
 1 

Adjectives Used As Nouns 
What does it mean if an adjective is used as a noun? 
What are some common adjectives that are used as nouns? 
 
Some words in Czech are, grammatically speaking, adjectives that function conceptually as 
nouns (they represent a person or thing).  These words are declined exactly like adjectives; if 
they represent people, then they have masculine animate, feminine and plural forms. Adjectival 
nouns can be hard-stemmed (in -ý) or soft-stemmed (in -í) 
 
Many adjectival nouns refer to people:  dospělý (“adult”), příbuzný (“relative”), vrátný 
(“doorman, concierge”), vedoucí (“boss, head, director”), mluvčí (“spokesperson, speaker”), 
průvodčí (“conductor, guard”), účetní (“accountant”), rukojmí (“hostage”), známý 
(“acquaintance”), spolubydlící (“roommate”), zraněný (“wounded person”)...  The adjective 
ostatní, used only in the plural, means “the others (“the other people, the rest”). 
 
Some Czech words for sports are grammatically adjectival:  kopaná (“soccer”), 
košíková (“basketball”), odbíjená (“volleyball”).  These words exist alongside their international 
variants fotbal, basketbal, volejbal. 
 
Other common adjectival nouns include dovolená (“vacation”), vstupné (“entrance fee”), 
nájemné (“rent”). 

 
Finally, certain names are adjectives:  Jiří,  pan Malý / paní Malá, pan Novotný / paní 
Novotná… 
 
 
Find the adjectival noun in each of these googled contexts. What case is the adjectival noun in 
and why?  What do the contexts mean? 
 
1.  Může nám zaměstnavatel nařídit termín dovolené? 
2.  V nebi hrají kopanou. 
3.  Drama s rukojmími v Lipsku skončilo bez krveprolití, útočník se vzdal. 
4. Chtěl bych udělat jen nějakou menší party bez kapel, bez vstupného (nebo možná s nějakým 
symbolickým). 
5.  Vrátíme se v sobotu, teda jestli se našemu vedoucímu podaří opravit auto. 
6.  Nemám ráda lidi, kteří sledují chyby ostatních, ale svých si nevšímají. 
7.  Policie obvinila mladého muže z Dubňan na Hodonínsku z týrání jeho příbuzných a výroby 
drog. 
8.  Řidič narazil do stromu, ke dvěma těžce zraněným letěl vrtulník. 
9.  Když se zeptáte svých známých, kteří mají děti, jak se jim vede, obvykle odpovídají, že jsou 
zavaleni prací a povinnostmi, že na spoustu věcí není čas. 
10.  „Jiří, proč ty toho Jiřího nenutíš více pít?“, ptal se Jiří Jiřího. 
11.  Hledám rodilého mluvčího na výuku anglického jazyka. 
12.  Když paní Malou postihla cévní mozková mrtvice, byla doma sama. Do nemocnice se 
dostala až za dvě hodiny. 
13.  Podle spolubydlících já piju strašně málo. 


