
podmět have/has příčestí trpné

I/You have finished.

We/You/They

He/She/It has (’s) finished.

I have recycled some old newspapers.

He has done a project on the environment.

(Viz také 2.4, 3.1 a 4.1)

2.2 Present perfect – negative

Zápornou větu v předpřítomném čase vytvoříme
použitím have/has not + příčestí trpného.

podmět have/has not příčestí trpné

I/You have not finished.
(haven’t)

We/You/They

He/She/It has not finished.
(hasn’t)

Poznámka: Mluvíme-li o něčem, co jsme ještě
nezkusili nebo nezažili, používáme příslovce never.

They have never been to London.

She has never been to London.

2.3 Present perfect – questions and 
short answers

Otázku v předpřítomném čase utvoříme
postavením have nebo has před podmět. 

V krátkých odpovědích používáme jen have/has
nebo haven’t/hasn’t, významové sloveso
nepřipojujeme.

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

we Yes, we have./
No, we haven’t.

they Yes, they have./
No, they haven’t.

Has he finished? Yes, he has./
No, he hasn’t.

she Yes, she has./
No, she hasn’t.

it Yes, it has./
No, it hasn’t.

Poznámka: V otázkách často používáme příslovce
ever. Ever znamená ‘někdy během života’ a klade
se mezi podmět a příčestí trpné.

Have you ever flown a plane?

Has she ever been to Paris?

2.4 The past participle

Příčestí trpné se u pravidelných sloves tvoří stejně
jako příčestí minulé. Stejně se také vyslovuje.

základní tvar příčestí minulé příčestí trpné

help helped helped

plant planted planted

watch watched watched

Některá nepravidelná slovesa mají také stejné
příčestí trpné i příčestí minulé.
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Unit 1
1.1 should / shouldn’t

1 Should a shouldn’t používáme, když žádáme 
radu nebo ji sami poskytujeme.

What should I do?

You should eat healthy foods.

They shouldn’t forget to exercise.

2 Should a shouldn’t také použijeme, když 
chceme vyjádřit, že je správné něco udělat.

Teenagers should help with the housework.

We shouldn’t chew gum in class.

3 Should a shouldn’t se vztahují k přítomnosti a 
budoucnosti.

We should do our homework.

You should talk to the teacher about it.

Should I help with the housework?

You shouldn’t be untidy in future.

4 Should a shouldn’t jsou modální slovesa. To 
znamená, že:

(a) jejich forma se nemění;
(b) slovesa, která po nich následují, mají základní 

tvar;
(c) při tvoření otázek a záporu nepoužíváme do a 

does. 

1.2 should and have to (měl bych, 
musím)

Výrazy should a have to používáme, mluvíme-li 
o něčem, co musíme (jsme povinni, je to nutné)
udělat.

I should revise for the test tomorrow. = I have to
revise for the test tomorrow.

We should buy a present for our mother’s
birthday. = We have to buy a present for our
mother’s birthday.

He should see the doctor because he isn’t well. 
= He has to see the doctor because he isn’t well.

Unit 2
2.1 Present perfect – affirmative

Předpřítomný čas (present perfect) používáme,
mluvíme-li o něčem, co začalo v minulosti a
pokračuje do přítomnosti. Skutečný čas, kdy se to
odehrálo, není až tak důležitý.

Předpřítomný čas tvoříme: podmět (I, you, we atd.)
+ have/has + příčestí trpné daného slovesa.
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základní tvar příčestí minulé příčestí trpné

put put put

build built built

leave left left

Poznámka: Been (od slovesa to be) používáme 
v případě, že někdo někam odešel nebo odjel, 
ale už se zase vrátil.

Gone (od slovesa to go) používáme, když někdo
někam odešel nebo odjel, ale ještě se nevrátil.

She’s been to America.

She’s gone to America.

(Viz také 2.1)

Unit 3
3.1 Present perfect – just, yet, already

Předpřítomný čas (present perfect) používáme,
když mluvíme o výsledku minulého děje. Není
třeba vyjádřit, kdy se to stalo.

