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DO YOU DO? vs. ARE YOU DOING?   

Přítomný čas prostý a průběhový – základní použití 
Přepis lekce angličtiny pro začátečníky ze dne 22.11.2020 

 

V angličtině existují dva druhy přítomného času. Proto 

věty, jako například ´PIJU KÁVU.´ můžeme vyjádřit dvěma 

způsoby. 

 

1. I drink coffee. 

2. I´m drinking coffee. 

 

Tyto věty však mezi sebou nemůžeme libovolně zaměňovat.  První větu ´I DRINK COFFEE.´ použijeme, 

když chceme podat informaci, že piju kávu OBECNĚ (někdy, často, málokdy, apod.).  Kdežto druhou 

větou ´I AM DRINKING COFFEE.´ vyjádříme, že právě teď piju kávu.   

 

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 
používáme pro vyjádření  OPAKOVANÝCH DĚJŮ, DLOUHODOBÝCH DĚJŮ, OBECNĚ PLATNÝCH 

SKUTEČNOSTÍ. 

 

I drink coffee every morning. Piju kávu každé ráno. 

But I don´t drink instant coffee. Ale nepiju rozpustné kafe.  

Do you drink coffee? Piješ / Pijete kávu? 

 

OTÁZKU a ZÁPOR v přítomném čase prostém tvoříme přidáním pomocného slovesa DO. V otázce 

ho vložíme před podmět, v záporu k němu přidáme slovíčko NOT (DO NOT v mluvené angličtině 

obvykle stahujeme na DON´T)  a vložíme ho mezi podmět a přísudek (sloveso).    

 

You drink. KLADNÁ VĚTA OZNAMOVACÍ 

Do you drink? VĚTA TÁZACÍ 

I do not / I don´t drink. VĚTA ZÁPORNÁ 

 

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 
Používáme pro popis AKTIVIT, DĚJŮ,  které PROBÍHAJÍ právě TEĎ nebo v přítomném časově 

omezeném úseku.   

 

I´m drinking coffee. Piju kávu. (Právě to probíhá.) 

I´m drinking black coffee. Piju černou kávu. (nyní) 

I´m not drinking tea. Nepiju čaj. (právě teď) 

I´m not drinking juice. Nepiji džus. 

I´m not drinking milk. Nepiju mléko. 

I´m drinking coffee. Piju kávu. 
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Větu ´NEPIJU ČAJ.´ můžeme také vyjádřit dvěma způsoby. 
 

1. I´m not drinking tea. 

2. I don´t drink tea. 

 

První větou  ´I´M NOT DRINKING TEA.´ vyjadřujeme, že právě teď nepiju čaj. Druhou větou ´I DON´T 

DRINK TEA.´ sdělujeme, že nepiju čaj obecně (vůbec nikdy).   

 

I drink tea. Piju čaj. (obecně) 

I like tea. Mám ráda čaj. 

But I´m not drinking tea now. Ale teď čaj nepiju. 

 

Are you drinking tea? Pijete / Piješ čaj? (nyní) 

No, I´m not drinking tea. Ne, nepiju čaj. (právě teď) 

Are you drinking coffee? Piješ kávu. (nyní) 

Yes, I am.  (I´m drinking coffee.) Ano, (piju). 

What are you drinking? Co to piješ / pijete? 

Coffee.  I´m drinking coffee. Kávu. Piju kávu.  (nyní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And what about you? A co vy? 

Do you drink coffee? Pijete kávu? (někdy) 

Do you prefer black coffee or white coffee? Máte raději / Preferujete černou nebo bílou 

 kávu? 

Do you drink instant coffee? Pijete rozpustné kafe? (někdy)  

Are you drinking coffee right now? Pijete kávu právě teď? 

 

You can answer all these questions in the comments below.    

Na všechny tyto otázky můžete odpovědět v komentářích níže (pod videem).   
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Zpočátku si můžete při tvorbě vět V PŘÍTOMNÉM ČASE PRŮBĚHOVÉM pomáhat doslovným 

překladem: 
 

I´m drinking coffee.  Já jsem pijící kávu. 

I´m not drinking tea. Já nejsem pijící čaj. 
 

Are you drinking coffee? Jste vy pijící kávu? 

What are you drinking? Co jste vy pijící? 

 

Při tvorbě vět v průběhovém čase je nutné ovládat  

TVARY SLOVESA BÝT  v kladné, záporné i tázací formě: 
 

I am / I´m  I am not  /  I´m not     am I? 

you are / you´re                   you are not / you aren´t                are you? 

he is / he´s he is not / he isn´t is he? 

she is / she´s she is not / she isn´t is she? 

it is / it´s it is not / it isn´t is it? 
 

we are / we´re we are not / we aren´t are we? 

you are / you´re you are not / you aren´t are you  

they are / they´re they are not / they aren´t are they? 

 

Za tvarem slovesa BÝT pak použijeme VÝZNAMOVÉ SLOVESO s koncovkou  – ING: 
 

I am drinking piju 

you are drinking piješ 

he / she / it is drinking pije 

we are drinking pijeme 

you are drinking pijete 

they are drinking pijí 

 

I am speaking English now. Nyní hovořím anglicky.  

(Jsem hovořící anglicky teď.) 
 

I am looking at my cats. Koukám se na své kočky. 

LOOK - koukat, dívat se 
 

What are they doing? Co dělají?  (doslova: Co jsou ony dělající?)   

What are the cats doing? Co dělají (ty) kočky? 
 

The cats are sleeping. Kočky spí. 

They are not / aren´t eating. Nejedí. (doslova: Nejsou jedící.) 

