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ÚVOD / INTRODUCTION
Milá studentko / Milý studente,
dříve než začneš zkoumat obsah tohoto souhrnu gramatiky, který navazuje na předchozí
díly Anglická gramatika 3. - 6. ročník a Anglická gramatika 7. ročník, chtěl bych
připomenout, že úkolem této publikace rozhodně není náhrada jakékoli učebnice.
Myšlenkou, která stála za jejím zrodem, je poskytnout Ti ucelený přehled toho, co jsme
ohledně anglické gramatiky ve škole z hlediska nové látky dělali během osmého ročníku.
Vím, že jsi všechny materiály k jednotlivým tématům už dostal(a), ale ruku na srdce - málo
z vás si v pořádku uchovává všechny papíry a dokumenty. Navíc mi přijde jako dobrý
nápad, mít všechny informace pohromadě v elektronickém souboru, takže je možné, že si
tento soubor uložíš do svého telefonu a budeš ho tak vždy mít na dosah ruky.
Ve všech kapitolách se snažím o co nejjednodušší vysvětlení a věřím, přestože by se mnou
asi akademici a lingvisté nesouhlasili, že v jednoduchosti je síla. Mým cílem není vytvářet
profesionály, kteří čtou dílo Williama Shakespeara v originále, ale poskytnout gramatický
manuál pro snadné dorozumění se. Předpokládám, že více do hloubky problému se
ponoříš na střední nebo speciální jazykové škole. Pokud se tedy budeš angličtině dále
věnovat.
Součástí jednotlivých kapitol jsou i odkazy na online cvičení, kde můžeš jednotlivé
gramatické jevy procvičovat. Otázkou jen zůstává, jak dlouho budou fungovat. Přeci jen,
tato publikace vzniká v polovině roku 2021 a internetové stránky se mění každým dnem.
Ohledně online procvičování ale sázím na už dlouho fungující weby a tak snad budou
odkazy použitelné i za pár let.
Doufám, že se Ti tato publikace bude někdy hodit a že v ní najdeš srozumitelné odpovědi
na svoje otázky ohledně anglické gramatiky. Hodně úspěchů a zábavy s angličtinou
Ti přeje
Peadar Baťa
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M I N U LÝ P R Ů B Ě H O V Ý Č A S /
PAST C ONTINUOUS TENSE
K DY H O P O U Ž Í T
Tato gramatická struktura se používá, pokud hovoříme o něčem, co v minulosti probíhalo
po nějakou dobu. Pokud z českého jazyka ovládáte slovesné vidy, je možné je použít
k rozlišení Minulého prostého a Minulého průběhového času v angličtině. Pokud je
neovládáte, pak ve většině případů funguje Terezčina pomůcka.
I was playing basketball whole day.

Hrál jsem basketbal celý den.

TEREZČINA POMŮCKA
Terezčina pomůcka nefunguje stoprocentně vždy, ale zato je
velmi jednoduchá. K průběhovému tvaru slovesa v minulosti
můžeme přidat:

Trvalo to strááášně dlouho!

P O R O V N Á N Í M I N U LÝC H Č A S Ů - P R O S T Ý V S P R Ů B Ě H O V Ý
V této části máte možnost porovnat věty v obou minulých časech. Pro ty z vás, kteří
ovládají slovesné vidy, jsou věty označené VD - vid dokonavý a VN - vid nedokonavý.
They wrote a letter.

Napsali dopis. (VD)

They were writing a letter.

Psali dopis. (VN, strááášně dlouho)

He opened a window.

Otevřel okno. (VD)

He was opening a window.

Otvíral okno. (VN, strááášně dlouho)

I cooked dinner.

Uvařil jsem večeři. (VD)

I was cooking dinner.

Vařil jsem večeři. (VN, strááášně dlouho)

We came together.

Přišli jsme společně. (VD)

We were coming together.

