
By Jan Večeřa 

Anglické časy 

 

Přítomné časy 
 

PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) 
Přítomný čas prostý se pouţívá pro vyjádření jakýchkoliv faktů.  

 Např. vědeckých  

-Every plane flies (kaţdé letadlo lítá) 
-Ice is frozen water (led je zmrzlá voda) 

 Nebo i takových, které se týkají přímo nás, či lidí, o nichţ mluvíme 

-I´m cold (je mi zima) 
-He looks tired (vypadá unaveně) 

 Pouţívá se také pro vyjádření obecné pravdy – nicméně toto se dá 

povaţovat také za určitý fakt 
 -I like ice-cream (mám rád zmrzlinu)  

-The sky is blue (nebe je modré) 

 Nebo pravidelně se opakujícího děje za uţití časových výrazů jako jsou 
"always, every day, every Friday, every month, every year atp." Tyto 

výrazy jsou pro vás signálem pro pouţití tohoto času -pouţívají se ve 

větách, které vyjadřují nějakou činnost nebo aktivitu. 
-I go to cinema every Friday (chodím do kina kaţdý pátek) 

-Every year I go on holiday (kaţdý rok jezdím na dovolenou) 

Tvoří se takto: 

Jednotné číslo Dějové sloveso Množné číslo Dějové sloveso 

I like We like 

You like You like 

He, She ,It likes They like 

 

 
!!Ve 3. osobě jednot. č. se ke slovesu (v základním tvaru) přidá koncovka -s.!! 

 

Však 3.osoba nemusí nutně být ve tvaru He, She, It … může totiž mít podobu 

jako : Pavel(on), Irena(ona), Auto(to) 

Otázky: 
Tvoříme je pomocí pomocného slovesa "do" ve správném tvaru. Tzn., ţe pouze u 3. 

osoby jednotného čísla pouţívám místo “do” “does”. Slovosled otázky je 

následující:  

Pomocné slo. "do" podmět dějové  sloveso další větné členy 

Does she  go to school every day? 

Do you like ice-cream? 

Zde si musíte zapamatovat, ţe VŢDY při vytváření otázky musíme pouţít pomocné 
sloveso!!Opět je zde pro Vás signálem pro pouţití přítomného času prostého uţití 

výrazu “every day”. Ve druhém případě se ptáme na obecný fakt- tedy jestli je něco 

opravdu tak jak se můţeme domnívat apod. 

Zápor: 

Tvoříme téţ pomocí "do" a záporky "not"- ve 3. osobě jednotného čísla je to “does 

not”. Věta má stejný slovosled, jako kladná oznamovací věta s tím, ţe se mezi 
podmět (tedy zájmeno) a dějové sloveso (v základním tvaru) vloţí “do not” příp. 

“does not”: 

Podmět pomocné "do" + "not" významové sloveso další větné členy 

He  does not (doesn't) like ice-cream. 

I do not (don't) go to school every 
day. 

Stejná poznámka: VŢDY při vytváření záporu musíme pouţít pomocné sloveso se 

záporkou!! 

Copak je sloveso TO BE? 
Často se setkávám s tím, ţe studenti nerozumí zcela významu slovesa TO BE. 

Jednoduše se toto sloveso překládá do češtiny jako “být”. V tuto chvíli nastává 

překáţka. Toto sloveso se totiţ časuje a to pro kaţdou osobu zvlášť. To 
zjednodušeně znamená, ţe sloveso TO BE pro 

Osoby jednotného čísla: 

1. osobu zní “jsem”  (já jsem) 
2. osobu zní “jsi” (ty jsi) 

3. osobu zní “je” (on je) 

Osoby mnoţného čísla: 
1. osobu zní “jsme” (my jsme) 

2. osobu zní “jste” (vy jste) 

3. osobu zní “jsou” (oni jsou) 
 

Převedeno do anglického jazyka  
Osoba / zájmeno tvar slovesa osoba / zájmeno tvar slovesa 

1.j.č. I am 1. mn.č. we are 

2. j.č. you are 2. mn.č. you are 

3. j.č. he/she/it is 3. mn.č. they are 

Sloveso “to be” se v přítomném čase prostém pouţívá pro vyjádření nějakého stavu, 

ve kterém se ta určitá osoba, či věc, nachází. Např. “I am ill“ (tedy “já jsem 
nemocný”)-coţ označuje stav, ve kterém se nacházím. Nebo “The car is blue” (auto 

je modré) – coţ také označuje určitý stav toho automobilu. Zároveň můţeme toto 

spojit i s tím faktorem, ţe obě věty oznamují obecný fakt za pouţití “stavového” to 

be. Je nutné si uvědomit, ţe sloveso TO BE v tomto tvaru, se pouţívá jen zřídka, ale 

pokud toto sloveso skloňujeme podle jednotlivých osob, dostaneme tvary am, are, is 

– tyto tvary v češtině znamenají jsem, jsi a je. 

 

Stažené tvary: 

Jednotné č. I'm you're he/she/it's 

Množné č. we're you're they're 

Staţené tvary se velmi často pouţívají v mluvené angličtině, umoţňují rychlejší 

komunikaci bez zbytečností. Nicméně toto s sebou nese i ten fakt, ţe porozumění je 
u některých jedinců potom obtíţnější.  

Zápor: 

Tvoří se přidáním záporky "not" za slovesem “to be”:  
 

Celý tvar  Stažený tvar 

I am not I’m not 

You are not You’re not 

He, she, it is not He, she, it isn’t  

V mn. čísle se pouţívá “are not” Aren’t  

 

Otázka: 
Tvoří se inverzí - prohozením slovesa s podmětem:  

 

          He           is  a good boy. 

