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Pracovní list  
 

Předmět: AJ 

Ročník: sedmý 

Opakování vzdělávacího celku: present perfect 

 
Předpřítomný čas můţeme do češtiny překládat někdy pomocí přítomného času, někdy pomocí 

minulého.  

Hlavním rozdílem je to, ţe minulý čas mluví o minulosti, tedy o tom co se uţ kdysi stalo, zatímco 

Předpřítomný čas vţdy mluví spíše o přítomnosti. Větou v předpřítomném čase vţdy sdělujeme něco 

s platností v přítomnosti, něco, co je tady a teď. Předpřítomný čas je totiţ jeden z přítomných 

časů (doslova „přítomný čas dokonavý‟). 

 

Předpřítomný čas nejčastěji pouţíváme ve třech případech. 

1) Zkušenosti, “jiţ dosaţené skóre” 

První z nich je, kdyţ mluvíme o svých zkušenostech, dosaţených výsledcích, o tom, co jsme JIŢ udělali 

nebo JEŠTĚ neudělali. 

I've been to the USA twice. – předpřítomný čas 

- 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. – minulý čas 

- 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.  

2) Změny, “dnes je něco jinak” 

Další pouţití předpřítomného času mluví o změnách, o tom, ţe se něco změnilo a nyní je to jinak, neţ 

to bylo. 

I've become a teacher. – předpřítomný čas 

- 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. – minulý čas 

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

tehdy stalo. 

3) Nedávné děje, v poslední době se stalo 

Třetí pouţití předpřítomného času se vztahuje k nedávným událostem. Říkáme, ţe se to stalo TEĎ, 

nedávno, v poslední době. 

I haven't seen her recently. – předpřítomný čas 

- 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. – minulý čas 



- 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. 

FORMA: 

 

Podmět + has/have + 3. tvar slovesa (pravidelná – ed, nepravidelná viz PS) 

 

Příklad 

I have lost my keys. 

I haven´t lost my keys. 

Have I lost my keys? 

Yes, I have. 

No, I haven´t. 

 

Vyzkoušejte online: 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2005121602-present-perfect-a 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006011202-present-perfect-b 

https://www.helpforenglish.cz/article/2017081304-have-you-ever-cviceni 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas 

https://www.helpforenglish.cz/article/2020021002-gone-vs-been 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: WB 78 – 79 + neprav. slovesa 

Vypracoval: Mgr. Šárka Kostelníčková 
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