Přicházeli jsme spolu. (VN, strááášně dlouho)
4

JAK VY T VOŘIT VĚTU
Pro správné vytvoření věty potřebujeme minimálně tři slova.
kdo/co danou
činnost dělá

sloveso být v minulém čase
(was/were)

sloveso s koncovkou
-ing

Pokud chceme vytvořit větu zápornou, přidáme za sloveso to be slovo “not”. Samozřejmě
je možné použít i hovorové tvary “wasn’t” a “weren’t”. Pokud chceme vytvořit otázku,
použijeme tzv. metodu “bž” a prohodíme podmět a tvar slovesa to be. Zápor a otázka
tedy funguje stejně, jak je popsáno v kapitole Sloveso být v minulém čase, jen je ještě
přidán “inženýr” (sloveso s koncovkou -ing). Zbytek věty je až za “inženýrem”. Případný
časový údaj (whole week, at seven, from two to three, apod.) patří na úplný kraj věty.
They were working in the garden.

Pracovali na zahradě.

They were not working in the garden.

Nepracovali na zahradě.

Were they working in the garden?

Pracovali na zahradě?

P Ř Í K L A DY V Ě T V M I N U L É M P R Ů B Ě H OV É M Č A S E
I was studying from six to eight.

Učil jsem se od šesti do osmi.

I was not studying from six to eight.

Neučil jsem se od šesti do osmi.

Was I studying from six to eight?

Učil jsem se od šesti do osmi?

She was cooking whole morning.

Ona vařila celé dopoledne.

She wasn’t cooking whole morning.

Ona nevařila celé dopoledne.

Was she cooking whole morning?

Vařila celé dopoledne?

You were making a bowl.

Ty jsi vyráběl misku.

You were not making a bowl.

Ty jsi nevyráběl misku.

Were you making a bowl?

Ty jsi vyráběl misku?

They were washing the dishes.

Oni myli nádobí.

They weren’t washing the dishes.

Oni nemyli nádobí.

Were they washing the dishes?

Myli nádobí? (oni)
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SOUVĚTÍ / COMPOUND SENTENCES
V zásadě může nastat celkem pět případů, respektive pět typů vět a souvětí:
1. Věta jednoduchá v minulém průběhovém čase. Popisuje činnost v minulosti, která
probíhala po nějakou dobu. Mohou se v ní objevit například tyto časové údaje: whole
evening, from seven to nine, atd. Pomůcka: Můžeme se zeptat “Jak dlouho to dělala?”
She was painting the room whole afternoon. 👉 Malovala ten pokoj celé odpoledne.
2. Věta jednoduchá v minulém prostém čase. Popisuje činnost, která proběhla v minulosti.
Pomůcka: Můžeme se zeptat “Kdy to udělala?”
She painted the room yesterday. 👉 Včera vymalovala ten pokoj.
3. Souvětí, kde jsou všechny části v minulém průběhovém čase. Jedná se o popis činností,
které v minulosti probíhaly současně.
She was painting the room and he was cooking the dinner. 👉 Ona malovala ten
pokoj a on vařil večeři.
4. Souvětí, kde jsou všechny části v minulém prostém čase. Jedná se o popis činností, které
v minulosti probíhaly po sobě. To je typické například pro vyprávění příběhu.
She painted the room and then cleaned the carpet. 👉 Ona vymalovala ten pokoj
a pak vyčistila koberec.
5. Souvětí, kde se objevuje minulý prostý i průběhový čas. Toto je pravděpodobně nejtěžší
typ souvětí. Vždy je potřeba si uvědomit, která činnost začala v minulosti dříve a tedy
už probíhala (průběhový čas + while), když do ní vstoupila činnost jiná, která nastala
později (prostý čas + when).
She was painting the room when he came home. 👉 Ona malovala ten pokoj, když
on přišel domů. (Když probíhalo malování, přišel. Malování začalo dříve.)
While she was painting the room he came home. 👉 Když malovala ten pokoj, on
přišel domů. (Když probíhalo malování, přišel. Malování začalo dříve.)
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O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í M I N U L É H O P R Ů B Ě H OV É H O Č A S U
https://agendaweb.org/verbs/past_progressive-exercises.html (3. 11. 2020)
https://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-exercise-1.html (3. 11. 2020)
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_past-continuous-quiz.htm (3. 11. 2020)
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/past-progressive/exercises (3. 11. 2020)
https://www.myenglishpages.com/site_php_ les/grammar-exercise-past-progressive.php
(3. 11. 2020)

