Přítomný čas prostý
Present Simple
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Přítomný čas prostý
Present Simple
Forma
Kladný tvar
-

mluvnický čas má stejný tvar jako infinitiv významového slovesa (to work
– I work)
I work at school.
Pracuji ve škole.

-

ve 3. osobě čísla jednotného přidáváme ke slovesu v infinitivu koncovku -s
He works in a factory.
Pracuje v továrně.

-

po sykavkách přidáváme ke slovesu v infinitivu koncovku -es (I watch – he
watches)
He watches TV every evening.
Každý večer sleduje televizi.

Přítomný čas prostý
Present Simple
Kladný tvar
Pravopisné změny
- v případě, že sloveso končí na souhlásku + -y, dochází ve 3. os. č. j.
ke změně -y v -i a přidáváme koncovku -es
I hurry – he hurries
- k této změně nedochází, končí-li sloveso v infinitivu na samohlásku
I play – he plays
- pozor na slovesa do, say a go, která tvoří výjimky
I do – he does
I go – he goes
I say – he says

Přítomný čas prostý
Present Simple
Záporný tvar
- je tvořen pomocným slovesem do not (don´t), po kterém následuje
významové sloveso v infinitivu
I don't speak French.
Nemluvím francouzsky.
- ve 3. osobě čísla jednotného používáme pomocné sloveso does not
(doesn't), po němž následuje významové sloveso v infinitivu
He doesn't play tennis.
Nehraje tenis.

Přítomný čas prostý
Present Simple
Tázací tvar
- je tvořen pomocným slovesem do, po němž následuje podmět +
významové sloveso v infinitivu
Do you play tennis?
Hrajete tenis?
- ve 3. osobě čísla jednotného používáme pomocné sloveso does, po
kterém následuje podmět + významové sloveso v infinitivu
Does he make any business trips?
Jezdívá na služební cesty?
- před pomocnými slovesy do/does se mohou vyskytnout příslovečná
určení času např. when, what time, how long

Přítomný čas prostý
Present Simple
Krátké odpovědi
Kladné:

Yes, podmět (osobní zájmeno) + do/does
Do they live in London? Yes, they do.
Bydlí v Londýně?
Ano, bydlí.

Záporné:

No, podmět (os. zájmeno) + don't/doesn't.
Does Peter play football?
No, he doesn't.
Hraje Petr fotbal?
Ne, nehraje.

Přítomný čas prostý
Present Simple
Použití
- vyjádření a popis dlouhodobých záležitostí, situací a dějů
She lives in Brazil.
Žije v Brazílii.
Where do you work?
Kde pracujete?
- vyjádření pravidelně či nepravidelně se opakujících činností
I often make business trips.
Často jezdím na služební cesty.
How often do you play tennis?
Jak často hraješ tenis?

Přítomný čas prostý
Present Simple
Použití
- vyjádření osobních názorů a pocitů
I agree with you.
Souhlasím s vámi.
Do you like your job?
Máte rád svoji práci?
- vyjádření faktů
The journey takes an hour.
Cesta trvá hodinu.
Prices increase every year.
Ceny se každý rok zvyšují.

Přítomný čas prostý
Present Simple
Příslovce používaná v souvislosti s přítomným časem
prostým – Frequency adverbs
- příslovce typu never - nikdy, usually - obvykle, rarely – zřídka,
málokdy apod.
- uvádějí informaci o tom, jak často je určitá činnost vykonávána
- obvykle tato příslovce uvádíme mezi podmětem a přísudkem dané
věty
They never visit us.
Nikdy k nám nepřijedou na návštěvu.
I always get up early.
Vždycky vstávám brzy.

Přítomný čas prostý
Present Simple
Příslovce používaná v souvislosti s přítomným časem
prostým – Frequency adverbs
- v případě, že je přísudek tvořen tvarem slovesa to be, příslovce
vždy následuje až po tomto přísudku
I'm always very busy.
Stále jsem velmi zaneprázdněná.
He isn't usually late.
Obvykle nechodívá pozdě.

