RELATIVE CLAUSES
(vztažné věty)
Když chceme propojit dvě věty dohromady, abychom o lidech, věcech nebo zvířatech řekli více, často
používáme vedlejší věty vztažné.
1. Relative pronouns
Na rozdíl od češtiny, kde se některá vztažná zájmena mohou vztahovat jak na osoby,
tak na věci, v angličtině se vztažná zájmena liší podle toho, zda se vztahují k osobám nebo věcem
a zvířatům.
WHO – se vztahuje k osobám. Má tři tvary: who, whose a tvar whom, který se užije po předložce.
Who
the man who lives here
people who live in New York

muž, který tady bydlí
lidé, kteří žijí v New Yorku

Whose
the child whose father died
the students whose teachers are English

dítě, jehož otec zemřel
studenti, jejichž učitelé jsou Angličané

V současné angličtině se užívá whose ve spojení se zvířaty i věcmi
the book whose author is a woman
kniha, jejíž autorkou je žena
Whom
the girl whom he loved

dívka, kterou miloval

WHICH – se vztahuje pouze k věcem. Má jen jeden tvar.
the windows which are open
the table which is in the corner

okna, která jsou otevřená
stůl, který je v rohu

THAT – se vztahuje jak k osobám, tak i k věcem. Má jen jeden tvar that = který, kterého,
kterému atd. Nikdy se před ním nepíše čárka a nemůže před ním stát předložka.
the best man that has ever lived

nejlepší muž, který kdy žil

2. Subject relative clauses
WHO, THAT nebo WHICH mohou být podmětem vztažné věty.
I talked to the girl.
Mluvil jsem s dívkou.

The girl won.
Ta dívka vyhrála.

That is the dog.
To je ten pes.

The dog attacked me.
Ten pes mě napadl.

=

I talked to the girl who won.
Mluvil jsem s dívkou, která vyhrála.
= That is the dog that attacked me.
To je ten pes, který mě napadl.

Tato zájmena nemůžeme ve větě vynechat, jsou podmětem.

3. Object relative clauses
WHO, THAT nebo WHICH mohou být předmětem vztažné věty.
The card which Ken sent was nice.
Ken sent the card = předmět

Pohled, který Ken poslal, byl milý.

Here is the bag that/which you left on my desk.
Zde je ta taška, kterou jste nechal na mém stole.
Jestliže jsou zájmena who, that nebo which předmětem vztažné věty, můžeme je vynechat.

The people (that,who) I have invited are my colleagues.
Lidé, které jsem pozval, jsou moji kolegové.
Who is the old lady (that, who) we have just met?
Kdo je ta stará dáma, kterou jsme právě potkali?
Where is the newspaper I bought this morning?
Kde jsou ty noviny, které jsem dnes ráno koupil?