O N L I N E P R O C V I Č O VÁ N Í R O Z D Í L Ů M E Z I M I N U LÝ M
P R O S T Ý M A M I N U LÝ M P R Ů B Ě H O V Ý M Č A S E M
https://agendaweb.org/verbs/past-continuous-past-simple-exercises.html (3. 11. 2020)
https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html
(3. 11. 2020)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive.htm
(3. 11. 2020)
https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/intermediate/past-simple-or-pastcontinuous (3. 11. 2020)
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SOME / ANY / NO + EVERY / EAC H
Těchto pět anglických slov si je velmi podobných způsobem použití, ale velmi se liší
významem. V této kapitole se podíváme na každé z nich.
SOME / ANY / NO
Význam slov “some”, “any” a “no” se mění podle toho, v jakém typu věty je použijeme.
kladná

otázka

oznamovací věta
some

nějaký

nějaký

záporná
oznamovací věta
x

(pokud očekávám kladnou
odpověď)

any

jakýkoli

nějaký

žádný

(pokud netuším odpověď)

no

žádný

x

x

Porovnejte následující příklady:
I have some money here. 👉 Mám tady nějaké peníze.
Have you got some money here? 👉 Máš tady nějaké peníze? (Vždycky má u sebe
peněženku a tak očekávám kladnou odpověď.)
Any student can prepare at home. 👉 Jakýkoli student se může připravovat doma.
Have you got any money here? 👉 Máš tady nějaké peníze? (Tohoto člověka moc
neznám a tak netuším, jakou odpověď čekat.)
I haven’t got any money here. 👉 Nemám tady žádné peníze. (Sloveso je záporné,
význam stejný jako následující příklad.)
I have no money here. 👉 Nemám tady žádné peníze. (Sloveso je kladné, význam
stejný jako předchozí příklad.)
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EVERY / EAC H
Obě slova znamenají “každý”. Výraz “every” používáme, pokud mluvíme obecně o úplně
každém, zatímco “each”, pokud hovoříme o nějaké upřesněné skupině. Porovnejte
následující příklady:
I work hard every day. 👉 Tvrdě pracuji každý den. (úplně každý den)
This week is so stressful. I work hard each day. 👉 Tento týden je tak stresující. Tvrdě
pracuji každý den. (každý den tohoto týdne)
Every student should work hard. 👉 Každý student by měl tvrdě pracovat. (úplně
každý student)
Each of you should work hard. 👉 Každý z vás by měl tvrdě pracovat. (každý z vás,
mluvím k menší skupině)
S L O Ž E N Á S L OVA
Slova some, any, no a every se používají také ve slovech složených. Význam těchto tvarů
se pak liší podle významu samotného some, any a no. Podívejte se prosím na příklady
v tabulce:
kladná
oznamovací věta

otázka

somewhere

někde

někde

somehow

nějak

nějak

somebody

někdo

někdo

someone

někdo

někdo

záporná
oznamovací věta
x

(čekám kladnou odpověď)

anywhere

kdekoliv

někde

nikde

anyhow

jakkoliv

nějak

nijak

anybody

kdokoliv

někdo

nikdo

anyone

kdokoliv

někdo

nikdo

nowhere

nikde

x

x

nobody

nikdo

noone

nikdo
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Pozor na tvary s “no” (nobody, nowhere, atd.) - až na výjimky nemohou být v anglické
větě dva zápory a sloveso je tedy kladné, např.: Nobody came there.
Složené slovo s “every” pak může vypadat například takto:
everywhere = všude

