
ADJECTIVES 
(přídavná jména) 

 

- přídavná jména popisují jména podstatná a stojí před nimi, 

- používají se samostatně po slovese - být -, 

- mají stejný tvar pro jednotné i množné číslo, mužský, ženský i střední rod, 

- člen podstatného jména se přesune před přídavné jméno a pravopis/výslovnost členu se řídí 

tímto přídavným jménem. 

 

a house - a big house  two houses - two big houses  an old big house 

 

This house is big.   These houses are old. 
 

clever man - clever woman - clever child - clever dog 
 

 

COMPARISON 
(stupňování) 

Přídavná jména mají dva tvary: 

2. stupeň – COMPARATIVE    

3. stupeň – SUPERLATIVE 

 

COMPARATIVE 
(2. stupeň) 

 

1. přídavná jména jednoslabičná a dvouslabičná zakončená na –y, -ow, -le se stupňují 

pomocí přípony: 

     -er   /ə/ 
 

  small - smaller  malý - menší 

  slow - slower   pomalý - pomalejší 

  long - longer   dlouhý - delší 

simple - simpler  jednoduchý - jednodušší 

 

 

Pravopisné změny: 

 

- končí-li přídavné jméno na nevyslovené -e => 

  nice - nicer   příjemný - příjemnější 

 

- končí-li přídavné jméno na  -y  =>  

  easy - easier   snadný - snadnější 

  happy - happier  šťastný - šťastnější 

 

- kmenová souhláska se zdvojuje, jestliže předchází krátká, přízvučná a jednoduchá samohláska 

 

  big - bigger   velký - větší 

  slim - slimmer   štíhlý - štíhlejší 

 

Změny ve výslovnosti: 

young /jaŋ/ - younger /jaŋgə/ 

long /loŋ/ - longer /loŋgə/ 



2. přídavná jména víceslabičná tvoří 2. stupeň pomocí: 
 

            more /mo:/ 
 

beautiful - more beautiful  krásný - krásnější 

popular - more popular  populární - populárnější 

polite - more polite   zdvořilý - zdvořilejší 

 
 

SUPERLATIVE 
(3. stupeň) 

 

1. přídavná jména jednoslabičná a dvouslabičná zakončená na -y, -ow, -le se stupňují pomocí 

the a koncovky:  

    

    -est  /-ist, -əst/ 
 

  small - the smallest   malý - nejmenší 

  slow - the slowest   pomalý - nejpomalejší 

  long - the longest   dlouhý - nejdelší 

  simple - the simplest   jednoduchý - nejjednodušší 
 

 

Pravopisné změny: 

 

- končí-li přídavné jméno na nevyslovené -e => 

  nice - the nicest   příjemný - nejpříjemnější 

- končí-li přídavné jméno na -y =>  

  easy - the easiest   snadný - nejsnadnější 

  happy - the happiest   šťastný - nejšťastnější 

 

- kmenová souhláska se zdvojuje, jestliže předchází krátká, přízvučná a jednoduchá samohláska 

   

big - the biggest   velký - největší 

  slim - the slimmest   štíhlý - nejštíhlejší 

 

Změny ve výslovnosti: 

 

young /jaŋ/ - the youngest / jaŋgist/ 

long /loŋ/ - the longer /loŋgist/ 

 

   

2. přídavná jména víceslabičná tvoří 3. stupeň pomoci: 

 

          the most /məust/ 
 

beautiful - the most beautiful   krásný - nejkrásnější 

popular - the most popular   populární - nejpopulárnější 

polite - the most polite   zdvořilý - nejzdvořilejší 

 

  

 

       



Některá přídavná jména se stupňují oběma způsoby: 

 

clever (chytrý), stupid (hloupý), narrow (úzký), gentle (jemný)  

 

clever - cleverer - the cleverest  chytrý - chytřejší - nejchytřejší 

clever - more clever - the most clever chytrý - chytřejší - nejchytřejší 

 

Použití 2. stupně + than  =>  porovnávání dvou osob nebo věcí 

 

Tim is taller than Sam.   Tim je větší než Sam. 

Russia is larger than the Czech Republic. Rusko je rozlehlejší než Česká republika. 

 

Použití 3. stupně + of/in  =>  porovnávání tří nebo vice osob nebo věcí 

 

Chris is the tallest of all.   Chris je největší ze všech. 

Russia is the largest country in the world.  Rusko je nejrozlehlejší zemí na světě. 

 
 

IRREGULAR ADJECTIVES 
(nepravidelná přídavná jména) 

 

good  better  the best  dobrý - lepší - nejlepší 

bad  worse  the worst  špatný - horší - nejhorší 

much  more  the most  mnoho - více - nejvíce 

many  more  the most  mnoho - více - nejvíce 

a lot of  more  the most  mnoho - více - nejvíce 

little  less  the least  málo - méně - nejméně 

far  further  the furthest  vzdálený - vzdálenější - nejvzdálenější 

 

 

Stejná míra vlastnosti se porovnává: 

 

a) v kladných větách  as …….as         tak ……….jako 

Leeds is as large as Prague, I think.  Myslím, že Leeds je tak velký jako Praha. 

b) v záporných větách not as (not so) ……. as      ne tak ……. jako 

She is not as pretty as Kate.   Není tak hezká jako Káťa. 

    

Různá míra vlastnosti se vyjadřuje pomocí 2. stupně přídavného jména a spojky than - než: 

 

Leeds is smaller than Prague.      Leeds je menší než Praha. 

 

 

ORDER of ADJECTIVES 
(pořadí přídavných jmen ve větě) 

 

1. a size velikost 

2. an age věk 

3. a shape tvar 

4. a colour barva 

5. an origin původ 

6. a material látka, surovina 

 

This is a large old rectangular brown French wooden bed. 

To je velká stará obdélníková hnědá francouzská dřevěná postel.  


