
BY 
 
Teď nás čeká jedna z předložek, která dělá většině studentů ve spojitosti s vyjádřením času 
trošku problém: tedy předložka by – tu si totiž studenti často pletou s předložkou until. 
Důvodem je s velkou pravděpodobností to, že obě do češtiny překládáme nejčastěji jako 
„do“. Věřím ale, že na konci této lekce už pro vás bude rozlišování mezi těmito dvěma 
předložkami hračka. 
 
By používáme tehdy, pokud chceme říci, že se něco stane do určitého času v budoucnosti. 
Mluvíme o jednom okamžiku před tou dobou. Například můžeme říci 

• by the end of the week (do konce týdne) 
• by Sunday (do neděle) 
• by 9 o’clock (do 9 (hodin)) 

 
Opět si dáme tři „celé“ věty, kde bude (snad) dobře vidět, v jakých případech předložku by 
používáme – ještě jednou si dovolím zdůraznit, že ji používáme tehdy, když chceme říci, že se 
něco stane do nějaké doby v budoucnosti (a ne později), nikoliv že něco budu platit až do 
nějaké doby v budoucnosti. Zde jsou tedy konečně ty slibované věty: 

• You should understand it well by the end of this lesson (Měli byste tomu dobře 
rozumět před koncem / do konce této lekce) 

• Lara should be back by Friday (Lara by měla být zpět do pátku) 
• We have to finish it by midnight (Musíme to dokončit do půlnoci) 

 
Fráze, kterou ve spojení s by uslyšíte je by the time + daný čas – a opět zde má by význam 
toho, že se něco stane do nějakého času v budoucnosti. Opět si dáme pár příkladů, 
souhlasíte? 

• By the time I find a girlfriend, I will be too old to have children (Do té doby než si já 
najdu přítelkyni, tak budu příliš starý na to mít děti). 

• Everybody will have gone home by the time we get to the party (Všichni už budou 
pryč (do té doby), než my dorazíme na party). 

• By the time I finished my first half marathon, I was half dead (Než jsem dokončil svůj 
první půlmaraton, tak jsem byl napůl mrtvý). 

 


