
Vstupní úkol k interpunkci (VUKI) – disciplína 66KLA (ZS 2020/2021)  

Po úvodním bloku výuky je třeba seznámit se s českými interpunkčními pravidly. Základní poučení 
shromažďují Pravidla českého pravopisu (PČP) v kapitole Členicí znaménka. Podstatná je její část Čárka 
(má 7 stran).  
Podle této části student sepíše vlastní (nápadité, ale přitom přesně odpovídající zadání a interpunkčně 

bezvadné) příklady do formuláře níže (zkopírujte si). Vyplněný list odešlete jako přílohu e-mailu (viz 

pokyny v rámečku): 

Každý student pošle vyučující samostatně vypracovaný úkol (VUKI) ve formě přílohy ve wordu na 
adresu jana.svobodova@osu.cz s označením e-mailové zprávy jako 66KLA-Příjmení-VUKI nejpozději do 
26. 10. 2020 do 20 hodin.  

Zpracovala 

Jana Svobodová         18. 9. 2020 

 

Jméno a příjmení studenta:      Studijní číslo: 

Uveďte po jednom vlastním jednoduchém a přesném příkladu na jevy popsané v uvedené části 

Pravidel českého pravopisu (PČP). Řešení (příklady) doplňte hned za dvojtečku u každého z 12 zadání.  

1) Dvě souřadně spojené hlavní věty s některou ze spojek slučovacích, které nevyžadují kladení čárky:  

2) Dvě souřadně spojené vedlejší věty s některou ze spojek slučovacích, které nevyžadují kladení čárky 

(v souvětí o 3 větách celkem):   

3) Dvě souřadně spojené hlavní věty bez použití spojky (tj. bez použitého spojovacího výrazu):  

4) Dvě souřadně spojené vedlejší věty bez použité spojky (tj. bez použitého spojovacího výrazu mezi 

nimi), a to v souvětí o 3 větách:   

5) Souvětí o 2 větách, z nichž jedna je podřazená (vedlejší):   

6) Souvětí o 3 větách, z nichž druhá je závislá na první a třetí je závislá na druhé:  

7) Složitější souvětí o 3 větách, v němž se vyskytnou vedle sebe 2 spojovací výrazy, z nichž každý patří 

k jiné (vedlejší) větě:  

8) Souvětí o 2 větách, z nichž jedna je vložená:  

9) Souvětí, v němž je mezi větami souřadně spojenými slučovací spojkou „a“ umístěna věta podřazená 

(vedlejší):  

10) Souvětí o 2 větách, v němž se vyskytla infinitivní konstrukce (infinitivní fráze) s významem 

podmínkovým nebo možnostním:   

11) Jednoduchou větu, která obsahuje výčet toho, co bylo v předcházejícím členu (složce) označeno 

souhrnně: 

12) Jednoduchou větu, která obsahuje shrnutí toho, co bylo v předcházejícím členu (složce) vypočteno: 

Poznámka: Pamatujte, že věta se v češtině vyznačuje přítomností určitého slovesného tvaru (VF), 
tedy i věta v souvětí. 
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