
 

 
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: AJ 

Ročník: devátý 

Opakování vzdělávacího celku: have to 

 

Přečti si vysvětlení gramatiky slovesa „have to“ = muset a rozdílu mezi „have to“ a „must“. Na dalších 

PL najdeš cvičení, na kterých si toto sloveso procvičíš. 

HAVE TO = muset 

Sloveso HAVE se také používá ve významu 'muset, mít (něco udělat)'. Nahrazuje tak např. modální 

sloveso MUST. Lze ho použít jako významové sloveso (otázka a zápor pomocí DO), i jako pomocné 

(vazba HAVE GOT TO). 

I have to go. -- Do you have to go? -- I don't have to go. (musím jít...) 

I've got to go. -- tento tvar se většinou používá pouze v oznamovacích větách, jeho význam je víceméně 

stejný, jako tvar HAVE TO. Nepoužívá se však tak často, a spíše vyjadřuje jednorázovou povinnost 

(nyní něco musím udělat) -- ale není to stoprocentním pravidlem. 

POZOR na tázací dovětky a podobně. 

He has to study, doesn't he? 

He's got to study, hasn't he? 

Je nějaký rozdíl mezi MUST a HAVE TO? Ano. Pomocí MUST většinou něco přikazujeme, HAVE TO 

však pouze oznamuje, že existuje nějaká povinnost (povinnost, která vychází z nějakého řádu, z pravidel, 

z okolností apod.) 

I have to study. -- Musím se učit, např. protože mi to přikázali rodiče, nebo protože je zítra náročný 

test. 

I must study. -- Musím se učit! Samotnému mi o to jde, sám sobě to přikazuji... musím musím musím! 

 

You have to listen to your teacher. -- Oznamuji, co je psáno ve školním řádu, či jaká povinnost vychází 

z okolností - ve škole se to tak musí. 

You must listen to me. -- Sám to dotyčnému přikazuji, musí mě prostě poslouchat. 

MUST ovšem existuje pouze v přítomném čase, pokud bychom chtěli sloveso 'muset' použít např. v 

minulém čase, v infinitivu apod., použijeme vždy HAVE TO. 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.helpforenglish.cz/article/2006111902-sloveso-have 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 82 
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