
  

Třetí stupně přídavných 

jmen 

 

Superlatives 

 

Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz 



Superlatives 

• Třetí stupeň přídavných jmen se používá, pokud 
porovnáváme více než dva objekty či více než dvě 
skutečnosti a vybíráme to, co chceme označit za jedinečné – 
největší, nejmladší, nejkratší atd. 

• Protože tedy superlativ označuje unikátní objekt ze 
souboru, jedná se o zcela konkrétní označení a s třetími 
stupni přídavných jmen se ve větách ve velké většině 
používá určitý člen „the“  

   

 Our village is the nicest.     

 

 přídavné jméno = slovní druh, který popisuje jaké něco nebo 
jaký někdo je = vlastnosti, schopnosti, vzhled atd.  



Superlatives 

• Použití určitého členu se třetím stupněm je velmi obvyklé : 

 It‘s the nicest book on the shelf.  

 

Určitý člen lze ale nahradit přivlastněním, a to buď pomocí 

„‘s“ nebo přivlastňovacím zájmenem: 

 

 It‘s Dita‘s nicest book.  

 It‘s my nicest book.  

 

 

 

  



 Superlative 

• V angličtině se tvorba 3. stupňů přídavných jmen 
(největší, nejhezčí, nejlepší atd.) řídí pravidly takřka 
shodnými jako pro 2. stupeň, která třídí přídavná 
jména do jednotlivých skupin. Pravidla a rozřazení do 
skupin je následující:  

 

1) Většina jednoslabičných  - přidá koncovku „est“ 
(jednoslabičná končící na „e“ přidávají jen „st“) 

        long – the longest / nice – the nicest 

 

2) „Krátká“ jednoslabičná končící na trojici  

        „souhláska-samohláska*-souhláska“ – zdvojují 
poslední písmeno a přidají koncovku „est“   

       big – the biggest, hot – the hottest 

 

      * samohláska = a,e,i,o,u / souhláska = zbytek abecedy   

         

 



Superlative 

3) Dvouslabičná končící na „y“ – změkčí „y“      „i“ a přidají 

koncovku „est“ 

        busy – the busiest , happy – the happiest 

4) Ostatní dvou a více-slabičná přídavná jména se stupňují 

přidáním „the most“ před př.jm. 

        tired – the most tired, beautiful – the most beautiful 

5) Skupina nepravidelných přídavných jmen, kde se každé 

př.jm. stupňuje zvlášť , viz souhrnná tabulka na dalším 

snímku.  



 Superlative 

adjective superlative 

1. short + est the shortest 

2. hot + t + est the hottest 

3. noisy + i + est the noisiest 

4. modern   - most the most modern 

5. good 

   bad 

   far 

the best 

the worst 

the furthest  
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