He has bought a new bike.

They have shut the door.

Just pomáhá vyjádřit, že se něco odehrálo
nedávno a my nyní vidíme výsledek.

Just se klade mezi has/have a příčestí trpné.

He has just arrived.

They have just got married.

Yet v záporných větách a v otázkách znamená, že
hovoříme o věcech, které se ještě nestaly, ale my
očekáváme, že se brzy uskuteční. Yet se obyčejně
klade na konec věty.

We haven’t done our homework yet.

Have you done yours yet?

Already používáme, když mluvíme o věcech, které
se odehrály dříve, než jsme to očekávali. Already
se klade mezi have/has a příčestí trpné.

He has already walked the dog.

She has already tidied her room.

(Viz také 2.1)

Unit 4
4.1 Present perfect and past simple

Předpřítomný čas (present perfect) použijeme,
nevíme-li, kdy se něco stalo. 

Minulý čas prostý (past simple) naopak použijeme,
když víme, kdy se něco odehrálo.

I’ve started piano lessons. (Present perfect)

I started them last week. (Past simple)

4.2 Present perfect – since and for

Since používáme, chceme-li vyjádřit, že něco
začalo v minulosti a stále to trvá. Určujeme tím,
kdy to v minulosti začalo.

} 1997

since } November

} 6 o’clock

We have been friends since 1997.

I’ve been here since 6 o’clock.

For použijeme, chceme-li vyjádřit, jak dlouho už
něco trvá.

} 10 years

for } 4 weeks

} 3 days

I have known my best friend for 10 years.

She has been here for an hour.

Abychom zjistili, jak dlouho už něco trvá, použijeme
How long + předpřítomný čas.

How long have you lived in Oxford?

I’ve lived in Oxford for 5 years.

Unit 5
5.1 Past simple – revision

Minulý čas prostý (past simple) používáme, když
mluvíme o věcech, které začaly a skončily 
v minulosti.

Často přitom využijeme výrazy jako yesterday, last
week, on 5th April atd., které vyjadřují, kdy 
v minulosti se to stalo. 

She arrived in England in 1996.

He left school at the age of 18.

Minulý čas prostý také využijeme, abychom
vyjádřili setrvalý stav a opakované děje v minulosti.

She lived in America until she was 10.

He played football when he was at school.

5.2 Past simple – negative and 
questions

Záporné věty v minulém čase prostém (past
simple) tvoříme použitím did not + základního tvaru
slovesa.

V mluvené angličtině se spíše než did not použije
stažený tvar didn’t.

podmět did not základní tvar slovesa

I/You did not come at the weekend.

He/She/It (didn’t)

We/You/They

Otázku v minulém čase prostém utvoříme: did +
podmět (I, you, we atd.) + základní tvar slovesa. 
V otázkách, které začínají tázacím výrazem (Wh-
questions), se tento tázací výraz staví na začátek
věty.

tázací did podmět základní tvar 
výraz slovesa

Where did I/you live?

he/she/it

we/you/they

Did I/you live in New York?

he/she/it

we/you/they
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5.3 used to – affirmative

Mluvíme-li o bývalých zvycích nebo o něčem, co se
nyní už neděje, používáme used to + základní tvar
slovesa.

podmět used to základní tvar slovesa

I/You used to smoke.

He/She/It

We/You/They

I used to have long hair. (= I don’t have long hair
now.)

Tom used to eat lots of chocolate. (= He doesn’t
eat lots of chocolate now.)

Povšimněte si rozdílu mezi vazbou used to a
minulým časem prostým.

I used to have a dog when I was 10. (= but I 
don’t now)

I had a dog when I was 10. (= perhaps I have 
one now, perhaps I don’t)

Pro věci, které se staly jen jednou, used to
nepoužijeme, děj vyjádříme minulým časem
prostým.

Last week my Dad bought me a dog. (NE Last
week my Dad used to buy me a dog.)

