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Mluvnické kategorie 
podstatných jmen 



Podstatná jména 

 = substantiva 

= slova ohebná – skloňují se 

Určujeme: 

PÁD 

ČÍSLO VZOR 

ROD  



1. PÁD 

1. Kdo? Co? 

2. Koho? Čeho? 

3. Komu? Čemu? 

4. Koho? Co? 

5. Oslovujeme, voláme. 

6. O kom? O čem? 

7. Kým? Čím? 

Petr 

(bez) Petra 

(k) Petrovi 

(vidím) Petra 

Petře! 

(o) Petrovi 

(s) Petrem 
 
 



2. ČÍSLO 

JEDNOTNÉ 

MNOŽNÉ 

Řadíme k nim i: 

 a) Podstatná jména HROMADNÁ – mají TVAR POUZE 
JEDNOTNÉHO ČÍSLA, ale znamenají více věcí téhož druhu 

b) Podstatná jména LÁTKOVÁ – svým TVAREM ČÍSLA  
JEDNOTNÉHO označují látku, bez ohledu na množství 

c) Podstatná jména POMNOŽNÁ – mají TVAR POUZE ČÍSLA 
MNOŽNÉHO, ALE označují jimi i jednu věc 



3. ROD A VZOR 

MUŽSKÝ ŽENSKÝ STŘEDNÍ 

ŽIVOTNÝ NEŽIVOTNÝ 

pán 

muž 

předseda 

soudce 

hrad 

(les) 

stroj 

žena 

růže 

píseň 

kost 

město 

moře 

kuře 

stavení 



PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ A ABSTRAKTNÍ 

KONKRÉTNÍ 

ABSTRAKTNÍ 

= názvy osob, zvířat, věcí 

= názvy vlastností, činností, dějů 

květák      myslivec  telefon     čokoláda 
kladívko      kočka  kniha      zpěvák 
postel      brambory   hmyz      růže 

radost   obava  krása  paměť         
ozvěna    láska      mládí  zdraví 
 
 



Avšak POZOR!!! 

Konkrétní – Cesta byla plná děr a špatně se po ní jelo. 

Abstraktní – Po náročné cestě jsem byl unavený a musel 
  jsem jít hned spát. 

Konkrétní – Na stole leželo krátké psaní od maminky. 

Abstraktní – Psaní a čtení šlo našemu Markovi ze všech 
  dětí ve třídě nejlépe. 



Uplatni slova tak, aby vždy byl zřejmý významový rozdíl 
mezi těmito dvojicemi. (K – konkrétní, A – abstraktní) 

K - Ve školním kole matematické soutěže jsem byl opět první.      
Byl jsem v jednom kole, od rána jsem se nezastavil.  
A – Kolo jsem dostala až k Vánocům. Těším se na léto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOLO 

K – Klíče mi ke vší smůle spadly do hlubokého výkopu na ulici. 
A – Fotbalista se chystal k výkopu, ale byl přerušen.  

 

 

 
VÝKOP 

K - Sbírám pohledy ze všech míst světa. 
A – Pohledy všech  kolemjdoucích mě znervóznily. 

 

 

 
POHLED 

K – Mosazné kování je neustále moderní ozdobou. 
A – Kování koňských kopyt je především ze zdravotních   
důvodů. 

 

 

 

 

 

KOVÁNÍ 



Vyhledej všechna podstatná jména, urči mluvnické 
kategorie, rozliš podstatné jméno konkrétní (K) a 
abstraktní (A): 

Jednou měl král rozhodnout spor dvou 

velmožných pánů. Oba stáli před stupni 

trůnu a hádali se náramně, kdo z nich je v 

právu.  Když byli v nejlepším, přišla Jůra, 

položila tam chycenou myš a čekala s 

hrdostí, že bude pochválena. 

král spor 

právu. 

pánů. stupni 

trůnu 

Jůra 

myš 

hrdostí, 

nejlepším, 



král – 1. p., č. jed., r. muž., vz. muž, K 

spor – 4. p., č. jed., r. muž., vz. hrad, A  

pánů – 2. p., č. mn., r. muž., vz. pán, K  

před stupni – 7. p., č. mn. r. muž., vz. stroj, K 

trůnu – 2. p., č. jed., r. muž., vz. hrad, K 

v právu – 6. p., č. jed., r. stř., vz. město, A 

Jůra – 1. p., č. jed., r. žen., vz. žena, K 

v nejlepším – 6. p., č. jed., r. stř., vz. stavení, A 

myš – 4. p., č. jed., r. žen., vz. kost, K  

s hrdostí – 7. p., č. jed., r. žen., vz. kost, A 



Podstatná jména 

LÁTKOVÁ HROMADNÁ POMNOŽNÁ 

- voda 

- olej 

- mouka 

- sníh 

- povidla 

- cukr 

-papír 

- ??? 

- hmyz 

- loďstvo 

- lidstvo 

- listí 

- obilí 

- stromoví 

-svalstvo 

- ??? 

- záda 

- housle 

- dveře 

- Velikonoce 

- nůžky 

- tepláky 

- zarděnky 

- ??? 
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