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Lekce 21: Vzhled a oblečení. Co by bylo, kdyby... 
 
1. Jak vypadáme   
2. Oblečení 
3. Změna je život  
4. Co by bylo, kdyby...  
5. Důležité výrazy a fráze 
6. Test 

 

1. Jak vypadáme 
 
Tomas se učí česky v jazykové škole. Na svůj profil na Facebooku dal fotky a tento text. Kdo je kdo 
na fotografii?  
 
Sean  Carlos  Amélie  Magda 
 
Similar pictures like this, mind the differences: 
 

 
man in early 
thirties, red hair, 
freckles 
and a beard 
 

 
pretty young 
female,long brown 
wavy hair, dark eyes, 
make-up 

 
 
elderly woman, short gray 
hair, blue eyes, glasses 

 
short male in his 20s, 
„hispanic“ type, chubby, 
smiling,  
add short sleeves  and a 
tattoo 

Sean Amélie Magda Carlos 

 
Jsem na letním kurzu češtiny, je to tady super. Ve třídě je nás pět. Tohle jsou moji spolužáci. Podívejte se, 
jak kdo vypadá. Podle popisu asi poznáte, kdo je kdo. Co myslíte, odkud kdo je?  
 
Můj nejlepší kamarád je Sean. Má zrzavé vlasy a pihovatý obličej. Je veselý a společenský. Moc rád pije 
pivo a dívá se na fotbal, často spolu chodíme do hospody. 
 
Carlos je menší a mladší než Sean a taky je tlustší. Má černé vlasy a tmavé oči. Je temperamentní a mluví 
hodně nahlas. Je s ním velká legrace.  
 
Amélie je krásná a elegantní. Má dlouhé hnědé vlasy a ráda se maluje. Zajímá se o módu a nosí vysoké 
podpatky.  Někdy s námi chodí na večeři, ale nepije pivo, má radši víno. A moc nejí, asi drží dietu ☺ 
 
Magda je z nás nejstarší. Má krátké šedivé vlasy a modré oči. Nosí brýle. Hrozně ráda čte. Je jako moje 
babička.  
 
Přečtěte si text ještě jednou a vyberte správnou možnost.  
 
Sean je mladší / starší než Carlos. 
Carlos je tlustší / hubenější než Sean.  
Amélie má radši pivo / víno. 
Amélie má delší / kratší vlasy než Magda.  
Carlos je starší / mladší než Magda.  
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Magda je nejstarší / nejmladší. 
 
GRAMATIKA: Porovnejte základní formy adjektiv s jejich komparativy a superlativy, například: 
mladý x mladší x nejmladší 
starý x starší x nejstarší 
O komparaci adjektiv více zde. GG 15. 2 
 
K adjektivům doplňte komparativ a superlativ.  
Například: mladý – mladší – nejmladší 
 

modernější     menší     horší    hezčí     kratší     
lepší     starší      

nejmenší     nejhorší     nejmodernější     nejhezčí     
nejstarší     nejkratší     nejlepší 

 

adjektivum komparativ superlativ 

starý  starší nejstarší 

moderní modernější nejmodernější 

hezký hezčí nejhezčí 

krátký kratší nejkratší 

malý menší nejmenší 

dobrý lepší nejlepší 

špatný horší nejhorší 

 
Doplňte komparativ. 
Sean je (starý) starší než Carlos. 
Iveta má (krátký) kratší vlasy než Johana. 
Můj bratr je (mladý) mladší než já. 
Sestra si kupuje (moderní) modernější oblečení než maminka.  
Petr má (malý) menší nos než Ian. 
Kamila má (dobrý) lepší postavu než Renata. 
 
Podívejte se na fotografie. O kom to můžeme říct? 
 
Je trochu tlustý.  Má vlnité vlasy.  Má vousy.  Má šedivé vlasy.  Má pleš.   
Má štíhlou postavu.  Není mladá.   Nosí brýle.  Má tetování.  
 
