
ADVERBS 
(příslovce) 

 

- příslovce popisují, jak probíhá děj vyjádřený slovesem (říkají jak, kde, kdy, jak často 

někdo něco dělá) 

   

I left the room quickly.  Opustil jsem ten pokoj rychle. (Jak?) 

 

- příslovce se nejčastěji tvoří odvozením od přídavných jmen příponou -ly 

 

slow - slowly    pomalý - pomalu 

quiet - quietly    tichý - tiše   

beautiful - beautifully   krásný - krásně   

careful - carefully   pečlivý - pečlivě 

 

 

Pravopisné změny: 

 

- končí-li přídavné jméno na -y, potom => -y se změní na -i a přidáme -ly 

 

easy - easily    snadný - snadno     

happy - happily   šťastný - šťastně 

 

- končí-li přídavné jméno na -le, toto -le se vypouští 

 

simple - simply   jednoduchý - jednoduše    

gentle - gently    jemný - jemně 

 

- končí-li přídavné jméno na -ble, má příslovce zakončení -bly 

 

comfortable - comfortably  pohodlný - pohodlně 

 

- některá příslovce mají stejný tvar jako přídavná jména 

-  tato příslovce se stupňují stejně jako přídavná jména 

 

hard - tvrdý, tvrdě, pilně   near - blízký, blízko 

fast - rychlý, rychle    high - vysoký, vysoko 

long - dlouhý, dlouho    low - nízký, nízko 

far - daleký, daleko    early - raný, časný, brzo 

late - pozdní, pozdě    daily - denní, denně 

little - malý, málo 

 

 

 

IRREGULAR ADVERBS 
(nepravidelná příslovce) 

 

   good - well    dobrý - dobře 

       



COMPARISON 
(stupňování) 

Příslovce mají dva tvary: 

 

2. stupeň – COMPARATIVE 

3. stupeň – SUPERLATIVE 

 

COMPERATIVE 
(2. stupeň) 

 

- druhý stupeň pravidelně tvořených příslovcí se tvoří pomocí more nebo less 

 

easily - more easily   snadno - snadněji   

carefully - less carefully  opatrně - opatrněji 

 

 

SUPERLATIVE 
(3. stupeň) 

 

- třetí stupeň pravidelně tvořených příslovcí se tvoří pomocí the most nebo the least 

 

  easily - the most easily   snadno - nejsnadněji 

  carefully - the least carefully  opatrně - nejméně opatrně 

 

 

POZOR! 

 

well - better - the best   dobře - lépe - nejlépe 

badly - worse - the worst  špatně - hůře - nejhůře 

little - less - the least   málo - méně - nejméně 

 

 

 

 ORDER of ADVERBS 

(pořadí příslovcí ve větě) 

 

- jsou-li ve větě více než dvě příslovce, potom následují v tomto pořadí: 

manner (způsob) - place (místo) - time (čas) 

 

She sat lazily by the pool all day.  Seděla líně u bazénu po celý den. 

 

 

- jedná-li se o větu, ve které je pohybové sloveso, potom následují příslovce v tomto pořadí:   

place (místo) - manner (způsob) - time (čas) 

 

He walks home quickly every afternoon.   Chodí každé odpoledne rychle domů.  


