Předpřítomný čas (Present Perfect)
Jde o gramatický jev, který v češtině neexistuje (proto patří asi k těm
méně oblíbeným)
Do našeho jazyka ho většinou překládáme minulým časem, někdy také
přítomným časem.
Hlavní rozdíl mezi minulým časem a předpřítomným
Minulý čas: váže se k minulosti
Předpřítomný čas: tímto časem sdělujeme něco, co platí i v přítomnosti
V češtině se tyto věty vyznačují tím, že obsahují příslovce už, ještě
(ne), právě atd.
We have met.
Už jsme se potkali.
(minulý čas: We met yesterday.)

Tvoření

Pomocné sloveso have/has + minulé příčestí (buď koncovka -ed u
pravidelných sloves a nebo třetí tvar nepravidelných sloves (built,
done, seen …)
●
●
●
●

●
●
●
●

I have finished.
Už jsem skončil.
He has phoned us.
Už nám telefonoval
He has gone out.
Odešel ven.
They have lost their way. Ztratili se.
Sloveso have se zpravidla zkracuje
I´ve finished.
He´s gone out.
They´ve lost.

Záporné věty
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We haven´t met.
I haven´t finished.
He hasn´t gone out.
He hasn´t phoned us.

(Ještě) jsme se nesetkali.
(Ještě) jsem neskončil.
(Ještě) nešel ven.
(Ještě) nám netelefonoval.

Minulý čas: We didn´t meet yesterday.
We didn´t finish it yesterday.
He didn´t go out yesterday.

Otázky
●
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Have you finished?
Už jsi skončil?
Where has he gone?
Kam šel?
Have they lost their way? Ztratili se?
Have they you two met? Už jste se vy dva setkali?
Otázky a krátké odpovědi

●
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Have you done the shopping? Yes, I have. / No, I haven´t.
Has Sally phoned yet? Yes, she has. / No, she hasn´t.
Tím čím se ptám, tím odpovídám.

Příslovce používaná s předpřítomným časem
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Ever
Never
Already
Just
Not yet

vůbec, někdy
nikdy
již, už
právě
ještě ne

They haven´t arrived yet.
Ještě nedorazili.
I haven´t seen Alice yet.
Ještě jsem Alici neviděl/a.
I have already been to York. Už jsem byl/a v Yorku. (pozor na
předložku po been)
Have you ever been to Australia? Už jsi někdy byl/a v Austrálii?
I have never ridden a horse. Nikdy jsem nejezdil na koni.
Have you ever played golf? Už si vůbec někdy hrál golf?
I have never been to Japan. Nikdy jsem nebyl/a v Japonsku.

How long?
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Použití since, for

Použití, když chci vyjádřit, že něco nějakou dobu trvá
Helen is in Ireland. She has been there for three days.
Helena je v Irsku. Je tam 3 dny. (stále tam tedy je)
Helen is in Ireland. She has been there since Monday.
Helena je v Irsku. Je tam od pondělí. (stále tam je)
Na tyto věty se ptám - How long?
How long has she been there? She has been there for three days.
I have lived in London for a long time.
Bydlím v Londýně dlouho. (stále tam bydlím)

X minulý čas
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Helen was in Ireland. She was there three weeks ago. (toto už
neplatí, byla tam před 3 týdny, proto minulý čas)
Výrazy: yesterday, last week, last yest, one hour ago, a few weeks
ago a další – vztahují se jasně k minulému času.
I have lived in London for a long time.
Bydlím v Londýně dlouho. (stále tam bydlím)
x
I lived in London a few years ago.
Bydlel jsem v Londýně před několika lety. (už tam nebydlím)

