
05 SEDUO – TIPY POD VIDEA – VŠE CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O ANGLICKÝCH 
ČASECH A BÁLI JSTE SE ZEPTAT 2 
 
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

1. Broňův tip: I když knih zabývajících se gramatikou je obrovské množství, jenom jedna 
z nich je Broňova nejmilovanější (a také na světě nejprodávanější) a tou je, a určitě za 
pořízení stojí English Grammar in Use od pana Murphyho. 
http://ucebnice.heureka.cz/english-grammar-in-use-4th-edition-edition-with-
answers/ 
 

2. Broňův tip: Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se (nejen) anglických časů, určitě 
se zkuste podívat na nejlepší stránku v o angličtině psanou česky – Help for English. 
http://www.helpforenglish.cz 
 

 
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - PRESENT PREFECT SIMPLE 

1. Broňův tip: Pokud se připravujete na Cambridžské zkoušky (FCE, CAE, CPE), tak by vaší 
pozornosti určitě neměla uniknout stránka Flo-Joe s obrovským množstvím materiálů 
http://www.flo-joe.co.uk 
 

2. Broňův tip: Víte, že můžete poslouchat (či číst) v angličtině i zprávy z České republiky? 
Pravidelně je pro vás připravuje Rádio Praha 
http://www.radio.cz/en 

 
 
PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ – PAST PERFECT SIMPLE 

1. Broňův tip: Pokud jste opravdovým „fajnšmekrem“, tak se určitě zamilujete do 
osmidílného seriálu BBC, mapujícího historie angličtiny od jejích počátků až do 
současnosti 
https://youtu.be/3UqzBA1LNbE?list=PLHzvYltPyWa-TPD3kKRGvG97wBHuUqVYo 
 

2. Broňův tip: Pokud přemýšlíte o studia jazyka v zahraničí a  nejste si jisti, kterou školu a 
které místo vybrat, Broňa z osobní zkušenosti doporučuje školu British Study Centres 
v Oxfordu 
https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/oxford/ 
 

 
PŘEDMINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ – PAST PERFECT CONTINUOUS 

1. Broňův tip: Stejně jako u předchozího kurzu anglický časů platí, že pokud máte otázku 
týkající se (nejenom) časů, tak se určitě můžete Broni zeptat například zde:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLATIArjsE6dtdGRakW_oUnaqBLmM2wxMA 

 
2. Broňův tip: Jen co nějaký čas alespoň trošku ovládnete, zkoušejte jej používat aktivně, 

jak jenom můžete, pište ho do emailů či do deníku, používejte ho, když mluvíte (klidně 
i sami pro sebe), všímejte si jeho užití v knihách, poslechu či filmech. Jenom tak se vám 
dostatečně „zaryje“ pod kůži! :) 

 



 
PŘEDBUDOUCÍ ČAS PROSTÝ 

1. Broňův tip: BBC Learning English je úžasná stránka, kde si určitě najdou své všichni 
studenti angličtiny, je zde opravdová spousta opravdu kvalitních materiálů 
zaměřujících se na různé úrovně i oblasti angličtiny. 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 

2. Broňův tip: Voice of America je (také skvělý) „americký“ bratr BBC Learning English, 
také zde naleznete obrovské množství kurzů a materiálů + aktuální zprávy 
v angličtině, kde si můžete vybrat jejich jazykovou obtížnost. 
http://www.voanews.com 

 
 
PŘEDBUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ 

1. Broňův tip: Obrovské množství materiálů (podcastů) věnujících se angličtině vytvořila 
v průběhu let české sekce BBC, svým rozsahem a kvalitou nemají v České republice 
konkurenci, určitě stojí za to (zvláště se hodí k poslechu do auta či při cestách 
v MHD). 
http://www.zet.cz/anglicky 
 

2. Broňův tip: Zajímá vás, kolik asi tak slov v angličtině zdáte? Pak není nic lepšího (a 
lehčího), než se nechat „otestovat“ :) 
http://testyourvocab.com 

 
 
COMPLEX TENSES REVISION 

1. Broňův tip: Pokud si chcete být jistý, že vám neuteče žádné Broňovo video na Youtube 
(a ještě mu tak udělat radost), tak se přihlaste k odběru jeho YouTube kanálu :) 
https://www.youtube.com/channel/UCPutWZNOp159koK7zpUALSQ 
 

2. Broňův tip: Jak jste zvládli anglické časy si můžete také ověřit v některém z mnoha 
testů na stránce English page. 
http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html 
 

 


