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Present perfect 

• 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 

• Předpřítomný čas se soustředí na samotné aktivity,stavy a 
události a na to, zda se odehrály nebo ne.  

• Není tedy důležité, kdy se ony události či stavy udály,ale 
zda vůbec.  

• S předpřítomným časem se typicky používají příslovce  

   ever – (vůbec) kdy, někdy 

   never – nikdy 

 Have you ever been to L.A.? – Byl jsi někdy v L.A.? 

 She has never seen it.    - Nikdy to neviděla. 

  ! Pozor, v angličtině platí pravidlo jediného záporu ve 
větě! Příslovce „never“ je záporné a sloveso ve větě tím 
pádem musí zůstat v kladném tvaru!  

 

 



Present perfect 

• Předpřítomný čas se tvoří za pomoci pomocného slovesa 
„have“ v příslušném tvaru podle osoby + příčestí 
minulého – participia = třetí tvar slovesa. 

• U sloves pravidelných je tento tvar shodný s tvarem 
minulého času např.  

        work – worked – worked 

 U sloves nepravidelných opět nezbývá, než se tvar 
příčestí naučit, jako např.  

       drive – drove – driven 

 

Seznam základních nepravidelných sloves a jejich tvarů 
naleznete na str.159 ve Vašich učebnicích.  

 



podmět Pomocné 

„have / has“ 

3.tvar slovesa zbytek věty 

I have been to Britain. 

She  has seen that film 

twice. 

We have visited my parents. 

Present perfect 



podmět have/has not 3. tvar zbytek 

I have not been to Spain. 

She has not visited him. 

We have not washed the car. 

Present perfect 



Pomocné 

„have / has“ 

podmět 3.tvar 

slovesa 

zbytek věty 

Have I been to  

Italy? 

Has she  seen that film 

twice? 

Have we visited my parents? 

Present perfect 



Short answers 

• Samozřejmě i u předpřítomného času lze odpovědět na 

Yes/No otázky krátce : 

      Yes, I have. 

Have you been there? 

      No, I haven‘t. 

 

     Yes, she has. 

Has she gone home? 

      No, she hasn‘t.  
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