FUTURE – WILL
(for predictions and decisions / pro předpovědi a rozhodnutí)
K vyjádření budoucnosti můžeme použít slovesný tvar will + infinitiv významového slovesa (bez to).
1. affirmative (kladná věta oznamovací)
I
you
he
she
it

will go
will go
will go
will go
will go

půjdu
půjdeš
půjde (on)
půjde (ona)
půjde (ono)

we
you
they

I´ll
you´ll
he´ll
she´ll
it´ll

go
go
go
go
go

půjdu
půjdeš
půjde (on)
půjde (ona)
půjde (ono)

we´ll
you´ll
they´ll

půjdeme
půjdete
půjdou

will go
will go
will go

půjdeme
půjdete
půjdou

go
go
go

2. negative (záporná věta)
I
you
he
she
it

will not go
will not go
will not go
will not go
will not go

I
you
he
she
it

won´t go
won´t go
won´t go
won´t go
won´t go

nepůjdu
nepůjdeš
nepůjde (on)
nepůjde (ona)
nepůjde (ono)
nepůjdu
nepůjdeš
nepůjde (on)
nepůjde (ona)
nepůjde (ono)

we
you
they

will not go
will not go
will not go

we
you
they

won´t go
won´t go
won´t go

nepůjdeme
nepůjdete
nepůjdou

nepůjdeme
nepůjdete
nepůjdou

3. question (otázka)
Will I work?
Will you work?
Will he work?
Will she work?
Will it work?

Budu pracovat?
Budeš pracovat?
Bude pracovat (on)?
Bude pracovat (ona)?
Bude pracovat (ono)?

Will we work?
Will you work?
Will they work?

Budeme pracovat?
Budete pracovat?
Budou pracovat?

Wh- questions
What will you do?
Where will he go?
When will they arrive?

Co budeš dělat?
Kam (on) půjde?
Kdy přijedou?

4. short answers (krátké odpovědi)
+ Yes, I will.
Yes, you will.
Yes, he will.
Yes, she will.
Yes, it will.

Yes, we will.
Yes, you will.
Yes, they will.

– No, I won’t.
No, you won’t.
No, he won’t.
No, she won’t.
No, it won’t.

No, we won’t.
No, you won’t.
No, they won’t.

Použití will:
- nabídka pomoci:
- výhružka:
- slib:
- předpověď:
- okamžité rozhodnutí:

I´ll help you.
I´ll call the police!
I´ll call you tomorrow.
I think they´ll win tomorrow.
It´s cold. I´ll close the window.

Pomůžu ti.
Zavolám policii!
Zítra ti zavolám.
Myslím, že zítra vyhrají.
Je zima. Zavřu okno.

Shall I …? se používá, nabízíme-li něco ostatním:
- nabídka:
- návrh:

Shall I make you a cup of tea?
Shall we go to the cinema tonight?

FUTURE
(vyjádření budoucnosti)
(WILL, GOING TO, PRESENT CONTINUOUS, PRESENT SIMPLE)
Budoucí čas s will používáme většinou tehdy, když o budoucnosti rozhodujeme v okamžiku mluvení.
Pokud mluvčí vyjadřuje svůj plán (záměr), který měl již před okamžikem promluvy, nebo své
přesvědčení o tom, co se v blízké budoucnosti pravděpodobně stane (vše tomu nasvědčuje) použijeme
vazbu going to.

These flowers are nice. I´ll buy them.
Wait. We´ll help you with your bags.

Tyto květiny jsou hezké. Koupím je.
Počkej. Pomůžeme ti s taškami.

I´m going to visit granny tomorrow.
Zítra navštívím babičku.
Look at the sky! It´s going to snow. Podívej se na oblohu! Bude sněžit.

POZOR!
U sloves to go a to come se vazby going to zpravidla neužívá. Nahrazuje ji přítomný čas průběhový:
I´m going to go … = I´m going …
I´m going to come … = I´m coming …
Pevně domluvené, předem naplánované budoucí děje (týkajíci se zejména cestování a společenských
událostí v blízké budoucnosti) můžeme vyjádřit kromě vazby s going to i přítomným časem
průběhovým (present continuous for future).
I´m leaving tomorrow.
We´re having a party next Friday.

Zítra odjíždím.
Příští pátek máme večírek.

Přítomný čas prostý (simple present for future) s budoucím významem vyjadřuje děj, který se odehraje
podle přesně určeného rozvrhu, programu, jízdního řádu, otvírací doby, kalendáře apod.
His bus arrives at 3:30.
The restaurant opens at 11 o´clock.

Jeho autobus přijede v 15:30.
V této restauraci otvírají v 11 hodin.

