
 

Přídavná jména a jejich pořadí 
 
Pokud chceme o podmětu či předmětu říci něco dalšího, dodat více informací, tak k tomu 
často používáme (stejně jako v češtině) přídavná jména. Můžeme tedy říci, například 
 

• a clever girl (chytrá holka) 
• a handsome boy (hezký kluk) 
• a big hand (velká ruka) 
• a fantastic teacher (fantastický učitel) 

 
So far so good. Ale co dělat, pokud chceme použít více než jedno přídavné jméno? Pokud 
chceme například o našem fantastickém učiteli říci také, že je mladý – řekneme a fantastic 
young teacher nebo a young fantastic teacher? Nebojte, nenechám vás ani nyní ve štychu a 
pěkně si na to spolu posvítíme :) 
 
Základní pravidlo, které zde platí, je, že nejdříve dáváme to, co je více subjektivní, a až poté 
to, co je více objektivní. Například tedy říkáme a sexy Czech girl, nikoliv a Czech sexy girl, 
jelikož to, jestli je daná dívka sexy či ne, může být do značné míry subjektivní (dle 
individuálních preferencí), její národnost je naopak většinou jasná a objektivní. 
 
Samozřejmě to ale není vždy tak lehké. Co kdybych totiž o dané dívce chtěl ještě říci, že je 
štíhlá, mladá, inteligentní a opálená? Pro takové případy existuje přesně dané pořadí 
přídavných jmen, které si za chviličku představíme.  
 
Osobně si ale myslím, že není potřeba se tabulku učit nazpaměť a nějak moc se s ní trápit. 
Pokud pořadí přídavných jmen popletete, nic hrozného se nestane (funguje to úplně stejně 
jako v češtině). Z mé zkušenosti také platí to, že čím více je člověk v kontaktu s angličtinou, 
tím více podobné věci „podvědomě chytá“ a tedy časem automaticky správně používá. A teď 
již to slíbené pořadí. 
 

1. opinion (názor) – např. cool, sexy, delicious, terrible 
2. size (velikost) – např. big, tiny, huge, tall 
3. age (věk) - young, new, old, antique 
4. shape (tvar, délka, tloušťka) – round, short, square, thin 
5. colour (barva) – red, blue, white, dark 
6. origin (původ, národnost) – Czech, British, American, Slovak 
7. material (materiál) - metal, gold, wood, plastic 
8. purpose (účel) - cleaning, cooking, holding, shopping 

 



 

Pokud nejste proti, tak navrhuji si to dát opět hezky do tabulky s ukázkovými větami. 
Mimochodem, to pořadí přídavných jmen má zkratku (počátečních písmen) OSASCOMP a já 
osobně si to díky tomu pamatuji, když jsem v úzkých, tak si vždy řeknu „osaškomp“ :) 
 
OPINION SIZE AGE SHAPE COLOUR ORIGIN MATERIAL PURPOSE NOUN 

amazing big old square brown Scottish wooden dinning table 
wonderful  young   English   teacher 
beautiful   tall blonde   football player 
 tiny   black  silk party dress 
     red  plastic shopping bag 
 
Jenom pro jistotu dodávám, že ještě před první přídavné jméno patří determiner – tedy 
nejčastěji člen (a, an či the) či přivlastňovací zájmeno (my, your, his atd.). Samozřejmě pouze 
v případech, kde ho potřebujeme či chceme použít (o tom ale více v jiném kurzu). 
 
Přídavná jméno můžeme pochopitelně použít i za slovesem, jako například v následujících 
větách: 
 

• I am happy (Jsem šťastný) 
• He feels great (Cítí se skvěle) 
• That was horrible (Bylo to hrozné) 

 
I zde pochopitelně platí stejné pořadí přídavných jmen, se kterým jsme se už seznámili, což 
už jistě zvládáte na jedničku. 
 
 
  


