
Určitý člen 
 
Určitý člen má dvě varianty jako neurčitý člen. 
the  (ð) -  používá se před vyslovovanou souhláskou 
the dog    the house     
 
 
 
 
the (ðí) – používá se před vyslovovanou samohláskou 
the apple     the orange 
 
 
 
 
Určitý člen the se používá v těchto případech: 
 
1) Známá věc 
Určitý člen použijeme před podstatným jménem, o kterém se již mluvilo.  
Např. He lives in a house in the village and the house is very old. 
Žije v domě na venkově a dům je velmi starý.  
Neurčitý člen v první větě (a house) se změnil v druhé větě na určitý člen (the house), protože  
jsme už o něm mluvili. 
I bought a car. -  Koupil jsem si auto – blíže neurčujeme jaké auto.  
The car which I bought yesterday is nice. - Auto, které jsem včera koupil je pěkné.  
 
2) Jediný exemplář 
Dále používáme určitý člen s podstatnými jmény, která existují pouze v jediném exempláři. 
Např.  The sun -  – obrázek - slunce je jenom jedno 
 
 
 
 
The moon –                        – měsíc je jen jeden 
 
Nemusí to však být omezeno pouze na věci, které jsou na světe jen jednou. Mohou to být 
slova, která se v jediném exempláři objevují např. v jednom státě, nebo dokonce v jedné 
domácnosti, apod.  
Can you put it in the fridge? – lednička je doma jen jedna – člověk ví, kam věc má dát – do 
lednice. 
Where´s John? Kde je Honza? – He´s in the bathroom. -  Je v koupelně  – Záchod či koupelnu 
máme také většinou jen jednu, tedy když řeknu, že je v koupelně, každý ví, kde ho má hledat. 
 
3) Státy, pohoří, řeky 
Určitý člen používáme u některých názvů států (ne u všech!), a to u těch, které jsou 
v množném čísle, nebo se skládají z více slov (nejčastěji vlastní a obecné podstatné jméno – 
např. Česká republika.  
The Czech Republic, the Soviet Union, The United States of Amerika, the Netherlands 
(to je v množném čísle) atd. 



 
 
Pohoří: 
the Himalayas, the Andes, the Sierra Nevada 
Řeky, pouště, atd.  
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