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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, Anglická gramatika 7. ročník a Anglická gramatika
8. 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 sedmého 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 na konci srpna 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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PŘEDPŘÍTOMNÝ PROST Ý ČAS /
PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE
Předpřítomné časy jsou pro nás hůře uchopitelné, protože v češtině je v podstatě, na
rozdíl od minulosti/přítomnosti/budoucnosti, nemáme. S trochou odvahy se ale tato část
gramatiky zvládnout dá a je i poměrně logická.
K DY H O P O U Ž Í T
V základu jsou dvě varianty, kdy se tento gramatický tvar používá. Přečtěte si jejich popis
a hlavně se zamyslete nad uvedenými příklady. V češtině se často vyskytuje slovo “už”.
1. Mluvíme o naší zkušenosti. Něco jsme v minulosti zažili a z toho nám zůstala
nějaká zkušenost nebo vzpomínka.
I have seen that movie.

Ten lm už jsem viděl.
(Mám tu zkušenost. Znám ho.)

She has been to Ireland.

Ona už v Irsku byla.
(Navštívila Irsko. Má z toho nějaké zkušenosti
nebo zážitky.)

2. Mluvíme o něčem, co se stalo v minulosti a výsledek této události stále trvá.
I have closed the window.

Zavřel jsem okno. = Okno je pořád zavřené.

She has lost her keys.

Ztratila klíče. = Klíče jsou pořád ztracené.
= Ještě je nenašla.

T Ř E T Í T VA R P R AV I D E L N É H O / N E P R AV I D E L N É H O S L OV E S A
Poprvé začínáme aktivně používat třetí tvar slovesa (Minulé příčestí / Past Participle).
U pravidelných sloves je stejný jako druhý tvar (minulý) a u nepravidelných si ho prostě
musíme pamatovat.
work 👉 worked 👉 worked

play 👉 played 👉 played

come 👉 came 👉 come

be 👉 was/were 👉 been

fi
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JAK VY T VOŘIT VĚTU
Pro vytvoření věty potřebujeme minimálně tři slova, a to “podmět” + “have/has” + “třetí
tvar významového slovesa”. Místo “have/has” je samozřejmě možné používat i jejich
zkrácené tvary.
kdo/co danou
činnost dělá

třetí tvar slovesa
nějaké činnosti

have / has

They have eaten shrimps.

zbytek věty

Krevety už jedli.

They’ve eaten shrimps.
He has played this game.

Tuhle hru už hrál.

He’s played this game.
Otázku a zápor vytvoříme tak, jak jsme se kdysi učili pracovat se slovesem “have”. Pro
zápor přidáme “not” a pro otázku jen prohodíme podmět a “have/has”, tzv. “bž”.
They have eaten shrimps.

👉 Have they eaten shrimps?

He has played this game.

👉 Has he played this game?

They have eaten shrimps.

👉 They have not eaten shrimps.
👉 They haven’t eaten shrimps.

He has played this game.

👉 He has not played this game.
👉 He hasn't played this game.

M I N U LÝ N E B O P Ř E D P Ř Í T O M N Ý Č A S ?
Pro lepší představu a srovnání předpřítomného a minulého času se podívejte na následující
příklady:
I have lost my keys.

Ztratil jsem klíče a pořád je nemám.

I lost my keys.

Ztratil jsem klíče (např. včera), ale už je mám.

He has been to Norway.

V Norsku už byl. (o zkušenosti.)

He was in Norway last year.

V Norsku byl minulý rok. (o loňské události)

They haven’t met her recently.

V nedávné době ji nepotkali.

They didn’t meet her yesterday.

Včera ji nepotkali.
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S předpřítomným časem prostým se často spojuje jedno z následujících šesti slov: since,
for, just, already, ever, yet. V příkladech si prosím všimněte, kam který výraz ve větě patří.
SINCE / FOR
Výraz “since” používáme, pokud mluvíme o tom, že nějaký stav trvá od určitého
okamžiku. Dá se přeložit jako “od té doby”. Výraz “for” používáme, pokud mluvíme
o tom, že nějaký stav trvá nějakou dobu. Oba výrazy ve větě patří před časový údaj.
They have had this since last summer.

Mají to od minulého léta.

They have had this for one year.

Mají to jeden rok.
Mají to po dobu jednoho roku.

JUST
Výraz “just” používáme, pokud mluvíme o tom, že se něco stalo před krátkou dobou. Dá
se přeložit jako “právě”. Ve větě patří před třetí tvar slovesa.
The train has just left.

