
 

 

VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI 
FUTURE 

 
V anglickém jazyce se dá budoucnost vyjádřit těmito prostředky: 
 

1. Budoucí prostý čas 
 

I will + infinitiv 

 
Tvoří se užitím pomocného slovesa will (dříve v 1. osobě i shall) a infinitivu významového slovesa bez to. 
Tvar pomocného slovesa je ve všech osobách stejný, jeho zkrácený tvar je ´ll. Zápor tvoříme přidáním not 
k pomocnému slovesu, zkráceně won’t, otázka: will + podmět + infinitiv ? 
 
Užívá se hlavně tehdy, když uskutečnění budoucího děje závisí na vnějších okolnostech, nikoli na vůli 
nebo úmyslu subjektu: proto se objevuje např. ve formálních oznámeních nebo v hlavní větě časových a 
podmínkových souvětí: 
You will learn more there.    Tam se toho naučíš víc. 
I’ll help him if he asks me.    Pomohu mu, požádá-li mě. 
 
Také vyjadřuje bezprostřední reakci na určitý podnět, případně sliby, hrozby: 
I can’t do it. – I’ll help you.   Nezvládnu to. – Já ti pomůžu. 
I’ll never do it again.    Už to nikdy neudělám. 
 
 

2. Průběhový přítomný čas 
 

I am …..-ing 

   
Tvoří se užitím pomocného slovesa be a tzv. „ingového“ tvaru významového slovesa. Otázku tvoří 
změnou slovosledu (Are you sleeping?), zápor přidáním not k pomocnému slovesu (She isn’t watching 
TV.). 
 
Užívá se k vyjádření děje, který je naplánován pro bezprostřední budoucnost. Zejména bývá u sloves 
pohybu (go, come, leave, start atd.). V češtině je obvykle rovněž přítomný čas. 
I’m leaving Prague tomorrow.    Zítra odjíždím z Prahy. 
Are you coming with me on the nine  Pojedeš se mnou vlakem v devět? 
 o’clock train? 
I’m expecting you on Friday.   Čekám tě v pátek. 
They’re playing Dvořák next.   Jako další věc hrají Dvořáka. 
 
 

3. Prostý přítomný čas 
 

I go / she goes 

Do you go 

I don’t go 

 
Tvoří se užitím infinitivu slovesa (ve třetí osobě čísla jednotného s koncovkou –s), v otázce a záporu se 
užívá pomocné sloveso do / don’t, ve 3. osobě č.j. does / doesn’t. (They sleep. / They don’t sleep. / Do 
they sleep? He sleeps. / He doesn’t sleep. / Does he sleep?) 
 
Užívá se pro děj, jehož budoucí uskutečnění se už nyní bere jako fakt, protože děj je součástí určitého 
časového rozvrhu. 
Tomorrow is a holiday.    Zítra je svátek. 



 

 

Winter starts next month.   Zima začíná příští měsíc. 
The match takes place on Sunday.  Zápas se koná v neděli. 
He retires in September.   V září odchází do důchodu. 
 
Povinně se užívá v časových a podmínkových větách a ve srovnávacích větách typu the sooner…the 
better. 
Before / When / As soon as / If he  Než / Když / Jakmile / Jestliže přijde pozdě…. 
 comes late… 
Whenever I see him, I’ll remind him.  Kdykoli ho uvidím, vždy mu to připomenu. 
The less you eat, the weaker you’ll get.  Čím méně budeš jist, tím budeš slabší. 
 
Bývá i ve vztažných větách: 
The girl who marries him will be unhappy. Dívka, která si ho vezme, bude nešťastná.  
 
 

4. Vazba be going to + infinitiv 
 

I am / You are / He is going to be happy. 

 
Tvoří se užitím výše uvedené vazby, otázka a zápor: Is he going to be happy? (převrácením slovosledu), 
He isn’t going to be happy. (přidáním not k pomocnému slovesu). 
 
Vyjadřuje 
a. úmysl – v češtině lze užít výrazy hodlám, chystám se, chci: 
I’m going to help.    Chci pomoci. 
 
b. pravděpodobnost nebo nevyhnutelnost blízkého budoucího děje: 
She’s going to have a baby.   Bude mít dítě. 
It’s going to rain.    Bude pršet. (Vypadá to na déšť.) 
The situation is going to change.  Tato situace se změní. 
 
 

5. Budoucí průběhový čas 
 

I will be + … -ing 

 
Tvoří se z budoucího času slovesa be  a přítomného příčestí („ingový tvar“) významového slovesa. (She’ll 
be working. / Will she be working? / She won’t be working. 
 
Vyjadřuje: 
a. děj, který bude probíhat po určitou dobu. Může také naznačovat, že děj je plánovaný pro blízkou 
budoucnost: 
I’ll be working in the afternoon.   Odpoledne budu pracovat. 
I’ll be working from two to four.   Budu pracovat od dvou do čtyř. 
I won’t be working tomorrow.   Zítra nepracuji. 
b. děj, který bude probíhat v určitém okamžiku: 
I’ll still be working when you come back. Budu ještě pracovat, až se vrátíš. 
V otázce vyjadřuje také pouhý dotaz na budoucí činnost, prože otázka v prostém budoucím čase 
vyjadřuje spíše zdvořilou žádost. Užití průběhového času může zabránit případnému nedorozumění. 
Např.: 
Will you be writing?    Budeš psát? 
Will you write and let us know.   Napiš a dej nám vědět, prosím. 
c. několik dějů, které budou probíhat současně: 
You’ll be watching TV and I’ll be making  Ty se budeš dívat na televizi a já budu vařit večeři. 
 dinner. 



 

 

d. pravděpodobnost nebo nepravděpodobnost přítomného děje: 
He’ll be crossing the border now.  Touto dobou už jistě přejíždí hranice. 
He won’t be speaking very good English yet. Myslím, že ještě nebude mluvit (nemluví) dobře anglicky. 
 

6. Předbudoucí čas (futurum II) 
 

I will have …-ed 

I will have been …-ing 

 
Vyjadřuje děj, který bude do určitého okamžiku skončen nebo který skončí než nastane jiný děj budoucí. 
Odpovídá českému „do určité doby to budu mít uděláno“. Hovorová angličtina se pokud možno tomuto 
tvaru vyhýbá a užívá jiných prostředků k vyjádření předčasnosti, následnosti a ukončení děje (before, 
after, finish). Je možný i průběhový tvar: 
Tomorrow Susan and Jack will be married Zítra tomu bude pět let, co jsou Susan a Jack manželé. 
 5 years. 
I’ll have packed it by noon.   Budu mít sbaleno do poledne. 
I’ll have been teaching English for twenty Tento měsíc tomu bude dvacet let, co učím angličtinu. 
 years this month. 

 
 
 
 
 
 
 


