (si), umýt (si), pamatovat si, pomyslet si, poslechnout si, 
poslouchat, pronajmout (si), pronajímat (si), přát si, přečíst (si), představit si, 
představovat si, přestěhovat (si), půjčit (si), půjčovat (si), představit (koho co – komu 
čemu), představovat (koho co – komu čemu), sehnat (si), svléknout (si), svlékat (si), 
učesat (si), vyčistit (si), vydělávat (si), vydělat (si), vyzkoušet (si), zahrát (si), 
zapamatovat si, zeptat se, zkoušet (si), zkusit (si) 

b) s prepozicí: bát se o, dívat se na, hádat se o, starat se o, podívat se na, postarat se o, 
sednout si na, stěžovat si na, postěžovat si na, rozzlobit se na, těšit se na, vzpomenout 
si na, zahrát si na, zajímat se o, zeptat se na, zlobit se na, zvykat si na, zvyknout si na 

Reflexiva s lokálem (často po slovesech mluvení, tzv. verba dicendi) 
a) s prepozicí: bavit se o, domlouvat se na, domluvit se na, hádat se o, hrát na, koupat 

se  v, myslet si o, pomyslet si o, povídat si o, popovídat si o, vykoupat se v, ztratit se 
v, ztrácet se v   

Reflexiva s instrumentálem 
a) bez prepozice: stát se, stávat se, zabývat se 
b) s prepozicí: oženit se, potkat se s, popovídat si s, povídat si s, poznat se s, rozejít se s, 

rozcházet se s, rozumět si s, rozvádět se s, rozvést se s, seznamovat se s, seznámit se s, 
setkávat se s, setkat se s, scházet se s, sejít se s, spokojovat se s, spokojit se s, rozejít se 
s, rozcházet se s, znát se s, ženit se s   

 

?    REFLEXIVNÍ FORMA SLOVESNÁ (REFLEXIVNÍ PASIVUM)   

Reflexivní pasivum tvoříme pomocí slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. + se. 
Např. Dům se opravuje. Domy se opravují. Kniha se čte. Knihy se čtou.  

Konstrukce s reflexivním pasivem obsahují vždy podmět, pokud ho neobsahují, 
nejedná se o reflexivní pasivum, ale reflexivní deagentiv (o tom více v jazykové příručce pro 
úroveň B2), srovnejme: Kniha se čte. (reflexivní forma slovesná) Čte se čím dál méně. 
(reflexivní deagentiv).  

Na rozdíl od ruštiny v češtině u reflexivního pasiva nelze vyjádřit logický subjekt 
v instrumentálu, logický subjekt v instrumentálu je možno vyjádřit pouze opisným pasivem 
(*Dům se staví zedníky. - Dům je stavěn dělníky.). V češtině se reflexivní pasivum tvoří 
jednak od sloves nedokonavého vidu, jednak od sloves dokonavého vidu, častěji však od 
nedokonavého vidu, protože zvratné pasivum, srovnáme-li ho s opisným pasivem, značí vyšší 
dynamičnost děje, což lépe odpovídá povaze nedokonavého slovesa. V ruštině se zvratné 
pasivum tvoří výhradně od sloves nedokonavých a opisné pasivum výhradně od sloves 
dokonavých. Reflexivní forma slovesná s dokonavým slovesem v češtině má odpovídající 
ekvivalent v ruštině s opisným pasivem. 

Reflexivní forma slovesná 
Imperfektum dům se staví /дом строится/ 

dům se stavěl /дом строился/ 
dům se bude stavět /дом будет строится/ 
dům by se stavěl /дом бы строился/ 

Perfektum --- 
dům se postavil /дом построили/ 
dům se postaví /дом построят/ 
dům by se postavil /дом бы построили/ 



ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV  

bát se, bavit (se), bavit se o, brát (si/se), být si jistý, cítit se, česat (se/si), číst (si), čistit (si), 
dát (si), dávat (si), dělat si legraci z, dívat se, dít se, domlouvat (se/si), domluvit (se/si), 
domnívat se, dostat (se), dostávat (se), e-mailovat (si), hádat se, hodit (se), holit (se/si), hrát 
(si), chovat se, jmenovat se, konat se, koupat (se), koupit (si), kupovat (si), líbit se, milovat 
(se), mít (se), myslet (si), mýt (se/si), najíst se, naobědvat se, napít se, narodit se, nasnídat se, 
naučit se, navečeřet se, objednávat (si), objednat (si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), 
odpočinout si, oholit (se/si), omluvit se, omlouvat se, osprchovat (se), oženit (se), pamatovat 
(si), podepsat (se), podepisovat (se), podívat se, pohádat se, pomáhat (si), pomyslet (si), 
poslechnout si, postarat se, postěžovat si, potkat (se), potkávat (se), popovídat (si), posadit 
(se), povídat si, probouzet (se), probudit (se), prohlédnout si, prohlížet si, pronajímat (si), 
pronajmout (si), přát si, přečíst (si), představit (se), představovat (se/si), přestěhovat (se/si), 
převlékat (se/si), psát (si), ptát se, půjčit (si), půjčovat (si), rozejít se s, rozcházet se, rozumět 
(si), rozzlobit (se), rozvádět (se), rozvést (se), sednout si, sehnat (si), sejít se, setkat se, 
setkávat se, seznamovat (se), seznámit (se), scházet se, smát se, spokojit se, spokojovat se, 
sprchovat (se), starat se, stát se, stávat se, stěhovat (se/si), stěžovat si, svlékat (se/si), 
svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, účastnit se, učesat (se/si), učit se, umýt (se/si), vážit 
si, vážit (se), vdát (se), vdávat (se), všímat si, všimnout si, věřit (si), vidět (se), volat (si), 
vracet (se), vrátit (se), vyčistit (si), vydělat (si), vydělávat (si), vykoupat (se), vyzkoušet (si), 
vzít (si/se), vzpomenout si, zahrát si, zabývat se, zahrát si, zachovat se, zalíbit se, zamilovat 
(se), zajímat se o, zapamatovat si, zatelefonovat (si), zavolat (si), zasmát se, zeptat se, zdát se, 
zkoušet (si), zkusit (si), zlobit (se), zlomit (si), znát (se), zranit (se), ztratit (se), zúčastnit se, 
zvykat si na, zvyknout si na, ženit (se) 
 

REFLEXIVA VLASTNÍ 

česat (se/si), čistit (si), holit (se/si), mýt (se/si), oblékat (se/si), obléknout (se/si), převlékat 
(se/si), sprchovat (se), svlékat (se/si), svléknout (se/si) 

REFLEXIVA TANTUM 

bát se, bavit se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat 
(se), líbit se, najíst se, narodit se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, naučit se, navečeřet se, 
odpočinout si, omluvit se, omlouvat se, pamatovat si, poslechnout si, postarat se, postěžovat 
si, prohlížet si, přát si, ptát se, rozejít se, rozcházet se, rozzlobit se, scházet se, sejít se, sednout 
si, setkávat se, setkat se, smát se, spokojovat se, spokojit se, starat se, stát se, stávat se, 
stěžovat si, těšit se, učit se, účastnit se, vážit si, všímat si, všimnout si, vzpomenout si, zabývat 
se, zahrát si, zamilovat se, zajímat se, zapamatovat si, zeptat se, zdát se, zlobit se, zúčastnit se, 
zvykat si, zvyknout si 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSPĚCHOVÁ REFLEXIVA 

číst (si), čistit (si), hrát (si), koupit (si), kupovat (si), myslet (si), objednávat (si), objednat (si), 
pamatovat (si), prohlížet (si), pronajmout (si), pronajímat (si), přestěhovat (si), půjčit (si), 
sehnat (si), vyčistit (si), vydělat (si), vydělávat (si), vyzkoušet (si), zkoušet (si), zkusit (si), 
zlomit (si) 

