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-
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Passive Voice - Trpný rod
• Podmět není konatelem děje
• Používáme, pokud konatel děje není známý nebo 

důležitý
• V angličtině se trpný rod používá častěji než

v češtině, a to hlavně v případě, kdy bychom 
v češtině použili všeobecný podmět (někdo, oni…)

Compare these examples:
Somebody built this house in 1920.   (činný rod)
This house was built in 1920.              (trpný rod)



Trpný rod - tvorba

• V trpném rodě používáme příslušný tvar slovesa BE
a významového slovesa v minulém příčestí

• Minulé příčestí slovesa - pravidelné - konc. ED 
- nepravidelné - 3. tvar

Look at the example again:

This house was built in 1920.



Trpný rod - tvorba
Present simple

Somebody cleans the room every day.    
The room is cleaned every day.

Past simple
Somebody cleaned the room yesterday.  

The room was cleaned yesterday.

Present continuous
Somebody is cleaning the room now.        

The room is being cleaned now

Past continuous
Somebody was cleaning the room.            

The room was being cleaned. 



Trpný rod - tvorba
Present perfect

Somebody has cleaned the room.             
The room has been cleaned.

Future – will
Somebody will clean the room.                   

The room will be cleaned.

Future – going to
Somebody is going to clean the room.        

The room is going to be cleaned.

Modal verbs
Somebody can clean the room.                   

The room can be cleaned.



Trpný rod - cvičení

Přepište tyto věty z činného rodu do rodu trpného:

The postman delivers letters every morning.
They grow rice in China.
Something destroyed the ship. 
They found two books on the desk.
They will open the new theatre in March.
They will make four thousand motorbikes next year.
They have produced millions of computers since 1990.
They have sold the house.



Trpný rod - cvičení
Řešení:

Letters are delivered every morning.
Rice is grown in China.
The ship was destroyed.
Two books were found on the desk.
The new theatre will be opened in March.
Four thousand motorbikes will be made next year.
Millions of computers have been produced since 1990.
The house has been sold.



Trpný rod - otázky a záporné věty
Otázku tvoříme podobně jako v činném rodě:
Is the room cleaned every day?
Was the room cleaned yesterday?
Has the room been cleaned?
Will the room be cleaned? 
Can the room be cleaned?

Záporné věty tvoříme přidáním záporky „not“:
The room isn`t cleaned every day.
The room wasn`t cleaned yesterday.
The room hasn`t been cleaned.
The room won`t be cleaned.
The room can`t be cleaned.



Trpný rod - cvičení

Vytvořte otázku z těchto vět:
Rice is grown in China.
The ship was destroyed.
The new theatre will be opened in March. When…?
Millions of computers have been produced since 1990. 

Vytvořte záporné věty:
Letters are delivered every morning.
Two books were found on the desk.
Four thousand motorbikes will be made next year.
The house has been sold.



Trpný rod - cvičení
Řešení

Otázky
Is rice grown in China?
Was the ship destroyed?
When will the new theatre be opened?
Have millions of computers been produced since 1990?
Záporné věty
Letters aren`t delivered every morning.
Two books weren`t found on the desk.
Four thousand motorbikes won`t be made next year.
The house hasn`t been sold.



Trpný rod - BY a WITH
• Pokud chceme upozornit na činitele děje, použijeme 

předložku BY

America was discovered by Columbus.
This house was built by my grandfather.

• Pokud chceme upozornit na nástroj, použijeme 
předložku WITH

The window was broken with a stone.
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• Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA 
(www.creativecommons.cz).
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