Přítomný čas průběhový
Present Continuous
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Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Forma
-

tvar slovesa to be + přítomné příčestí významového slovesa
(sloveso v infinitivu s koncovkou -ing)

Kladný tvar
-

po podmětu následuje tvar slovesa to be + přítomné příčestí významového
slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing)
Peter is talking to his friend at the moment.
Petr právě hovoří se svým kamarádem.

Záporný tvar
-

k tvaru slovesa to be přidáme vyjádření záporu not a následuje přítomné příčestí
významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing)
I am not reading a newspaper now.
Teď nečtu noviny.
Tvary slovesa to be v plném znění lze nahradit tvary zkrácenými (staženými) – viz
tabulka.

Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Kladný a záporný tvar
Kladný tvar

Záporný tvar

I

'm (am)

I

'm not
(am not)

You
We
They

're (are)

You
We
They

aren't
(are not)

He
She
It

's (is)

He
She
It

isn't
(is not)

working.

working.

Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Tázací tvar
-

tvoříme přehozením podmětu a tvaru slovesa to be, následuje přítomné
příčestí významového slovesa (sloveso v infinitivu s koncovkou -ing)
Are you reading a book?
Čteš knihu?

Krátké odpovědi
Kladné: Yes, podmět (osobní zájmeno) + tvar slovesa to be
Is she writing a letter?
Yes, she is.
Záporné: No, podmět (osobní zájmeno) + tvar slovesa to be
Are you watching TV? No, I am not.
V krátké kladné odpovědi nemůžeme použít stažený tvar slovesa to be.

Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Tázací tvar a krátké odpovědi
Tázací tvar

Am

I

Are

you
we
they

Is

he
she
it

Krátké odpovědi
Yes,
No,
Yes
No,
working?
Yes,
No,

I

you
we
they
he
she
it

am.
'm not.
are.
aren't.

is.
isn't.

Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Pravopisné změny
- končí-li sloveso v infinitivu na hlásku -e, tato hláska po připojení
koncovky -ing odpadá
come – coming
arrive – arriving
- v případě, že před koncovou souhláskou stojí krátká přízvučná
samohláska, dochází ke zdvojení této koncové souhlásky
sit – sitting
put – putting

Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Použití
- právě probíhající činnost či děj
Mum is preparing dinner now.
Máma teď připravuje večeři.
She is talking to her brother at the moment.
Právě hovoří se svým bratrem.
- děje a činnosti, které trvají po určité časově omezené období
Which hotel are you staying at?
Ve kterém hotelu jste ubytovaní?
We are working on an interesting project.
Pracujeme na zajímavém projektu.

Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Použití
- trendy současnosti
People are living longer.
Lidé se dožívají vyššího věku.
Sales are decreasing.
Prodej klesá.
- předem naplánované činnosti týkající se budoucnosti
They are arriving at 10 a.m. tomorrow.
Přijedou zítra v deset hodin dopoledne.
He is meeting his boss at 9 a.m. today.
Zítra se v devět hodin ráno setká se svým šéfem.

Minulý čas prostý
Past Simple
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Minulý čas prostý
Past Simple
Forma – pravidelné tvoření
Kladný tvar
- je tvořen přidáním koncovky -ed ke slovesu v infinitivu
He played tennis yesterday afternoon.
Včera odpoledne hrál tenis.
He finished the report last week.
Minulý týden dokončil reportáž.
Pravopisné změny
- pokud sloveso v infinitivu končí na -e , nepřidáváme koncovku -ed,
ale jen -d
live - lived
close - closed

Minulý čas prostý
Past Simple
Kladný tvar
Pravopisné změny
- v případě, že sloveso v infinitivu končí souhláskou, které předchází
krátká samohláska, dochází ke zdvojení této koncové souhlásky a
přidání koncovky -ed
travel – travelled
plan – planned
- končí-li sloveso v infinitivu souhláskou, po níž následuje -y, hláska
-y se mění v -i
study – studied
try – tried
Výslovnost
- končí-li sloveso v infinitivu hláskou /d/ nebo /t/ (např. start, need),
koncovku -ed vyslovujeme jako /id/

Minulý čas prostý
Past Simple
Forma – nepravidelné tvoření
Kladný tvar
- používáme specifické slovesné tvary (tzv. nepravidelná slovesa)
He flew to Japan two days ago.
Před dvěma dny odletěl do Japonska.
She got married when she was twenty two.
Provdala se, když jí bylo dvacet dva let.