RECIPROKA 

bavit se, brát (se), domlouvat (se), domluvit (se), e-mailovat (si), hádat se, hrát (si), milovat 
(se), oženit (se), psát (si), pomáhat (si), potkat (se), potkávat (se), povídat (si), popovídat (si), 
rozumět (si), rozejít se, rozcházet se, rozvádět (se), rozvést (se), scházet se, sejít se, setkávat 
se, setkat se, seznámit (se), seznamovat (se), telefonovat (si), vdát (se), vdávat (se), věřit (si), 
vidět (se), volat (si), vzít (se), zatelefonovat (si), zavolat (si), znát (se), ženit (se) 

DEKAUZATIVA 

přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), probudit (se), 
stěhovat (se), vážit (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se), ztratit (se) 
 

ZAPAMATUJTE SI! 

dát si – dát, dávat – dávat si, dostat se – dostat, mít se – mít, hodit se – hodit 
cítit se, chovat se 
být si jistý, dělat si legraci 
brát si někoho, brát se, vzít si někoho, vzít se, vdát se, vdávat se (za někoho), oženit se, ženit 
se (s někým), vdávat někoho, ženit někoho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jazyková příručka pro úroveň B2 

Kategorii reflexivity představují v češtině zvratná slovesa, reflexivní formy slovesné 
(reflexivní pasivum) a neosobní věty (deagentní konstrukce).  

Reflexivní slovesa mohou v češtině stát se zvratným formantem se, si. Tento 
zvratný formant stojí vždy samostatně, je tedy, na rozdíl od ruštiny, oddělené od slovesa, 
srovnejte mýt se – мыться. Zvratné sloveso původu akuzativního stojí vždy s formantem se, 
např. myju se (myju koho co? Ak). Zvratná slovesa původu dativního obsahují vždy formant 
si, který je původu dativního, např. myju si ruce (myju komu čemu? ruce Dat). Existuje 
několik skupin zvratných sloves a pro správné užívání formantu si a se je vždy důležité 
uvědomit si, ke které skupině sloveso náleží.  

Reflexivní forma slovesná (zvratné pasivum) je tvořeno od sloves nereflexivních a 
tvoří se pomocí formantu se a slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. (Voda se vaří v hrnci.) 

Deagentní konstrukce reflexivní se od reflexivní formy slovesné odlišují tím, že 
v nich není obsažen podmět, srovnejte Voda se vaří v hrnci. (reflexivní forma slovesná); Vaří 
se tam dobře. (deagentní konstrukce reflexivní). 
 

!   ZAPAMATUJTE SI! ( Všimněte si následující frází, které je dobré si zapamatovat.) 
 
Dělám si legraci.  
Jsem si jistý, že...               fráze s dativním reflexivním formantem 
Myslím si, že...  
Dám si kávu. 
 
Domnívám se, že...  
Zdá se mi, že...  
Co se děje?                           
Co se stalo?  
Festival se koná od zítřka.        fráze s akuzativním reflexivním formantem 
Mám se dobře. 
Cítím se špatně. 
Bavím se dobře. 
Chová se divně. 
Hodí se ti to? 
Jmenuju se Petr. 
Jak se dostanu na Můstek? 
 

Vdávat (se), vdát (se), ženit (se), oženit (se), vzít (se/si), brát (se/si) 
Zítra se Jana vdává. – Zítra se Jana vdává za Martina. – Renata zítra vdává Janu. 
Zítra se Pavel žení. – Zítra se Pavel žení s Luckou. – Robert zítra žení Petra. 
Jana a Petr se zítra berou. – Jana si zítra bere Petra. – Petr si zítra bere Janu.  
Jana a Petr se zítra vezmou. – Jana si zítra vezme Petra. – Petr si zítra vezme Janu. 
 

