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Present Perfect 1 

Předpřítomný čas 1 



Časová osa 

Co to vlastně předpřítomný čas znamená? 

Předpřítomnost je propojení 

minulosti a přítomnosti 

Zlomil jsem 

si nohu. 

Mám ji pořád 

zlomenou. 

minulost přítomnost 

Tady jsem ji po celou dobu měl zlomenou 

A budu ji mít 

pravděpodobně 

i dál do 

budoucna 

zlomenou. 

minulost budoucnost 

přítomnost 



have/has + 
3. tvar 

nepravidelného 

slovesa 

Sloveso s 

koncovkou -ED 

I have finished my homework.   

Jak se předpřítomný čas tvoří: 

Dokončila jsem svůj domácí úkol. 

mám dokončený 

Paul has finished his homework.   



She has made tea.  

Positive 

Has she made tea?  

She hasn´t made tea.  

Question 

Negative 

kladná věta 

otázka 

zápor 



Paul has finished his homework.   

Has Paul finished his homework.   

Paul hasn´t finished his homework.   

Our friends have been to Thailand on holiday.   

Have our friends been to Thailand on holiday.   

Our friends haven´t been to Thailand on holiday.   

+ 

? 

- 

+ 

? 

- 

Utvoř otázku a zápor: 



Předpřítomný čas vyjadřuje: 

He has broken his leg. 

He / break 

his leg 

Kim/ 

buy a birthday present 

Kim has bought a birthday present. 

1) Děj který se stal v minulosti a jeho 

   následky zasahují do přítomnosti 

Mum/ 

make a pizza 

Mum has made a pizza. 

Make sentences – 

utvoř věty, použij 

nápovědu 

a 

b 

c 



2) Zkušenosti až dosud 

– experience up to now 

I have done a bungee jump. 

I / do a 

bungee jump 

David has done karate.  

Mandy has ridden a motorbike.   

Simon and Clare haven´t 

visited Paris.   

David /  

do karate 

Mandy /  

ride a 

motorbike 

Simon and Clare /  

not visit Paris 

d 

a 

b 

c 



3) Nedávné události s příslovci JUST a 

   RECENTLY - Recent events (JUST, RECENTLY)  

They have just come back from Canada. 

they / just / 

come back from 

Canada 

právě nedávno 

I / not play 

hockey / recently 

I haven´t played hockey 

recently. 

Sue/just/ 

finish her 

homework 

She has just finished her 

homework. 

a 

b 

c 



Have you ever . . . ? 

Už jsi někdy . . . ? 

ridden 

driven 

played fallen 

out of 
jumped 

off 

flown 

done 

run 

dived 

into 

climbed 

lost 

seen 

had 

eaten 

fallen 

through 

been 

won 

watched 

Utvoř otázku a 

přelož ji: 



Have you ever flown a plane? 

Yes, I have. 

No, I haven´t. 

+ 

- 

Utvoř krátkou 

odpověď: 

Short answer: 



Have you ever _________________? 

Yes, I have. 

No, I haven´t. 

Doplň otázku: 



Have you ever ridden a camel? 

Yes, I have. 

No, I haven´t. 

Doplň otázku: 



climb a mountain  

do karate 
drive a car 

ride a motorbike 

run a marathon 

fly a plane 

ride a camel 

see a waterfall 
do skydiving 

jump off a bridge  

Ptej se kamaráda, odpověz, použij 

krátkou odpověď: 



been x gone 

Rozdíl mezi: 



been x gone 

be – was/were - been byl 

go – went - gone odjel 



They´ve been to the USA. 

They aren´t in the USA now. 

They are back in the 

Czech Republic. 

´EXPERIENCE´ 

BYLI 

They packed up 

their suitcase. 

They jumped on 

the plane. 

They stayed in 

New York. 

They jumped on 

the plane. 



They´ve gone to the USA. 

They are in the USA now. 

´GONE´ 

ODJELI 

They packed 

their suitcase. 

They jumped on 

the plane. 

They stayed in 

New York. 

Are they 

back in the 

Czech 

Republic? 

No, they 

aren´t. 



They´ve gone to the USA. 

ODJELI 

They´ve been to the USA. 

EXPERIENCE 

- BYLI 

been x gone 



Co jsme se naučili? 



1) Tvoření předpřítomného času 

Paul has finished his homework.  

have/has + 

3. tvar nepravidelného 

slovesa 

-ED koncovka 

They haven´t done karate.  

Have they done karate.  

They have done karate.  



2) Použití předpřítomného času 

1. Zkušenost až do současnosti 

She has seen the new Harry Potter 

film.   

2. Nedávné události s příslovci JUST (právě 

před chvílí) a RECENTLY (nedávno) 

I have just finished my homework.   

I have been to hospital recently.   



They´ve gone to 

the USA. 

ODJELI 

They´ve been to 

the USA. 

BYLI 

EXPERIENCE   

zkušenost  

3) Rozdíl mezi BEEN a GONE 

Která z vět vyjadřuje zkušenost a 

která ´odjeli´? 



Have you ever . . . ? 

Už jsi někdy . . . ? 

Have you ever ridden a camel? 

Yes, I have. 

No, I haven´t. 

Jaká je krátká 

odpověď (short 

answer)? 

4) Otázka ´Have you ever . . . ?´ 

Co vyjadřuje tato otázka? 



Thank you! 

Have a nice day! 
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