Similar pictures like this, mind the differences: 
 

 
man in early 
thirties, red hair, 
freckles and a 
beard, bolding!!! 
 

 
pretty young female, 
wavy hair, full body - 
slim  

 
elderly woman, gray 

hair,glasses  

 
short male in his 21s, 
„hispanic“ type, chubby, 
smiling.  
add short sleeves and a 
tattoo 

Má vousy. 
Má pleš. 

Má vlnité vlasy.  
Má štíhlou postavu. 

Není mladá. 
Má šedivé vlasy. 

Má tetování. 
Je trochu tlustý. 

 
Co neříkáme? Vyberte, co je špatně.  
 
vlasy: rovné – dlouhé – vysoké – krátké – husté – vlnité – šedivé – malé  
oči: velké – malé – tlusté – tmavé – světlé – dlouhé  
postava: malá – krátká – silná – vysoká – hubená – kudrnatá – štíhlá  
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GRAMATIKA: Všimněte si koncovek adjektiv v nominativu a akuzativu plurálu (kromě životných maskulin), 
například: rovné vlasy, velké oči. V běžně mluvené češtině můžete slyšet: rovný vlasy, velký oči.  
 
Doplňte výrazy s opačným významem.  
 
krátké vousy  mladý pán  ošklivý pes  tmavé vlasy  tlustá žena 
 
stará paní – mladý pán 
štíhlý muž – tlustá žena 
dlouhé vousy – krátké vousy 
světlé vlasy – tmavé vlasy 
krásný pes – ošklivý pes 
 
GRAMATIKA: V každém jazyce se místo výrazů, které by mohly někoho urazit, používají zdvořilé výrazy, tzv. 
eufemismy. Například:  
starý člověk – starší člověk 
tlustý člověk – silnější člověk 
 
T_21_1 Poslouchejte 3 dialogy. O kom se mluví? Doplňte k obrázkům čísla dialogů.  
 
Similar pictures like this: 

 

           
    About 8 year old girl, 
long blond hair, glasses 

 

 
 
Man in his 30s, fat. 

 

 
Elegant woman in her 50s, on the 
beach, on holiday 

Dialog 1 / 2 / 3 Dialog 1 / 2 / 3 Dialog 1 / 2 / 3 

 
T_21_1_1 
T_21_1_2 
T_21_1_3 
 
VŠIMNĚTE SI: Loni byla o hodně silnější. Je mnohem starší.  
 
T_21_1 Poslouchejte 3 dialogy ještě jednou. Ve kterém dialogu slyšíte běžně mluvenou češtinu?  
 
Běžně mluvenou češtinu slyším  

v dialogu 1 v dialogu 2 v dialogu 3 

 
VŠIMNĚTE SI: Více o běžně mluveném jazyce najdete zde. GG 31 
 

2. Oblečení 
 
21_2 Co je to? Poslouchejte a opakujte.  
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21_2_1 boty  21_2_2 svetr 21_2_3 kalhoty 21_2_4 ponožky 

  
 

 

21_2_5 tričko 21_2_6 kabát 21_2_7 šaty 21_2_8 bunda 

 
   

21_2_9 košile 21_2_10 šála 21_2_11 čepice 21_2_12 rukavice 

 
Co je to? Doplňte.  
 
košile      tričko      boty      šála      bunda      svetr      rukavice   čepice     šaty       kalhoty    ponožky    
kabát 
 

 

   
boty  svetr kalhoty ponožky 

  
 

 

tričko kabát šaty bunda 
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košile šála čepice rukavice 

 
Jaké je to oblečení? Napište správně.  
LEŠIKO – košile 
KOČRIT – tričko  
YŠAT – šaty  
KHALYTO – kalhoty  
PEČECI – čepice 
OBYT – boty 
ALÁŠ – šála 
 
Doplňte barvy.  
 
bílý  modré   žluté   hnědý   růžová   zelené  
 

   
Tričko je modré. Svetr je bílý. Kalhoty jsou zelené. 

  
 

Košile je růžová. Kabát je hnědý.  Šaty jsou žluté.  