?    POZICE SE/SI VE VĚTĚ  

Pokud je věta v přítomném čase a budoucím čase oznamovacího způsobu, stojí se, si 
vždy na 2. logické pozici. Stejně tak ve větě s modálním slovesem (muset, chtít, moci, smět, 
mít) nebo slovesem pohybu (jít, jet), po spojkách a, ale, avšak je se, si na 2. logické pozici. 
Pokud je věta v minulém čase nebo podmiňovacím způsobu, se, si se vždy posouvá na 
3.pozici. Pokud věta obsahuje spojku nebo, ani, proto, protože, že a ostatní podřadící spojky,  



stojí se, si hned za spojkou. Obsahuje-li věta několik zvratných sloves, výše uvedená pravidla 
platí pro první reflexivum ve větě, další reflexivum je v infinitivu a reflexivní formant stojí 
zpravidla přímo za slovesem, např. Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. 

� Druhá a třetí logická pozice: 
 
                1.                2.         

2.pozice Zajímám se o kulturu.   
                                      1.             2.         3.  

3.pozice Zajímala jsem se o literaturu.  
              1.         2.         3.       

Chtěl bych se na něco zeptat.  
 

� Spojky a konstrukce RÁD + reflexivum 

                                     1.            2.                                            1.            2.         

A, ALE, AVŠAK  Dívám se na televizi a učím se novou gramatiku.  
NEBO, ANI, ŽE aj.    Dívám se na televizi, nebo se učím novou gramatiku.  
Rád dělám...    Rád se dívám na televizi. 
 

ČAS + ZPŮSOB PŘÍKLAD  POZICE 

Minulý čas  Dříve jsem se zajímala o literaturu.  3. 

Přítomný čas  Teď se zajímám o kulturu.  2. 

Budoucí čas  Budeme se zajímat o českou literaturu.  2. 

Oznamovací způsob  Zajímám se o sport.  2. 

Podmiňovací způsob  Chtěl bych se zajímat o sport.  3. 

Modální sloveso (přít. č.) 

Modální sloveso (min.č.) 

Chci se zajímat o sport.  

Chtěl jsem se dívat na televizi. 

2. 

3. 

Sloveso pohybu (přít. č.) 

Sloveso pohybu (min. č.) 

Půjdu si prohlédnout náměstí. 

Šel jsem si prohlédnout náměstí. 

2. 

3. 

Více reflexiv ve větě Chtěl jsem se dívat na televizi a hrát si se psem. -- 

 

� Skloňování SE a SI 
Po předložce stojí vždy složený tvar zvratného zájmena, např. Knihy leží na sobě. Chci to 
pro sebe. Složený tvar se používá také na začátku věty (pro zdůraznění informace), 
např.  Sobě nic nekoupím.  

 1. N 2. G 3.  D 4.  A 5.  V 6.  L 7. I 
krátké formy  

--- 
 

sebe 
si se  

--- 
 

sobě 
 

sebou formy po prepozici sobě sebe 
 



?    SKUPINY REFLEXIVNÍCH SLOVES   

1. Reflexiva vlastní  

Tato slovesa mohou stát se zvratným se i si, ale také nebo mohou být nezvratná, 
přičemž jejich věcný význam se nemění. V případě použití zvratného se hovoříme o shodě 
ve vztahu subjekt a objekt, např. myju se, v případě užití zvratného si jde o změnu významu a 
zvratnost se týká jen části subjektu (myju si ruce, češu si vlasy). V případě, že je sloveso 
nezvratné, dochází k přechodu činnosti na objekt v akuzativu bez předložky (myju dítě). 
Největší část této skupiny tvoří slovesa orientovaná na vzhled a úpravu povrchu těla jako 
např. mýt se – mýt si – mýt, do této skupiny mohou náležet dokonavá i nedokonavá slovesa. 

Označují záměrnou, vědomou činnost, při níž podmět vyjadřuje subjekt i objekt 
činnosti, nejčastěji je subjekt personifikovaný, lidská bytost, zvíře. Akuzativní reflexiva jsou 
vždy nepřechodná (intranzitivní), pozice akuzativního objektu je blokována reflexivním 
formantem se, historicky zvratným akuzativním zájmenem. Dativní reflexiva vlastní jsou 
přechodná (tranzitivní), syntaktická pozice objektu v akuzativu nejen že není blokována, 
dokonce je obligatorní, např. Myju si celé tělo.(obligatorní akuzativ) - Myju se celý.(vždy bez 
objektu). 