Vlak právě odjel. (před malou chvílí)

A L R E A DY
Výraz “already” používáme, pokud mluvíme o tom, že se něco stalo dříve, než jsme
očekávali. Ve větě patří před třetí tvar slovesa.
She has already nished that work.

Tu práci už dokončila.
(Dodělala ji dřív něž jsem myslel.)

EVER
Výraz “ever” používáme speci cky v otázce, a to ve významu “někdy” nebo “vůbec
někdy”. Ve většině případů se ptáme na zkušenost. Ve větě patří před třetí tvar slovesa.
Have you ever seen this?

Už jsi tohle někdy viděl(a)?

Have you ever been there?

Už jsi tam někdy byl(a)?

Have you ever eaten this?

Už jsi tohle někdy jedl(a)?

“Humor is always based on a modicum of truth.

Dick Clark

Have you ever heard a joke about a father-in-law?”

fi

fi
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YET
Výraz “yet” používáme v záporných větách nebo v otázkách. Nikdy v kladné větě.
V záporu je jeho význam “dosud” nebo “do této doby”. V otázce vyjadřuje očekávání.
Patří na úplný konec věty.
I haven’t been there yet.

Ještě/Dosud/Doteď jsem tam nebyl.

We haven’t started yet.

Ještě/Dosud/Doteď jsme nezačali.

Have you done it yet?

Už jsi do udělal(a)? (Čekám, že ano.)

Have we paid the bills yet?

Už máme zaplacené účty? (Čekám, že ano.)

Spojení “not yet” je možné použít i jako krátkou odpověď.
A: Have you nished your work? A: Už jsi do dokončil svou práci?
B: No, not yet.

B: Ne, ještě ne.

KRÁTKÉ ODPOVĚDI
Často je problém s krátkou odpovědí v předpřítomném času, takže tady jsou obě varianty:
Have you nished the work?

👉 Yes, I have.
👉 No, I haven’t.

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 O S T É H O Č A S U
https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html (8. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html (8. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-2.html (8. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-3.html (8. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-4.html (8. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-5.html (8. 8. 2021)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_perfect_statements2.htm
(8. 8. 2021)
https://www.espressoenglish.net/the-complete-guide-to-the-present-perfect-tense/
(12. 8. 2021) - výborné vysvětlení obou předpřítomných časů + kvízy přes tlačítka “Start”.

fi

fi
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PŘEDPŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ Č AS /
PRESENT PERFECT CONTINUOUS
TENSE
K DY H O P O U Ž Í T
Podobně jako u předpřítomného prostého času, viz předchozí kapitola, i zde se jedná
o propojení minulosti a přítomnosti. Na rozdíl od prostého času je ale v průběhovém
kladen důraz na délku trvání a nikoliv na výsledek činnosti. V zásadě tedy existují tři
případy, kdy se dá předpřítomný čas průběhový použít:
1. Zdůrazňujeme přímo činnost, která probíhala a stále probíhá
I have been drawing.

Maluji. (Už nějakou dobu.)

He has been making tea.

Dělá čaj. (Už nějakou dobu.)

2. Mluvíme o tom, jak dlouho už něco probíhá
I have been waiting for you for an hour.

Čekám na tebe už hodinu.

She has been studying for two hours.

Učí se už dvě hodiny.

3. Mluvíme o tom, co vedlo k tomu, jak je to teď
She has been having a shower so she’s wet. Sprchovala se, takže je mokrá.
A: Why are you sad?

A: Proč jsi smutný?

B: I have been watching a sad movie.

B: Dívám se na smutný lm.

Bob, I have complaints about
you from all your teachers.
What have you been doing?
Nothing, sir.
Exactly!

fi
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Porovnejte tyto dvě varianty:
předpřítomný prostý

předpřítomný průběhový

I have painted the walls here.

I have been painting the walls here.

Vymaloval jsem tady zdi.

Maluji tady zdi.

(Zdůrazňuji výsledek, tedy to, že je práce hotová (Zdůrazňuji činnost, která začala v minulosti a stále trvá.
a místnost je vymalovaná.)

Ještě tedy není hotovo.)

I have lived here for six years.

I have been living here for six years.

Bydlím tady šest let.

Bydlím tady šest let.

(Šest let, tedy dobu po kterou tady bydlím, považuji za (Dobu, po kterou tady bydlím považuji za krátkou.)
dlouhou. Dalo by se říct, že se považuji za “usedlíka”.)

JAK VY T VOŘIT VĚTU
Pro správné vytvoření věty potřebujeme minimálně čtyři slova, a to “podmět” + “have/
has” + “been” + “sloveso s koncovkou -ing”. Místo “have/has” je samozřejmě možné
používat i jejich zkrácené tvary.
kdo/co danou
činnost dělá

have / has

I have been repairing my bike.

been + sloveso
s koncovkou -ing

zbytek věty

Opravuju moje kolo. (Už nějakou dobu.)