Minulý čas prostý
Past Simple
Forma – pravidelné i nepravidelné tvoření
Záporný tvar
-

je tvořen pomocným slovesem did not (didn't), po němž následuje
významové sloveso v infinitivu
She didn´t arrive yesterday afternoon.

Tázací tvar
-

je tvořen pomocným slovesem did, po němž následuje podmět +
významové sloveso v infinitivu
Did you come late yesterday?
Přijel jsi včera pozdě?

-

před did se mohou vyskytnout příslovečná určení času, např. when, what
time, how long
How long did they stay in London?

Jak dlouho pobývali v Londýně?

Minulý čas prostý
Past Simple
Krátké odpovědi
Kladné:

Záporné:

Yes, podmět (osobní zájmeno) + did
Did Peter play football yesterday?
Hrál Petr včera fotbal?

Yes, he did.
Ano, hrál.

No, podmět (osobní zájmeno) + didn't.
Did Jane come late?
No, she didn't.
Ne, nepřišla
Přišla Jana pozdě?

Minulý tvar slovesa to be
- k vytvoření záporného a tázacího tvaru nepoužíváme pomocná
slovesa did, did not (didn't), ale tvary was, were, was not
(wasn't), were not (weren't)

Minulý čas prostý
Past Simple
Použití
- činnost či děj, který v minulosti začal i skončil
They lived in Australia for three years.
Tři roky žili v Austrálii. (Již tam nežijí.)
We didn't have a holiday last summer.
Vloni v létě jsme neměli žádnou dovolenou.
- po sobě následující minulé děje
The teacher went to his desk and put down his books.
Učitel šel ke stolu a odložil knihy.

Minulý čas prostý
Past Simple
Použití
- trendy minulosti
Air fares went up last month.
Ceny letenek v uplynulém měsíci vzrostly.

Vyjádření budoucího děje
Futures
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Přítomný čas průběhový
Present Continuous
Forma
-

tvar slovesa to be + přítomné příčestí významového slovesa
(sloveso v infinitivu s koncovkou -ing)

Použití
-

vyjádření budoucí plánované činnosti
I'm meeting Jane at ten o'clock tomorrow.
Zítra v deset hodin se setkám s Janou.
What are you doing this evening?
Co děláš dnes večer?

Budoucí čas - Future:
going to + infinitive
Forma
-

to be + going to + sloveso v infinitivu

Použití
-

vyjádření budoucího rozhodnutí, úmyslu či plánu, který jsme učinili již
dříve
I'm going to change my job.
Hodlám změnit zaměstnání.
She is going to meet her boss tomorrow.
Zítra se setká se svým šéfem.

-

vyjádření budoucího děje, jehož další vývoj lze odhadnout ze současné
situace
Look at these clouds! It's going to rain very soon.
Podívej se na ty mraky! Brzy bude pršet.
Watch out! The box is going to fall.
Pozor! Ta krabice spadne.

Vyjádření budoucího děje:
Futures
Poznámka
-

u sloves come a go dáváme přednost vyjádření budoucího děje pomocí
přítomného času průběhového.
They're coming to see us soon.
Brzy nás přijedou navštívit.
Are you going abroad next summer?
Pojedete příští léto do zahraničí?