          Is              he  a good boy? 

 

Jak vyjadřujeme vlastnictví? 

Vlastnictví nějaké věci vyjadřujeme pomocí slovesa "to have". Zde je jeho časování: 

Jednotné číslo množné číslo 

I have got we have got 

you have got you have got 

he/she/it has got they have got 

 

!!Dávejte si pozor na změnu tvaru  
slovesa “to have” na “to has”  

pro 3. osobu čísla jednotného!! 

 
Dávejte si však pozor na rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou zvláště pokud 

se jedná o popis vlastnictví. V americké angličtině se pouţívá výrazu jako: 

 

I have a car.  

You have a car. 

She has a car. 

 

Tzn., ţe se vynechává výraz “got”. V tomto by nebyla ţádná zvláštnost, jedná-li se o 
oznamovací větu. Pokud však vytváříme otázku či zápornou větu, musíme toto 

vytvořit pomocí pomocného slovesa “do” (resp. “does” pro 3. osobu č.j.). Tedy 
takto: 

Tvoření otázek  

 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

Do I have? Yes, I do/No, I don’t  

Do you have? Yes, I do/No, I don’t 

Does he have? Yes, He does/No, he doesn’t   

 

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

Have I got? Yes, I have/No, I haven’t  

Have you got? Yes, I have/No, I haven’t 

Has he/she/it got? Yes, he has/No, he hasn’t 

 

Tvoření záporu  
Opět zde nezapomínejte na rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou. U britské 

angličtiny se zápor tvoří jednoduše záporkou “not” mezi slovesy “have” a “got”. 

Velmi často se pouţívá zkrácených tvarů, které jsou rozepsány v tabulce.                  
U americké angličtiny se zápor tvoří pomocí slovesa “do” a záporky “not”-opět se 

podívejte do tabulky. 

BRITSKÁ ANGLIČTINA 

Podmět Slov. “Have” Záporka “not” Druhá část slov. Staže. 

I have not got Haven’t 

You have not got Haven’t 

He, She, It has not got Hasn’t 

 

AMERICKÁ ANGLIČTINA 

Podmět Slov. “do” Záporka “not” Sloveso “have” Staže. 

I do not have Don´t 

You do not have Don´t 

He, She, It does not have Doesn’t 

 

 

!!Ve 3. osobě jednot. č. se mění tvar slovesa “have” a samozřejmě i “do”!! 
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Krátké odpovědi: 

Velmi podstatným faktem, který je nutno si zapamatovat je, ţe zkrácená odpověď se 
tvoří pomocí slovesa, kterým jsme tázáni. 

Zkusme na příkladu: 

- Do you go to school on Mondays? Sloveso, kterým se ptáme je “DO” 
 - Yes, I do. 

     No, I don't 
- Does he go to school on Mondays? Sloveso, kterým se ptáme je “DOES” 

    - Yes, he does. 

     No, he doesn’t 

 

 

- Have you got a car? Sloveso, kterým se ptáme je “HAVE” 

    - Yes, I have. 

     No, I haven't. 

 

- Are you a good pupil? Sloveso, kterým se ptáme je “TO BE” 
    - Yes, I am. 

     No, I am not. 

 
 

 

Otázky trochu jinak  
Otázky, které vytváříme, jsou velmi často doplňovány tázacími zájmeny nebo 

příslovci. Tyto tázací zájmena i příslovce jsou na prvním místě ve větě (pokud 

vytváříme otázky!). Podívejme se na příklady: 

Tázací zájmeno,příslovce Český význam Příklad 

What Co, jaký, který What is this? 

Which Který I know, which car …. 

Who Který, kdo Who is this guy? 

Whose Čí Whose is it? 

Why Proč Why are you here? 

When Kdy, kdyţ When does it leave? 

How Jak How are you? 

 

Tyto výrazy se pouţívají při vytváření otázek zjišťující nějaký stav. Nesmíte však 
zapomínat na pomocná slovesa, případně tvary slovesa TO BE u jednotlivých časů, 

která se pouţívají pro vytváření otázek: Tedy WHO IS THIS GUY? 

 
Tázací zájmeno sloveso TO BE (pro 3. osobu jedn. č. “is”) 

 

 

PRESENT CONTINUOUS (přítomný průběhový čas) 
Pouţívá se k vyjádření děje, který právě probíhá (I am learning English now)-tyto 
věty jsou často doprovázeny výrazy jako: now, at this moment, right now apod. Dále 

se tento děj pouţívá pro popis něčeho, co se odehrává dočasně – začalo to 

v minulosti a pokračuje do přítomnosti, pravděpodobně bude pokračovat i v 
budoucnosti(I am preparing for my leaving examination these days)- Tzn., ţe jsem 

se třeba před měsícem začal soustavně připravovat na maturitu, dnes se na ní 

připravuji také, a nejspíš ještě další týden učit budu. Poslední význam přítomného 
času průběhového je pro vyjádření budoucnosti, která je naplánovaná. Ovšem 

k tomu, aby byla naplánovaná, musíme udělat jakoby něco navíc, neţ si jen říct, ţe 

zítra půjdu k doktorovi. Musíme např. doktorovi zavolat a domluvit se s ním. Nebo 
pokud chcete dnes večer jít do kina, nestačí si jen říct, ţe dnes večer půjdu asi do 

kina. Abych mohl pouţít průběhovost, měl bych uţ např. mít koupené lístky apod. 

Jak tvoříme? 

Osoba Sloveso “To Be“ Dějové sloveso+ING 

I am working 

You are working 

He, she, it is working 

We are working 

You are working 

They are working 

Názorné příklady: 

Tom  is  skiing  in the mountains now.  

