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Positive verb forms
• V přítomném čase prostém se v kladné formě používá
základní tvar slovesa, ke kterému ve třetí osobě jednotného
čísla přídáváme koncovku „s“ : I walk / She walks.
• V přítomném čase průběhovém se v kladném tvaru používá
pomocné sloveso (be) a k základnímu tvaru slovesa se
přídává koncovka „ing“ : She is walking.
• V minulém čase se v kladném tvaru k pravidelným slovesům
přidává koncovka „ed“ , u nepravidelných sloves sloveso
upravíme do patřičného tvaru: They talked / Jana wrote.
• V předpřítomném čase prostém se kladný tvar utvoří
kombinací pomocného slovesa (have,has) a příčestí minulého
významového slovesa: We have been there.

Positive forms
Tvar slovesa
Přítomný
prostý

I
She

walk
goes

to work
home.

Přítomný
průběhový

We
Tom

are trying
is watching

to help you.
TV.

Minulý prostý

We
Brian

finished
met

early.
Amy yesterday.

Předpřítomný
prostý

I
She

have been
has seen

to Italy.
the film twice.

Negative verb forms
• V přítomném čase prostém se v záporné formě používá
pomocné sloveso „do“ , ve třetí osobě jednotného čísla
„does“, ke kterému se přidá záporka „not“ = don‘t, doesn‘t
– pomocné sloveso umístíme před sloveso významové.
• V přítomném čase průběhovém se v záporném tvaru
používá pomocné sloveso (be) v záporném tvaru a
významové sloveso upravíme koncovkou „ing“ – He isn‘t
walking.
• V minulém čase se v záporu používá pomocné sloveso „did“
spolu se záporkou „not“ = didn‘t před významovým
slovesem.
• V předpřítomném čase prostém se zápor utvoří kombinací
pomocného slovesa (have,has) v záporném tvaru a přidá se
příčestí minulého významového slovesa: haven‘t / hasn‘t
been.

Negative forms
Pomocné
sloveso v
záporu

Tvar
slovesa

Přítomný
prostý

I
She

don‘t
doesn‘t

walk
go

to work
home.

Přítomný
průběhový

We
Tom

aren‘t
isn‘t

trying
watching

to help you.
TV.

Minulý prostý We
Brian

didn‘t
didn‘t

finish
meet

early.
Amy yesterday.

Předpřítomn
ý prostý

haven‘t
hasn‘t

been
seen

to Italy.
the film twice.

I
She

I don‘t think/ There is…
• V angličtině často zápor vyjádříme pomocí úvodní fráze „I
don‘t think…“ – v tom případě je zbytek věty v kladném
tvaru, ale celé vyjádření významově záporné :
„I don‘t think we will get there in time.“
• Zápor můžeme také utvořit pomocí vložení „no“ do věty,
čehož se hojně využívá ve vazbách „There is..“/“There
are..“
There are no students in the classroom.
There is no time left.

Words, phrases
• V angličtině je možné utvořit zápor několika způsoby nejčastěji jej tvoříme pomocí záporného tvaru pomocného
slovesa:
• I don‘t like cleaning my car.
• Další možností je využití sloves či jiných větných členů,
jejichž význam je sám o sobě záporný:
• I hate cleaning my car.
• She never plays tennis.
• Neither of us goes to the cinema a lot.
• I saw no cars parking in that street yesterday.

• V případě použití záporných tvarů zájmen, příslovcí atp. se ve
větách již nepoužívá záporného tvaru slovesa. V angličtině platí
pravidlo jediného záporu ve větě. Nelze tedy na rozdíl od češtiny
použít více než 1 zápor ve větě.
•
Nikdy nejezdím do Prahy autem.
•
I never go to Prague by car.
NE: I never don‘t go to Prague by car.
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