
A/AN – THE 
(neurčitý člen – určitý člen) 

 

1. A/AN  
 

Neurčitý člen a nebo an se objevuje tam, kde o někom nebo o něčem mluvíme v dané situaci poprvé. 

Tento člen používáme pouze u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle, a to i v případě,  

že před nimi stojí přídavné jméno. Do češtiny ho nepřekládáme, příp. použijeme výrazy nějaký/á/é, 

jeden/jedna/jedno. 

 

a) první zmínka, nová informace: 

  I need a new T-shirt.     Potřebuji nové tričko. 

b) výskyt – vazba there is: 

  There is a flower in the vase.     Ve váze je květina. 

  There is an apple in the box.     V krabici je jablko. 

 

c) identifikace věci – na něco ukazujeme: 

  This is a DVD player.     To je DVD přehrávač. 

 

d) popis osoby nebo věci: 

He is a liar!                            On je lhář. 

The sun is a star.  Slunce je hvězda. 

Football is a game.  Fotbal je hra. 

Dallas is a city in Texas. Dallas je město v Texasu. 

 

e) povolání / zaměstnání: 

I am a dentist.   Jsem zubař. 

He is a teacher.  On je učitel. 

Are you a student?  Jsi student? 

 

f) množství – vazby s of 

  

Would you like a cup of tea?  Dali byste si šálek čaje? 

 

 

2. THE 

 

Určitý člen the používáme, když mluvíme o něčem, co je v dané situaci již známé jak pro mluvčího,  

tak i pro posluchače. Do češtiny tento člen nepřekládáme, příp. používáme ukazovací zájmena ten/ta/to. 

Určitý člen může stát u všech podstatných jmen v jednotném i množném čísle kromě vlastních jmen osob. 

 

a) když je jasné, kterou osobu nebo věc máme na mysli: 

 

the door, the wall, the floor => of this room 

         the garden, the roof, the kitchen => of this house 

the centre, the station => of this town 

 



b) řadové číslovky 

 

  the first první 

  the second druhý 

 

c) the same 

 

I live in the same street.      Bydlím ve stejné ulici.  

 

d) některé zeměpisné názvy… 

 

 

3. A/AN and THE  

 

I bought a jacket and a shirt. The jacket was cheap but the shirt was very expensive. 

We have got a car. The car is green. (již známé věci nebo osoby) 

 

Can I ask a question? Can you repeat the question, please? (ta otázka, kterou jsem řekl) 

 

Paris is an interesting city. Paris is the capital of France. (je pouze jedno hlavní město Francie) 

 

Lisa is a student. Lisa is the youngest student in her class. (je pouze jeden nejmladší student ve třídě,  

3. stupeň přídavných jmen) 

 

 

PAMATUJ! 

 

the north  the top   the sun   the police   

the south  the end   the moon  the army   

the east  the middle   the world  the fire brigade   

the west  the left   the sky      

the middle     the sea 

       the country 

 

(play) the piano      (listen to) the radio  

 the guitar 

 the trumpet 

 

 

POZOR NA VÝJIMKY: 

NOT – the (bez určitého členu) 

  

television         next/last + Monday    

 breakfast      week 

 dinner       month 

 lunch       year 

 tea       summer 

 

 

 

 

 



THE with place names 
(určitý člen s názvy míst) 

 

1. ČLEN URČITÝ NEUŽÍVÁME: 

a) u většiny názvů ulic, tříd, náměstí a parků (streets, roads, squares and parks): 

 

Churchill Road 

Oxford Street 

Trafalgar Square 

Hyde Park 

 

POZOR NA VÝJIMKU: 

the High Street 

 

b) u většiny názvů mostů, letišť, nádraží, univerzit, kostelů, opatství, zoo (bridges, airports, 

stations, universities, castles, abbeys, zoo): 

 

Tower Bridge     Edinburgh Castle   

Kennedy Airport     Westminster Abbey      

Victoria Station     London Zoo 

Cambridge University    

 

POZOR NA VÝJIMKY: 

 

the Golden Gate Bridge 

the Severn Bridge 

 

 

c) u většiny názvů kontinentů, zemí, států, ostrovů, měst, jezer, hor (continents, countries, states, 

islands, towns, lakes, mountains): 

 

South America    Prague 

France      Lake Geneva 

Corsica     Mount Everest 

 

POZOR NA VÝJIMKY: 

Určitý člen použijeme v názvech, ve kterých je slovo republika, státy nebo království  

(the + in names with – republic, states, kingdom): 

 

 the Czech Republic 

 the United States of America 

 the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

Určitý člen použijeme v názvech, které jsou v množném čísle (the + -s / plural names): 

 

 the Netherlands    the Philippines 

 the Canary Islands    the Andes 

 

d) Je-li součástí názvu přivlastňovací pád (’s): 

 

Nelson’s Column 

Durrant’s Hotel 



2. ČLEN URČITÝ OBVYKLE UŽÍVÁME:  

a) u názvů řek, moří, oceánů a kanálů (the + names of oceans, seas, rivers, canals): 

 

the Atlantic (Ocean)    the (river) Thames 

the Mediterranean (Sea)   the (river) Amazon 

the Black Sea     the (river) Nile 

the Suez Canal 

 

b) u názvů hotelů, restaurací, muzeí, divadel a kin (the + names of hotels, pubs, restaurants, 

cinemas, theatres, museums): 

 

the Hilton     the Tate Gallery 

the Star of India    the National Theatre 

the Science Museum     the Odeon (cinema)     

 

c) před názvy míst, je-li jejich součástí předložka of (the … of … ): 

 

the Tower of London    the Republic of Ireland 

the City of London    the Great Wall of China 

the Bank of England 

 