5.4 used to – negative

Záporné věty s vazbou used to vytvoříme takto: 
did not + use to + základní tvar slovesa. 

podmět did not use to základní tvar

I/You did not (didn’t) smoke.

He/She/It use to

We/You/They

5.5 used to – questions and short 
answers

Otázky s vazbou used to vytvoříme takto: did +
podmět (I, you, we atd.) + use to + základní tvar
slovesa. 

did podmět use to základní tvar

Did I/you use to smoke?

he/she/it

we/you/they

U krátkých odpovědí používáme did nebo didn’t,
další sloveso již nenásleduje.

Yes, I/you did.

he/she/it

we/you/they

No, I/you didn’t.

he/she/it

we/you/they
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Unit 6
6.1 Past continuous – affirmative

Oznamovací věty v minulém čase průběhovém
tvoříme pomocí to be a slovesného tvaru
zakončeného na -ing.

I/You were working last night.

We/You/They

He/She/It was

I was doing my homework.

They were making pizza.

Minulý čas průběhový používáme, mluvíme-li 
o dějích, které probíhaly / trvaly v určitém minulém
okamžiku, např. at 2 o’clock.

When he left the dark forest everything was
different. It was a beautiful day. The birds were
singing and the sun was shining.

6.2 Past continuous and past simple

Minulý čas průběhový využijeme k popisu pozadí
příběhů a příhod, vlastní děj pak popisujeme 
v minulém čase prostém.

The sun was shining as I dived into the sea.

The people in the hotel were having breakfast
when the fire started.

Oba časy využijeme, mluvíme-li o dvou dějích, 
z nichž jeden zasáhl do průběhu druhého.

We were waiting for a bus when it started to
rain.

Poznámka: Nezapomeňte, že slovesa vnímání
(např. think, like, know ) netvoří tvary na -ing. 

I liked her dress.

He knew them well.

6.3 Past continuous – negative

Záporné věty v minulém čase průběhovém
utvoříme použitím was/were not + tvaru slovesa na
-ing.

podmět was/were not sloveso na -ing

I/He/She/It was not (wasn’t) working last 
night.

We/You/They were not 
(weren’t)

6.4 Past continuous – questions and 
short answers

Otázky v minulém čase průběhovém utvoříme tak,
že Was nebo Were postavíme před podmět.

was/were podmět sloveso na -ing

Was I working last night?

he/she/it

Were we/you/they
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Krátké odpovědi: was/were nebo was/were not,
další sloveso nenásleduje.

Yes, I was.

he/she/it

we/you/they were.

No, I was not (wasn’t).

he/she/it

we/you/they were not (weren’t).

U otázek začínajích tázacím výrazem (Wh-
questions) postavíme tento tázací výraz na začátek
věty.

Who were you speaking to when I rang?

Where were they going when they left?

Unit 7
7.1 Present simple – passive 

(affirmative)

Trpný rod času přítomného prostého (present
simple passive) se používá, chceme-li, aby se
předmět věty stal jejím podmětem.

Trpný rod přítomného času prostého tvoříme
použitím is/are + příčestí trpného.

Coffee is grown in Brazil.

It is made in England.

These violins are made in China.

Věta se dá převést z rodu činného do rodu trpného
tím, že se předmět z věty obsahující sloveso 
v činném rodě stane podmětem věty se slovesem 
v trpném rodě.

činný rod They produce violins (předmět) 
cheaply.

trpný rod Violins (podmět) are produced 
cheaply.

Věty se slovesem v trpném rodě použijeme, není-li
důležité, kdo je původcem děje.

Tea is grown in India.

These jeans are made in the USA.

Poznámka: Když chceme říci, kdo děj provedl,
použijeme předložku by.

That song is sung by Dido.

7.2 Present simple – passive 
(negative)

Záporné věty v trpném rodě přítomného času
prostého tvoříme pomocí is/are not + příčestí
trpného.

Coffee is not (isn’t) grown in Brazil.

It is not (isn’t) made in England.

