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• Modální slovesa mají v angličtině zvláštní postavení – 

naprostá většina z nich totiž není při tvorbě otázek a záporů 
vázána na pomocná slovesa, ale tvoří všechny tvary 
samostatně – bez použití pomocných sloves. Zároveň platí, 
že tvary modálních sloves jsou pro všechny osoby stejné 

 

• Mezi taková modální slovesa patří :  

 

• Can 

• Must 

• Should 

• Ought to 
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• V otázkách se obvykle namísto : 

• „must“ používá opis „have to“ = Do you have to go? 

• samotného „ought to“ používá fráze „Do you think I ought 

to…?“ 

 

positive negative question 

I can cook. She can‘t cook. Can you cook 

He must go. He mustn‘t go. *Must you go? 

You should stay. She shouldn‘t stay. Should I stay? 

They ought to come. You ought not to go. *Ought I to go? 



Mustn‘t or don‘t have to ? 

  

• Sloveso „must“ se překládá jako „muset“ – pokud ale 

použijeme záporný tvar stejného slovesa  - „mustn‘t“ , 

neznamená „nemuset“ , ale „nesmět“. Pro vyjádření toho, 

že nemusíme něco udělat, že to není nutné, se v angličtině 

používá opisu slovesa „must“, kterým je „have to“ – v 

záporném tvaru.  

 

• You mustn‘t smoke here. =  Nesmíš tady kouřit. 

 

• You don‘t have to wear a suit, it‘s an informal meeting.   

     = Nemusíš mít na sobě sako, je to neformální jednání.  

 



Be supposed to, be able to, be allowed to 

• „be supposed to“ , „be able to“ a „be allowed to“ jsou tvary 
využívající při tvoření kladných, záporných vět i otázek 
pomocné sloveso „to be“ : 

 

• You‘re supposed to come early.  

• Are you able to continue working in the evening? 

• We aren‘t allowed to smoke in front of the building.  

 



Be supposed to, be able to, be allowed to 

• „be supposed to“ se používá, chceme-li sdělit, že se od 
někoho něco očekává, že se něco předpokládá 

 

• „be allowed to“ je opisem slovesa „can“ s významem mít 
něco dovoleno, smět 

 

• „be able to“ je opisem slovesa „can“ s významem něco 
umět, nebo moci něco udělat 

 



Have to 

„have to“ je opisem slovesa „must“, a znamená něco muset 

 udělat, mít nějakou povinnost 

 

„have to“ se chová jako běžná slovesa a je potřeba ho v 

 otázkách a záporech podpořit pomocnými slovesy „do/ does“ v 

 přítomném čase prostém a „did“ v čase minulém. 

  

 I have to get up early tomorrow. 

Do you have to finish this report today? 

They don‘t have to help you. 

 



Have to/ have got to 

„have to“ znamená něco muset udělat, mít nějakou povinnost, 

 stejně tak jako „have got to“  

  

 I have to meet my boss after lunch. =  

 I‘ve got to meet my boss after lunch. 

 

„Have got to“ je hojně používaným tvarem v hovorové 

 angličtině, kde se často zkracuje na „I‘ve gotta“ nebo dokonce 

 jen „I gotta“ 
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