
PRESENT PERFECT TENSE/ předpřítomný čas 
 
Pomocné sloveso have/has + 3.tvar u nepravidelných sloves př. written !!3.tvar/ -ed u pravidelných 
I have written  We have written   zápor    I haven´t written otázka   Have I written..? 
You have written  You have written  You haven´t written  Have you written..? 
She has written  They have written  She hasn´t written  Has he written? 
 
V češtině tento čas nemáme, je problematické ho překládat do češtiny i určit, kdy ho v angličtině použít. 
V některých situacích se překládá časem přítomným, v některých časem minulým. 
Je proto zapotřebí si pamatovat situace, ve kterých se předpřítomný čas používá!! 
 
1. Pokud v otázce či odpovědi vyjádříme, jak dlouho děj probíhá   FOR/ SINCE/ HOW LONG..? 

How long have you lived in Hradec? -     I have lived here for 20 years. -  Bydlím tu 20 let. 
- I have lived here since [SINS] 1996. – Bydlím tu od roku 1996. 

How long have you studied at secondary medical school? – Jak dlouho studuješ na zdravce?  
How long have you known your best friend? – Jak dlouho znáš svého nejlepšího kamaráda? 

(How long did you live in Pardubice? Jak dlouho jsi žil v Pardubicích?   Už tam nežije.)      
                           She has always (for all her life) wanted to have a horse.  
 

2. Pokud se ve větě objeví výrazy ever (někdy v životě)/ never (nikdy v životě)  EVER/ NEVER 
Have you ever visited Egypt? No, I haven´t. 
Have you ever been to Germany? Yes, I have. (I visited Germany last years. Navštívila jsem Německo minulý rok.) 

Have you ever tried any extreme sport in your life? – Zkusils někdy nějaký extrémní sport? 
Have you ever ridden a horse?  - Jels někdy na koni? 
I have never seen him. Nikdy jsem ho neviděla. Pozor, ve větě je pouze jeden zápor!                                      

YET/ JUST/ ALREADY 
3. Pokud se ve větě objeví slova yet [jet] (=ještě ne), just *džast+ (=právě (se něco stalo)), 

already [olredy] (=už)       Have you already seen Peter?         I have just sent it.                
I have already written it 
Has the bus already come? It has already gone. It hasn´t come yet. It has just gone. 

Podobně recently, lately =(nedávno) 
 

4. Pokud oznamujeme aktualitu/ the news, klep/ gossip   NEWS/ GOSSIP       
Petra has cut her hair! Have you seen her? (=ostříhala)                
An airoplane has crashed in the Pacific ocean. 115 people have died. (=havaroval) 
Terrorists have attacked Paris! 100 people have died, 70 have been injured. (=napadli, zemřelo, bylo zraněno) 
V čj používáme pro vyjádření aktuality čas minulý, překlad z češtiny do angličtiny i obráceně je proto matoucí! 

5. Pokud se ve větě objeví číslo, které se může ještě změnit.   NUMBER                    
Halina Pawlowská has written 25 books, she has written several/ a lot of/ a couple of/ a few cookery books.                          
I výrazy několik/ mnoho/ pár /několik vyjadřují množství, které se ještě může změnit.             
Petra Kwitová has won Wimbledon 2x / twice. (once=jednou, twice=dvakrát, 3x three times= 3 krát)                    
Martin has written 3 poems for his girlfriend!  I haven´t heard any of the songs.    
 Podobně i ve vazbách It´s the second time I have spoken Italian. It´s not the first time you´ve forgotten.  

6. Vyjmenováváme seznam něčeho, co jsme v životě viděli, absolvovali, seznam není úplný, bude se během života 
měnit. I have been to (I have visited) Italy, Australia, Germany and Poland. SEZNAM 
 

Porovnejte rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem 

 Byl jsem v New Yorku, byl nádherný!  Byla jsem minulý týden v New Yorku. Moc se mi líbil! 
I have been (I´ve been) to New York, it was beautiful! I was in New York last week. I loved it!  

 Petra has cut her hair!!! Have you (already – nemusí ve větě být) seen her?! I cut my hair a month ago.  

 I visited some friends of mine in San Francisco a few years ago. I haven´t seen them since then. (od té doby)  
 
Přeložte       1. Vyhrálas někdy nějakou soutěž?  6. Bydlím v Hradci 20 let. Bydlí tu od roku 1995. 
2. Hrála jsem baseball 3x v životě.                  7. Bylas někdy v cizině? – Ano, byla. 
3. Už jsem ten film viděla.          8. Nikdy nežil v Paříži. (on) 
4. Už jsem tam byla. Byla jsem tam před týdnem.  9. Právě jsem vyhrála 3000 korun.    
5. Zkoušelas někdy jogu? – Ne, nezkoušela.  10. Ještě jsem mu to neposlala.   ©Ali <3 


