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Modální slovesa 



Modální slovesa 

  

 I can – mohu, umím 

 I must – musím 

 I may - smím 

 



Modální slovesa 

 Zvláštnosti modálních (způsobových sloves) 
 

 - mají stejný tvar ve všech osobách 

 - otázka se tvoří změnou slovosledu 

 - nemají infinitiv 

 - po modálním slovese následuje významové sloveso bez „to“ 

 - zápor se tvoří pomocí „not“ 



Modální slovesa - časování 

  

 Příklady časování: 

 you can – ty můžeš 

 she can – ona může 

 we can – my můžeme 

 you must – ty musíš 

 he must  on musí 

 they must – oni musí 

 you may – ty smíš 

 it may – to (ono) smí 

 we may – my smíme  



Modální slovesa - otázka 

 Otázka se tvoří přehozením podmětu se slovesem: 

 Např.: 

 Can you? – Můžeš? 

 Can he? – Může on? 

 Must she? – Musí ona? 

 Must they? – Musí oni? 

 May I? – Smím? 

 May we? – Smíme? 



Modální slovesa 

 Po modálním slovese následuje významové sloveso bez 

„to“. 

 Např.: 

 We can go out.  - My můžeme jít ven. 

 She can watch TV. – Ona se může dívat na televizi. 

 I must write homework. – Já musím psát domácí úkol. 

 They must phone him. – Oni mu musí zavolat. 

 You may go to the cinema.  - Smíš jít do kina. 

 He may vist his friends. – On smí navštívit své kamarády.   



Modální slovesa - zápor 

 Zápor se tvoří přidáním „not“ 

 Např.: 

 We can not come tonight. – Dnes večer nemůžeme přijít. 

 He can‘t sing. – On neumí zpívat. 

 Pozor: 

 Zápor slovesa must se tvoří pomocí need not (needn‘t). 

 I need not go there. – Nemusím tam jít. 

 They needn‘t work in the garden. – Oni nemusí pracovat na 
zahradě. 

 Zápor slovesa may se tvoří pomocí must not (mustn‘t) 

 He must not do it. – Nesmí to dělat. 

 We mustn‘t forget it.  - My to nesmíme zapomenout. 



Modální slovesa - opisy 

 Protože modální slovesa nemají infinitiv musí se opisovat. 

 can = to be able to 

 must = have to 

 may = to be allowed to 

  

 Sloveso „be“ („have“) se časuje a za „to“ následuje významové 

sloveso. 

 I am able to speak English. – Mohu (umím) mluvit anglicky. 

 We have to go. – My musíme jít. 

 She is allowed to buy a new dress. – Ona si smí  koupit nové 

šaty.  


