
Zde máte link na vysvětlení modálních sloves can a could : https://youtu.be/FjKRcTVc-zI 

Projděte si video, následně gramatiku v PDF 

V dalším souboru dostanete věty na užití těchto sloves 

 

Modální slovesa can - can't - could - be able to 

Forma (je u všech osob stejná! I can, He can, We can) 

U able to se mění sloveso to be (I am able to, he is able to, we are able to) 

 

Oznamovací věty: I can play, he can play,  

Otázky: Can you go? Are you able to? Is he able to? 

Zápor: I cannot write (I can't write) I'm not able to, We are not able to (nebo zkratky aren't, isn't) 

Záporné otázky: Cannot he come? (Can't he come?)Isn't he able to? 

Užití 

1. Vyjadřuje schopnost vykonávat nějakou činnost. 

She can sing very well. - Umí velmi dobře zpívat.  

She is able to sing very well. Ona je schopná zpívat 

 

I can't cook at all. - Neumím vůbec vařit. 

I'm not able to cook at all. Nejsem vůbec schopen vařit. 

 

 

2. Vyjadřuje možnost něco udělat, protože to okolnosti dovolují. 

We can ski in the morning. There's enough snow now. - Ráno si můžeme zalyžovat. Je už dost 

sněhu. 

We're not able to ski in the morning. Nejsme schopniráno lyžovat. (zřejmě z nějakého důvodu, např 

opilosti) 

I am not all right. I cannot go to work. - Není mi dobře. Nemohu jít do práce. 

3. Vyjadřuje určitou pravděpodobnost, že může něco nastat. 

Be careful. You can fall. - Buď opatrný. Můžeš spadnout. (zde není vhodné užití be able to) 

He can't come so soon. He'll go on foot. - Nemůže přijít tak brzy. Půjde pěšky. 

(zde není vhodné užití be able to) 

 

4. Vyjadřuje svolení k nějaké činnosti. 

Mum, can I go out? - Mami, mohu jít ven? (zde není vhodné užití be able to) 

You can borrow my car. - Můžeš si půjčit moje auto. 

You're able to borrow my car. - ! takovéto užití be able to je nevhodné 

Can ve slovesných časech 

Modální slovesa obvykle v angličtině nedokáží vyjádřit různé gramatické časy. Výjimkou z tohoto 

pravidla je způsobové sloveso can, které má zvláštní tvar pro minulý čas. 

Minulý čas: 

She could sing very well. - Uměla velmi dobře zpívat. 

She was able to sing very well. - Byla schopná dobře zpívat.  

I couldn't go out. - Nemohl jsem jít ven. 

I wasn't able to go out. - Nebyl jsem schopen jít ven. 

Vyjádření budoucnosti: 

Pro vyjádření budoucnosti s can se obvykle používá přítomný čas. 

I can come tomorrow. - Mohu přijít zítra. 

We can't go on holiday next year. - Příští rok nemůžeme jet na dovolenou. 

Vyučující: Mgr. Pavel Šodek
E-mail: psodek@zahradnickaskola.cz
Třídy:2.A, 3.A



Budoucnost ale můžeme vyjádřit také opisným tvarem: 

I will be able to come tomorrow. - Zítra budu moci přijít. (budu schopen) 

We won't be able to go on holiday next year. - Příští rok nebudeme moci jet na dovolenou. (nebudeme 

schopni) 

Ostatní časy: 

V ostatních případech je třeba užít k vyjádření modálních významů takzvané tvary opisné (be able). 
Například: 

She has never been able to sing well. - Nikdy neuměla dobře zpívat. 

 

 

 

Must - must not - have to 

Must 

1. Vyjadřuje povinnost, kterou ukládáme sami sobě nebo jiné osobě. Jde vždy o naši vůli. 

I must tidy my room. It looks awful. - Musím si uklidit pokojíček. Vypadá hrozně. 

You must help me. - Musíš mi pomoci. 

2. Vyjadřuje důrazné doporučení. 

You must go to bed. You are tired. - Musíš jít do postele. Jsi unavený. 

3. Vyjadřuje jistotu mluvčího, jeho přesvědčení. 

They must be very happy now. - Jistě jsou teď moc šťastní. 

Must not 

Must not vyjadřuje zákaz. Podobně jako u must můžeme zakazovat sami sobě nebo jiné osobě. 

I mustn't eat so much. - Nesmím tolik jíst. 

You mustn't go out today. - Dnes nesmíš jít ven. 

Must - have to 

Must, jak je uvedeno výše, má význam příkazu. Přikazujeme přitom sami sobě nebo jiné osobě. 

I want to improve my English. I must do my homework. - Chci si zlepšit angličtinu. Musím si udělat 

domácí úkol. (Chci to já sám.) 

You are ill. You must take these pills. - Jste nemocen. Musíte brát tyto prášky. (Říká doktor v 

ordinaci.) 

Have to naopak vyjadřuje, že příkaz vydal někdo jiný nebo že to vyžadují objektivní okolnosti. 

I can't go out. I have to do my homework first. - Nemohu jít ven. Musím si nejdřív udělat domácí úkol. 

(Nic jiného mi nezbývá.) 

I am ill. I have to take these pills. - Jsem nemocen. Musím brát tyto prášky. (Oznamuji, co mi nařídil 

doktor.) 

Záporem k have to je do not have to. 

Students in Germany don't have to wear school uniforms. - Studenti v Německu nemusejí nosit 

uniformy. (Nikdo to nenařizuje.) 

Rovněž otázka s have to se tvoří pomocí do 

Do I have to sign this form? - Musím podepsat tento formulář? (Je to nezbytné?) 

Poznámka 



Významový rozdíl mezi must a have to existuje jen v přítomném čase. V jiných časech se vždy 

používá have to. 

I had to get up early. - Musel jsem vstávat brzy. 

We have always had to get up early. - My jsme vždycky museli vstávat brzy. 

You didn't have to apologize. - Nemusel ses omlouvat. 

Did John have to go to work? - Musel jít John do práce? 
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