
Relative causes – vztažné věty 

Type 1 – Defining R.C. = definující 

 Nepíše čárka (,) mezi větama. 

 Upřesňují, jaký je člověk nebo věc o kterých 
se mluví. 

Type 2 – Non-defining R.C. = nedefinujíví 
(častější ve formální a psané angličtině) 

 Píše se čárka (,). 

 Dávě extra informaci o osobě nebo věci. 

who / that = for people 

 We know a lot of people who/that live in 
London. (what kind of people) 

who = for people; we cannot use 'that' 

 My brother Jim, who lives in London, is a 
doctor. (extra info about Jim) 

that / which = for things; that obvyklejší než which 

 A knife is a utensil that/which is used for 
cutting things. (what kind of thing) 

which = for things; we cannot use 'that' 

 My pocket knife, which is made of steel, cost 
over £50. 

Můţeme vynechat who / that / which pokud je 
stejný podmět i ve vztažné větě. 

 We stayed at a hotel (that/which) Ann 
recommended to us. 

Nemůţeme vynechat who / whom / which. 

 We stayed at the Grand Hotel, which Ann 
recommended to us. 

whom – neobvyklá verze častěji užívaného who / 
that / nothing; 
whom after a preposition (very formal) 

whom dtto 
předložky + whom/which (velmi formální) 

 This is Mr Carter, about whom I was telling 
you. 

whose – užívá se zejména v psané angličtině 

 We met a young couple whose car had broken 
down. (= their car had broken down) 

, whose 

 Amy, whose car had broken down, was in a 
very bad mood. 

where – užívá se, pokud s emluví o místě 

 The place where we spent our holidays was 
really beautiful. 

, where 

 Glasgow, where my sister lives, is the largest 
city in Scotland. 

 , which (not 'what') = což 

 Jill passed her driving test, which surprised 
everybody. ( = the fact that she passed the test) 

 , all of / most of 
, none of / neither of 
, any of / some of                     +  whom / which 
, many of / much of 
, both of / one of / each of (etc.) 

 He introduced me to his students, most of 
whom were from abroad. 

 They launched two cruise missiles, neither of 
which hit the target. 

 
Vztažné věty s příčestím jsou často používány v technických popisech. Umožní nám poskytnout spoustu informací 
o předmětu s využitím několika slov -  jak je to možné? Můžeme použít pasivní nebo aktivní participium. 

PCs equipped with Ethernet adapters = PCs which are equipped with Ethernet adapters 
PC vybavené ethernetových adaptérů = PC, které jsou vybaveny Ethernet adaptéry 

Data line linking client to server = data line which links client to server 
Datová linka spojující klienta k serveru = datové linky, které spojuje klienta na server 

------------------------------------- 

REDUCED RELATIVE CLAUSES 

Vztaţné věty s příčestím jsou často pouţívány v technických popisech a definicích. 
Ty vám umoţní poskytnout spoustu informací o předmětu jen několika slovy - jak je to moţné? 

A network printer connected to a wireless print server = a network printer which is connected 
Síťová tiskárna připojena bezdrátově tiskovému serveru = síťová tiskárna, která je připojena... 

Academic Definitions 

Plastics are substances moulded into shape when they are heated. = Plasty jsou látky, které lze tvarovat když jsou 
zahřívány. 
  



 
následuje 
sloveso + -ING 

následuje infinitiv 
(to + sloveso) 

následuje gerundium 
nebo infinitiv 

následuje objekt a 
infinitiv 

acknowledge  
admit 
appreciate  
avoid 
can't help  
can't stand 
celebrate  
consider  
delay 
deny  
detest  
discontinue  
dislike  
dispute  
endure 
enjoy 
escape 
explain 
feel like 
finish 
forgive 
give up (stop) 
imagine 
justify 
keep (continue) 
mention 
mind (object to) 
miss 
postpone 
practise (US practice) 
prevent 
prohibit 
quit 
recall 
regret 
report 
resent 
resist 
risk 
suggest 
understand 

afford 
agree 
appear 
ask 
arrange 
attempt 
begin 
can't afford 
can't wait 
choose 
consent  
decide 
deserve 
expect 
fail 
hope 
hurry 
learn 
manage 
mean 
need 
offer 
pay 
prepare 
pretend 
promise 
refuse 
request 
seem 
threaten 
want 
wish 
would like 

begin 
bother 
continue 
forget* 
hate 
intend 
like 
love 
prefer 
regret* 
remember* 
start 
stop* 
try 
 