I’ve been repairing my bike.
He has been playing this game.

Hraje tu hru. (Už nějakou dobu.)

He’s been playing this game.
Otázku a zápor vytvoříme tak, jak jsme se kdysi učili pracovat se slovesem “have”. Pro
zápor přidáme “not” a pro otázku jen prohodíme podmět a “have/has”, tzv. “bž”.
They have been eating shrimps.

👉 Have they been eating shrimps?

He has been playing this game.

👉 Has he been playing this game?

They have been eating shrimps.

👉 They have not been eating shrimps.
👉 They haven’t been eating shrimps.

He has been playing this game.

👉 He has not been playing this game.
👉 He hasn't been playing this game.
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POZOR!
Předpřítomný průběhový čas nejde použít se slovesy, která popisují nějaký stav. Jedná se
například o tato slovesa: love, like, hate, know, need, want, believe, understand,
remember. U těchto sloves lze použít pouze prostý čas.
ANO:

I’ve loved her since my childhood.

NE:

I’ve been loving her since my childhood.

O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í P Ř E D P Ř Í T O M N É H O P R Ů B Ě H OV É H O
ČASU
https://agendaweb.org/verbs/present_perfect_continuous-exercises.html (9. 8. 2021)
https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-perfect-continuous_quiz.htm
(9. 8. 2021)
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-progressive/exercises
(9. 8. 2021)
https://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_04_022e?
cc=cz&selLanguage=cs (9. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-continuous-exercise-1.html
(9. 8. 2021)
https://test-english.com/grammar-points/b1/present-perfect-simple-present-perfectcontinuous/ (9. 8. 2021)
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TRPNÝ ROD / PASSIVE VOICE
K DY T O P O U Ž Í T
Passive Voice neboli trpný rod se v angličtině používá daleko častěji než v češtině a to
v případech, kdy chceme klást důraz na činnost a nikoli na toho, kdo ji vykonává a nebo
pokud toho, kdo něco dělá, neznáme. Porovnejte prosím následující příklady:
She wrote the book.

Napsala knihu.

The book was written.

Kniha byla napsána.

JAK VY T VOŘIT VĚTU
Pro správné vytvoření věty potřebujeme minimálně tři slova, a to “podmět” + “nějaký tvar
slovesa být” + “třetí tvar významového slovesa”. Správný tvar slovesa být určíme podle
gramatického času, ve kterém věta je. Samozřejmě můžeme používat i zkrácené tvary.
podmět věty

tvar slovesa být
(am/was/atd.)

sloveso ve
třetím tvaru

zbytek věty

It is nished.

Je to dokončené.

It was nished.

Bylo to dokončené.

It will be nished.

Bude to dokončené.

It is being nished.

Právě je to dokončováno.

It has been nished.

Bylo to dokončeno. / Je to dokončeno.

Otázku a zápor vytvoříme tak, jak jsme se kdysi učili pracovat se slovesem “to be”. Pro
zápor přidáme “not” a pro otázku jen prohodíme podmět a tvar “to be”, tzv. “bž”.
It is nished.

👉 Is it nished?

It has been nished.

👉 Has it been nished?

It is nished.

👉 It is not nished. / It isn’t nished.

It has been nished.

👉 It has not been nished. / It hasn’t been nished.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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P Ř Í K L A DY Č I N N É H O A T R P N É H O RO D U V R Ů Z N ÝC H
G R A M AT I C K ÝC H Č A S E C H
GRAMMAR TENSE

GRAMATICKÝ ČAS

ACTIVE

PASSIVE

Present Simple

přítomný prostý

I write.

It is written.

Present Continuous

přítomný průběhový

I am writing.

It is being written.

Present Perfect Simple

předpřítomný prostý

I have written.

It has been written.

Present Perfect Continuous

předpřítomný průběhový

I have been writing.

It has been being written.

Past Simple

minulý prostý

I wrote.

It was written.

Past Continuous

minulý průběhový

I was writing.

It was being written.

Future Simple

budoucí prostý

I will write.

It will be written.

“BY” NEBO “ WITH”?
Dvě kouzelná slovíčka, která se často s trpným tvarem používají. Výraz “by” pokud
chceme říct, že něco bylo uděláno někým a výraz “with”, pokud mluvíme o nějakém
použitém nástroji.
The door was unlocked by me.

Dveře byly odemčeny mnou.