 
21_3_1-3 Poslouchejte 3 dialogy. V každém dialogu se mluví o dvou kusech oblečení. O jakých?  
 
košile   tričko   kalhoty   svetr   kabát   šála 
 

Dialog 1 svetr kalhoty 

Dialog 2 kabát šála 

Dialog 3 košile tričko 

 
VŠIMNĚTE SI: Názvy velikostí S, M, L, XL čteme:  
S = es, esko  
M = em, emko  
L = el, elko  
XL = iks el, iks elko  
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3. Změna je život 
 
Jaká byla Katka, když byla malá? Jaká je dneska? Podívejte se na obrázky a vyberte správnou 
možnost.  
 
Similar pictures like this: 

 
A cute little girl, long red curly hair. Skinny. 
Smiling. 

 
A frustrated fat middle aged woman, eating, drinking 
beer, with make up, dark straight hair.  

Katka, když byla malá.  Takhle vypadá Katka dneska.  

 
 

Když byla malá, měla vlnité / rovné vlasy. 
Když byla malá, měla krátké / dlouhé vlasy. 
Když byla malá, byla štíhlá / tlustá. 
Když byla malá, byla smutná / veselá.  

Dneska má delší / kratší vlasy. 
Dneska má světlejší / tmavší vlasy.  
Dneska je štíhlejší / tlustší.  
Dneska je veselejší / smutnější. 

 
T_21_4 Katka potkala kamarádku Zuzanu. Poslechněte si dialog. Co je/není pravda?  
Katka pracuje v nemocnici.    ANO/NE 
Katka má přítele.    ANO/NE 
Katka má hodně energie.   ANO/NE 
Maminka říká, že by Katka měla sedět doma.  ANO/NE 
Katka by měla začít myslet pozitivně.  ANO/NE 
Katka půjde se Zuzanou na procházku.  ANO/NE 
 
GRAMATIKA: Sloveso mít má kromě základního významu (vlastnictví) také modální význam, například: 
Měla bych chodit mezi lidi.  
Měla bys myslet pozitivně.  
O modálním slovese mít v kondicionálu více zde. GG 20. 4 
 
Co poradíte Katce? Co by měla nebo neměla dělat? To be filled in in any order. 
 
víc pracovat víc sportovat víc odpočívat  sedět doma  myslet víc na sebe 
pít pivo    zhubnout chodit mezi lidi  myslet pozitivně         jíst v noci       
najít si nějaké hobby                míň pracovat        ztloustnout 
 

Katka by měla… Katka by neměla… 

víc sportovat 
víc odpočívat 
myslet víc na sebe 
chodit mezi lidi  
myslet pozitivně 

víc pracovat 
sedět doma 
pít pivo  
jíst v noci 
ztloustnout 
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najít si nějaké hobby 
míň pracovat 
zhubnout 

 
VŠIMNĚTE SI: Slovesa, která v infinitivu končí na -nout, například zhubnout, ztloustnout, mají obvykle v 
minulém čase dvě formy:  
zhubnout – zhubl i zhubnul,  
ztloustnout – ztloustl i ztloustnul  
 
21_5 Doplňte tabulku. Poslouchejte a opakujte.  
 
by  by  bych  bychom   bys       byste 
 

já měl/a bych 21_5_1 my  měli bychom 21_5_4 

ty měl/a bys  21_5_2 vy měli byste 21_5_5 

on/ona/to měl/a by   21_5_3 oni měli by 21_5_6 

 
Co by kdo měl dělat? Doplňte správnou formu modálního slovesa mít v kondicionálu.  
Například: Víc pracovat (ty) – Měl bys víc pracovat. 
 
Myslet víc na sebe (ona) – Měla by myslet víc na sebe. 
Chodit mezi lidi (oni) – Měli by chodit mezi lidi.  
Myslet pozitivně (já) – Měl bych / měla bych myslet pozitivně.   either form 
Najít si nějaké hobby (my) – Měli bychom si najít nějaké hobby. 
Míň pracovat (oni) – Měli by míň pracovat. 
Zhubnout (ty) – Měl bys / měla bys zhubnout. either form 
 

4. Co by bylo, kdyby...  
 
Co lidé na obrázku oslavují? Čtěte text a odpovězte. 
 