2. Reflexiva tantum 
 

Reflexiva tantum je skupina sloves, která jsou stále zvratná, tedy nevyskytují se bez 
zvratného formantu. V následujícím přehledu uvádíme reflexiva tantum v češtině a rozdíly 
v reflexivitě u reflexiv tantum v češtině a v ruštině.  

Reflexiva tantum zvratná v češtině i v ruštině: bát se, bavit se, dít se, hádat aj. 
Reflexiva tantum zvratná v češtině, ale nezvratná v ruštině: dívat se, domnívat se, 

jmenovat se, koukat (se), myslet si, najíst se, naobědvat se, napít se, nasnídat se, aj.  
Reflexiva tantum nezvratná v češtině, ale zvratná v ruštině: doufat, zaplatit, zůstat  

Reflexiva tantum s formantem SE: bát se, bavit se, dít se, dívat se, domnívat se, hádat 
se, chovat se, jmenovat se, konat se, koukat (se), líbit se, najíst se, narodit se aj. 

Reflexiva tantum s formantem SI: odpočinout si, pamatovat si, poslechnout si, 
postěžovat si, prohlížet si, přát si, sednout si, stěžovat si, vážit si, všímat si aj. 

 

3. Reciproční reflexiva 
 

Reciproční reflexiva s formantem SE: hádat se, milovat se, potkat se, setkat se, aj. 
Reflexivní formant se stojí vždy u reciprok, která mají původně akuzativní valenci, např. 
potkat muže.  

Reciproční reflexiva s formantem SI: e-mailovat si, hrát si, psát si, pomáhat si, 
rozumět si, telefonovat si aj. Reflexivní formant si se používá u sloves, která mají 
původně dativní valenci, např. mailovat kolegovi. Všimněte si, v ruštině užívá lexikální 
spojení друг друга. 

 
 

4. Prospěchová reflexiva 
 

Prospěchová reflexiva vyjadřují, že konatel je nositelem prospěchu, tedy že dělá něco 
pro sebe, pro svůj užitek, pro svoji potřebu, tato slovesa stojí vždy s reflexivním 
formantem si. Do této skupiny řadíme slovesa: číst (si), hrát (si), koupit (si), myslet (si), 
objednávat (si), objednat (si), pamatovat (si), prohlížet (si), pronajmout (si) aj.  



Pokud odstraníme reflexivní formant, význam se mění, např. Teď čtu studijní materiály 
a večer si budu číst. (Teď musím splnit povinnost a přečíst studijní materiály a večer si budu 
číst něco, co mě baví, co se mi líbí, pro sebe.) 

Slovesa hrát si a číst si můžeme užít bez objektu, např. Teď si hraju, a pak si budu číst. 
Po slovesech myslet si a pamatovat si často následuje vedlejší věta nebo objekt, 

např. Myslím si, že je to pravda. Pamatuji si, že to bylo jinak. 
Po ostatních slovesech z této skupiny vždy stojí obligatorní objekt, např. Můžu si to 

vyzkoušet? Koupím si knihu. Objednám si zboží. Přestěhujeme si věci do jiné kanceláře. 
Do této skupiny patří i slovesa zlomit si a ušpinit si, která mají význam úplně opačný, 

tedy udělat něco nezáměrně ve svůj neprospěch, např. Zlomil jsem si nohu. Ušpinil si kabát. 
 
 

5. Dekauzativní reflexiva 
 
Dekauzativní reflexiva jsou vytvořena od kauzativních sloves, která nejsou zvratná a 

vyjadřují určitou změnu vlastnosti určitého předmětu. Reflexiva, utvořená od kauzativ, 
vyjadřují děj, který vede k vnější nebo vnitřní změně subjektu (změna polohy, změna kvantity 
či kvality subjektu aj.), např. hýbat něčím – hýbat se (sám sebou). Do této skupiny patří 
slovesa: přestěhovat (se), podepsat (se), podepisovat (se), posadit (se), probouzet (se), 
probudit (se), stěhovat (se), vrátit (se), vracet (se), zranit (se). V případě, že takové sloveso 
stojí bez reflexivního formantu, znamená to, že činnost se týká objektu, který není totožný se 
subjektem, např. Vzbudila jsem dceru. Vzbudila jsem se. 

