
Some, any, much, many, a lot of, a little, a few 

1. NĚJAKÝ, ŽÁDNÝ-v jednotném čísle používáme pouze neurčitý člen A/AN. 
There´s a man at the door. U dveří je nějaký muž. Máš nějaké pero?Do 
you have a pen?-u ostatních (množné číslo, nepočitatelná podst.jm.)         
v kladné větě SOME, v záporu a otázce ANY. Př.I do not have any books. 
Do you have any brothers or sisters? 

Vyjímka- Some se používá v kladné větě pokud něco nabízíme př.Would you like 
some coffee? Nebo pokud o něco žádáme př. Can I have some tea? Jedná se o 
řečnické otázky, kde předpokládáme, že nám dotyčný odpoví kladně.  

2. HODNĚ, MNOHO- v kladné větě se používá A LOT OF, ať jde o počitatelná 
či nepočitatelná podst.jména. př.Bill Gates had a lot of money. We bought 
a lot of food. V hovorové angličtině často uslyšíte v kladné větě u 
počitatelných many. There are many people. Jedná se o bad English. 

U počitatelných se v záporu a v otázce používá MANY, u nepočitatelných (vše co 

teče a co se sype) MUCH. Př.Do you drink much coffee? I don´t drink much coffee. 
Do you have many friends? I do not have many friends. We have (many) a lot of 
friends. Máš hodně přátel? Nemám mnoho přátel. 

3. TROCHU, MÁLO- u nepočitatelného A LITTLE, LITTLE (bez členu) př.I have 
a little money, we can have a cup of coffee. – mám trochu peněz, 
můžeme si koupit kafe. There was little food in the fridge.It was nearly 
empty. V lednici bylo málo jídla, byla téměř prázdná. Dan eats very little. 

-u počitatelných podst.jmen PÁR/ NĚKOLIK, MÁLO překládame jako A FEW a 
FEW. Př. I have a few good friends. I am not lonely. Mám několik dobrých přátel. 
There were few people in the park. It was nearly empty. V parku bylo málo lidí. 

 

            

                          

Put these words                                
 on the staircase going from the most                 
 to the least:  a few, many, none, hardly any, a lot of/lots of, loads of        
(2 of them mean the same! - will be on the same step) 
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