
 Will -  předpovědi/ 

will be able to 

 

Will for prediction/ 

will be able 
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Předpovědi (budoucí čas) 

• Pro předpověď používáme „will“ + infinitiv 

• Zápor utvoříme přidáním záporky „not“ za „will“ 

• Pro vyjádření možné předpovědi se používá „might“ /majt/ + 

infinitiv 

 

• (will se kromě předpovědí používá pro nabídky a sliby : I‘ll help 

you. / I‘ll call you tomorrow.)  

 



Will/ Might 

• Will i might jsou tvary způsobových sloves a mají proto stejný tvar 

pro všechny osoby: 

 

• She might finish her studies in 2010. 

• You might go home earlier tomorrow. 

• I think that our team will win.  

• I think she will lose the match 



Will / ‘ll 

• Will se obvykle stahuje na ‘ll po zájmenech :  

  She‘ll be home soon. 

      We‘ll see. 

      It‘ll be good. 

 Will se většinou nestahuje po jménech a označeních mimo zájmena: 

    Kate will be home soon. 

    The film will be good.  



Will pro předpovědi +,-,? 

I will come back soon. 

The match will not =  

won‘t 

finish untill 9. 

Will you call  me tomorrow? 



Will  - short answers 

      

 

       Yes, I will. 

•  Will you help me?  

       No, I won‘t.  



Sloveso „can“ 

• Tvar slovesa „moci, mět, umět“ – can – existuje pouze v 

přítomném čase, pro čas budoucí jej musíme opsat tvarem  

   „be able to“, který je pro všechny osoby shodný. 

 

 

minulý přítomný budoucí 

could /kud/ can /ken/ be able to  

/bi: eibl tu/ 



Will be able to 

Robots 

„Roboti 

will 

budou 

be able to 

umět 

walk. 

chodit.“ 

Robots 

„Roboti 

won‘t  

nebudou 

be able to 

umět 

walk. 

chodit.“ 

Robots 

„Roboti 

might 

možná budou 

be able to 

umět 

walk. 

chodit.“ 



Budoucí čas pro předpovědi 

• Otázky na předpověď se obvykle používají s „úvodní frází“: 

„Do you think …..?“  

 

 Do you think robots will be able to walk? 
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