I  am  walking  the dog in the park.  
They  are  watching  the TV.  

 

Otázka: 

Tvoří se inverzí v oznamovací větě- poslouţí příklad: 

 

  I  am  working. 
  Am  I working? 

 

Sloveso “To Be“ Osoba Dějové sloveso+ING 

Am I working 

Are You working 

Is He, she, it working 

Are We working 

Are You working 

Are They working 

Příklady:  
-Is he doing his homework? (ptáme se, jestli si právě v tuto chvíli dělá 

své domácí úkoly). Pokud bychom pouţili větu: Does he do his homework? Význam 

této věty by se rozšířil a znamenal by, zdali pravidelně dělá úkoly do školy. Neptáme 

se zdali právě teď, ale pravidelně, kdyţ je mají zadané. 
-Are you sleeping? (ptáme se, zdali právě spíš) 

 -What are you doing? (co právě teď děláš) 

 

Wh-otázka: 

Tvoří se stejně, jen na začátek věty přidáme tázací zájmeno/příslovce: 

-What is he doing?  (Co dělá?) – ptáme se, co dělá právě teď – 

kdybychom se totiţ zeptali otázkou “What do you 
do?” tedy pomocí present simple, chtěli bychom 

znát zaměstnání té osoby (tedy fakt) 

-Where are they skiing?  (Kde lyţují) – kde lyţují právě teď 
- What are they preparing for? (Na co se chystají) – ti koho právě sledujeme 
- How is it going?  (Jak to jde)- velmi hezká fráze 

- Why are you waiting here? (Proč tu čekáš)- právě jsme někoho potkali 
 

 

 
Zápor:Tvoří se přidáním záporky NOT mezi sloveso TO BE a dějové sloveso v ing. 

Zájmeno Sloveso TO BE Záporka NOT Dějové slo. + ing 

I am not working 

You are not working 

He is  not working 

She is  not working 

 

Krátké odpovědi: Tvoří se jen od slovesa "to be":  

-Are you doing your homework?  

- No, I am not. 

     -Yes, I am. 

 -Is she doing her homework? 

    - No, She is not. 

     - Yes, she is. 

 - Are they preparing for the exam? 

    - No, they are not. 

     - Yes, they are. 
 
Existují však slova, u nichţ se průběhový tvar nevytváří. Jsou to například tato: love, 

hate, like apod. Tzn., ţe pokud budete pouţívat tato sova ve větách, pouţijete času 

prostého, nikoli průběhového. 
 

MINULÉ ČASY 

PAST SIMPLE (minulý čas prostý) 
Tento čas se pouţívá pro vyjádření děje, který začal i skončil v určité minulosti. 
Případně také pro popis sérií dějů, které se odehrály v minulosti -He arrived from 

the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. Také 

tento čas pouţíváme pro vyjádření trvání nějakého děje v minulosti (v minulosti 
začal i skončil)- I lived in Brazil for two years. Velmi často se pouţívá třeba pro 

vyjádření určitého faktu týkajícího se minulosti- She was shy as a child, but now she 

is very outgoing. Tvoří se přidáním koncovky –ed u pravidelných sloves, například 
„like“ – „lik-ed“, „play“ – „play-ed“ atp. Ve většině případů je však tvar slovesa 

nepravidelný. (K správnému určení tvaru slovesa je nutné mít tabulku 

nepravidelných sloves.) 
Tento čas se pouţívá jako tzv. „vyprávěcí“ čas, vyjadřuje děj, který proběhl 

v minulosti. 

Jak tvoříme? 

Osoba Sloveso v minulém čase Zbylá část věty 

I went to the cinema yesterday. 

You went to the cinema yesterday. 

He,She,It went to the cinema yesterday. 

We went to the cinema yesterday. 

You went to the cinema yesterday. 

They went to the cinema yesterday. 

Názorné příklady: 

Yesterday   I washed  my car. 

Last week   I  passed  my final exam. 
Last month  I  bought  a new car. 

Je důleţité si zapamatovat, ţe ve větě kde pouţíváme minulý čas prostý, musíme 

specifikovat čas, kdy se ten děj odehrál. Stačí to jen přibliţně, např. Last year, last 
month, on Friday, in 1987, apod. - tedy příslovečné určení času. Pokud však mluvíte 

s přáteli, či známými z práce a Vaše téma je společná událost z minulosti, potom čas 

specifikovat nemusíte, protoţe všichni vědí, kdy se to odehrálo.  
 

Otázka: 

Tvoří se podobně jako u přítomného prostého času pomocí „to do“ v minulém čase: 

Pomocné 

sloveso 

Osoba Sloveso v základním tvaru Zbylá část věty 

Did I see him yesterday 

Did you see him yesterday 

Did he, she see him yesterday 

Did we see him yesterday 

Did you see him yesterday 

Did they see him yesterday 

Všimněte si, ţe u 3. Osoby čísla jednotného se nemění tvar pomocného slovesa!! 

Sloveso TO BE se samozřejmě mění 

podle osoby, která je v krátké odpovědi 

určena (viz tabulka Časování TO BE) 

 

Zde se nám sloveso DO mění na DOES, protoţe se jedná 

o 3. osobu čísla jednotného 
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Názorné příklady: 

Did  you  sleep well  yesterday? 

Did They arrive on time  on Monday? 

Did  she  find  it  fourteen days ago? 
 

POZOR: opět i u otázky musíme určit čas, ke kterému se vztahuje naše otázka!! 