They are not / aren´t drinking now. Teď nepijí.  

They are not / aren´t running around. Nepobíhají kolem. 

RUN – běhat,  AROUND – kolem 
 

And I am watching them. A já je sleduji / pozoruji.  

WATCH – sledovat, pozorovat 
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I´m looking at them. Dívám se na ně. 

And I´m making this video for you. A dělám pro vás toto video. 

MAKE - dělat, vyrábět, tvořit 

 

Pokud si pomůžete doslovným překladem, snadno pochopíte fungování ZKRÁCENÝCH ODPOVĚDÍ: 
  

Is your cat sleeping? Spí tvá kočka? (doslova: Je tvá kočka spící?) 

Yes, she / he is. Ano, spí.  (doslova: Ano, je.) 
 

Is your cat sleeping? Spí tvá kočka? (doslova: Je tvá kočka spící?) 

No, he / she is not / isn´t.  Ne, nespí. (doslova: Ne, není.) 
 

Poznámka:  Když se bavíme o domácích mazlíčcích, obvykle na ně odkazujeme zájmeny HE nebo SHE.  

U ostatních zvířat, především neznáme-li jejich pohlaví, používáme zájmeno IT.  
 

Are you drinking tea now? Piješ teď čaj. (doslova: Jsi ty pijící čaj?) 

Yes, I am. Ano, piju.  (doslova:  Ano, jsem.) 

No, I am not / I´m not. Ne, nepiju. (doslova: Ne, nejsem.) 

No, I´m not drinking tea now. Ne teď nepiju čaj.   

 

Výše uvedené věty jsou v PŘÍTOMNÉM ČASE PRŮBĚHOVÉM (právě probíhá). 

Oproti tomu stojí věty v PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM (děje se opakovaně, dlouhodobě, obecně):  
 

My cats eat meat. Mé kočky jedí maso.  (platí obecně) 

They don´t eat  potatoes. Nejedí brambory. (platí obecně)  

They don´t eat bread.  Nejedí chléb. 

They don´t eat bread and butter. Nejedí chléb s máslem.  
 

But actually, they eat butter. Ale vlastně, máslo jedí. 

They like butter. Mají rády máslo. 

They love butter. Milují máslo. / Mají moc rády máslo.  
 

Yes, especially my cat Felis.  Ano, obzvlášte moje kočka Felis. 

She loves butter and she loves cream. Má moc ráda máslo a smetanu.  

But she does not /doesn´t like bread. Ale nemá ráda chléb. 

 

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – 3. osoba jednotného čísla 

  

Ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času prostého vždy používáme KONCOVKU – S.  

Ve větě kladné oznamovací za významovým slovesem (He loves.)  V otázce a záporu pak koncovku 

– S použijeme za pomocným slovesem DO a vznikne nepravidelný tvar DOES (Does she drink?,  She 

does not / doesn´t drink.) 
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PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – kladné věty oznamovací  
 

I love. Miluji 

You love. Miluješ. 

She loves. Miluje. 

He loves. Miluje.  
 

We love. Milujeme. 

You love. Milujete. 

They love. Milují. 

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – věty tázací 
 

Do I love? Miluji? 

Do you love? Miluješ? 

Does he love? Miluje? 

Does she love? Miluje? 
 

Do we love? Milujeme? 

Do you love? Milujete? 

Do they love? Milují?  

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – záporné věty oznamovací 
 

I don´t love. Nemiluji. 

You don´t love. Nemiluješ. 

He doesn´t love. Nemiluje. 

She doesn´t love. Nemiluje. 
 

We don´t love. Nemilujeme. 

You don´t love. Nemilujete. 

They don´t love. Nemilují. 

 

 

Do you speak English? Hovoříte anglicky? 

Does your brother speak English? Mluví váš bratr anglicky? 

And what about your sister?  A co vaše sestra? 

Does she speak English? Hovoří anglicky? 

Yes, she does. Ano, (hovoří). 

No, she does not / doesn´t. Ne, (nehovoří). 

 

 

 

KRÁTKÉ ODPOVĚDI 

V angličtině není zdvořilé na otázku odpovídat pouze ANO nebo NE. 

Odpovídat celou větou je však zbytečné.  Proto v přítomném čase prostém odpovídáme slovesem 

DO / DOES, v záporu DON´T / DOESN´T.  
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Do you speak English? Hovoříte anglicky? 

Yes, I do. Ano, (hovořím). 

No, I don´t. Ne, (nehovořím). 
 

Does your brother speak English? Mluví váš bratr anglicky? 

Yes, he does. (= He speaks English.) Ano, (mluví). 

No, he doesn´t. Ne, (nemluví). 
 

My brother doesn´t speak English at all. Můj bratr vůbec nemluví anglicky. 

 

 

Otázku ´CO DĚLÁŠ / CO DĚLÁTE?´ můžeme do angličtiny také přeložit dvěma způsoby: 
 

1. What do you do?  

Touto otázkou se obvykle ptáme na povolání. Já bych na ni odpověděla: 
 

I teach English. Učím angličtinu. 

nebo 

I´m an English teacher. Jsem učitelka angličtiny. 

 

2. What are you doing? 

Touto otázkou se ptáme na to, co daná osoba dělá právě teď. Například když ji telefonujeme, nebo 

potkáme ve městě.  Já bych na tuto otázku odpověděla: 
 

I´m making a video for you. Dělám pro vás video angličtiny. 

 

 

Více příkladů na procvičení pro vás připravím v příštím videu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

na účet:  175685304 / 0300    

 

pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304 

BIC (SWIFT)     CEKOCZPP     

 

Všem vám děkuji!     :o)     Jana 

 


