
 

 

 

Chceme-li vyjádřit, že někdo někam jel, používáme v předpřítomném čase dvě 

minulá příčestí: 

a) Už se vrátil        BEEN 

Alex has been to India. Alex jel do Indie. (Byl tam, ale už je zpět) 

I‘ve been to the library.  Byla jsem v knihovně. (Už jsem zpět) 

 

b) Je stále pryč     GONE 

Alex has gone to India. Alex odjel do Indie (Stále ještě tam je) 

He’s gone to see Mr. Hunt. On šel navštívit pana Hunta. (Ještě tam je.) 
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The soup is very good, isn’t it? Ta polévka je velmi dobrá, že? 

Tázací dovětky používáme  - chceme-li se ujistit, že je něco pravda 

 - žádáme-li o vyslovení souhlasu 

Odpovídá českému: že? Že ne? 

Po kladné větě následuje záporný dovětek, po záporné větě kladný dovětek. 

Tvoří se pomocným slovesem nebo slovesem to BE (have, be, can atd.)+ 

zájmeno vyjadřující podmět (I, you, he, she, it, we, they, případně there) 

 

BEEN/GONE  

QUESTION TAGS 

TÁZACÍ DOVĚTKY 



1. Pokud je v hlavní větě pomocné sloveso nebo sloveso be, použijeme je 

v tázacím dovětku. 

She’s pretty, isn’t she? 

He isn’t in your class, is he? 

They aren’t coming, are they? 

You can’t swim, can you? 

She was there, wasn’t she? 

They won’t listen, will they? 

 

2. Pokud v hlavní větě není pomocné sloveso, použijeme v tázacím dovětku 

do/does nebo did, don’t/doesn’t nebo didn’t. 

She likes animals, doesn’t she? 

He came with you, didn’t he? 

 

3. Pokud je podmětem věty hlavní podstatné jméno, použijeme v dovětku 

zájmeno. 

Sally speaks French, doesn’t she? 

 

4. Pozor výjimky: 

a)  v 1. osobě jednotného čísla 

I am happy, aren’t I? 

b) Po let’s použijeme shall 

Let’s sing, shall we? 

c) Po rozkazu dáme will you?,  would you?, can you? nebo could you? 

Open the door, will you? 

d) Pokud je podmět nothing, v dovětku použijeme it. 

Nothing terrible has happened, hasn’t it? 

e) Pokud věta začíná there is, nebo there are, v dovětku bude there. 

There are many cats in the house, aren’t there. 
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