Do této skupiny patří mnoho sloves, která se vztahují k přírodním jevům, např. Počasí 
se zlepšuje. (Tento typ je velice blízký reflexivní formě slovesné.) Mluvčí v těchto konstrukcí 
klade důraz především na děj, není důležité, kdo děj způsobil (rozbít – rozbít se).  Někdy tyto 
konstrukce popisují v ruštině i v češtině děj, který působí negativně, což vede k určité 
vlastnosti předmětu, např. Talíř se rozbil. Тарелка разбилась.  

Někdy můžeme vytvořit od kauzativních sloves dokonce i reflexiva s formantem si, ale 
ta už patří do skupiny dativních reflexiv prospěchových, např. zastavit auto – zastavit se – 
zastavit si taxík, přemístit křeslo – přemístit se – přemístit si křeslo, přestěhovat věci – 
přestěhovat se – přestěhovat si věci. 

 
 6. Dativní reflexiva expresivní 

 
Dativní reflexiva expresivní vyjadřují vždy určitou míru exprese obsaženou v dativním 

formantu si, např. Vykračuje si to pěkně po cestě. Taková slovesa pohybu označují děj, který 
určitá osoba vykonává s chutí, se zájmem, s radostí. Formant si můžeme připojit k dalším 
slovesům a docílit tak různých vedlejších významů, např. Ty si tu klidně ležíš a nic neděláš. 
V ruštině je možno vyjádřit podobný význam pomocí zvratného себе, např. Лежит он себе 
и ничего не делает. 

 

!   ZAPAMATUJTE SI!  
chovat se – вести себя 

cítit se – чувствовать себя 
 
 
 



Slovesa zvratná v dokonavém vidě a nezvratná v nedokonavém vidě 
zamilovat se – milovat 

nasnídat se – snídat 
naobědvat se – obědvat 
navečeřet se – večeřet 

sedět – sednout si 
 

?    REFLEXIVNÍ FORMA SLOVESNÁ (REFLEXIVNÍ PASIVUM)   

Reflexivní pasivum tvoříme pomocí slovesa ve 3. osobě sg. nebo pl. + se. 
Např. Dům se opravuje. Domy se opravují. Kniha se čte. Knihy se čtou.  

Konstrukce s reflexivním pasivem obsahují vždy podmět, pokud ho neobsahují, 
nejedná se o reflexivní pasivum, ale reflexivní deagentiv (o tom více v jazykové příručce pro 
úroveň B2), srovnejme: Kniha se čte. (reflexivní forma slovesná) Čte se čím dál méně. 
(reflexivní deagentiv).  

Na rozdíl od ruštiny v češtině u reflexivního pasiva nelze vyjádřit logický subjekt 
v instrumentálu, logický subjekt v instrumentálu je možno vyjádřit pouze opisným pasivem 
(*Dům se staví zedníky. - Dům je stavěn dělníky.). V češtině se reflexivní pasivum tvoří 
jednak od sloves nedokonavého vidu, jednak od sloves dokonavého vidu, častěji však od 
nedokonavého vidu, protože zvratné pasivum, srovnáme-li ho s opisným pasivem, značí vyšší 
dynamičnost děje, což lépe odpovídá povaze nedokonavého slovesa. V ruštině se zvratné 
pasivum tvoří výhradně od sloves nedokonavých a opisné pasivum výhradně od sloves 
dokonavých. Reflexivní forma slovesná s dokonavým slovesem v češtině má odpovídající 
ekvivalent v ruštině s opisným pasivem. 

