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Pomocná slova v češtině 
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Všechna slova z české slovní zásoby můžeme rozdělit dle několika hledisek, nicméně 

pro lingvistické účely je příznačné a podstatné třídění sémantické, tedy rozdělení slovní zásoby 

na slova plnovýznamová a pomocná. Plnovýznamová (autosémantická) slova mají samostatný 

lexikální obsah, například: větev, počítal, veselý, nezajímavý atd. Ve větě Josef navštívil Olgu 

všechna slova mají jistý lexikální význam, mohou tedy být nahrazena jinými slovy, jsou úplně 

srozumitelná, například: Linda navštívila strýce Františka. K plnovýznamovým slovům patří 

substantiva, adjektiva, slovesa, adverbia a v určitém pojetí také číslovky. 

 

Pomocná slovesa (verba auxiliaria, synsémantická) nemají plný význam, tj. mají jen 

gramatický význam anebo vyjadřují gramatické vztahy mezi větami, a pojí se s 

plnovýznamovými slovy. Například ve větě Petr měl peníze, pomocné slovo je měl, jelikož 

samo o sobě nemá věcný význam – měl co? Dělení na plnovýznamová a pomocná slova však 

není tak jednoznačné. 

 

Z hlediska slovních druhů, k pomocným slovům se řadí spojky, předložky, z části 

číslovky a částice; ty přispívají k významu jen ve spojení se slovem plnovýznamovým, 

například: řekl, že odejde; před domem; vzal si deset korun atd. Pomocná slova v těchto 

případech jsou že, před a deset; řekl, že co udělá?, před čím? a vzal si deset čeho? 

 

Pomocná slovesa třídíme také na (1) vlastní slova býti, míti a jejich tvary, například: 

navrhl jsem, navrhl bych, je navržen, Sněžka je vysoká, mám doma uvařeno atd. V těchto 

případech pomocná slovesa jsou: jsem, bych, je a mám. 

 

(2) Některá pomocná slovesa se dají zařadit ke kategorii způsobových (modálních) 

pomocných sloves, jelikož způsobují možnost, nutnost a jiné stavy. K příkladům patří: chceme 

novou učitelku, má povinnost přijít, musel se omluvit, nesmí se kouřit a chci žít. Pomocná 

slovesa v těchto příkladech jsou chceme, má, musel, nesmí se a chci. 

 

(3) Fázová pomocná slovesa naznačují určité fáze nějaké aktivity, například: přestal se 

přejídat, začal číst román atd. Pomocná slovesa tady jsou přestal a začal, a znamenají konec a 

začátek nějaké činnosti. 
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Slova  autosémantická  se  nazývají  též  pojmová  slova,  a  pomocným  slovům  se  v 

některých pramenech říká auxiliární. 