These violins are not (aren’t) made in China.

7.3 Present simple – passive 
(questions and short answers)

Otázku v trpném rodě přítomného času prostého
utvoříme použitím Is nebo Are před podmětem
věty.

V krátkých odpovědích použijeme is/are nebo
is/are not bez dalšího slovesa.

Is it made in Poland? Yes, it is./No, it isn’t.

Are they Yes, they are./
No, they aren’t.

7.4 Past simple – passive (affirmative)

Trpný rod minulého času prostého (past simple
passive) vytvoříme použitím was/were + příčestí
trpného.

That song was sung by Katie Melua.

It was made in England.

These shoes were made in Italy.

7.5 Past simple – passive (negative)

Zápor v trpném rodě minulého času prostého
utvoříme použitím was/were not + příčestí trpného.

That song was not (wasn’t) sung by Katie
Melua.

It was not (wasn’t) made in England.

These shoes were not (weren’t) made in Italy.

7.6 Past simple – passive (questions 
and short answers)

Otázku v trpném rodě minulého času prostého
utvoříme postavením Was nebo Were před
podmět. 

V krátkých odpovědích použijeme was/were nebo
was/were not bez dalšího slovesa.

Was it made in England? Yes, it was./
No, it wasn’t.

Were they Yes, they were./
No, they weren’t.

Unit 8
8.1 Adverbs of manner

Příslovce způsobu popisují slovesa. Vyjadřují
způsob, jakým se něco odehrálo.

podstatné jméno sloveso příslovce

Pete sings badly.

Rebecca walks quickly.

1 Většinu přídavných jmen lze změnit na 
příslovce přidáním přípony -ly na konec slova.

beautiful beautifully

slow slowly

loud loudly
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2 Přídavná jména zakončená na -y změníme 
na příslovce tím, že -y změkčíme na -i a 
přidáme -ly.

healthy healthily

happy happily

3 Některá příslovce jsou nepravidelná. Musíme 
se je naučit nazpaměť.

good well

fast fast

hard hard

8.2 may / might

1 May a might vyjadřují pravděpodobnost (asi, 
snad se to stane). Jsou to modální slovesa, to 
znamená, že:

(a) tvar slovesa se nemění;
(b) slovesa, která následují, jsou v základním tvaru.

I may go skiing this weekend. (= Maybe I will go
this weekend.)

Where’s Paul? He may be in town.

It might be hot next week.

2 May a might mohou vyjadřovat i budoucnost.

Might není minulý čas od may. Obě slovesa 
mají stejný význam, ale když je menší možnost,
že se něco stane, použijeme might.

We may go to London tomorrow. (50% šance)

Alex might come with us. (30% šance)

3 Otázkou s may se ptáme na dovolení. Je to 
zdvořilejší než Can I …?

May I sit down?

May I be excused?

4 Zápor od may je may not a od might je 
might not.

I may not arrive in time. (= It is possible that I will
not arrive in time.)

I might not come. (= It is probable that I will not
come.)
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Irregular verb list / Seznam
nepravidelných sloves

Infinitive / Past simple / Past participle /
infinitiv příčestí minulé příčestí trpné 

be was/were been být
break broke broken zlomit, rozbít
build built built stavět, postavit
burn burnt burnt hořet 
buy bought bought koupit
come came come přijít
cut cut cut řezat, stříhat
do did done dělat
eat ate eaten jíst
fly flew flown letět
get got got dostat, získat
get up got up got up vstávat
go went gone jít
have had had mít
hurt hurt hurt zranit
leave left left opustit, odejít
make made made udělat, vyrobit
meet met met setkat se
pay paid paid platit
put put put dát, položit
read read read číst
say said said říci
see saw seen vidět
shut shut shut zavřít
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
speak spoke spoken mluvit
spend spent spent strávit, utratit
swim swam swum plavat
take took taken vzít, brát
wear wore worn nosit na sobě 

(oblečení)
win won won vyhrát
write wrote written psát
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