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Naučte se správně používat DO a MAKE! 

 
 

MAKE - dělat, vyrobit, vytvořit 
Nepravidelné sloveso, jehož tvary jsou:  MAKE, MADE, MADE 

 

Made in China.  Vyrobeno v Číně. 

 

DO - dělat něco OBECNĚ / COKOLIV 
Nepravidelné sloveso, jehož tvary jsou:  DO, DID, DONE 

 

Can you DO something for me? Můžete/Můžeš pro mě něco udělat? 

 

Slovesem DO v tomto případě můžeme myslet cokoliv. 

- pick up the children from school - vyzvednout děti ze školy 

- close the window - zavřít okno 

- ask the boss for something  - požádat o něco šéfa 

- make some arrangements in the town - zařídit něco ve městě 

 

 

Can you MAKE something for me? Můžete pro mě něco vyrobit / vytvořit? 

 (např. šperky, keramiku ...) 

 

 

 

 

Slovesa DO a MAKE ve vazbách 
Tato dvě slovesa používáme ve velkém množství různých vazeb.  V těchto případech je potřeba naučit 

se znění celých spojení.   

 

 

 

Vazby se slovesem DO 
 

Obvykle vyjadřují: 

 

Dělat nějakou práci 

Vykonávat nějaké úkoly, povinnosti 

Provádět nějakou činnost 

Věnovat se nějaké aktivitě (např. sportovní)  

Zabývat se něčím 
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do (some) work vykonávat (nějakou) práci 

do homework dělat (si) domácí úkol / úkoly 

do housework vykonávat domácí práce 

do the ironing žehlit (vykonávat žehlení) 

do the laundry prát 

do the gardening zahradničit, pracovat na zahradě, věnovat se 

 zahradničení 

do the shopping nakupovat, dělat nákupy 

do a job vykonávat práci / zaměstnání 

do a good job odvést / vykonat dobrou práci 

do a great job odvést / vykonat skvělou práci 

do business podnikat, obchodovat, dělat byznys 

do your duty vykonávat (svou) povinnost 

do research provádět výzkum 

do an exercise / do a grammar exercise dělat cvičení (gramatiky) 

do a course dělat kurz 

do a sport / sports sportovat, dělat sport / sporty 

do (some physical) exercise hýbat se, cvičit, dělat (nějaké fyzické) cvičení 

do yoga dělat jógu 

do athletics dělat atletiku , věnovat se atletice 

do gymnastic dělat gymnastiku 

do aerobics dělat aerobik 

do ballet věnovat se baletu 

do something (good, bad, illegal) (u)dělat něco (dobrého, špatného, 

 nezákonného) 

do a/the right thing udělat správnou věc 

do your best dělat, co můžeš  

do (very) well / badly dařit se (velmi) dobře / špatně 

 

 

I´m sure, you are doing a great job now.  Jsem si jistá, že teď odvádíte skvělou práci.   

How are you doing? Jak se vám daří? 

I´m doing very well, thank you. Daří se mi moc dobře, děkuji. 

But my business is not doing very well.   Ale moji práci / mému podnikání se moc 

 nedaří. 

Their company is doing badly.   Jejich společnosti /firmě se daří špatně. 

 

 

 

Vazby se slovesem MAKE 
 

Obvykle vyjadřují: 

 

udělat, učinit něco, obvykle jednorázově 
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můj postřeh: Vazby se slovesem MAKE se dají obvykle také vyjádřit pouhým slovesem: 

 

decide rozhodnout se 

make a decision učinit rozhodnutí 

choose vybrat 

make a choice učinit volbu, provést výběr, vybrat 

offer nabídnout 

make an offer udělat nabídku 

call volat 

make a phone call zavolat si 

speak mluvit, hovořit 

make a speech pronést řeč 

complain stěžovat si 

make a complaint podat stížnost / reklamaci 

discover objevit 

make a discovery učinit objev 

impress zapůsobit 

make an impression udělat dojem 

promise slíbit 

make a promise slíbit, dát slib 

mistake zmýlit se 

make a mistake udělat chybu 

bet vsadit se 

make a bet uzavřít sázku, vsadit se, vsadit si 

progress postupovat kupředu 

make progress dělat pokrok 

make money vydělávat / vydělat peníze 

make a profit vydělávat, být výdělečný, vykazovat zisk 

make a living vydělávat na živobytí / na chleba 

make friends (s)přátelit se 

make a list  napsat seznam 

make a bed ustlat (si) postel 

make a noise dělat hluk 

make a mess dělat nepořádek 

 

 

 

 

CVIČENÍ: 

Překládejte písemně do angličtiny.   

