
Budoucí čas 
 

Future time 



Budoucnost s WILL  
 

 Nejčastějším způsobem vyjádření budoucnosti je vazba s pomocným 
slovesem WILL 

 Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar a následuje za ním 
vždy základní tvar významového slovesa 

 I will go – půjdu   I'll go 

 you will go – půjdeš  you'll go 

 he/she/it will go – půjde he'll/she'll/it'll go 

 we will go – půjdeme  we'll go 

 you will go – půjdete  you'll go 

 they will go – půjdou   they'll go 



Budoucnost s WILL – otázka a 
zápor 

 V otázkách dochází k inverzi, tedy přesunutí pomocného 
slovesa před podmět: 

 What will he do?  

Will you help me?  

 Zápor se tvoří přidáním částice NOT za pomocné WILL (I will not 

help you, they will not come) ale většinou se používá stažený 
tvar WILL + NOT: WON'T /  wəʊnt / 

 I won't be here tomorrow.  

She won't like it. 

 

 



„Will be“ 

 WILL je jen pomocné sloveso, musí za ním následovat ještě 
významové sloveso 

 I will be here tomorrow.  

 I will at home. 

 You will be happy with me.  

 You will happy with me. 

 He will be in London in a week. 

 He will in London in a week. 



Použití WILL  
 

 1) Právě se rozhodujeme: 

 Pokud se jedná o to, že mluvčí se rozhoduje pro něco v 
okamžik mluvení, používáme WILL: 

 Which one do you want? - I'll take the blue one.  Mluvčí 
se právě rozhodl pro ten modrý (např. svetr). 

 Can you lend me some money? - Okay, I'll lend you 20 

dollars. 



Použití WILL  
 

 2) Co si myslím o budoucnosti: 

 předpověd budoucnosti, která není založená na 
žádných již patrných skutečnostech, člověk prostě říká 
svůj názor, co si myslí 

 I think he'll be late again.  Často chodí pozdě, tak pouze 
předpokládám, že dnes se to stane znovu.  

 In 2100, cars will fly.   

 I THINK, MAYBE, PROBABLY, PERHAPS, apod. (tato slova 
vyjadřují, že je to věc, která není jistá). 
 

 



Použití WILL  
 

 3) Sliby, objednání, prosby, varování, výhrůžky 

 pouze něco neoznamuje, ale zároveň provádíme nějaký 
úkon, jako např. slibujeme, varujeme, vyhrožujeme, 
objednáváme si, prosíme apod. 

 I'll have a beer.  - objednávka 
You'll get hurt, be careful!  - varování 
I'll kill you if you touch her again.  - výhrůžka 
I'll help you with the homework.  - slib 
I'll help you if you want.  - nabídka 
Will you do that for me?  - prosba 



Budoucnost s GOING TO 
 

 budoucnost běžně vyjadřujeme pomocí vazby BE 
GOING TO + infinitiv 

 I'm going to be there.  

 They're going to miss the bus.  

 Where are you going to live?  

 Are you going to eat this?  

 You're not going to believe this! (You aren't going to 
believe this.)  



GONNA = GOING TO 
 

 V hovorové angličtině se běžně místo GOING TO 
používá zkomolenina GONNA 

 I'm gonna be there.  

They're gonna miss the bus.   

Where are you gonna live?  

Are you gonna eat this?  

You're not gonna believe this!  

 Tento tvar je však silně NEFORMÁLNÍ a neměl by se 
objevit ve formálních dopisech, školních esejích apod. 



Použití BE GOING TO 
 

 1) Oznamujeme své plány: 

 nejedná se o rozhodování v daný moment, ale spíše o 
oznámení rozhodnutí, které už člověk udělal 

 I'm going to visit Jack next week.   

She's going to open her own e-shop.   

 Jedná se o nějaký již existující záměr 

 o češtiny tyto věty můžeme přeložit např. pomocí slovesa 
HODLÁM, CHYSTÁM SE... 



Použití BE GOING TO 
 

 2) Předvídáme, že se něco stane, na základě patrných 
důkazů ('blízká budoucnost'): 

  je možné odhadnout, že se něco stane, podle 
viditelných důkazů 

 vidíme, že se k něčemu schyluje, že už se to blíží 

 Look! It's going to rain!  - vidím např. mraky, schyluje se k 
dešti, je to vidět 
Oh, he's going to be late again!  - např. vidím, že už je 
pozdě teď, nebo že už je tolik a tolik hodin, a on teprve 
vstává - z toho usuzuji, že to nestihne. 



Přítomný průběhový čas - 
tzv. arrangements 
 
 činnosti, které jsou pevně naplánované, 

obzvláště pokud jsou již zařízené a zajištěné 

  oznamujeme to jako hotovou věc, se 
kterou nemůžeme nebo nechceme nic dělat 

 She's leaving for college next week and won't 

be back until Thanksgiving.  – nemá cenu ji 
přesvědčovat, začíná jí škola, má zaplacenou 
kolej 

 I can't come with you tomorrow. I'm 

helping my grandma move to a new 

apartment.  – jsem s babičkou domluvený, ona 
s tím počítá 
 



Arrangements - přeložte 

 Zítra začínám v nové práci. Máš pro můj první den 
nějaké rady? 

 I'm starting a new job tomorrow. Do you have any tips 
for my first day? 

 V kolik hodin dnes večer odjíždíš? 

 What time are you leaving tonight? 

 Jdu na maturák s Jules. 

 I'm going to prom with Jules. 

 Podle tvojí rady se řídit nebudu. To už tu bylo. 

 I'm not taking your advice. Not again. 

 

 



Přítomný prostý čas – tzv. 
timetables, schedules 
 

 události stanovené nějakým programem, 
jízdním řádem apod. 

 ne pro osobní plány lidí  

 The bus leaves at 10 tomorrow, doesn't it?   

What time does the concert start?   
Registration for the event opens on September 22.   

I'm going to meet her at the station. Her train gets in at 

6:30.   

Hurry up. The bus leaves in fifteen minutes!  



Shrnutí – „budoucí plány jako 
zápisky v diáři“ 
 

 WILL – právě jsem se rozhodl, to 
ještě v diáři nemám zapsané, ani vlastně 
nevím, jak to bude 

 BE GOING TO – už jsem rozhodnutý, ale 
můžu to změnit, do diáře to 
napíšu tužkou (abych mohl vygumovat) 

 přítomný průběhový – pevný plán, nebudu 
či nemůžu ho změnit, do diáře 
zapíšu propiskou 
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