 

Snadno si zapamatujete, ţe v minulém čase prostém se pouţívá pomocné sloveso 

DID, protoţe v přítomném čase prostém se pouţívá DO (u něhoţ je DID minulým 

časem prostým). U prosté přítomnosti jsme pouţili také sloveso TO BE. Toto 
můţeme pouţít i v minulém čase prostém ve významu BYL, BYLI. Opět to bude 

jednoduché na zapamatování, protoţe se nám sloveso TO BE jen převede do 

minulosti. 
 

Jak tvoříme zápor? 

Zápor tvoříme pomocí slovesa DID a záporky NOT vloţené právě mezi toto 
pomocné sloveso a sloveso dějové. Dávejte však pozor, protoţe dějové sloveso je 

v základním tvaru. Minulý čas je vyvolán právě tím pomocným slovesem DID. 

Osoba Pom. Slov. DID Záporka NOT Dějové sloveso Zbytek věty 

I did not see him yesterday 

You did not see him yesterday 

He did not see him yesterday 

We did not see him yesterday 

You did not see him yesterday 

They did not see him yesterday 

 
 

 

 

 

 

 

 

Názorné příklady: 

I  didn´t  do  my homework on Wednesday. 
He  didn´t prepare  for his Friday´s exam. 

We  didn´t  hear  anything last night. 

 

MINULÝ ČAS PROSTÝ S “TO BE“ 

Vyjadřuje, ţe někdo BYL(I) - např. někde, nebo něco BYLO – např. nějaké apod. 

Osoba Sloveso To Be Zbylá část věty 

I was at school yesterday 

You were at school yesterday 

He, she, it was at school yesterday 

We were at school yesterday 

You were at school yesterday 

They were at school yesterday 

 

Názorné příklady: 

I  was  there last night.  Byl jsem tam minulou noc. 

He  was  tired last time. Byl unaven naposledy. 
They  were  together all Monday. Byli spolu celé pondělí. 

You  were  at home all night. Byl jsi celou noc doma. 

 

Jak tvoříme zápor s TO BE? 

Zápor se tvoří opět pomocí záporky NOT, která se vkládá bezprostředně za sloveso 
TO BE. 

Osoba Sloveso To Be Záporka NOT Zbylá část věty 

I was not at work yesterday 

You were not at work yesterday 

He, she, it was not at work yesterday 

We were not at work yesterday 

You were not at work yesterday 

They were not at work yesterday 

Také se velmi často pouţívá zkráceného tvaru v mluvené angličtině, tedy WASN´T 

a nebo WEREN´T!!!! 

Názorné příklady: 

I wasn´t there on Friday. 

He  wasn´t  at work last week. 
They weren´t  at the meeting 2 hours ago. 

 

 

PAST CONTINUOUS (minulý čas průběhový) 
Minulý čas průběhový se pouţívá pro popis děje, který probíhal v minulosti od-do 
nějaké doby (např. “Včera jsem od 2 do 3 hod trénoval tenis”). Pouţívá se také pro 

popis děje (resp. aktivity), která probíhala v konkrétní moment v minulosti (např. 

“Včera v 5 hodin odpoledne jsem se díval na televizi”). Další případ, kdy se tohoto 
času pouţívá je, pokud se v minulosti odehráli dva děje, přičemţ se jeden stal aţ 

v průběhu toho druhého (např. “Kdyţ jsem se včera díval na televizi, zazvonil 

telefon”). 

 

 

 

Jak tvoříme? 

Minulý čas průběhový tvoříme, stejně jako kaţdý jiný průběhový čas, pomocí 
slovesa TO BE (VŠAK V MINULÉM ČASE) a dějového slovesa v ing-ovém tvaru. 

 

Osoba Sloveso TO BE Dějové sloveso+ing Zbytek věty 

I was working last night 

You were working last night 

He, She, It was working last night 

We were working last night 

You were working last night 

They were working last night 

 

Názorné příklady: 

I  was  watching   TV yesterday. 

They were preparing  for exam last night. 
We were cooking  on Monday evening. 

Důleţité je si zapamatovat, ţe minulý čas průběhový vyjadřuje aktivitu probíhající v 

určitou dobu v minulosti! 

 

Další názorné příklady: 

 „Yesterday I was doing my homework the whole afternoon.“ 
 „On Monday at six o’clock he was sitting in a café.“ 

 „As he was making the breakfast, I was writing a letter.“ 

„I was getting more and more nervous as the virus was slowly destroying   
my computer.“ 

 „While I was looking out of the window, I saw him.“ 

 „The telephone rang, when he was preparing the dinner.“ 
 

BUDOUCÍ ČASY 
V angličtině můţeme pouţít několik časů či výrazů k vyjádření budoucnosti. Kaţdý 

z nich se ale bude lišit určitostí, s jakou se tyto děje v budoucnu odehrají. 

Budoucnost můţe být naplánovaná, nebo jistá. Na druhou stranu můţe být také 
velmi nejistá, či pouze předpokládaná. 

FUTURE SIMPLE TENSE (čas budoucí prostý-s WILL) 
U vyjádření budoucnosti pomocným slovesem WILL( tedy u budoucího času 

prostého) nemluvíme o ţádné plánovitosti či jistotě. Budoucí čas prostý pouţíváme 

převáţně u 4 základních situací. První je naše spontánní rozhodnutí, které jsme právě 
učinili, a týká se budoucnosti. Další situace je, kdyţ dáváme někomu slib, který se 

týká budoucnosti. Kdyţ v něco doufáme (nebo předpokládáme), a týká se to 

budoucnosti, také pouţíváme budoucí čas. Existují i děje, které nemůţeme ovlivnit 
(počasí apod.). Pojďme si jednotlivé situace popsat ve větách. 