The door was unlocked with a key.

Dveře byly odemčeny klíčem.

O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í T R P N É H O R O D U
https://agendaweb.org/verbs/passive-exercises.html (9. 8. 2021)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/passiv.htm (9. 8. 2021)
https://www.english-grammar.at/online_exercises/passive-voice/passive-voice-index.htm
(9. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-5.html (9. 8. 2021)
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WOULD / SHOULD / COULD
Slova “would”, “should” a “could” mají velmi podobný překlad a proto se mezi sebou
často pletou. Význam každého z nich je ale velmi odlišný.
K DY A K T E R É P O U Ž Í T
Jaký je význam každého ze zmíněných tří slov? To vám ukáže tento přehled:
slovo

překlad

poznámka k významu

would

by

Používáme mimo jiné u podmínek.

should

měl by

Používáme pokud dáváme radu nebo doporučení.

could

mohl by

Pozorně se podívejte na následující příklady:
I would do it.

Udělal bych to.

I should do it.

Měl bych to udělat.

I could do it.

Mohl bych to udělat.

Ve většině případů ale budou věty poněkud delší a komplikovanější, popřípadě se bude
jednat o souvětí:
He would call her if he had a phone.

Zavolal by jí, kdyby měl telefon.

If I were you, I wouldn’t do that.

Kdybych byl tebou, nedělal bych to.

Would you pass me the salt, please?

Podal bys mi sůl, prosím?

I think you should help them.

Myslím, že bys jim měl pomoct.

You shouldn’t play with matches.

Neměl by sis hrát se sirkami.

Should we study more?

Měli bychom se víc učit?

She could win, if she trained harder.

Mohla vyhrát, kdyby víc trénovala.

He couldn’t come. He is abroad.

Nemohl přijít. Je v zahraničí.

Could you do me a favour?

Mohl bys pro mě něco udělat?
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JAK VY T VOŘIT VĚTU
Pro správné vytvoření věty potřebujeme minimálně tři slova, a to “podmět” + “would/
should/could” + “významové sloveso”. Tvary would/should/could jsou ve všech osobách
stejné. Před významové sloveso se nedává “to”. Existuje i zkrácený tvar, který je pro
všechny tři slova stejný: ‘d. Správný význam pak musíme určit podle smyslu rozhovoru.
podmět věty

would /
should / could

sloveso

zbytek věty

Otázku vytvoříme tak, že jen prohodíme podmět a “would/should/could”, tzv. “bž”. Pro
zápor pouze přidáme “not”.
She would drink.

👉 Would she drink?

She should drink.

👉 Should she drink?

She could drink.

👉 Could she drink?

She would drink.

👉 She would not drink. / She wouldn’t drink.

She should drink.

👉 She should not drink. / She shouldn’t drink.

She could drink.

👉 She could not drink. / She couldn’t drink.

O N L I N E P R O C V I Č OVÁ N Í W O U L D /S H O U L D /C O U L D
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-105735.php
(10. 8. 2021)
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-18159.php
(10. 8. 2021)
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=17083 (10. 8. 2021)
https://www.perfect-english-grammar.com/could-have-should-have-would-haveexercise-1.html (10. 8. 2021)
https://englishfornoobs.com/modal-verbs-could-should-would-exercises/ (10. 8. 2021)
https://www.englishgrammar.org/exercise-24/ (10. 8. 2021)
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ZÁVĚR / CONCLUSION
Tady končí poslední část gramatických příruček, které primárně vznikly pro potřeby
studentek a studentů ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka. Na úplný závěr si dovolím citovat svého
oblíbeného spisovatele. Je to takový citát nejen pro učení se cizího jazyka, ale pro život
obecně. Ať se vám s angličtinou i v životě daří a pamatujte, že práce nebo učení se musí
být především “fun”.
Peadar Baťa
If

you

trust in yourself and
believe in your dream and
follow your star…
You’ll still get beaten by people
who spent their time working
hard

and

learning

things

and weren’t so lazy.

Terry Pratchett
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P O D Ě KOVÁ N Í / AC K N O W L E D G M E N T S
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat těmto lidem, bez kterých by tato publikace
ve stávající podobě nemohla existovat:
•

Terezce S. za velkou pracovní a hlavně morální podporu a za konzultace ohledně
jazyka anglického a srozumitelnosti textů.

•

Lindě Š. a Robertovi K. za konzultace ohledně jazyka anglického a srozumitelnosti
textů.
Kátě B., Zuzce T., Káťě V., Báře Ř., Verče C., Zuzce L. a Lucce S. za ochotné
zapózování pro titulní fotogra i.
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