
Modal verbs 



 ur ují tzv. způsob hlavního významového 
slovesa, které za modálními následuje 

 vyjadřují povinnost, nutnost, schopnost, 
možnost, příkaz, zákaz apod.  

 must, can, should, can't, mustn't, needn't, 
shouldn't atd. 



1) Vždy ve 
stejném tvaru 

Modální slovesa 
se ne asují, ve 
všech osobách 
mají stejný tvar 
 

 

 

 

I can swim. 

You can swim. 

He can swim. 

She can swim. 

We can swim. 

You can swim. 

They can swim. 

 



 2) Některé tvary neexistují 
Existuje tvar přítomného času 

(must), v některých případech i 
minulého času (can - could, may - 
might, shall - should) 

Neexistuje!!! 

tvar infinitivní (to must) 
přítomné pří estí (musting) 

minulé pří estí (musted) 
 

 



 3) MODÁLNÍ SLOVESO + holý infinitiv (bez 
ástice TO - tedy GO, SLEEP, RUN, SAY apod.) 

 I must go. 

 He should tell us the truth. 

 We can't do that. 

 Výjimka: 

 OUGHT TO (=SHOULD) 

 She ought to learn. 

 She should learn. 



 I. PRIMÁRNÍ 

 vyjadřují do jaké míry 
má/nemá někdo svobodu 
vykonávat nějakou 
innost, tzn. povinnosti, 

zákazy, příkazy, 
možnosti, schopnosti, 
atd.  

 

 II. SEKUNDÁRNÍ 

 vyjadřují, do jaké míry 
je mluvčí přesvědčen 
o tom, co říká, 
současný postoj či 
hodnocení toho, co už 
se stalo 

 něco ur itě tak je, 
nebo možná tak je, 
ur itě tak nebylo apod. 

 význam je vlastně vždy 
přítomný, vždy 
vyjadřují SOU ASNÝ 
názor, postoj, jistotu 



primární sekundární 

modál  Význam (1.os.j. .) modál Význam  

can umím, můžu, smím must ur itě to tak je 

can't neumím, nemůžu, nesmím can't ur itě to tak není 

must musím may možná to tak je 

mustn't nesmím might je možné, že to tak je 

needn't nemusím could je možné, že to tak je 

should měl bych couldn't není možné, aby to tak 
bylo 

shouldn't neměl bych 

ought to měl bych 

oughtn't to neměl bych 

may smím (ve formálních 
otázkách) 



 1) Schopnost  - „umět“  
 I can swim.  

 He can run 100 metres in 12 seconds. 

 Can you speak Spanish?  

 v minulém ase používáme modální 
sloveso COULD 

 I could play the violin when I was 6. 

 pro jiné asy, infinitivy apod. používáme 
opis: BE ABLE TO (být schopen) 

 Will you be able to play the violin after 10 
lessons? 



 Uměl jsem moc hezky zpívat. 

 I could sing very well when I was a kid. 

 Chci umět zpívat. 

 I want to be able to sing. 

 Budou lidé v budoucnu umět létat na Mars?  

 Will people be able to fly to Mars in the 
future? 

 Nikdy neuměla vařit.  
 She's never been able to cook. 



 2) Možnost-  'moci, mít možnost' 
 Can you come tonight? 

 I can be there at 8.  

 v minulém ase používáme modální 
sloveso COULD 

 pro jiné asy, infinitivy apod. používáme 
opis: BE ABLE TO (být schopen) 

 He could help me but he didn't.  

 I don't know when I will be able to pay for 

it. 



 3) Svolení -  'smět, moci, mít dovoleno‚ 
 Můžu jít s vámi do kina?  
 Can I go to the cinema with you? 

 Jasně že můžeš. 
 Of course you can. 

  Smím se tě na něco zeptat? 
 Can I ask you something? 

 v minulém ase lze použít COULD 

 pro jiné asy, infinitivy apod. používáme opis: BE 
ALLOWED TO (mít dovoleno) 

 Was he allowed to go with them? 

 I've never been allowed to go out on school 

nights. 



 1) Neschopnost - 'neumět‚ 
 v minulém můžeme také použít COULDN'T 

 v jiných asech než v přítomném používáme 
opis: BE (NOT) ABLE TO (nebýt schopen) 

 



 2) Nemám možnost - 'nemoci, nemít 
možnost' 

 I can't come tonight. - Dnes ve er nemůžu 
přijít. 

 V minulém ase používáme COULDN'T. 

 He couldn't come. - Nemohl přijít. 
 



 3) Zákaz, nemám svolení - 'nesmět, nemít 
dovoleno‚ 

 You can't come with us!  

 I can't talk to my parents like that.  