A similar picture: a couple in their 40s celebrating 

 
 
Amanda a Lucas oslavují,  
 

že se jim narodilo dítě  že vyhráli v loterii že má Lucas novou práci 
 
Asi každý člověk občas přemýšlí o tom, jak by se jeho život změnil, kdyby byl vyšší, menší, štíhlejší nebo 
bohatší. A co vy? Také si říkáte, co by bylo, kdyby...? Chtěli byste například vyhrát v loterii? Co byste dělali? 
 
Podobný sen měli Amanda a Lucas z Austrálie. Ještě nedávno žili obyčejný život. Amanda pracovala jako 
zdravotní sestra a Lucas byl prodavač. Neměli moc peněz, žili v malém bytě a jezdili starým autem. 
Pravidelně sázeli loterii a snili: Kdybychom vyhráli, koupili bychom si nový dům a lepší auto…  
 
Minulý rok se jejich sen stal realitou: Vyhráli v loterii skoro 150.000 liber (to je 4,5 miliardy korun)! Když 
oslavovali výhru, koupili si pizzu a lahev šampaňského a tvrdili, že je peníze nezmění, že budou dál chodit 
do práce a že na prvním místě zůstanou jejich dvě malé děti.  
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Všechno ale bylo jinak. Přestali pracovat a přestěhovali se do obrovské vily. Amanda začala utrácet za 
luxusní kosmetiku, oblečení a hračky pro děti. Nechala si udělat několik plastických operací, protože chtěla 
vypadat mladší, mít delší vlasy a hezčí postavu. Lucas si koupil drahá auta a začal chodit do kasina, kde 
prohrál velké částky. Amanda se začala nudit. Našla si mladšího přítele. Lucas dostal deprese a začal pít. 
Každý den jim někdo psal nebo telefonoval, aby mu půjčili nebo dali nějaké peníze. Manželé měli krizi a po 
roce se rozešli. Peníze jim štěstí nepřinesly. Amanda říká: „Kdybychom nevyhráli, asi bychom byli dnes 
šťastnější.“ 
 
Spojte. 
Amanda a Lucas žili  stal realitou. obyčejný život. 
Amanda pracovala jako  obyčejný život.zdravotní sestra. 
Minulý rok se sen  zdravotní sestra. stal realitou.     
Amanda si našla  se rozešli. mladšího přítele.  
Přestěhovali se   mladšího přítele. do obrovské vily. 
Po roce    nepřinesly se rozešli.  
Peníze jim štěstí  do obrovské vily. nepřinesly.  
 
Označte správnou možnost.  
Amanda pracovala jako prodavačka / zdravotní sestra / doktorka. 
Lucas byl prodavač / doktor / číšník.  
Amanda začala utrácet za auta / pizzu / oblečení.  
Lucas trávil večery doma / v práci / v kasinu. 
Manželé se po roce rozešli / změnili / začali nudit. 
Amanda říká, že kdyby nevyhráli, byli by chytřejší / krásnější / šťastnější. 
 
GRAMATIKA: Všimněte: 
Chtěli byste například vyhrát v loterii?  
Co byste dělali? 
Také si říkáte, co by bylo, kdyby...?  
Kdybychom nevyhráli, asi bychom byli dnes šťastnější.  
O prostém kondicionálu více zde. GG 20. 6 O kondicionálních "kdyby-větách" více zde. GG 20. 7 
 
Co by se stalo, kdyby manželé nevyhráli v loterii? Spojte. 
Kdyby nevyhráli v loterii… 
Lucas by si nekoupil   v kasinu. drahé auto.  
Lucas by nezačal hrát   za luxusní oblečení. v kasinu.  
Amanda by neutrácela   drahé auto. za luxusní oblečení. 
Amanda by si nenechala  pracovat. udělat plastické operace. 
Nepřestali by    do luxusní vily pracovat. 
Nepřestěhovali by se   udělat plastické operace. do luxusní vily. 
 
