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Plány do budoucna a 

ambice 

 

Future plans and 

ambitions - Be going to 

 



Plány do budoucna,budoucí cíle 

• Chceme-li v angličtině vyjádřit naše budoucí plány a cíle, 

používáme vazbu „be going to“  

• „Be going to“ se dá do češtiny přeložit jako chystat se/ 

hodlat 

• „I‘m going to visit John on Friday. 

• V pátek se chystám/hodlám navštívit Johna. 

 

•  ! Při vyjadřování předpovědi se používá „will“! 



Be going to 

   Proto, abychom vazbu s „going to“ dobře použili, je nutné 
správně vyčasovat sloveso být a pamatovat na to, že po 
vazbě „be going to“ následuje vždy holý infinitiv slovesa.  

 

 
I am going to finish at 5 today 

He, she,it is going to stay  longer 

tonight. 

You,we,th

ey 

are going to help Kate with 

cleaning. 



Be going to +, -, ? 

    Tvorba otázek a záporů s vazbou „be going to“ se váže k 

práci s pomocným slovesem -  tedy „be“. V záporech stačí 

dát za sloveso být v patřičném tvaru záporku „not“, v 

otázkách pak upravíme slovosled klasickou záměnou pozic 

podmětu a pomocného slovesa, jak to vidíme níže. 

 

She is going to drive to work. 

We are not 

= aren‘t 

going to see that 

film. 

When are you going to finish that 

homewo

rk?  



Short answers 

 
• V krátkých odpovědích se používá jen samotné pomocné 

sloveso „být“ v patřičném tvaru. (going to se vynechává)  

 

       Yes, I am. 

• Are going to meet Peter?  

 

         

       No, I‘m not. 



Going to go 

• V případě, že za vazbou „be going to“ chceme použít sloveso 

„go“, většinou jej vynecháváme a vazbu krátíme, přičemž 

význam zůstane stejný: 

 

• She‘s going to go to London = She‘s going to London. 

 

• Obě vatianty, jak „going to go to London“, tak „going to 

London“, jsou ale správné.  
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