
 Zájmena                                                                Pronouns

Osobní Přivlastňovací Zdůrazňovací a zvratná

I me my mine myself

you you your yours yourself

he him his his himself

she her her hers herself

it it its its itself

we us our ours ourselves

you you your yours yourselves

they them their theirs themselves

Osobní zájmena se vyskytují:
v 1. pádě v podmětovém tvaru You must go there.
ve 4. pádě v předmětovém tvaru I will sell them.

Pro zájmeno TY a VY je jeden výraz YOU. Nerozlišujeme vykání a tykání a ani v dopisech se 
nepíše velkým písmenem. Zájmeno I vždy píšeme velkým písmenem.

Přivlastňovací zájmena jsou:
nesamostatná – stojí před podstatným jménem This is my pen.
samostatná – použití místo podstatného jména Where is yours?

Přivlastňovací zájmena se v angličtině používají více než v češtině. 

Zdůrazňovací a zvratná se používají:
ke zdůraznění podmětu, osoby a jako zvratná ve vazbě na osobu.

You will do it yourself. Uděláš to sám.
He himself did not know it. On sám to nevěděl.
Have you seen yourself? Viděl jste se?
She hurt herself. Zranila se.
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Ukazovací zájmena

Jednotné číslo
this tento, tato, toto that tamten, tamta, onen

Množné číslo
these tito, tyto, tato those tamti, tamty, oni

This pen is mine. Whose is that one? Toto pero je moje. Čí je tamto?
These flowers are nice and those as well. Tyto květiny jsou hezké a tamty také.
Často se používá zastupujícího zájmena one/ones (nahrazení opakování podstatného jména). 

This flower and that one. Tato květina a tamta.
These flowers and those ones. Tyto květiny a tamty.

Zájmena tázací a vztažná
se liší u životného a neživotného rodu a v některých pádech.

Jen pro osoby:

tázací:
who kdo whose čí who(m) koho (komu)

of whom koho
vztažné:
who který, jenž whose jehož (to) whom jemuž

Jen pro věci a zvířata:

tázací:
what? co

vztažná:
which který of which jehož (to) which (jemuž), jehož

Pro životné i neživotné:

vztažné:
that který, jenž, kterého, kterou které

Příklady užití:             
Who is it? (Kdo to je?)
Whom did you see? (Koho jsi viděl?)
I don’t know to whom to give it. (Nevím, komu to mám dát.)
Whose house is that? (Čí je to dům?)
These are the CDs which (that) belong to my brother. (Toto jsou ta CD, která patří  
bratrovi.)
This is the lady whose daughter studied with me. (Toto je ta dáma, jejíž dcera se mnou 
studovala.)
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Neurčitá zájmena

S podst. jménem Samostatné
osoba věc místo

any anybody anything anywhere
some somebody, someone something somewhere
every everybody, everyone everything everywhere
no nobody, no one nothing nowhere

Výrazy  some  a  any  mají  tentýž  význam  jako  neurčitý  člen  a/an  a  používají  se  s 
nepočitatelnými podstatnými jmény a s množným číslem počitatelných jmen.

any
• v kladné větě s významem jakýkoliv Any of you can come.
• v otázce s významem nějaký Have you got any brothers?
• v záporné větě s významem žádný I do not need any textbooks.

some
• pouze v kladné větě s významem některý, nějaký I need some new clothes.
• výjimkou jsou zdvořilostní otázky: Can I offer you some tea?

every
• s významem každý I have to go to school  every day.

no
• s významem žádný I have no time to do it.

Další neurčité výrazy:

each každý z určitého počtu Each of you …

both oba
a ve vazbě both X and Y

either ten i ten
a ve vazbě either..or buď…anebo

neither žádný
a ve vazbě neither…nor ani…ani

enough, plenty of dost, hodně
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Neurčitá zájmena other, others, another

Jednotné číslo Množné číslo
another book     jiná kniha, další 
kniha

other books    jiné knihy
the other books     ostatní knihy, ty 
druhé knihy

the other book   ta druhá kniha others were reading     ostatní četli
the others left    ostatní (zbývající) 
odešli
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