 

1. Nejprve musím napsat seznam věcí, které potřebujeme koupit.   ........................................................ 

2. Jejich obě děti dělají atletiku.   .............................................................................................................. 
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3. Jenom dělám svoji povinnost (právě teď – tzn. průběhový čas), nic víc / nic jiného.   ........................... 

................................................................................................................................................................... 

4. Nedělejte takový hluk!    ....................................................................................................................... 

5. Když jsem se dostala domů, byla jsem moc / příliš unavená na to, abych dělala domácí práce.  ......... 

................................................................................................................................................................... 

6. Budu se snažit co můžu / ze všech sil.   ................................................................................................. 

7. Udělám / Chystám se udělat / Jdu udělat večeři.    ............................................................................... 

8. Dal slib své matce, že přestane kouřit.    ............................................................................................... 

9. Promiňte, udělala jsem chybu / zmýlila jsem se, ta restaurace není tady, je támhle.   ......................... 

................................................................................................................................................................... 

10. Našim dětem se teď ve škole daří.    ................................................................................................... 

11. Paul vidělal hodně peněz.   .................................................................................................................. 

12. Jeho podnikání  od začátku vydělávalo / vykazovalo zisk.   ................................................................ 

13. Nebylo těžké udělat toto cvičení.   ...................................................................................................... 

14. Chtěl bych se s nimi spřátelit.   ............................................................................................................ 

15. Podejte stížnost / reklamaci, jestliže nejste spokojen se službou.     ................................................... 

................................................................................................................................................................... 

16. Chtěl by obchodovat / podnikat / provádět byznys v Polsku.    ........................................................... 

................................................................................................................................................................... 

17. Podívej, děti udělaly takový nepořádek.    ........................................................................................... 

18. Uděláš nákup na víkend?    ................................................................................................................. 

19. Nikdy by neudělal nic nezákonného.    ................................................................................................ 

20. Šla ven, aby si zavolala.   ..................................................................................................................... 

21. Jak se daří vašemu bratrovi?    ............................................................................................................ 

22. Není snadné vybrat si / učinit volbu mezi těmito barvami.   ............................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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23. Ustel si (svou) postel!    ....................................................................................................................... 

24. Lucy udělala na pracovním pohovoru dobrý dojem.      ....................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

25. Nemůžu učinit rozhodnutí než to proberu / prodiskutuji se svými rodiči.    ........................................ 

................................................................................................................................................................... 

 

KEY: 

 

1. First, I must make a list of all the things (that) we need to buy. 

2. Their both children do athletics. 

3. I´m just doing my duty, nothing else. 

4. Don´t make such a noise! 

5. When I got home I was too tired to do the housework. 

6. I will try to do my best. 

7. I´m going to make dinner. 

8. He made a promise to his mother to stop smoking. 

9. I´m sorry I´ve made a mistake, the restaurant is not here, it´s over there. 

10. Our children are doing well at school now. 

11. Paul (has) made a lot of money. 

12. His business made a profit from the beginning. / His business has been making a profit since  

       the beginning. 

13. It wasn´t difficult to do this exercise.   

14. I´d like to make friends with them. 

15. Make a complaint if you are not satisfied with the service. 

16. He´d like to do business in Poland. 

17. Look, the children have made such a mess. 

18. Will you do the shopping for the weekend? 

19. He would never do anything illegal. / He wouldn´t ever do anything illegal. 

20. She went outside to make a phone call. / She has gone outside to make a phone call.   

21. How´s your brother doing? 

22. It ´s not easy to make a choice between these colours. 

23. Make your bed! 

24. Lucy made a good impression at the job interview. 

25. I can´t make a decision before I discuss it with my parents. 

 

Prosím,  podpořte rozvoj tohoto projektu výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky  

na účet:  175685304 / 0300    

 

pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304               BIC (SWIFT)     CEKOCZPP     

 

Děkuji vám.                                                                                                                                   Jana 