- Spontánní situace       např. jste v obchodě s oblečením, kde se Vám 

zalíbí triko a vy se spontánně rozhodnete, ţe si jej koupíte 
- Dát slib          např. slíbíte doma, ţe budete pilně studovat angličtinu  

- Doufat         např. doufáte, ţe zítra sloţíte zkoušku 

- Předpokládání  např. předpokládáte, ţe Váš kolega dostane 
výpověď, protoţe jeho výkon není nic moc 

- Neovlivnitelné    např. to, ţe zítra bude pršet, nemůţeme nikterak 

ovlivnit 
Všechny tyto popsané situace se týkají budoucnosti, proto musíme pouţít budoucí 

čas pro jejich překlad! 

Jak tvoříme za pomocí WILL? 

Osoba Pomocné sloveso WILL Dějové sloveso 

v základním tvaru 

Zbylá část 

věty 

I will do it 

You will do it 

He, She, It will do it 

We will do it 

You will do it 

They will do it 

 

Jak můţete vidět v tabulce, pomocné sloveso WILL zůstává stále ve stejném tvaru, 
ať uţ jej pouţijeme pro kteroukoliv osobu!! 

Názorné příklady podle jednotlivých situací: 

 
Spontánní situace  

- Ok, I will buy this T-shirt. - právě jste se rozhodli to triko koupit 

- Yes, I will prepare it.  - právě jste se rozhodli, ţe to připravíte 
Dát slib 

- Ok, I will do it mum!  - slibujete to mamince 

- Yes, we will cook!  - slibujete, ţe uvaříte 
 

 

 
 

 

Doufat 
- I hope that she will pass  - doufáte, ţe (zítřejší) zkoušku sloţí 

her exam. 
- They hope that it will be OK. - doufají, ţe to bude v pořádku 

Předpokládat 

- I think it will be ok.  - myslíte si, ţe to bude OK 
- We think that it will work. - myslíme si, ţe to zabere 

 

Vidíte, ţe dějové sloveso je 

v základním tvaru (platí jak 
pro pravidelná tak 

nepravidelná slovesa)! 

Pozn. Velmi často, a to 

převáţně v mluvené angličtině, 
se pouţívá opět zkráceného 

tvaru, tedy DIDN´T! 

 

Pozor, ne pokaţdé musíte zmínit  

slovíčko “slibuji” (promise),  

abyste slib vytvořili. Můţete jen  

změnit tón hlasu, či mimiku obličeje!! 
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Neovlivnitelné 
- Tomorrow it will rain. - zítra bude pršet 

- At the víkend it will snow. - o víkendu bude sněţit 

Uvědomte si však, ţe těchto 5 situací jsou jen základní. Od nich můţeme odvodit 
další desítky, které budou pouze obdobou. Snaţte se tedy zachytit podstatu kaţdého 

z těchto 5-ti bodů! 

Jak vytvořit otázky? 

Je to velmi jednoduché, celé otázky se totiţ tvoří pouze záměnou slovosledu neboli 

inverzí. Tzn., ţe se pomocné sloveso WILL zamění s osobou. 

Pomocné sloveso 

WILL 

Osoba Dějové sloveso 

v základním tvaru 

Zbylá část 

věty 

Will I do it? 

Will You do it? 

Will He, She, It do it? 

Will We do it? 

Will You do it? 

Will They do it? 

 

Další příklady: 

Will you arrive? 
Will they be here on time? 

Will she pass the exam? 

 

Jak je to se záporem? 

Osoba Pomocné sloveso 

WILL+NOT = WON´T 

Dějové sloveso 

v základním tvaru 

Zbylá část 

věty 

I Will not do it 

You Will not do it 

He, She, It Will not do it 

We Will not do it 

You Will not do it 

They Will not do it 

 
Opět si uvědomte, ţe při tvoření otázek a záporů je funkce (resp. smysl) dána 

stejnými situacemi jako oznamovací věta (spontánní rozhodnutí apod.). 

Vzhledem k tomu, ţe angličtina je poměrně bohatý jazyk, existuje více způsobů jak 
popsat budoucnost. O těchto jiných způsobech si budeme povídat později. U 

kaţdého z nich existuje rozdílnost v určitosti toho, zdali děj v budoucnosti nastane 

snad, nebo zcela určitě. 
 

FUTURE CONTINUOUS (čas budoucí průběhový) 
 

Průběhový čas budoucí se pouţívá pro popis nebo vyjádření děje, který bude 

probíhat v určitý okamţik v budoucnosti. Také pro vyjádření děje, který 
předpokládáme, nebo hádáme, se odehrává v okamţik rozhovoru (touto dobou 

budou nejspíš přijíţdět na letiště). Případně, kdyţ klademe dotaz a chceme znát něčí 

plán (Půjdeš dnes večer s námi? Ne, budu pracovat na projektu.). 

Jak tvoříme tento čas? 

Průběhový budoucí čas je vţdy tvořen dvěma pomocnými slovesy. A to WILL a BE. 

Vţdy musí být obsaţeny ve větě. Kromě těchto pomocných sloves, musí věta 
obsahovat i dějové sloveso v ingovém tvaru (pro vyjádření průběhovosti)! 

 

Osoba Pomocné sloveso 

WILL 

Pomocné 

sloveso BE 

Dějové sloveso 

v ing tvaru 

Zbylá část 

věty 

I will be Doing it 

You will be doing it 

He, She, 

It 

will be doing it 

We will be doing it 

You will be doing it 

They will be doing it 

Další příklady: 

I  will  be watching TV. 
She will be  waiting for me. 

