
INDEFINITE PRONOUNS 
(neurčitá zájmena) 

 

SOME / ANY 

 

something – anything  = a thing (něco, cokoli - nic) 

I know something about it.   Vím o tom něco. 

I don’t like anything.    Nic se mi nelíbí. 

 

somebody – anybody = a person (někdo, kdokoli - nikdo) 

Somebody must help us.   Někdo nám musí pomoci. 

Will anybody be there now?   Bude tam teď někdo? 

 

someone – anyone = a person (někdo, kdokoli - nikdo) 

Yesterday I met someone who went to school with you. 

Robert was there, but I didn’t know anyone else. 

 

somewhere – anywhere = a place (někde, kdekoli - nikde) 

        The book must be somewhere here.  Ta kniha musí tady někde být. 

        We didn’t go anywhere last night.  Včera večer jsme nikam nešli. 

 

sometimes (někdy) 

Sometimes I walk to work and sometimes I take the bus. 

Někdy jdu do práce pěšky a někdy jedu autobusem. 

 

somehow (nějak) 

        Somehow he didn’t want to school.   Nějak se mu nechtělo do školy. 

 

Something, somebody, someone, somewhere, sometimes, somehow:  

- užíváme zpravidla v oznamovacích větách.  

V otázce užijeme somebody, something, somewhere, jde-li o zdvořilou žádost, prosbu nebo nabídku. 

 

Can somebody tell us the way?  Může nám někdo ukázat cestu? 

Would you like something to drink?  Chtěl byste se něčeho napít? 

Can you put it somewhere?   Můžete to někam položit?    

Anything, anybody, anyone, anywhere: 

- užíváme v záporu a v otázce a podle toho se mění jejich význam 

 

 

NO 

 

nothing = not anything (nic) 

Nothing happened.    Nic se nestalo.    

 

nobody/no one  = not anybody/ not anyone (nikdo) 

Who came to your party? Nobody.  Kdo přišel na tvou párty? Nikdo. 

 

nowhere = not anywhere (nikde) 

  Where did you go on holiday this year? Nowhere.     

  Kde jsi byl letos na dovolené? Nikde.  

 

Nothing, nobody, no one, nowhere: 

- stojí v oznamovací větě před slovesem nebo i za ním 

 



EVERY 

  

everything = all things (všechno) 

Did you understand everything she said?  Rozuměl jsi všemu, co řekla? 

 

everybody/everyone = all people (každý) 

Everybody in the class did the homework well.  

Všichni ve třídě udělali domácí úkol dobře. 

 

everywhere = all places (všude) 

He follows me everywhere.   On mě všude následoval. 

 

PAMATUJ 

 

- přísudek má po těchto výrazech tvar jednotného čísla 

- lze po nich užít else  

 

Let’s talk about something else.        Pojďte mluvit o něčem jiném. 

I didn’t tell anybody else.       Neřekl jsem to nikomu jinému. 

There is nowhere else I can look for it. Nikde jinde už to nemohu hledat. 

 

- lze po nich užít přídavné jméno 

Have I said something wrong?  Řekl jsem něco špatného? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONE / ONES 
(zástupné zájmeno one / ones) 

 

ONE / ONES 

 

Zastupuje podstatné jméno počitatelné, abychom se vyhnuli jeho opakování v téže nebo v následující 

větě. V množném čísle se užívá tvar ones. 

 

one – singular (jednotné číslo) 

ones – plural (množné číslo) 

 

I bought a blue shirt and black one.   Koupila jsem si modrou košili a černou. 

I bought a red T-shirt and two yellow ones.  Koupila jsem si červené tričko a dvě žlutá. 

 

 

UŽITÍ 

 

1. Po přídavných jménech (po 3. stupni se může vynechat) a po the: 

 

I have bought two sweaters.   Koupila jsem si dva svetry. 

How do you like the pink one?  Jak se ti líbí ten růžový? 

I like the white one better.   Líbí se mi víc ten bílý. 

The pink one was more expensive.  Ten růžový byl dražší. 

 

I prefer these red apples to those green ones. 

Mám raději tato červená jablka než tamta zelená. 

 

The red ones are sweeter.   Ta červená jsou sladší.  

 

2. Po which (which one? který?) a po ukazovacích zájmenech (this one tenhle, that one tamten).  

    Po these a those se ones obvykle vynechává: 

 

What nice magazines!    To jsou hezké časopisy. 

Which one shall I buy?   Který si mám koupit? 

This one is very interesting.   Tenhle je velmi zajímavý. 

I think I’ll take that one.   Myslím, že si vezmu tamten.  

 

 

 

   

 


