
QUESTION TAGS 
(tázací dovětky) 

 

 

Tázací dovětky jsou krátké otázky připojené na konec oznamovací věty. Za větou se píše otazník. 

Má-li dovětek na konci skutečnou funkci otázky, má stoupavou intonaci. 

Jestliže však nemá funkci skutečné otázky, ale právě jen dovětku, má klesavou intonaci 

a slouží jen jako konverzační obrat. Účelem dovětku není zjistit nějakou informaci. Použijeme ho, 

chceme-li se ubezpečit, že něco je skutečně pravda nebo žádáme-li souhlas. 

 

Po kladné větě používáme tázací dovětek se slovosledem v záporu.  

Po záporné větě naopak následuje tázací dovětek se slovosledem v kladné větě. 

 

 

Pravidla tvoření tázacích dovětků: 

 

1. Je-li v hlavní větě pomocné sloveso nebo sloveso to be, použijeme stejné sloveso  

    i v tázacím dovětku 

 

I am tall, aren´t I?          Jsem vysoký, že? 

You are allergic to cats, aren´t you?        Jsi alergický na kočky, že? 

He isn´t very clever, is he?        On není příliš chytrý, že? 

Peter hasn´t got a new car, has he?       Petr nemá nové auto, že? 

You can´t swim, can you?         Neumíte plavat, že? 

She was there, wasn´t she?        Byla tam, že? 

They won´t listen, will they?        Nebudou poslouchat, že? 

 

2. Pokud hlavní věta nemá pomocné sloveso, použijeme v tázacím dovětku do/does nebo did 

 

She lives near the bank, doesn´t she?        Bydlí nedaleko banky, že? 

He used to eat a lot of sweets, didn´t he?       Měl ve zvyku jíst mnoho sladkostí, že? 

Your parents work at the hospital, don´t they?       Vaši rodiče pracují v nemocnici, že? 

 

3. Ve větách rozkazovacích se řídíme těmito pravidly 

 

Please help me, will you / can you / could you?      Prosím pomozte mi, ano? 

Don´t take all the money, will you?        Neber si všechny peníze, ano? 

Let´s make a snowman, shall we?        Udělejme si sněhuláka, ano? 

Let him come with us, will you / won´t you?       Nechte ho jít s name, ano? 

 

4. Vazba There is / There are 

 

There is no one here, is there?          Nikdo zde není, že? 

There are a few oranges, aren´t there?        Je tam několik pomerančů, že? 


