
 

Zápor – všeobecný úvod 
 
Tvorba kladné věty úspěšně za námi, tvorba otázek úspěšně za námi, zápor před námi. 
Nebojte, nebude to žádné negativní povídání či zapírání. Prostě si teď jenom spolu posvítíme 
na to, jak se vytváří zápor v angličtině. Není to z větší části vůbec nic složitého, a tak to pro 
vás bude, předpokládám, jenom takové příjemné opakování. 
 
Zápor se tvoří v angličtině jednoduše tak, že přidáme not za pomocné či modální sloveso. 
Tedy, pokud je dané modální sloveso již v kladné větě, tak opravdu jenom přidáme not, či 
v hovorové angličtině zkrácený tvar n’t. Dáme si pár kladných vět tohoto typu, které 
mávnutím kouzelného anglického proutku (rozuměj, přidáním not) proměníme na záporné, 
souhlasíte? 
 

• He is a happy man (Je šťastný muž) 
He is not (isn’t) a happy man (Není šťastný muž) 
 

• We are studying (Studujeme) 
We are not (aren’t) studying (Nestudujeme) 
 

• I have drunk your beer (Vypil jsem ti pivo) 
I have not (haven’t) drunk your beer (Nevypil jsem ti pivo) 
 

• They should do it (Měli by to udělat) 
They should not (shouldn’t) do it (Neměli by to udělat) 

 
• Susan will call me (Susan mi zavolá) 

Susan will not (won’t) call me (Susan mi nezavolá) 
 
 
Pokud v kladné větě není ani pomocné ani modální sloveso, tak musíme do věty přidat nejen 
zápor, ale i dané pomocné sloveso. Já vím, že to zní trošku abstraktně a technicky, ale je to 
něco, co už určitě dobře zvládáte, jenom jste nad tím asi nikdy takto nepřemýšleli. Ale abych 
dokončil myšlenku, zápor tedy vytvoříme v těchto větách tak, že před sloveso dáme 
příslušné pomocné sloveso a za ně not. V hovorové angličtině pak jde často o zkrácený tvar – 
tedy například místo do not použijeme don’t. Opět tu mám pro vás několik kladných vět, 
které společně proměníme na záporné, ať to vše vidíme na konkrétních příkladech. 
 

• I love you (Miluji tě) 
I do not (don’t) love you (Nemiluji tě) 
 
 



 

• She helped me (Pomohla mi) 
She did not (didn’t) help me (Nepomohla mi) 
 

• We did it  (Udělali jsme to) 
We did not (didn’t) do it (Neudělali jsme to) 

 
• He wants it now (Chce to teď) 

He does not (doesn’t) want it now (Nechce to teď) 
 
Jak jste si jistě všimli, toto se týká v podstatě jenom přítomného času prostého, kde tvoříme 
zápor pomocí do not (don’t) a ve třetí osobě jednotného čísla pak pomocí does not (doesn’t), 
a minulého času prostého, kde tvoříme zápor pomocí did not (didn’t). Ve všech ostatních 
případech stačí přidat naše staré známe not za pomocné či modální sloveso. 
 
 
  


