COUNTABLE and UNCOUNTABLE NOUNS
(počitatelná a nepočitatelná podstatná jména)
Podstatná jména v angličtině se dělí na počitatelná a nepočitatelná.
Počitatelná podstatná jména
Počitatelná podstatná jména jsou především názvy osob, zvířat, rostlin a věcí.
Lze je užít s číslovkou, se členem neurčitým, určitým i bez členu.
Mají jednotné a množné číslo.
an apple
one apple
six apples

jablko
jedno jablko
šest jablek

Ptáme-li se na množství počitatelných podstatných jmen užíváme tázací výraz:
HOW MANY …?
How many eggs do you need?

Kolik vajec potřebujete?

Nepočitatelná podstatná jména zahrnují:
a) jména látková – water, tea, coffee, meat, beer, paper (papír), glass (sklo), chocolate
b) abstrakta – work, time, love, music
c) jazyky – Czech (čeština), English, German, French
Užívají se většinou bez členu a nelze je použít s číslovkou.
I like coffee.
Do you like chocolate?
I usually walk to work.
He speaks German.

Mám rád kávu.
Máte rád čokoládu?
Obvykle chodím do práce pěšky.
Mluví německy.

Obvykle se neužívají v množném čísle. Míru množství je třeba vyjádřit pomocí počitatelného
výrazu:
a piece of
kousek
a kilo of
kilogram
a bottle of láhev
a tin of
konzerva
a cup of
šálek
a packet of sáček
a slice of
plátek
a loaf of
bochník
a box of
krabice
a bar of
tabulka (čokolády)
a jar of
sklenice (džemu)
a metre of
metr
a pair of
pár (2 kusy)
a lump of
kostka (cukr)
I like this cake. Give me two pieces of cake, please.
Mám rád ten koláč. Dej mi dva kousky, prosím.

Buy half a kilo of cheese.
He drinks ten cups of tea a day.
I need a piece of paper.

Kup půl kila sýru.
Vypije deset šálků čaje denně.
Potřebuji kousek papíru.

Ptáme-li se na množství nepočitatelných podstatných jmen užíváme tázací výraz:
HOW MUCH …?
How much cheese do you want?

Kolik sýra chceš?

Pokud se nepočitatelná podstatná jména vyskytují v množném čísle, mají jiný význam.
glass
chocolate
paper
time

sklo
čokoláda
papír
čas

glasses
chocolates
papers
times

brýle
čokoládové bonbóny
noviny, články, referáty
doba např. modern times
The Times – název anglických novin

Látková jména mají určitý člen, označují-li jeden druh látky nebo její část.
The coffee is good.
The tea is strong.

Káva je dobrá. (tj. ta káva, kterou právě piju)
Ten čaj je silný.

POZOR!
Podstatné jméno MONEY = peníze je v angličtině nepočitatelné. To znamená, že po něm
následuje sloveso v jednotném čísle.
This is your money.
Money doesn’t always bring happiness.

To jsou vaše peníze.
Peníze nepřinášejí vždy štěstí.

Další podstatná jméne, která netvoří množné číslo:
experience
information
knowledge
luggage, baggage
news
progress
advice
hair
furniture
weather
spaghetti

zkušenost, zkušenosti
informace
znalost, znalosti
zavazadlo, zavazadla
zpráva, zprávy
pokrok, pokroky
rada, rady
vlasy
nábytek
počasí
špagety

Tato podstatná jména se chovají jako nepočitatelná. To znamená, že je nelze užít s neurčitým
členem nebo s číslovkou, nemají množné číslo.