Reflexivní forma slovesná 
Imperfektum dům se staví /дом строится/ 

dům se stavěl /дом строился/ 
dům se bude stavět /дом будет строится/ 
dům by se stavěl /дом бы строился/ 

Perfektum --- 
dům se postavil /дом построили/ 
dům se postaví /дом построят/ 
dům by se postavil /дом бы построили/ 

 
 
?    REFLEXIVNÍ DEAGENTIV  

Deagentní konstrukce se od reflexivní formy slovesné odlišují tím, že v nich není 
obsažen podmět, srov. Voda se vaří v hrnci. Vaří se tam dobře. Čeština užívá deagentních 
konstrukcí mnohem více, než ruština a vyjadřuje jimi různé významy. Rozlišujeme několik 
typů takových konstrukcí: 

Prvním typem jsou deagentní konstrukce, které budeme nazývat impersonické 
deagentní kostrukce procesové. Takové věty označují proces, který koná blíže neurčená 
skupina, např. Pilo se tam až do rána. Velice často se deagentní konstrukce užívají se slovesy 
mluvení, např. Hovořilo se o tom na poradě. V ruštině jsou tyto významy často vyjádřeny 
pomocí konstrukcí se substantivními vazbami, např. У них хороший стол. U nich se dobře 
vaří. Také se užívá aktivní konstrukce, např. Пьют там. Pije se tam. Открыто говорили об 
этой проблеме. Otevřeně se mluvilo o tomto problému.  



Druhým typem jsou konstrukce personické deagentní konstrukce relační. Tyto 
konstrukce se od těch předešlých odlišují tím, že logický subjekt je přítomen v konstrukci 
v objektu v dativu, např. Sedělo se mi tam dobře. Petrovi se rozlilo mléko. Mluvčí takovou 
konstrukcí vyjadřuje proces, který se vztahuje vždy k určitému personickému subjektu, proto 
se nazývají relační, je tady důležitý vztah logického subjektu k celému procesu. Existují však 
i personické deagentní konstrukce relační, v nichž subjekt není v roli proživatele, např. 
Petrovi se rozlilo mléko. Petrovi se roztrhl kabát. V ruštině se upřednostňuje aktivní 
konstrukce, např. Петр порвал пальто.Tento proces vyjadřuje děj, který logický subjekt 
způsobil nezáměrně, nechtěně, často jde o děj, který je negativní, nežádoucí. 

Třetím typem jsou personické a impersonické deagentní konstrukce modální, které 
na rozdíl od předchozí skupiny obsahují navíc modální význam, např. Chce se mi spát. To se 
nedá zvládnout. Logický subjekt může být formálně vyjádřen dativem, pak je užito modálního 
slovesa chtít, např. Nechce se mi spát. V rámci této skupiny existují ještě impersonické 
modální konstrukce, v nichž modální význam je vyjádřen modálním slovesem moci, mít, smět 
(To se nesmí.) nebo slovesem dát v modálním významu, např. To se nedá zvládnout. Musí se 
to udělat.  

 
Reflexivní konstrukce deagentní 

Impersonické deagentní 
konstrukce procesové 

U nich se dobře vaří. /У них хороший стол./ 
Pije se tam. /Пьют там./  

Personické deagentní konstrukce 
relační 

Sedělo se mi tam dobře. /Tам хорошо было сидеть./ 
Petrovi se roztrhl kabát. /Петр порвал пальто./ 

Pesonické a impersonické 
deagentní konstrukce modální 

Nechce se mi spát. /Мне не спится./ 
Musí se to udělat.  /Необходимо это сделать./ 

 

Problematické momenty české reflexivity 

Při objednání a vykonání nějaké služby na personickém objektu jiným konatelem se 
v češtině používá sloveso dát nebo nechat s reflexivním formantem se, si a infinitivem 
plnovýznamového slovesa. Akuzativního formantu čeština užívá v případě, kdy se jedná o 
činnost, která zasahuje celý subjekt nebo je tato služba vykonána na subjektu celistvě (nechat 
se ostříhat), naproti tomu dativní formant se užívá v případě, týká-li se služba pouze 
jednotlivé části subjektu a v tom případě je nutno vždy doplnit vhodný objekt (nechat si 
ostříhat ofinu). Tato reflexiva fungují stejně jako reflexiva vlastní dativního a akuzativního 
typu. V ruštině žádná podobná konstrukce neexistuje, a proto můžeme  tento 
význam  pouze  složitě opsat. Všimněte si: Dal jsem si ušít oblek. Я сшил себе костюм. 
Nechal jsem se ostříhat. Я подстригся. Nechal jsem si ostříhat ofinu. Я подстриг чолку. 

