
POČITATELNÁ A 
NEPOČITATELNÁ 
PODSTATNÁ JMÉNA 
 

 

 

Countable and uncountable nouns 



POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 
COUNTABLE NOUNS 

• lze vytvoįit množné číslo 
•mķžeme určit počet jednotlivých kusķ 
•Napį. podstatné jméno kniha (book): 
•One book, two books, three books 
•A book = one book (jedna kniha) 



NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 
UNCOUNTABLE NOUNS 

• Nelze spočítat 
• nelze u nich určit počet kusķ 

• Napį. slovo sníh (SNOW) 

• nelze įíci JEDEN SNÍH, a už vķbec ne DVA SNěHY, či TĮI SNěHY, nebo 
dokonce HODNě SNěHĶ: ONE SNOW, TWO SNOWS, MANY SNOWS  

• A SNOW         SNOW 

• obvykle podstatná jména abstraktní (love, hate) či látková (snow, water, air) 

• NĜkterá podstatná jména, která v češtinĜ počítat mķžeme, patįí v angličtinĜ 
mezi jména nepočitatelná!!! 

• Napį. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva) 



JAK POČITATELNOST ZJISTÍME? 

• Každý oxfordský či cambridgeský slovník tuto informaci o podstatných 
jménech obsahuje – je lépe ovĜįovat 
• Počitatelnost poznáte podle zkratek C (počitatelné) 

a U (nepočitatelné) 

• https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/paper_1 

 

• NĜkterá podstatná jména mají více významķ, z nichž nĜkteré jsou 
počitatelné a jiné nepočitatelné 

 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/paper_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/paper_1


Uncountable 
 

Countable 
 

paper (papír obecnĜ) 
 

a paper (noviny, esej) 
 

hair (vlasy) 
 

a hair (jeden vlas, jeden chlup) 
 

chocolate (čokoláda) 
 

a chocolate (čokoládový bonbon) 
 

beer (pivo - obecnĜ nápoj) 
 

a beer ('jedno' pivo v hospodĜ) 
 

coffee (káva - obecnĜ nápoj) 
 

a coffee (jeden šálek, napį. v 
restauraci či kavárnĜ) 
 

room (prostor) 
 

a room (místnost, pokoj) 
 



GRAMATICKÉ VLASTNOSTI 
1: MNOŽNÉ ČÍSLO 

• Počitatelná podstatná jména mají množné číslo 

• nepočitatelná nemají množné číslo: SNOWS, AIRS, INFORMATIONS, ADVICES apod. 

• Pozor na NEPRAVIDELNÉ MNOŽNÉ ČÍSLO u počitatelných podstatných jmen: 
• WIFE – WIVES (half – halves, knife – knives, loaf – loaves, leaf - leaves ) 

• MAN – MEN (woman – women, sportsman – sportsman)   

• TOOTH – TEETH (foot – feet, goose – geese) 

• MOUSE – MICE (louse – lice, penny – pence) 

• CHILD – CHILDREN (ox – oxen, brother – brethren) 

• SHEEP – SHEEP (fish – fish, aircraft – aircraft, species – species, deer – deer, trout – trout)  

• PERSON – PEOPLE 

• CIZÍ SLOVA (datum - data, criterion - criteria, bacterium - bacteria, serum – sera) 

 



GRAMATICKÉ VLASTNOSTI  
2: BEZ ČLENU 

• Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v bĜžné angličtinĜ 
NEMOHOU být bez členu A/AN, THE: 
• A dog is a perfect pet. (jakýkoliv pes, mluvíme obecnĜ) 
• The dog is a perfect pet. (konkrétní pes, konkrétní rasa) 

• V množném čísle je to pįijatelné: 
• Dogs are perfect pets. 

• The dogs are perfect pets. 

 

• Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou: 

• Water is cold. (jakákoliv voda, mluvíme obecnĜ) 
• The water is cold. (konkrétní voda, „ta voda“) 



GRAMATICKÉ VLASTNOSTI  
3: NEURČITÝ ČLEN 

• Počitatelná podstatná jména mohou mít neurčitý člen (a dog, a 
book, a house) 

• nepočitatelná podstatná jména nemohou mít neurčitý člen (a water, 
a snow, a love, an information) 

• Člen A/AN u nich nahrazujeme výrazem SOME (v kladných 
oznamovacích vĜtách) 
• Some water, some snow, some love, some information 

• Člen A/AN u nich nahrazujeme výrazem ANY (v záporných vĜtách a 
otázkách) 

• There is not any water. Do you need any money? 



GRAMATICKÉ VLASTNOSTI  
4: SOME, ANY 

• U podstatných jmen počitatelných v jednotném čísle nelze použít ve 
významu 'nĜjaký' slovo SOME ani ANY: 

• some dog, some man, some house      a dog, a man, a house 

 

VýjimečnĜ se SOME používá, když įíkáme, že nĜco bylo úžasné, 
skvĜlé, "fakt nĜco" (some car - to byl nĜjakej bourák, to bylo 'fakt 
nĜco') 

ANY se používá také ve významu 'jakýkoliv', potom mķže být i u 
počitatelných podstatných jmen (napį. any child - jakékoliv dítĜ) 



MUCH / MANY 
JAK TEDY MUCH A MANY SPRÁVNě POUŽÍT? 

 • V otázkách HOW MUCH / HOW 
MANY: 

How many friends do you have?   

How much money do you have?  

• V záporech: 

I don't have many friends.   

I don't have much money. 

• Ve spojení TOO MUCH, TOO 
MANY (pįíliš): 

There were too many people.   

I have too much work.  

• Ve spojení SO MUCH, SO MANY 
(tolik): 

There were so many people!   

I have so much work!  

• Ve spojení AS MUCH AS, AS 
MANY AS (tolik ... jako): 

You can drink as much beer as 
you want.   

You can take as many books as 
you want.  

• Ve spojení VERY MUCH: 
Thank you very much.   

I like the book very much.  





DOPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ VěTY: 
SOME / ANY / A / AN 

• Have you got ________ computer? 

• I've got ________ two brothers. 
• There are ________ children in the classroom. 
• I want ________ new bicycle. 

• There aren't ________ chairs in the kitchen. 
• We haven't got ________ house. 

• There's ________ door on the left. 

• I like ________ my dog very much. 
• I got ________ camera for Christmas. 
• There are ________ bananas on the table. 



PĮELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VěTY: 
• Kolik sýra chcete? 

• Nemáme moc času. 
• Mohu se zeptat na pár otázek? 

• UdĜlám to za pár minut. 
• Včera pįišlo málo lidí. 
• Vezmi si málo zavazadel. 

• Kolik máš pįíbuzných? 

• Kolik stojí to auto? 

• Je lepší pracovat ménĜ ale častĜji. 

• Nemám mnoho pracovník 
zkušeností. 

• Kolik informací jste dostali? 

• V ledničce je trocha mléka. 
• Studenti mají pįíliš málo penĜz. 
• Kup nĜco trochu levnĜjšího. 
• Po pįečtení prvních pár stránek 

jsem usnul. 

• Dnes je mnohem tepleji. 

• Dali byste si trochu více rýže? 



RESOURCES: 
 

• www.britishcouncil.cz 

• https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar 

• https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/ 

http://www.britishcouncil.cz/
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar

