
 

ANGLICKÝ JAZYK 

8.A 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 

(POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA) 

 

ČESKÝ JAZYK rozlišuje: 

o POMNOŽNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

 zjednodušeně můžeme říct, že mají pouze tvar množného čísla, ale mohou vyjadřovat i číslo 

jednotné 

 př. šaty, plavky, záda, neštovice, narozeniny, Vánoce, nůžky, dveře, noviny… 

o HROMADNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

 zjednodušeně můžeme říct, že mají pouze tvar jednotného čísla, ale označují skupiny stejných 

věcí  

 př. dříví, uhlí, kamení, loďstvo, ptactvo, letectvo… 

ANGLICKÝ JAZYK rozlišuje něco „trochu podobného“: 

o COUNTABLE NOUNS – POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

 zjednodušeně můžeme říct, že mohou vytvářet množné číslo 

o UNCOUNTABLE NOUNS – NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

 mají pouze jeden tvar a nemůžou vytvářet množné číslo 
 

NĚKTERÁ SLOVA, KTERÁ JSOU V ČEŠTINĚ POČITATELNÁ, 

JSOU V ANGLIČTINĚ NEPOČITATELNÁ 

 
VE SLOVNÍCÍCH BÝVÁ NEPOČITATELNOST A NĚKDY I POČITATELNOST OZNAČENA 

NO YES 



COUNTABLE NOUNS (počitatelná) 

o MŮŽOU TVOŘIT JEDNOTNÉ I MNOŽNÉ ČÍSLO 

 množné číslo tvoří většinou přidáním koncovky – s / – es 

 některá jsou nepravidelná a tvoří množné číslo jinak (např. child  children…) 

 v jednotném čísle se může používat neurčitý člen a / an 

 nebo musím použít něco jiného – určitý člen THE nebo ONE nebo např. MY… 

 můžeme je (bez použití dalších slov) počítat – one, two, three, four…  

 použití SOME / ANY – nějaký, obě se používají u množného čísla  

 SOME (kladné věty) 

 ANY (otázka) 

 ANY (v záporné větě s NOT – znamená žádný) 

 

o PŘÍKLAD (počitatelné podstatné jméno) - DOG 
 

JEDNOTNÉ ČÍSLO 

Have you got a dog?    Yes, I’ve got a very good dog. 

Máš nějakého psa?     Ano, mám velmi dobrého psa. 

The dog in the garden is very dirty.  Ten pes na zahradě je velmi špinavý. 

My best friend is my dog.   Můj nejlepší přítel je můj pes. 

There is one dangerous dog in the city.  Ve městě je jeden nebezpečný pes. 

 

MNOŽNÉ ČÍSLO 

My sister has got four dogs.   Moje sestra má čtyři psy. 

There are some dogs in the garden.  Na zahradě jsou nějací psi. 

Where can I see any dogs?   Kde můžu vidět nějaké psy? 

We don’t (do not) like any dogs.  My nemáme rádi žádné psy. 

 



UNCOUNTABLE NOUNS (nepočitatelná) 

o MAJÍ POUZE JEDEN TVAR 

 netvoří množné číslo – sloves se chovají jako u jednotného čísla 

 nemůžeme je (bez použití dalších slov) počítat – one, two, three, four…   

 nepoužíváme u nich neurčitý člen a / an 

 pokud je chceme počítat, musíme použít nějakou „jednotku“ a of… (koho,čeho) 

např. a (one) piece of … – jeden kus…, a (one) kilo of…. – kilo…., two bottles of – dvě 

lahve…, four boxes of… – čtyři krabice… 

 použití SOME / ANY – nějaký, používá se vždy, když chceme říct nějaký 

 SOME (kladné věty) 

 ANY (otázka) 

 ANY (v záporné větě s NOT – znamená žádný) 

 

o PŘÍKLAD (nepočitatelné podstatné jméno) - WATER  

There is  water in my house.   V mém domě je voda. 

I have got two bottles of water?   Mám dvě láhve vody. 

This flower needs some water.   Tahle kytka potřebuje nějakou vodu. 

Can you see any water?    Vidíš nějakou vodu? 

There isn’t (is not) any water in the pool. V bazénu není žádná voda. 

 

o Nepočitatelná podstatná jména nejčastěji vyjadřují 

o FOOD and DRINKS – jídlo a pití (bread, water,…) 

o FEELING and THINKING – pocit a myšlenku (love, help,…) 

o STUFF (MATERIAL) – látka (materiál), většinou tekutý nebo sypký (glass, sand,…) 

o EVERYDAY THINGS – každodenní věci (time, rain,...) 

o FREE TIME – volný čas (travel, nature,…) 

 

 



o ČEŠI SI NEJČASTĚJI PLETOU 

 taková podstatná jména, která jsou v češtině počitatelná a v angličtině jsou nepočitatelná 

 příklady (nejsou všechny): 

  

TOAST   TOUST 

BREAD   CHLEBA 

FRUIT   OVOCE 

    ale zelenina – vegetable je počitatelná 

INFORMATION  INFORMACE 

ADVICE   RADA 

WORK   PRÁCE 

    počitatelné je zaměstnání – job 

LUGGAGE   ZAVAZADLO 

 

o NĚKTERÁ SLOVA JSOU POČITATELNÁ I NEPOČITATELNÁ 

 slova se píší stejně, ale znamenají něco jiného (před počitatelná dáváme neurčitý člen A / AN) 

 

POČITATELNÁ   NEPOČITATELNÁ 

A HAIR (chlup)    HAIR (vlasy) 

A BEER (sklenic piva)   BEER (pivo jako tekutina) 

A COFFEE (šálek kávy)  COFFEE (káva jako tekutina) 

A PAPER (noviny)   PAPER (papír jako materiál) 

A GLASS (sklenice)   GLASS (sklo) 

A TIME (určitý časový úsek)  TIME (čas) 

A CHOCOLATE (bonbón)  CHOCOLATE (čokoláda) 

A ROOM (místnost)   ROOM (prostor) 


