
 

Podstatná jména (substantiva) 
 

○ jsou názvy osob, zvířat, věcí; vlastností, dějů a vztahů 
○ rozlišujeme: konkrétní x abstraktní; obecná x vlastní 

 
 

1. Podstatná jména konkrétní a abstraktní 
 

        osob 
konkrétní   – jsou názvy    zvířat, rostlin 
(Můžeme na ně sáhnout.)     věcí 
 
        vlastností 
abstraktní – jsou názvy    činností, dějů 
(Nejsou hmatatelné.)      vztahů 

 

P
od

st
at

ná
 jm

én
a 

 
2. Podstatná jména obecná a vlastní 

 

Podstatná jména vlastní 
= píšeme s velkým začátečním písmenem 
= označují 

 určitou osobu     Karel, Novák, Sedlákovi 
o jména příslušníků národa  Čech 
o jména obyvatel obce   Pražan 

 určité zvíře     Rex (kůň), Micka (kočka) 
 určitou věc 

o jména zeměpisná    Sněžka, Labe, Francie 
o názvy podniků    Budvar 
o názvy uměleckých děl   Babička, Rusalka 
o názvy svátečních dní   Vánoce, Dušičky 

 
Podstatná jména obecná 
= píšeme s malým začátečním písmenem 
= neoznačují určitou osobu, zvíře či věc, ale pojmenovávají je   
   obecně 

○ př.: chlapec, pes, město, rybník, kniha, týden... 
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Podstatná jména (substantiva) 
 

○ jsou názvy ………………………; vlastností, dějů a vztahů 
○ rozlišujeme: ……………… x abstraktní; ……………. x vlastní 

 
 

1. Podstatná jména konkrétní a abstraktní 
 

        osob 
…………..   – jsou názvy    zvířat, rostlin 
(Můžeme na ně sáhnout.)     věcí 
 
        vlastností 
…………… – jsou názvy    činností, dějů 
(Nejsou hmatatelné.)      vztahů 

 

P
od

st
at
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a 

 
2. Podstatná jména obecná a vlastní 

 

Podstatná jména vlastní 
= píšeme s ……………… začátečním písmenem 
= označují 

 určitou ………..     Karel, Novák, Sedlákovi 
o jména příslušníků národa  …………………. 
o jména obyvatel obce   ………………… 

 určité …………     Rex (kůň), Micka (kočka) 
 určitou věc 

o jména ……………    Sněžka, Labe, Francie 
o názvy ……………    Budvar 
o názvy …………....    Babička, Rusalka 
o názvy …………....    Vánoce, Dušičky 

 
Podstatná jména obecná 
= píšeme s ………….  začátečním písmenem 
= neoznačují určitou osobu, zvíře či věc, ale pojmenovávají je   
   obecně 

○ př.: chlapec, pes, město, rybník, kniha, týden... 
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