  
Další problematickou konstrukcí je hovorová konstrukce s modálním významem 

obsahující reflexiva dá se, nedá se (je možno, není možno/může se, nemůže se), např. Dá se 
tady sedět? Může se tady sedět? V ruštině existují komunikační ekvivalenty s modálními 
predikativy (возможно, можно), nebo osobní aktivní konstrukce např. Могу я здесь 
сидеть? 
 

 

 
 



ABECEDNÍ SEZNAM REFLEXIV  

bát se, bavit (se), bavit se o, brát (si/se), cítit se, courat se (loudat se), flákat se (vyhýbat se 
práci), česat (se/si), číst (si), čistit (si), dát (si), dělat si  legraci z,  dívat se,  dobít 
(si),  domlouvat (se), domluvit  (se), dostat (se),  dostávat se, e-mailovat (si), faxovat si, hádat 
se, hodit (se), holit (se/si), chovat se, jmenovat se, koupat (se), koukat se, koupit (si), kupovat 
(si), líbit se, milovat (se), mít (se), myslet (si), mýt (se/si), narodit se, nasvačit se, naobědvat 
se, nasnídat se, naučit se,  navečeřet se, oblékat (se/si), obléknout (se/si), oholit (se), omluvit 
se, omlouvat se, osprchovat (se), osvojit (si), otevírat (si), otevřít (si), oženit se, pamatovat si, 
podepsat (se), podívat se, pohádat se kvůli, pojistit (se/si), pomáhat (si), pomyslet (si), 
postěžovat si, poslechnout si, postarat se o, postavit (si), potkat (se), popovídat (si), posílat 
(si), povídat si, probudit se, probouzet se, prohlédnout si, prohlížet si, pronajímat si, 
pronajmout si, přát si, přečíst (si), představit (se), představovat (se/si), přestěhovat (se/si), 
připravit se, připravit si, psát (si), ptát se, převést (si), půjčit (si), půjčovat (si), pustit si, 
pouštět si, předplatit si, rekvalifikovat se, rezervovat si, rozejít se s, rozcházet se s  rozumět 
(si), rozzlobit (se), rozvádět (se), rozvést (se), sednout si, sehnat (si), sejít se, setkat se, 
setkávat se, seznamovat (se), seznámit (se), scházet se, sjednat (si), smát se, spokojit se s, 
spokojovat se, sprchovat (se), starat se o, stát se, stávat se, stěhovat (se/si), stěžovat si, svlékat 
(se/si), svléknout (se/si), telefonovat (si), těšit se, ubytovat se, účastnit se, učesat (se/si), učit 
se, ucházet se, uložit (si), umýt (se/si), utřít (se/si), utírat (se/si), uzavřít (si), vážit si, vést si, 
vdávat (se), vdát (se), volat (si), všímat si, všimnout si, věřit (si), vidět (se), vracet (se), vrátit 
(se), vybrat (si), vyčistit (si), vykoupat (se), vyměnit (si), vypínat si, vypnout si, vyspat se, 
vyzvedávat (si), vyzvednout si, vzít (si/se), zaběhat si, zablokovat (si), zabruslit si, zahrát si, 
zabývat se, zachovat se, zajezdit si, zakládat (si), zalíbit se, založit (si), zalyžovat si, zamilovat 
(se), zajímat se o, zapínat si, zaplavat si, zapnout si, zarezervovat si, zasmát se, zasnoubit se, 
zatančit si, zatelefonovat (si), zavolat (si), zazpívat si, zeptat se, zdát se, zlobit (se), zlomit 
(si), znát (se), ztratit (se), zrušit (si), zúčastnit se, zvykat si na, zvyknout si na, ženit se  
 

 