They will be  preparing dinner. 
You  will be  travelling. 

 

Jak na otázky? 

Pomocné 

sloveso 

WILL 

Osoba Pomocné sloveso 

BE 

Dějové sloveso 

v ing tvaru 

Zbylá část 

věty 

will I be Doing it 

will You be doing it 

will He, She, 

It 

be doing it 

will We be doing it 

will You be doing it 

will They be doing it 

 

Upřímně řečeno, otázky v budoucím čase průběhovém se v této formě často 

neuţívají. Spíše je uvidíte v doprovodu tázacích zájmen What, Where apod. 

Např.: 

What will you be doing tomorrow at 6p.m.? 

 
Mnohem častěji se pro stejný účel pouţívá přítomného času průběhového (viz výše 

pouţití přítomného času průběhového), či vazby TO BE GOING TO, o niţ se 

budeme bavit později.  
„What are you doing on Sunday“? 

 

Jak tvoříme zápor? 

Zápor se opět tvoří přidáním záporky NOT mezi pomocná slovesa WILL a BE 

Osoba Pomocné 

sloveso 

WILL+NOT 

Pomocné 

sloveso 

BE 

Dějové sloveso 

v ing tvaru 

Zbylá část 

věty 

I Will not be Doing it 

You Will not be doing it 

He, She, 

It 

Will not be doing it 

We Will not be doing it 

You Will not be doing it 

They Will not be doing it 

 

 
 

 

 
 

Tyto časy jak jiţ bylo zmíněno na začátku, jsou pouţívány pro nějaké předpoklady, 

u nichţ nepracujeme s jistotou spojenou s odehráním toho děje! Nyní se jdeme 
podívat na způsoby vyjadřování dějů, které nastanou s určitostí. 

PLANNED FUTURE (plánovaná budoucnost) 
Celá plánovaná budoucnost je zaloţena na přítomném čase průběhovém a na vazbě 

TO BE GOING TO. Zkusme si nejdříve vysvětlit první variantu. 

A) Přítomný čas průběhový 

Představte si situaci, kdy se vás váš známý zeptá na otázku: 

Známý:  “Kam pojedeš o prázdninách?“ – tato otázka je zcela jistě v budoucím 

čase (pojedeš) 
Vy: “Jedu do Chorvatska”. – tato odpověď byť se týká budoucnosti, tak je 

vyjádřena přítomným časem průběhovým (skoro to vypadá jako bych byl 

zrovna na cestě, ale z kontextu je vidět, ţe se jedná o budoucnost) 
A právě u těchto příleţitostí se pouţívá přítomného času průběhového pro vyjádření 

plánované budoucnosti. 

Další příklady s vysvětlením: 

 

Tuto část věty opět můžeme přeložit jako: Jdu a nikoli Půjdu! 

 
1) I´m going to the restaurant on Friday - Mám uţ rezervaci, případně jsem 

se uţ domluvil s přáteli na setkání s nimi apod. 
 

 

 

 

 

(oproti tomu věta “I will go to the restaurant on Friday“ znamená, že jenom 

přemýšlíte o možnosti jít v pátek do restaurace, jako o jedné z několika variant)  

 

2) She is leaving to Greece on Thursday. – Má uţ letenky! 

(She will probably leave to Greece on Thursday) – ale ještě to není jisté, 

uvidíme jestli najdeme zájezd last minute! 

 

B) Vazba TO BE GOING TO 

Při překladu tohoto výrazu můţeme pouţít ekvivalent CHYSTAT SE, HODLAT 

apod. Celá tato vazba se skládá ze dvou částí, na kaţdou z nich uděláme výklad: 
TO BE – sloveso TO BE znáte jiţ určitě všichni. Víte, ţe toto sloveso znamená být a 

také, ţe se mění pro kaţdou osobu čísla jednotného i mnoţného.  

Tedy I am, You are, He is, We are, You are, They are 
 

Sloveso   TO BE 

GOING TO – nenechte se zmást slovesem GO v ingovém tvaru!! Zde toto sloveso 
neznamená “jet” nýbrţ chystat se, hodlat. Předloţka TO je podstatnou součástí 

slovesa GOING a to z toho důvodu, ţe nám říká, na co se vlastně chystáme, co 

hodláme. Teprve za touto předloţkou následuje dějové sloveso, které nám říká co se 
tedy opravdu chystáte udělat apod. 

Zkusme si to vysvětlit na příkladu: 

- I´m going to buy a new car. – Chystám se koupit nové auto. (koupím nové auto) 
  

   BUY- dějové sloveso 

GOING TO – chystám se – předloţka TO nás pouze 
nasměruje k tomu dějovému slovesu 

I´M- První osoba čísla jednotného a její sloveso TO BE 

- She is going to travel the world.- chystá se procestovat svět 
- They are going to attend the meeting. – chystají se účastnit meetingu 

 

DÁVEJTE SI POZOR NA VĚTY, KDE DĚJOVÝM SLOVESEM JE OPĚT 

SLOVESO GO: V angličtině se doporučuje nepouţívat slovesa GO a ARRIVE ve 

Vţdy se toto 
vztahuje 

k určité době v 

budoucnu 

WILL NOT = WON´T 
Staţený tvar WON´T 

se pouţívá více 

v mluvené angličtině 

neţli psané! 

Neboli něco ve Vás by 

mělo nasvědčovat tomu, 

ţe máte “plán”. 
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spojení s vazbou TO BE GOING TO, i kdyţ to není zakázáno! Jde čistě o 

přehlednost sloţitost věty. 
 

I´m going to go to the cinema. 