 Can I say something? -- No, you can't!   

  v minulém ase lze použít COULDN'T 

 Jako opis v tomto případě používáme 
vazbu: BE (NOT) ALLOWED TO (nemít 
dovoleno) 

 He couldn't go there with them.  

 You won't be allowed to watch TV 

tomorrow if you don't listen to us!  



 Opis v přítomném čase se používá ve 
formálních situacích, písemnostech apod. 

 V minulém ase je rozdíl mezi COULD a WAS 
ABLE TO: 

 COULD vyjadřuje obecnou schopnost, někdo 
něco uměl, i mohl 

 He could run quickly when he was a child. 

 WAS ABLE TO říká, že někdo něco dokázal, 
podařilo se mu něco 

 They caught him but he was able to run 
away. 

 



 1) Příkaz, uložení povinnosti -  'muset‚ 
 You must be quiet.  

 I must try harder. 

 v jiných asech je nutné použít opis:  
HAVE TO 

 Musel jsem zůstat doma. 

 I had to stay at home. 

 Budu to muset zkusit příští rok. 

 I'll have to try it next year.  



 2) Důrazná rada - 'muset' 

 You must study every day if you want to 

learn something. 

 Musíš se každý den u it, když se chceš něco 
nau it. 
 



 MUST povinnost uděluje (povinnost vychází od 
mluv ího) 

 HAVE TO povinnost pouze oznamuje (povinnost 
vychází z okolností, pravidel, i od jiných 
mluv ích) 

 You must get up. - Musíš vstávat. (mluv í to 
přikazuje, jde mu o to, aby doty ný vstal) 

 You have to get up at six, don't you? - Musíš 
vstávat v šest, viď? (jedná se o povinnost, která 
vyplývá z okolností) 

 I must study tonight. - Dnes se musím u it. (sám 
si to mluv í přikazuje, samotnému o to jde) 

 I have to study tonight. - Musím se dnes u it. 
(zde pouze konstatuje povinnost, kterou má, 
sám se ale asi u it vůbec nechce). 
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 1) Zákaz - 'nesmět'‚ ne 'nemuset'‚ 
 You mustn't go there.  

 We mustn't cheat during tests.  

 v minulém ase používáme  COULDN'T 

 I couldn't go to the cinema.  

 v jiných asech je nutné použít opis:  

BE (not) ALLOWED TO 

 We weren't allowed to use a calculator.  



 2) Důrazná rada - 'nesmět‚ 
 You mustn't fidget when you go to an 

interview.  

 You mustn't use your smartphone while you 

are driving. 

 You must not open the gift until it is your 

birthday. 

 We must not tell anyone. 

 

 

 

 



 MUST  

muset 

 MUSTN‘T 

nesmět 
 

 

 

 

 

 

 NEED (to) 
muset 

 DON‘T NEED 
TO / NEEDN‘T 
nemuset 

 

 

 

 

 

 HAVE TO 
muset 

 DON‘T/DOES
N‘T HAVE TO 
nemuset 



 1) Nemusím! 

 I needn't study tonight because it's Friday.  

 She needn't worry.  

 

  v jiných asech používáme opisy (not) HAVE 
TO nebo (not) NEED TO 

 She didn't have to go to work that day.  

 I didn't need to study yesterday.  



 1) Povinnosti – „měl bych / neměl bych“ 

 není tak direktivní, tak silné jako MUST 

 I should study because there's an exam 

tomorrow.  

 You shouldn't go there.  

 OUGHT TO a OUGHTN'T TO má stejný význam 
jako SHOULD a SHOULDN'T 

 I ought to study because there's an exam 

tomorrow.  

 You oughtn't to go there.  

 



 2) Rady – „měl bych / neměl bych“ 

 You should relax.  

 You shouldn't stay up so late.  



 Zdvořilá otázka – smím 

 Pomocí MAY velmi zdvořilým a formálním 
způsobem žádáme o svolení 

 May I ask you something? - Yes, you may.  

 May I call you Jane?  



 říkáme, že si jsme stoprocentně jisti tím, co 
říkáme, tedy že něco tak jistě, určitě je 

 The film must be very good.  

 He must study very hard.  



 říkáme, že si jsme stoprocentně jisti, že 
něco tak určitě není 

 You can't be serious!  

 He can't love her. They argue all the time.  



 nejsme-li si úplně jisti tím, co říkáme – 
‚možná‘ 

 She may be at her grandmother's.  

 She might be at her grandmother's.   

 MIGHT a COULD vyjadřují trochu menší 
jistotu, než MAY) 

 She could be an actress. 

v záporu používáme MAY NOT/MIGHT NOT: 

 He may not like it.  

 I might not go there. 
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