Počitatelná/nepočitatelná
podstatná jména
Countable/uncountable
nouns
International Express Pre-Intermediate
Lekce/Unit 5
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav jazyků

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Počitatelná podstatná jména – Countable nouns
- běžným způsobem tvoříme jednotné a množné číslo
This book is expensive.
Tato kniha je drahá.
These books are expensive
Tyto knihy jsou drahé.
- před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle používáme
jak neurčitý člen a/an, tak člen určitý the
Would you like an apple?
Dala by sis jablko?

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Nepočitatelná podstatná jména – Uncountable nouns
- nelze běžným způsobem tvořit množné číslo
I'd like some information.
Chtěl bych nějakou informaci.
She has a lot of luggage.
Má hodně zavazadel.
His general knowledge is very good.
Jeho všeobecné znalosti jsou velmi dobré.
Nelze – informations, luggages, knowledges atd.

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Nepočitatelná podstatná jména – Uncountable nouns
- mezi nepočitatelná podstatná jména patří zejména:
názvy jídel a nápojů (např. cheese, meat, water, wine)
názvy materiálů (např. glass, iron, paper, sand)
názvy toaletních potřeb (např. soap, toothpaste, shampoo)
abstraktní pojmy (např. love, hate, energy, stress)

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Nepočitatelná podstatná jména – Uncountable nouns
-

mnohá podstatná jména se mohou vyskytovat v závislosti na kontextu dané
situace ve formě počitatelné i nepočitatelné
- obecný význam – nepočitatelné podstatné jméno
- konkrétní význam – počitatelné podstatné jméno
James writes about wine.
Jakub píše o víně.
He's writing a book about Italian wines.
Píše knihu o italských vínech.
She has a lot of experience in sales.
Má hodně zkušeností v oblasti prodeje.
She's had some interesting experiences in her life.
Má zajímavé životní zážitky.

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Nepočitatelná podstatná jména – Uncountable nouns
- po nepočitatelných podstatných jménech vždy následuje slovesný
tvar odpovídající podstatnému jménu v jednotném čísle
Relaxation is good for you.
Odpočinek ti prospívá.
- před nepočitatelnými podstatnými jmény nikdy neuvádíme neurčitý
člen a/an
I enjoy good music.
Mám potěšení z kvalitní hudby.

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Some, any, a lot of/lots of, much/many, a little/a few
Some
- používá se ve spojení s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými
jmény
I bought some fruit.
Koupil jsem ovoce.
You've got some letters.
Dostal jsi nějaké dopisy.

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Some
- používá se ve větách oznamovacích kladných a ve větách tázacích,
které představují nabídku, žádost či prosbu
Could I have some coffee?
Mohl bych dostat kávu?
Would you like some biscuits?
Dal by sis sušenky?

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Any
- používáme ve spojení s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými
jmény ve větách oznamovacích záporných a ve větách tázacích
I didn't buy any tea.
Nekoupil jsem žádný čaj.
We didn't have any visitors.
Neměli jsme žádnou návštěvu.
Do you have any luggage?
Máte nějaká zavazadla?
Are there any questions?
Jsou nějaké dotazy?

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
A lot of/lots of
- používáme s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény ve
větách oznamovacích kladných a ve větách tázacích
- výraz lots of se obvykle používá v hovorové angličtině
She gave me a lot of information.
Dala mi hodně informací.
Do you eat lots of fruit and vegetables?
Jíš hodně ovoce a zeleniny?

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Much
- používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény ve větách
oznamovacích záporných a ve větách tázacích
We didn't do much work.
Neudělali jsme mnoho práce.
How much money did you spend?
Kolik peněz jsi utratil?

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
Many
- používáme s počitatelnými podstatnými jmény ve větách

oznamovacích kladných a záporných i ve větách tázacích
Many companies are doing very well now.
Mnoha firmám se nyní daří.
There weren't many people at the meeting.
Na schůzi nebylo mnoho lidí.
How many suitcases are there?
Kolik je tam kufrů?

Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
Countable/uncountable nouns
A little
- používáme ve spojení s nepočitatelnými podstatnými jmény ve
větách oznamovacích kladných
I drank only a little wine.
Vypil jsem jen trochu vína.

A few
- používáme s počitatelnými podstatnými jmény ve větách
oznamovacích kladných
We had a few problems.
Měli jsme několik problémů.

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative
adjectives
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Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Pravidelné stupňování – Regular
- jednoslabičná přídavná jména
2. stupeň tvoříme přidáním přípony -er
3. stupeň tvoříme přidáním přípony -est
near
blízký

nearer
bližší

the nearest
nejbližší

cheap
levný

cheaper
levnější

the cheapest
nejlevnější

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Pravidelné stupňování – Regular
- jednoslabičná přídavná jména, která obsahují krátkou
samohlásku a končí souhláskou
dochází ke zdvojení koncové souhlásky a přidání přípon
-er ve 2. stupni a -est ve 3. stupni
big
velký

bigger
větší

the biggest
největší

slim
štíhlý

slimmer
štíhlejší

the slimmest
nejštíhlejší

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Pravidelné stupňování – Regular
- dvojslabičná přídavná jména končící hláskou -y
2. a 3. stupeň tvoříme také přidáním přípon -er a -est,
avšak hláska -y se mění v -i
easy
snadný

easier
snadnější

the easiest
nejsnadnější

happy
šťastný

happier
šťastnější

the happiest
nejšťastnější

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Pravidelné stupňování – Regular
- dvojslabičná a delší přídavná jména, která nekončí hláskou -y
2. stupeň tvoříme pomocí výrazu more – více, případně less –
méně
3. stupeň pomocí výrazu most – nejvíce a least – nejméně
modern
more/less modern
the most/least modern
nejmodernější/
moderní
modernější/
méně moderní
nejméně moderní
important
důležitý

more/less important
důležitější/
méně důležitý

the most/least important
nejdůležitější/
nejméně důležitý

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Nepravidelné stupňování – Irregular
- nestupňujeme pomocí přípon -er, -est a výrazů more/less,
most/least
- 2. a 3. stupeň tvoří zcela specifické tvary přídavných jmen
good
dobrý

better
lepší

the best
nejlepší

bad
špatný

worse
horší

the worst
nejhorší

far
vzdálený

farther/further
vzdálenější

the farthest/furthest
nejvzdálenější

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Obecné poznámky a užití obou typů stupňování
- před přídavným jménem ve 3. stupni používáme určitý člen the
China has the biggest population.
Čína má nevyšší počet obyvatel na světě.
- 3. stupeň přídavných jmen používáme ke srovnání někoho nebo
něčeho s celou skupinou
Ann is the tallest girl in the class.
- 2. stupeň přídavných jmen a výrazu than (než) používáme ke
srovnání určité věci, osoby nebo činnosti s jinou
London is bigger than Madrid.
Londýn je větší než Madrid.

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Obecné poznámky a užití obou typů stupňování
- pokud existuje mezi srovnávanými věcmi nebo osobami malý či
nepatrný rozdíl, používáme před přídavným jménem ve 2. stupni
výraz a little nebo slightly
Italian grammar is slightly more complicated than Portuguese.
Italská mluvnice je trochu komplikovanější než mluvnice
portugalštiny.
- v případě výrazného rozdílu mezi srovnávanými věcmi či osobami,
používáme před přídavným jménem ve 2. stupni výrazy much nebo
a lot
Hungarian is much more difficult to learn than English.
Maďarština je mnohem obtížnější než angličtina.

Stupňování přídavných jmen
Comparative and superlative adjectives
Obecné poznámky a užití obou typů stupňování
- pomocí vazby as…as (tak…jako) porovnáváme dvě stejné věci,
osoby nebo činnosti
James is as tall as Peter.
Jakub je stejně vysoký jako Petr.
- pomocí vazby not as…as porovnáváme dvě nestejné věci, osoby
nebo činnosti
Alice is not as nice as Ann.
Alice není tak milá jako Anna.