everybody = každý

everyone = každý

O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í
https://agendaweb.org/grammar/any_some-exercises.html (26. 11. 2020)
https://www.english-at-home.com/grammar-exercise-some-any-no/ (26. 11. 2020)
https://www.usingenglish.com/quizzes/237.html (26. 11. 2020)
https://agendaweb.org/grammar/anything-someone-exercises.html (26. 11. 2020)
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-77085.php
(26. 11. 2020)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/each_every.htm
(26. 11. 2020)
http://englishgrammarexercise.com/each-or-every-exercise/ (26. 11. 2020)
https://www.englishgrammar.org/each-and-every-2/ (26. 11. 2020)

This is a story about four people named Everybody, Somebody, Anybody and
Nobody.
There was an important job to be done and Everybody was asked to do it.
Everybody was sure Somebody would do it. Anybody could have done it, but
Nobody did it. Somebody got angry about that, because it was Everybody’s job.
Everybody thought Anybody could do it but Nobody realised that Everybody
wouldn’t do it.
It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody
could have done.
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VZTAŽNÉ VĚT Y / REL ATIVE CL AUSES
Tento typ vedlejší věty používáme tehdy, když chceme o něčem doplnit, nebo rozšířit,
informaci. V této kapitole se podíváme pouze na základy použití vztažných vět. Téma je
poněkud komplikované, pokud bychom šli do hloubky, ale nám zatím stačí jen to
nejnutnější. Proto v této kapitole nebudeme řešit rozdíl mezi určujícími a neurčujícími
vztažnými větami - to je téma pro střední nebo jazykové školy. Tím pádem zatím neřešíme
možnost nahrazení vztažných zájmen slovem “that” nebo používání čárek v souvětí.
OSOBA , KTERÁ / A PERSON WHO
Pokud hovoříme o nějaké osobě, používáme vztažné zájmeno “who”. Tento typ věty může
vypadat například takto:
Clare is the student who always came late.
Klára je studentka, která vždycky chodila pozdě.
A cook is a person who prepares meals for you.
Kuchař je člověk, který pro vás připravuje jídlo.
VĚC, KTERÁ / A THING WHICH
Pokud hovoříme o nějaké věci, používáme vztažné zájmeno “which”. Tento typ věty může
vypadat například takto:
A pencil is an item which can be used for drawing.
Tužka je věc, která se může použít na kreslení.
Do you have the laptop which I gave you last year?
Máš ten laptop, který jsem ti dal minulý rok?
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MÍSTO, KDE / A PL ACE WHERE
Pokud hovoříme o nějakém místě, používáme vztažné zájmeno “where”. Tento typ věty
může vypadat například takto:
This is the place where I spent my childhood.
Tohle je místo, kde jsem strávil svoje dětství.
Chrudim, where our school is, is a beautiful town.
Chrudim, kde je naše škola, je krásné město.
Č A S , K DY / T I M E W H E N
Pokud hovoříme o nějakém čase, používáme vztažné zájmeno “when”. Tento typ věty
může vypadat například takto:
I love the days when I can relax and read.
Miluji dny, kdy můžu relaxovat a číst.
The holidays when there’s no school are the best.
Prázdniny, kdy není škola, jsou nejlepší.
DŮVOD, PROČ / A REASON WHY
Pokud hovoříme o nějakém důvodu, používáme vztažné zájmeno “why”. Tento typ věty
může vypadat například takto:
This is the reason why I can’t help you.
Tohle je důvod, proč ti nemůžu pomoct.
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PŘIVLASTNĚNÍ / POSSESSION
Pokud chceme použít přivlastnění, přichází na řadu vztažné zájmeno “whose”. Tento typ
věty může vypadat například takto:
The student whose test was the worst has to write it again.
Student, jehož test byl nejhorší, ho musí napsat znovu.
The car whose owner left was stolen.
Auto, jehož majitel odešel, bylo ukradeno.
O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í
https://www.perfect-english-grammar.com/relative-clauses-exercise-1.html (26. 11. 2020)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/pronouns/relative_pronouns.htm
(26. 11. 2020)
https://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_03_012e?
cc=cz&selLanguage=cs (26. 11. 2020)
http://www.focus.olsztyn.pl/en-english-relative-pronouns-exercises.html#.X7_Lpi3yoQ8
(26. 11. 2020)
https://www.eltbase.com/get_quiz.php?id=56 (26 .11. 2020)
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EITHER… OR… / AS… AS…
Pokud v angličtině chceme někomu dát na výběr, nebo přirovnat jednu věc k jiné, hodí se
jedna z následujících vazeb. Pro představu, jak jednotlivé fráze fungují, se podívejte na
jednotlivé příklady.
EITHER… OR…
Vazba “either… or…” se používá, pokud chceme použít vývěr “buď… nebo…”.
I would like to have either tea or coffee.
Dal bych si buď čaj nebo kávu.
Either Nelča or Lucka has to do that.
Buď Nelča nebo Lucka to musí udělat.
NEITHER… NOR…
Vazba “neither… nor…” se používá, pokud chceme vyloučit obě možnosti “ani… ani…”.
Všimněte si prosím, že při použití této vazby je sloveso kladné, protože v anglické větě
může být (až na výjimky) pouze jeden zápor.
The book was neither cheap nor catchy.
Knížka nebyla ani levná ani poutavá.
Neither Nelča nor Lucka did that.
Ani Nelča ani Lucka to neudělala.
AS… AS…
Vazba “as… as…” se používá, pokud chceme jednu věc přirovnat k jiné. Pozor na to, že
narozdíl od češtiny, kde řekneme pouze “jako…”, v angličtině se vazba skládá ze dvou
slov. Některé ustálené výrazy se také v doslovném překladu liší.
You are as brave as a lion.
Ty jsi statečný jako lev.
Your dress is as white as snow.
Tvoje šaty jsou bílé jako sníh.
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O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í
https://www.myenglishpages.com/site_php_ les/grammar-exercise-either-or-neither-nor.php
(14. 12. 2020)
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-9470.php
(14. 12. 2020)
https://agendaweb.org/grammar/comparatives-exercises.html (14. 12. 2020)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/
adjectives_comparison_as_as.htm (14. 12. 2020)
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises?02
(14. 12. 2020)
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USED TO / TO GET USED TO
Slovo “use” známe ve významu “použít” nebo “používat”. Pak není problém vytvořit jeho
minulý čas. Například věta “I used a shovel.” znamená “Použil jsem lopatu.” Anglické
tvary “used to” a “get used to” mají ale jiný význam a použití.
USED TO
Vazbu “used to” používáme, pokud mluvíme o něčem, co bylo dřív obvyklé nebo obecně
platné, ale už to tak není.
Větu vytvoříme podle tohoto vzoru:
kdo/co danou
činnost dělá

