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Present perfect 

1) Tento čas používáme,když hovoříme o věcech, které se 

udály někdy v minulosti,ale na rozdíl od minulého času 

prostého neuvádíme nebo nevíme, kdy přesně se v 

minulosti tyto události staly. 

 

• I saw that film yesterday. 

• (víme, že to bylo včera) 

• I have seen that film.   

• (nevíme, kdy jsem film viděl)  



Present perfect 

2) Tento čas používáme,když hovoříme o celoživotních 
zkušenostech a zážitcích = o něčem, co jste kdy (za celý 
váš život) zažili. Obvykle se otázkami v předpřítomném 
čase ptáme na začátku konverzace, když se ptáme obecně 
a chceme zjistit, zda se daná událost stala či nikoli. 
Jestliže konverzace pokračuje dále a ptáme se na něco, o 
čem již víme, že se určitě stalo, volíme minulý čas.  

 

A: Have you ever seen the Jurasic Park film? 

B: Yes, I have?  

A: Did you like it? 

B: I didn‘t, actually.  



Present perfect 

3) Tento čas používáme,když hovoříme o věcech, které začaly 
v minulosti a pokračují dodnes. 

 

 I have always been afraid of spiders. 

 She has lived in Hradec Králové since 2004. 

 They have studied English for 3 years.  

 

  



Present perfect/  

Past simple 

 Hovoříme-li o něčem, co začalo a také skončilo v minulosti, 

volíme minulý čas prostý. 

 I lived in Prague for 5 years.  

 ( = bydlela jsem v Praze 5 let, nyní už tam nebydlím, bydlím 

jinde)  

 

 Hovoříme-li o něčem, co začalo v minulosti a v současnosti to 

stále trvá, použijeme předpřítomný čas: 

 I‘ve lived in Prague for 5 years now. 

  (začala jsem v Praze bydlet před pěti lety a stále tam bydlím = 

Bydlím v Praze už 5 let )  



For / Since 

For – znamená dobu, po kterou se něco odehrává 

She‘s been married to Peter for 3 years.  

(Je za Petra vdaná 3 roky – po dobu tří let )  

 

Since – znamená okamžik, od kterého se něco odehrává  

She‘s been married to Peter since 2007.  

(Je za Petra vdaná od roku 2007)  
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