
FUTURE TENSES/ vyjádření budoucnosti 
 
V angličtině nejde jako v češtině vyjádřit budoucnost jedním časem – budu něco dělat – v angličtině se vyjadřuje 
budoucnost různým způsobem, podle situace. 
V některých situacích se překládá časem přítomným průběhovým, v některých časem přítomným prostým a v některých 
situacích se vyjadřuje za pomocí will. 
Je proto zapotřebí si pamatovat situace, ve kterých se předpřítomný čas používá!! 
 
1. Pokud s někým budoucnost PRÁVĚ PLÁNUJEME,  používá se pomocného slovesa WILL WILL/ WILL NOT=WON´t 

Will je ve všech osobách stejné – I will see you tomorrow. You will have to go there. She will do it. atd. 
V záporu se připojí not – I will not go there. Ve staženém tvaru by nešlo n´t za will vyslovit, proto se používá tvar    
 won´t 
I won´t do it. You won´t have to do it. She won´t marry him I think. 
V otázce se jen otočí slovosled, will se dá na začátek věty – Will you come? 
 

Domluva na určitou akci – planning an event 
 
 V otázkách i odpovědích můžete použít  V odpovědích můžeme stejně tak použít vazbu s will 
pomocné sloveso WILL 
Where will we meet? Why will we go there?   We will meet in front of the cinema. 
What time will you come?     Kde se sejdeme? – Sejdeme se před kinem. 
Will we have to buy anything?     Odpověď však zní dost rezolutně, člověku, 
When will we organize it? How will we go there?   se kterým mluvíte, nedáváte 
         na výběr (dobrá kamarádka např). 
Aby se neopakovala stále stejná vazby, ani v češtině   Proto lze použít další vazby 
pak nezní věty přirozeně,       We CAN meet at 4? 
můžeme použít vazbu WOULD YOU LIKE HOW ABOUT/ WHAT ABOUT this   

What time would you like to come?         afternoon? 
                                    LET´S meet tomorrow.. What do you think? 

 
2. Pokud MLUVÍME O AKCI, která je JIŽ NAPLÁNOVANÁ, používáme    I AM PLANNING TO/ GOING TO 

PRůBĚHOVÝ ČAS 
Pro vyjádření něčeho, co už je naplánované lze použít vazbu 
I am going to travel to Italy in the summer. 
I am planning to visit the USA next month. 
Nebo I would like to study German next year. 
 

Pokud je PLÁN 100%ní, DÁME DO -ING TVARU významové sloveso  
Zítra letím na Floridu.  – Tomorrow I am flying to Florida. 
Zítra kupujeme nové auto!! We´re buying a new car tomorrow.        
Odpoledne mám ve 4 angličtinu. I´m having English at 4p.m.                               

 
3. Pokud mluvíme o jízdním řádu, televizním programu, apod.  WHAT TIME DOES IT..?/  IT LEAVES at… 

podmět je neživý (film, autobus..), v angličtině ho vyjadřujeme pomocí it,  
používáme PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS. 
 

Pozor, na 3. osobu – S, v otázce a záporu pomocné sloveso DOES  
What time does the train to Oxford leave?-  V kolik hodin odjíždí 

vlak do Oxfordu? 
What time does it arrive? - V kolik přijede? 
The film starts at 8. - Ten film začíná v 8.  
The football match finishes at 7p.m. - Fotbal končí v 7. 
What time does the next bus come? V kolik přijede….?  
It comes in 2 minutes. Přijede za 2 minuty. 
The next bus goes at 7:10. (at ten past.) Další bus jede v 7:10 
 
 
 
 



Porovnejte rozdíl mezi jednotlivými situacemi 

 Petr přijede v šest.   Petr is coming at 4. Petr 100% přijede ve 4. Petr is planning to come at 4. 
 

 Vlak přijede v šest.   The train arrives at 6. Podle jízdního řádu, pravidelně, každý den stejně. 
 

 Dobrá, přijdu tedy v šest. OK, I will come at 6.  Teď jsem se k tomu rozhodla, teď jsme se tak domluvili. 

 
4. Will používáme pro vyjádření budoucnosti ve větách, kde se objeví MAYBE, MIGHT, MAY, I THINK, PROBABLY, 

DEFINITELY 
      She will probably marry him. Pravděpodobně si ho vezme.  

I might come. Možná přijdu. 
Maybe it´ll rain. Možná bude pršet. 
I think I will travel in the future. 
I don´t think you will like the film. 

 
5. Will používáme V REÁLNÝCH PODMÍNKOVÝCH VĚTÁCH  IF I have time, I WILL call him. 

V jedné polovině věty je will, v druhé polovině (ve větě s if=jestliže nebo when=když) je přítomný prostý čas. 
Půjdu tam, jestli budu mít čas. I will go there, if I have time. 
 

6. V situaci, kdy je něco viditelně zřejmé, že se něco přihodí  SOMETHING IS GOING TO HAPPEN 
používáme vazbu going to.  

Look!! He´s going to fall!! (viz.obrázek)  
(Vidím těhotnou) She´s going to have a baby. 
Look, there are black clouds in the sky! It´s going to rain! Bude pršet

 (Přejídá se brambůrkama) You´re going to be sick. Bude ti blbě. 
   
7. Shall – zastaralý váraz shall používají angličani v otázkách ve 

významu Mám…?  
Shall I do it? Mám to udělat?  
Shall I call you? Mám ti zavolat? 

 What time shall I come? V kolik hodin mám přijít? 
 
 
 
VÝRAZY, které používáme při vyjadřování budoucnosti 
 Next = příští 
 Tomorrow = zítra 
 In two minutes/ in two weeks = za dvě minuty/ za dva týdny 
 In the future = v budoucnu 
 If/ when/ as soon as/ as long as = jestli/ když/ jakmile/ pokud 
 In the summer/ In July/ In 2013/ On Monday atd. 
 
Přeložte        
1. V kolik hodin máš angličtinu?  
2. víkendu jedu k babičce.        
2. Co budeš dělat odpoledne?         
3. Přijdeš? Nepřijdu, jedu do Prahy. 
4. Pojďme na drink. -  OK, kde se sejdeme?    
5. Mám jógu. Vyzvedneš Lucy z basketbalu? 
6. Kdy začíná ten seriál? Začíná v osm deset. 
7. Myslím si, že za deset let budou auta létat. 
8. Když bude pěkné počasí, půjdu k řece. 
9. Je to těžký. – Vezmu ti to. 
10. Dám si kafe.  
11. Uvidíme se zítra. 

 
 
              ©Ali <3 