VŠIMNĚTE SI:  
Kdybychom vyhráli, koupili bychom si nový dům. Doufáme, že jednou vyhrajeme.  
x  
Manželé vyhráli v loterii. Kdyby nevyhráli, nekoupili by si nový dům.  
Když mluvíme o přítomnosti i o minulosti, můžeme použít stejnou formu kondicionálu (minulý kondicionál  
v češtině existuje, ale pokládá se za zastaralý). To, zda jde o přítomnost, nebo o minulost, poznáme 
z kontextu.  
 
Analyzujte výrazy v kondicionálu a hledejte subjekt. Doplňte zájmeno. 
Například: kdybychom nevyhráli – my  
kdybys žil – ty  
kdybych neutrácela – já   
kdybyste nepracovali – vy 
kdyby se přestěhovali – oni 
kdyby vyhrála – ona 
kdybyste pracovali – vy 
kdyby nepil – on  
 
Tvořte formy prostého kondicionálu. 
Například: dělat (my) – dělali bychom 
They will need Czech letters here. 
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pracovat (já) – pracoval bych / pracovala bych either form should be accepted 
přestat (my) – přestali bychom  
nerozumět (vy) – nerozuměli byste, nerozuměl byste, nerozuměla byste either form should be accepted 
přestat (my) – přestali bychom  
moct (ty) – mohl bys, mohla bys either form should be accepted 
přestěhovat se (on) – přestěhoval by se  
koupit si (on) – koupil by si  
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Kdybyste nepracovali,  
Kdybych neutrácela za oblečení, 
Kdyby se přestěhovali,  
Kdyby ses neučil česky,  
Kdybych vyhrál v loterii, 

nerozuměl bys kolegům v práci.  
přestal bych pracovat. 
museli by si najít novou práci. 
měli byste víc času na rodinu  
mohla bych jet v létě na dovolenou. 

měli byste víc času na rodinu  
mohla bych jet v létě na dovolenou. 
museli by si najít novou práci. 
 nerozuměl bys kolegům v práci.  
přestal bych pracovat. 

 

Důležité výrazy a fráze 
 
Carlos je mladší než Sean. 
Kdybychom nevyhráli, byli bychom šťastnější.  
Má pleš.  
Má šedivé/blond/tmavé/rovné/vlnité/krátké/dlouhé vlasy. 
Má tetování. 
Má vousy. 
Magda je nejstarší. 
Měl bys víc sportovat. 
Neměl bys pít pivo. 
Nosí brýle.  
 

Test 
 
Co můžeme říct o tom, jak kdo vypadá? Vyberte správnou možnost.  
Má rovné vlasy / oči.  
Má vlnité vlasy / oči. 
Má štíhlou / krátkou postavu.  
Nosí brýle / pleš. 
Má tetování / pihovatý.  
 
Jak vypadá Lenka a Hana? Vyberte správnou možnost.  

 
 

Lenka Hana 

 
 
 
Lenka / Hana má červenou bundu. 
Lenka / Hana nosí brýle.  
Lenka je mladší / starší než Hana. 
Hana má tmavší / světlejší vlasy. 
Hana má delší / kratší vlasy než Lenka. 
Hana je vyšší / menší než Lenka.  
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Doplňte do tabulky chybějící formy komparativu a superlativu. 
 

starý  starší nejstarší 

moderní modernější nejmodernější 

hezký hezčí nejhezčí 

krátký kratší nejkratší 

malý menší nejmenší 

dobrý lepší nejlepší 

špatný horší nejhorší 

 
Jaké je to oblečení? Doplňte chybějící písmena.  
 

 

   
bo t y s ve t r k a lh o ty p o n o žky 

  
 

 

tr i čk o  k a b á t  š aty b u nd a  

 
   

k o šil e  š á l a  č e pic e  r u k a vice 

 
Analyzujte formy kondicionálu. Doplňte zájmeno. 
měl bys – ty 
pracoval bych – já 
neutrácela by – ona 
sportovali by – oni 
učil by se česky – on 
koupili bychom si auto – my 
přestěhovali byste se – vy 
 
 
 