used to

sloveso

zbytek věty

I used to be a professional pilot but then I retired.
Býval jsem profesionální pilot, ale pak jsem šel do důchodu.
Few decades ago people used to cook more at home.
Před pár desetiletími lidé vařívali víc doma.
My brother used to have long hair but now he has short hair.
Můj bratr míval dlouhé vlasy, ale teď je má krátké.
When she was younger she used to play tennis.
Když byla mladší, hrávala tenis.
Otázku nebo zápor vytvoříme stejně jako v minulém čase prostém, to znamená otázku
pomocí “did” a zápor pomocí “didn’t”.
I didn’t use to eat shrimps but then I changed my mind.
Nejedl jsem krevety, ale pak změnil názor.
Did they use to visit many concerts before they got married?
Chodívali na hodně koncertů, než se vzali?
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TO GET USED TO
Spojení “to get used to” použijeme, pokud chceme říct, že jsme si na něco zvykli,
zvykáme nebo zvykneme.
Větu vytvoříme podle tohoto vzoru:
kdo/co danou
činnost dělá

“get” ve správném
gramatickém tvaru

“used to”
a sloveso

zbytek věty

I will get used to this.
Na tohle si zvyknu.
My ancé got used to my snoring long time ago.
Moje snoubenka si na moje chrápání dávno zvykla.
They are getting used to their new car very quickly.
Na svoje nové auto si zvykají velmi rychle.
Otázku nebo zápor tvoříme podle toho, v jakém gramatickém času věta je. To znamená,
že pokud je věta například v budoucím čase, otázku nebo zápor tvoříme podle pravidel
budoucího času:
I will get used to this. / I won’t get used to this. / Will you get used to this?
O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í
https://agendaweb.org/verbs/to-be-used-to.html (16. 12. 2020)
https://test-english.com/grammar-points/a2/used-to/ (16. 12. 2020)
https://www.perfect-english-grammar.com/used-to-exercise-1.html (16. 12. 2020)
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1230 (16. 12. 2020)
https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/intermediate/used-to-be-used-to-get-usedto (16. 12. 2020)
https://www.myenglishpages.com/site_php_ les/grammar-exercise-used-to.php
(16. 12. 2020)
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O P I S Y Z P Ů S O B OV ÝC H S LOV E S /
MODAL VERBS IN DIFFERENT
GRAMMAR TENSES
Kdysi dávno jste se naučili používat způsobová slovesa must (muset), can (moci, umět)
a may (moci, smět). Problémem je, že tyto tři tvary se nedají použít vždy. Setkáte se s nimi
skoro výhradně v přítomném čase (s jednou výjimkou, která nás čeká v devátém ročníku).
A proto je potřeba naučit se používat i jejich opisy, tedy výrazy, které mají v podstatě
stejný význam, ale dají se použít ve všech gramatických časech.
T O H AV E T O
Spojení “to have to” používáme jako opis k výrazu “must”. Mezi “must” a “to have to” je
drobný rozdíl. Pokud hovoříme v přítomnosti, kde je možné “must” použít, pak známý
výraz “must” použijeme, pokud se jedná o příkaz, zatímco vazbu “to have to” pokud
pouze oznamujeme nějakou povinnost nebo tato povinnost vyplývá z okolností nebo
pravidel. Porovnejte tyto příklady:
You must go to school.

Musíš jít do školy. (Je čas odejít z domu - dávám pokyn
k odchodu.)

You have to go to school.

Musíš chodit do školy. (Jedná se o povinnost - školní
docházka je povinná.)

I must learn this now.

Tohle se teď musím naučit. (Sám sobě dávám pokyn.
Jde mi o to, abych se tohle naučil.)

I have to learn this now.

Tohle se teď musím naučit. (Konstatuji moji povinnost.
Sám se tohle učit asi nechci, ale dostal jsem k tomu
pokyn, například od rodičů.)

She must call her mother.

Musí zavolat mámě. (Nemá to jako povinnost, ale když
nezavolá, bude máma smutná, takže jí zavolat musí.)

She has to call her boss.

Musí volat šéfovi. (Je to její pracovní povinnost. Má to
v náplni práce.)
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Z hlediska stavby věty vypadá použití vazby “to have to” takto:
kdo/co danou
činnost dělá

“have” ve správném
gramatickém tvaru (have/has/
had/will have/atd.)

sloveso
s “to”

zbytek
věty

V různých gramatických časech se tvar slovesa mění:
I have to go to school.

Musím chodit do školy.

She has to go to school.

Musí chodit do školy.

I had to go to school.

Musel jsem chodit do školy.

I will have to go to school.

Budu muset chodit do školy.

Otázku nebo zápor tvoříme podle toho, v jakém gramatickém času věta je. To znamená,
že pokud je věta například v minulém čase, otázku nebo zápor tvoříme podle pravidel
minulého času:
I had to go to school. / I didn’t have to go to school. / Did you have to go to school?
TO BE ABLE TO
Spojení “to be able to” používáme jako opis k výrazu “can”. Překlad anglické vazby “to
be able to” je “být schopen” nebo “umět”. Z hlediska stavby věty vypadá použití takto:
kdo/co danou
činnost dělá

sloveso “to be” ve správném
gramatickém tvaru (am/is/are/
was/were/will be/atd.)