  
 

TO- místní předloţka, říkající nám, kam půjdu 

GO- dějové sloveso 

GOING TO – chystám se – předloţka TO nás pouze nasměruje k tomu 

dějovému slovesu 

I´M- První osoba čísla jednotného a její sloveso TO BE 

 

Další příklady: 

- She is going to travel the world.- chystá se procestovat svět 
- They are going to attend the meeting. – chystají se účastnit meetingu 

- We are going to spend some time in Croatia.- chystáme se strávit nějaký čas v C. 

 
Samozřejmě, ţe s touto vazbou můţeme tvořit i otázky a zápory. A jistě si 

pamatujete, ţe kdyţ pracujeme se slovesem TO BE, tak pro vytvoření otázky nám 

stačí pouze změna slovosledu věty. Tedy: 
She  is  going to travel the world. 

    

Is  she  going to travel the world?- Chystá se ona procestovat svět? 

 

Pokud chceme vytvořit zápor, stačí, abychom mezi sloveso TO BE a GOING TO 

vloţili záporku NOT. Tedy: 
- She is not going to travel the world. 

- They are not going to attend the meeting. 

 

“PERFEKTNÍ“ ČASY (perfect tenses) 
 

PRESENT PERFECT (předpřítomný čas) 
Předpřítomný čas tvoří velké problémy studentům a to převáţně z toho důvodu, ţe 
jeho překlad si do češtiny můţeme vytvořit jak v minulém, tak přítomném čase. 

Vzniká tedy situace, kdy se při překladu z češtiny do angličtiny pozastavíme nad 

tím, zdali pouţít čas minulý či předpřítomný. V minulém čase mluvíme o tom, co 
bylo v minulosti a také to skončilo. Předpřítomný (jak nám také napovídá název 

času) je nějak spojen s přítomností. Tzn., ţe děj, který se odehrál v minulosti má 

nějakou spojitost s přítomností, neboli sdělujeme něco s platností v přítomnosti! 
Velkou pomůckou pro předpřítomný čas je příslovečné určení času (yesterday, last 

month, in 1999, in July, at 6 a.m. etc.). Pokud Vaše věta obsahuje jakékoliv časové 

určení, automaticky nesmíte pouţít předpřítomného času. Je to z toho důvodu, ţe 

nám tento čas neříká, kdy se něco odehrálo ba ani kde se děj odehrál. Pouze nám 

říká, ţe se odehrál, ţe se něco stalo a je to spojeno s přítomností (Např. zlomil jsem 

si nohu- není podstatné kdy, kde a proč, ale ţe jsem si ji v minulosti zlomil a v tuto 
chvíli je stále zlomená a v sádře). Jednoduše pro představu můţeme také napsat, ţe 

předpřítomný se pouţívá k rozlišení toho, co z minulosti stále trvá i v přítomnosti. 

Při pouţití minulého času je posluchači zřejmé, ţe děj v minulosti skončil! 

Jak tvoříme předpřítomný čas? 

Konstrukce je o něco málo sloţitější neţ u předešlých časů. Pracujeme s pomocným 

slovesem HAVE a slovesem dějovým ve třetím tvaru (příčestí trpné). Pokud se 
podíváte na seznam nepravidelných sloves, naleznete vţdy tři sloupečky. V prvním 

sloupci je sloveso v základním tvaru (infinitivu), druhý sloupec je čas minulý, a 

sloupec třetí je tzv. příčestí trpné. Tento seznam musíte znát, jako kdyţ bičem mrská. 

U třetí osoby čísla jednotného se nám sloveso HAVE mění na sloveso HAS!!! 

Použití předpřítomného času: 

1) Zkušenosti, "již dosažené skóre" 

I've been to the USA twice.  

- Nesdělujeme, ţe jsme kdysi byli v minulosti, není zde ani kdy, pouze oznamujeme, 

ţe jsme tam jiţ byli, ţe nyní máme tu zkušenost se dvěma návštěvami USA. 

I was in the USA last year. 

- Tato věta naopak nesděluje, jakou zkušenost mám nyní, kolikrát jsem jiţ v USA 

byl, ale pouze oznamuje, co se stalo loni. Je zde tedy nutné pouţít minulý čas, 

nikoliv předpřítomný. 

I haven't seen the film. 

- Tato věta říká, ţe jsem ten film neviděl, tedy oznamuji něco o přítomnosti - nevím 
o čem je, neznám ho. Věta neříká, co jsem nedělal v minulosti. 

I didn't see the film yesterday. 

- Zde pouze říkáme, ţe jsem ten film neviděl včera, ale mohl jsem ho vidět kdykoliv 
jindy, např. včera dávali film Brave Heart, a protoţe jsem ho jiţ předtím mnohokrát 

viděl, nebo protoţe nemám rád český dabing, nedíval jsem se, neviděl jsem ho (I 

didn't see it). Viděl jsem ho však jiţ mnohokrát (I have seen it many times) - tím 

oznamujeme, jakou nyní máme zkušenost. 

2) Změny, "dnes je něco jinak" 

I've become a teacher. 

- Stal jsem se učitelem = dříve jsem nebyl učitel, ale dnes jsem učitel. Dáváme tím 

informaci v přítomnosti - nyní jsem učitel. 

I finished my studies and then I became a teacher. 

- Tato věta pouze říká, co se stalo potom (po ukončení studií). Nesděluje, čím jsem 

teď, ale spíše co se tehdy stalo. 

I've lost my keys. 

- Tato věta říká, ţe nemám klíče, jsou ztracené, opět tedy sděluje něco o přítomnosti. 

Neříká, kdy se to stalo, jak se to stalo apod., pouze, ţe teď mám problém, teď to tak 
je. 

