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Passive 

• Při tvorbě trpného rodu v angličtině používáme pomocné 

sloveso „být“ – v příslušném tvaru a čase + příčestí minulé ( = 

3. tvar slovesa) 

 

• Přítomný trpný tvar tvoříme s pomocným slovesem „být“ v 

přítomném čase, minulý trpný s minulým :  

 

• It was written by Shakespeare.  

 

• My office is cleaned every evening.  

 



Passive vs. Active 

trpný vs. činný 

• This poem was written by Mácha. : P 

• Mácha wrote this poem. : A 

 

P – větší důraz je na „this poem“ 

A – větší důraz je na „Mácha“.  

 

„Passive“ se tedy hojně používá v případech, kdy je původce 

 děje  neznámý :    „My car was stolen.“  

 

nebo kdy není středem pozornosti : This book was written in 

the 13th century by a monk.  



Passive vs. Active 

trpný vs. činný 

• Pomocí trpného rodu tedy můžeme vyjádřit, co je pro nás v 
tomto okamžiku důležitější = zda je to původce děje (např. 
autor obrazu), nebo výsledek činnosti ( obraz)  

 

• Trpným rodem tedy často dáváme najevo, že je pro nás 
důležitější co se stalo s něčím nebo co se stalo někomu, než 
kdo nebo co to způsobil.  

 

• My car was stolen.   

• This picture is exhibited in T.P. gallery.  

 

• Pro vyjádření původce děje se v trpných větách používá 
„by“ – It was written by  Lada.  



Passive  

The room is cleaned 

on Monday.      

The room isn‘t 

cleaned on Monday. 

Is the room cleaned 

on Monday? 

Pancakes are made 

with flour. 

Pancakes aren‘t 

made with flour. 

Are pancakes made 

with flour? 

PAST 

Mona Lisa was 

painted by 

Leonardo. 

Mona Lisa wasn‘t 

painted by Dali. 

Was Mona Lisa 

painted in the 16th 

century? 

These statues were 

made in 2nd 

century.  

They weren‘t made 

by Leonardo. 

Were they made by 

Michelangelo?  

PRESENT 

 



Questions 

Is the room cleaned on Monday? 

Are pancakes made with flour? 

 

Was Mona Lisa painted in the 16th century? 

Were these statues made by Michelangelo?  

 



tázací 

zájmeno, 

fráze 

pomoc

né 

„be“ 

podmět příčestí 

(3.tvar 

slovesa) 

zbytek 

PRESENT When 

Where 

is 

are 

my office 

bananas 

cleaned? 

grown? 

PAST How much 

Who 

was 

were 

the car 

these 

books 

sold 

written 

for? 

by? 

Questions - passive 
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