“able to”
a sloveso

zbytek
věty

Z toho vyplývá, že stačí perfektně ovládat všechny možné tvary slovesa “to be” a pak
není problém vytvořit větu. Porovnejte následující příklady v různých gramatických časech:
I am able to help you.

Jsem schopen / Dokážu ti pomoct.

She is able to help you.

Je schopná / Dokáže ti pomoct.

I was able to help you.

Byl jsem schopen / Dokázal jsem ti pomoct.

I will be able to help you.

Budu schopen / Dokážu ti pomoct.

Pro vytvoření otázky nám stačí pouze pracovat s tvarem slovesa “to be” - uděláme “bž”.
They were able to help you.

Were they able to help you?
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Pro vytvoření záporu opět stačí pouze pracovat s tvarem slovesa “to be” - přidáme “not”.
Samozřejmě můžeme používat i zkrácené tvary.
They were able to help you.

They were not able to help you.

They were able to help you.

They weren’t able to help you.

TO BE ALLOWED TO
Spojení “to be allowed to” používáme jako opis k výrazu “may”. Překlad anglické
vazby “to be allowed to” je “mít dovoleno” nebo “smět”. Z hlediska stavby věty se jedná
o skoro stejný systém jako u “to be able to” a použití vypadá takto:
kdo/co danou
činnost dělá

sloveso “to be” ve správném
gramatickém tvaru (am/is/
are/was/were/will be/atd.)

“allowed to”
a sloveso

zbytek
věty

Z toho opět vyplývá, že stačí perfektně ovládat všechny možné tvary slovesa “to be”
a pak není problém vytvořit větu. Porovnejte následující příklady v různých gramatických
časech:
I am allowed to help you.

Mám dovoleno / Smím ti pomoct.

She is allowed to help you.

Má dovoleno / Smí ti pomoct.

I was allowed to help you.

Měl jsem dovoleno / Směl jsem ti pomoct.

I will be allowed to help you.

Budu mít dovoleno / Budu ti smět pomoct.

Pro vytvoření otázky nám stačí pouze pracovat s tvarem slovesa “to be” - uděláme “bž”.
They were allowed to help you.

Were they allowed to help you?

They will be allowed to help you.

Will they be allowed to help you?

Pro vytvoření záporu opět stačí pouze pracovat s tvarem slovesa “to be” - přidáme “not”.
Samozřejmě můžeme používat i zkrácené tvary.
They were allowed to help you.

They were not allowed to help you.

They were allowed to help you.

They weren’t allowed to help you.

They will be allowed to help you.

They will not be allowed to help you.

They will be allowed to help you.

They won’t be allowed to help you.
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O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í
https://agendaweb.org/verbs/modals-must-have-to-exercises.html (30. 7. 2020)
https://www.grammarbank.com/must-have-to-exercise.html (30. 7. 2020)
https://www.perfect-english-grammar.com/modal-verbs-of-obligation-exercise-1.html
(30. 7. 2020)
https://test-english.com/grammar-points/a2/have-to-dont-have-to-must-mustnt/ (30. 7. 2020)
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-26718.php
(30. 7. 2020)
https://www.englishclub.com/grammar/verbs-modals-have-to-must-not-quiz.htm
(30. 7. 2020)
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-72116.php
(30. 7. 2020)
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=10287 (30. 7. 2020)
https://www.esl-lounge.com/student/grammar/3g1-can-be-able.php (30. 7. 2020)

Can I go outside,

You can, dear.

Grandma?

You’re just not allowed.