I lost my keys but somebody found them and returned them. 

- Zde říkáme, jak se to tehdy stalo, jsou zde celkem tři události, které proběhly, ale k 
přítomnosti ţádný vztah nemají, neříkám touto větou, ţe nemám klíče, ani to, ţe uţ 

jsou nalezené apod. Od té doby jsem je mohl zase ztratit apod.  

 

3) Nedávné děje, v poslední době se stalo 

I haven't seen her recently. 

- Zde říkáme, ţe jsme ji jiţ dlouho neviděli, v poslední době, tedy v současnosti. 

Opět tedy sdělujeme informaci týkající se přítomnosti (např. v minulosti jsem ji 
vídal často, nyní - v poslední době - nikoliv)  

I didn't see her at the party. 

- Tato věta nemá z přítomností nic společného, pouze říká, ţe jsem ji neviděl v té 
konkrétní situaci či chvíli. Jinak jsme se např. vídali hodně i předtím a vídáme se i 

nyní. 

  
Tyto 3 body jsou pouze orientační, jde čistě o pochopení tohoto času a sami byste si 

jistě mohli vymyslet dalších 15 bodů, kde by se dalo tohoto času použít. V různých 

zdrojích najdete různé vysvětlivky. 
 

Velkou pomůckou pro Vás mohou být slovíčka, jeţ se nejčastěji s předpřítomným 

časem pouţívají. Jsou to: already, yet, recently, for, since, never, ever etc. 
 

Ověřme si je na příkladech: 

 
- Already- v češtině znamená “uţ” 

  I have already eaten. – Už jsem jedl 

 
- Yet- v češtině znamená stejně jako already “uţ” a take “ještě”- o rozdílu si povíme   

niţe 

 Have we paid the bill yet?-Zaplatili jsme už ten účet? 
   

My parents haven´t returned yet.- rodiče se ještě 

nevrátili. 
 

Recently- v češtině znamená “nedávno, v nedávné době” 

  Have you seen Jan recently?- Viděla jsi Jana v nedávné době? 
 

For- v češtině označuje, po jakou dobu se něco odehrává 

  I have lived here for five years.- Žiju tu již pět let. 
 

Since- v češtině označuje trvání od nějaké doby 
  I have lived here since 1999.- Žiju tu od roku 1999. 

 

Never- v češtině znamená “nikdy” 
  I have never been there.- Nikdy jsem tam nebyl. 

 

Ever- v češtině znamená “někdy” 
  Have you ever been there?- Byl jsi tam někdy? 

 

Rozdíl mezi ALREADY a YET v českém významu “už” je v tom, že already užijeme, 
pokud odpověď dopředu známe a jsme jí překvapeni. Např. rodiče jsou na dovolené 

a vy počítáte, že se vrátí v pátek, ale oni přijedou ve čtvrtek. Když je spatříte ve 

dveřích, zeptáte se: Vy už jste se vrátili? - vy vidíte, že jsou zpět a jste překvapeni, a 
přesto se jich zeptáte! Already- dříve, než se očekává-Dáš si něco na jídlo? Ne, už 

jsem jedl! Yet- co se očekává- Pavle, vynesl jsi ty odpadky už?Pavel měl vynést 

odpadky a my se jej ptáme, zdali to už udělal (přitom nemáme ponětí zdali ano či 
ne). 

Předpřítomný čas nelze použít: 

1) Pokud ve větě je příslovečné určení času týkající se minulosti (yesterday, last 

year, in September, in winter, at the party, in his lifetime apod.) či daná věta se 

jinak týká minulosti. 

Srovnejte: 

Shakespeare never visited Prague. (Shakespeare jiţ neţije, tedy never je myšleno 

pouze pro minulost) 
Stephen King has never visited our town. (Stephen King ještě ţije, never je tedy 

myšleno aţ do současnosti)  

How many books did Shakespeare write? 
How many books has Stephen King written?  

Osoba pomocné „TO 

HAVE“ v přít.čase 

Dějové sloveso ve třetím 

tvaru (past participle) 

Zbytek věty 

I have seen Harry Potter 

you have seen Harry Potter 

he/she/it has seen Harry Potter 

we have seen Harry Potter 

you have seen Harry Potter 

they have seen Harry Potter 



By Jan Večeřa 

St. Paul's Cathedral was designed by Christopher Wren. (mluvíme o minulosti, o 
historii)  

When I was a child, I was never late for school. (I kdyţ je zde NEVER, jedná se o 
minulost, tedy o mé dětství. Neříkáme, ţe jsem nikdy nepřišel do školy pozdě, ale 

pouze v dětství. které uţ bylo.)  

When did you return? (V otázce na čas - kdy - vţdy pouţíváme minulý čas, 

nezajímá nás totiţ přítomnost, ale minulost, kdy se to stalo).  

I've broken my arm! - How did it happen? (V první větě dotyčný oznamuje, ţe 
má zlomenou ruku, druhá věta se však jiţ ptá na minulost, nikoliv na přítomnost, ne 

co je teď, ale jak to tehdy bylo. V odpovědi na tuto otázku potom dále budou uţ 

minulé časy. Předpřítomným pouze sdělujeme, ţe má zlomenou ruku.)  

2) V rámci vyprávění děje v minulosti. Předpřítomný čas není jeden z tzv. 

narrative tenses, tedy časů určených pro vypravování. 

 
Častá chyba studentů je, ţe při vyprávění příběhu pouţívají tu a tam předpřítomný 

čas. Vyprávění je vesměs sled událostí, které se jiţ staly, a proto se zde 

předpřítomný čas nemůţe objevit takřka nikdy. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


