
 

 

GRAMMAR 
PŘÍDAVNÁ JMÉNA A PŘÍSLOVCE 

(ADJECTIVES AND ADVERBS) 
 
 

Stupňování přídavných jmen 
 
 

 
typ přídavného jména 
 

 
2. stupeň – comparative        

 
 3. stupeň – superlative 

 
krátké (jednoslabičné a  
dvouslabičné s koncovkou –y) 
 

 
přídavné jméno + -er  

 
the + přídavné jméno + -est 

 
dlouhé (dvou- a víceslabičné) 
 

 
more + přídavné jméno 

 
the most + přídavné jméno 

 

 
Při přidávání koncovky ke krátkým přídavným jménům dochází k několika pravopisným změnám: 

- ztráta koncového tzv. němého –e: nice – nicer – the nicest 
- zdvojení koncové souhlásky (pokud nenásleduje po další souhlásce a zároveň když je 

předcházející smohláska přízvučná a píše se jedním písmenem): big – bigger – the biggest x old 
– older – the oldest, cheap – cheaper – the cheapest. 

- změna koncového –y v –i když předchází souhláska: happy – happier – the happiest 
 
Některá přídavná jména mají nepravidelné stupňování: 
good – better – the best    dobrý – lepší - nejlepší 
bad – worse – the worst    špatný – horší - nejhorší 
far – farther/further – the farthest/the furthest vzdálený – vzdálenější - nejvzdálenější 
much/many – more – the most   mnoho – více – nejvíce  
little – less – the least    malý/málo – méně – nejméně  
 
Druhý stupeň přídavných jmen používáme k porovnání dvou lidí, míst nebo věcí. Po přídavném 
jménu ve druhém stupni používáme than (než): 
  My sister is older than me. (Moje sestra je starší než já.) 
 
Třetí stupeň přídavných jmen používáme k porovnání tří nebo více lidí, míst nebo věcí. Zpravidla 
v těchto případech užíváme předložku in, nikoliv of:  
 She’s the best student in the class. (Ona je nejlepší studentka ze třídy.) 
 
Při porovnávání dvou lidí nebo věcí můžeme také použít frázi (not) as…as, která vyjadřuje, že je 
něco shodné nebo rovnocenné. Dá se přeložit jako „tak…jako“:  
 Tom is as old as Jerry. (Tom je stejně/tak starý jako Jerry.) 
 
Pro zdůraznění vlastnosti můžeme použít slovo much (mnohem): 
  This film is much more interesting than that one. (Tento film je mnohem zajímavější než tamten.) 
 
Menší míra vlastnosti se vyjadřuje pomocí příslovcí less (méně) a the least (nejméně):  
 a less interesting lesson (méně zajímavá lekce) 
 the least interesting lesson  (nejméně zajímavá lekce) 
 
 



 

 

Příslovce 
 

Rozlišujeme několik druhů příslovcí: 
 
1. Příslovce utvořená příponou –ly od přídavných jmen a některých podstatných jmen (monthly, 
daily, completely, partly). Některá slova na –ly jsou současně přídavným jménem i příslovcem (early, 
daily, weekly): in the early morning – get up early. Pravopisné zvláštnosti jsou obdobné jako u 
stupňování přídavných jmen (viz výše: easy – easily, true – truly, full – fully). 
 
2. Příslovce mající stejný tvar jako přídavné jméno (jiné než končící na –ly).  Často se používají po 
některých slovesech, např. work hard, go fast, be late, look nice, smell good,… 
 
V některých případech má příslovce tvořené příponou –ly jiný význam než příslovce shodné 
s přídavným jménem: 
hard -  silně: work hard, rain hard  hardly - stěží, sotva, skoro ne: hardly ever 
late -  pozdě: arrive late   lately - poslední dobou: I haven¨t seen him lately. 
high -  vysoko: fly high   highly - vysoce: highly intelligent 
near -  blízko    nearly -  skoro, téměř, málem: He nearly died. 
direct - přímo (bez oklik): The train goes directly - hned, bezprostředně: I‘ll be back directly. 
 direct to London. 
close to st - blízko něčeho: The school is  closely - bedlivě: closely watched 
 close to the shops. 
 
3. Příslovce má jiný tvar než přídavné jméno: 
good – well, bad – ill, no – not, loud – aloud, … 
Well může být i přídavné jméno: I‘m well. -  Jsem zdravý. 
 
4. Příslovce nemá protějšek v přídavném jménu – tzv. neodvozená příslovce: 
místní: here – zde, there – tam, back – zpět, far – daleko,… 
časová: now – nyní, then – potom, today – dnes, tomorrow – zítra, yesterday – včera, always – vždy, 
 often – často, seldom – zřídka, ever – kdy, never – nikdy, soon – brzy, still – dosud, yet – už, not 
 yet – ještě ne 
vymezovací: very – velmi, almost – skoro, rather – dost (poněkud), quite – docela, just – zrovna,  
 too – příliš, also – také, as well – také, enough – dost, little – málo, a little – trochu, much, many – 
 mnoho, even – dokonce 
tázací: when – kdy, where – kde, kam, why – proč, how – jak, how much, how many – kolik 
 
 
V češtině se užívá příslovcí mnohem víc než v angličtině, která má různé jiné prostředky, jak vyjádřit 
doplnění slovesného děje:  
způsobová/modální slovesa (He may come. – Možná, že přijde.),  
složené konstrukce ((in a + přídavné jméno + way/manner),  
vazbu be + přídavné jméno + infinitiv (He‘s sure to come. – Určitě přijde.) aj. 
 
 

Postavení příslovcí ve větě 
 

Příslovce častosti děje (a některá další – viz tabulka) se kladou ve větě tam, kde by byla záporka not, 
tedy před sloveso významové, ale za sloveso pomocné. V záporu většinou stojí za not. 
 

 
 
 
 

podmět 

 
always – vždy 
never – nikdy 
often – často 

seldom – zřídka 

 
 
 
 
 



 

 

(+ am 
can 

must 
may) 

still – stále, dosud 
usually – obvykle 

almost, nearly – skoro, téměř 
certainly – jistě 

hardly – stěží, sotva 
quite – docela 

really - opravdu 
 

sloveso významové 

 
 
 

Příslovce so 
 

Příslovce so se vyskytuje v několika konstrukcích:  
1. so + přídavné jméno nebo příslovce: 
  It‘s so empty. – Je to tak prázdné. 
2. V kladném dovětku vyjadřuje shodu (já taky, ona také,…): 
 She‘s very happy.  So is he. (Ona je velmi šťastná. On taky.) 
 We came late. So did they. (Přišli jsme pozdě. Oni taky.) 
3. Doplňuje některá slovesa jako vyjádření postoje k předchozímu výroku: 
 Will he be back soon? – Isuppose so./ I think so./ I hope so./ I’m afraid so./ It seems so. 
 Vrátí se brzy? – Předpokládám, že ano./ Myslím, že ano./ Doufám, že ano./ Bohužel ano./ Zdá se, 
 že ano. 
4. Pro zvýraznění může stát na začátku věty před podmětem: 
 Your glass is empty. – So it is.  Tvoje sklenice je prázdná. – To tedy je. 
5. So na konci věty odkazuje k předchozímu přídavnému jménu:  
 She is very happy, but her husband seems less so. Ona je velmi šťastná, ale její manžel už 
méně. 
 
 