21

OTÁZKY NA PODMĚT / SUBJECT
QUESTIONS
Dosud jste takřka výhradně používali otázky na předmět věty. Je tedy čas podívat se na
otázky, kde odpovědí je podmět. Zní to složitě, ale hned si ukážeme, že to složité není.
PTÁME SE NA NĚCO, CO JE V ODPOVĚDI ZA SLOVESEM
Toto je klasický typ otázky, který jste používali dosud. Podívejte se na následující věty.
Žlutě je v nich označené sloveso, zeleně část před slovesem a červeně část za slovesem.
I cook every day.
Fifteen people came there yesterday.
That engine is humming here so loudly.
Pokud se chceme zeptat na něco z červené části za slovesem, postupujeme podle pravidel
příslušného gramatického času. Ve většině případů použijeme nějaké pomocné sloveso
(do/did/have/was/is/atd.). Pro připomenutí se podívejte na následující příklady:
How often do you cook?

I cook every day.

Where did the people come?

The people came there.

When did the people come there?

The people came there yesterday.

How is that engine humming?

That engine is humming so loudly.

Where is that engine humming?

It is humming here.

Pokud si potřebujete připomenout tvorbu otázky u jednotlivých gramatických časů,
podívejte se do příslušných kapitol, které se zabývají tím kterým gramatickým časem.

Got an A in Chemistry!!!
WTF, well done!
Mom, what do you think
WTF means?
Well, That’s Fantastic!
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PTÁME SE NA NĚCO, CO JE V ODPOVĚDI PŘED SLOVESEM
Podívejte se na následující věty. Žlutě je v nich označené sloveso, zeleně část před
slovesem a červeně část za slovesem.
I cook every day.
Fifteen people came there yesterday.
Adri and Áďa will be at school next week.
That engine is humming here so loudly.
Pokud se chceme zeptat na něco ze zelené části před slovesem, ptáme se na podmět věty
nebo jeho část. Pro vytvoření otázky na podmět potřebujeme nejprve správné tázací
zájmeno “kdo” (who) nebo “co” (what), popřípadě, pokud se chceme zeptat na množství,
výraz “kolik” (how much nebo how many). Dále už nám stačí jen sloveso ve správném
tvaru. Tento tvar je závislý na gramatickém času, ve kterém se práme (přítomnost/
minulost/budoucnost). Podívejte se na následující příklady:
Who cooks every day?

I cook every day.

Who came there yesterday?

Fifteen people came there.

How many people came there yesterday?

Fifteen people came there.

Who will be at school next week?

Adri and Áďa will be there.

What is humming here so loudly?

That engine is humming here.

Stavba otázky na podmět tedy vypadá takto:
who / what /
how much / how many

sloveso ve správném
gramatickém tvaru

zbytek otázky

Správný tvar slovesa určuje gramatický čas ve kterém mluvíme. Záleží na tom, jestli jde
o přítomnost/minulost/budoucnost a zároveň o prostý/průběhový čas. Porovnejte
následující příklady:
Who cooks every day?

Kdo vaří každý den?

Who is cooking right now?

Kdo vaří právě teď?

Who cooked yesterday?

Kdo uvařil včera?

Who was cooking in the morning?

Kdo vařil ráno?

Who will cook tomorrow?

Kdo uvaří zítra?
23

O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í
https://www.perfect-english-grammar.com/subject-questions-exercise-1.html (6. 8. 2021)
https://www.espressoenglish.net/subject-and-object-questions-in-english/ (6. 8. 2021)
“Start” quiz na konci textu
https://www.esl-lounge.com/student/grammar/3g26-subject-object-questions.php
(6. 8. 2021)
https://www.focus.olsztyn.pl/en-subject-questions-exercises.html (6. 8. 2021)
https://www.grammarnet.com/gdownload/pdf/elementary/eexe53.pdf (6. 8. 2021)
toto je pdf s klíčem - nutné vytisknout
https://www.tinyte teacher.co.uk/learn-english/grammar-practice/questions/subject-objectquestions (6. 8. 2021)
https://www.examenglish.com/grammar/A2_subject_and_object_questions.htm
(6. 8. 2021)
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