* Po těchto slovesech 
může být gerundium nebo 
infinitiv, ALE mění se 
význam !!! 
 

advise † 
allow † 
ask* 
cause 
choose* 
convince 
enable  
encourage †  
expect*  
forbid † 
force  
hire 
invite 
need*  
order 
pay* 
permit †  
persuade  would like* 
recommend † 
remind 
require 
teach 
tell 
urge 
want* 
warn 
 
* Po těchto slovesech může 
následovat infinitiv bez 
objektu 
(example: ask to leave OR 
ask someone to leave). 
 
† Po těchto slovesech 
mohou následovat dvě 
formy: 
verb + -ing OR 
verb + object + to 
(example: she doesn’t allow 
smoking in the house OR 
she doesn’t allow him to 
smoke in the 
house). 
 

 
GERUNDIUM = -ING tvar 

Gerundium je neurčitý slovesný tvar zakončený koncovkou -ING. Společně s jiným slovesem má schopnost 
vyjadřovat čas a rod. Se slovesem, od kterého je odvozeno, má stejnou předložkovou nebo bezpředložkovou 
vazbu: 
 - to read books – reading books 
- to listen to music – listening to music 
Tvorba: přítomný neurčitek slovesa + -ING 
 
V češtině tento slovesný tvar neexistuje, a proto ho v závislosti na jeho funkci ve větě  překládáme: 
1.    neurčitkem slovesa 
2.    slovesným podstatným jménem (můţe být podmětem i předmětem ve větě) 
3.    vedlejší větou se slovesem v určitém čase 
4.    přídavným jménem 

 - I saw him leaving. (Viděl jsem ho odcházet. Viděl jsem ho, jak odcházel.) 
- Smoking is dangerous. (Kouření je nebezpečné.) 
- He is interested in skiing. (Zajímá se o lyžování.) 



- a loving mother (milující matka) 
- a dancing girl (tančící dívka) 
 
 Pouţití gerundia: 

1. ING-ový tvar významového slovesa se používá také po slovesech vyjadřujících určitou fázi děje - START, 
STOP, BEGIN, FINISH, CONTINUE, KEEP (ON), GO (ON), GIVE UP. 

2. Gerundium často používáme po slovesech vyjadřujících citový vztah, libost, nelibost - LIKE, LOVE, PREFER, 
HATE (po těchto můžeme použít i plný neurčitek) a dále DISLIKE, ENJOY, MIND, STAND (snést, snášet). 

Je-li sloveso begin použito v průběhovém čase, používáme po něm neurčitek, aby nebyla za sebou dvě slova 
končící na -ING: 
It is beginning to rain. = Začíná pršet. 

3. Spojení slovesa GO a dalšího slovesa v –ingovém tvaru používáme pro vyjádření české vazby „jít něco dělat“. 
go swimming = jít si zaplavat, go running = jít si zaběhat, go shopping = jít nakoupit 

4. Významové sloveso má  tvar gerundia, následuje-li  po slovesech: 
- ADMIT (připustit)    - NEED (potřebovat)  
- ADVISE (doporučit)            - PARDON (prominout) 
- APPRECIATE (vážit si)       - POSTPONE (odložit, oddálit) 
- AVOID st. (vyhnout se ..)    - PRACTISE (cvičit, vykonávat) 
- CONSIDER (pokládat, považovat) - RECOLLECT (vzpomenout si ...) 
- DELAY (odkládat, otálet)     - RECOMMEND (doporučit) 
- DENY (popřít)         - REMEMBER (pamatovat si)             
- EXCUSE (omluvit)   - REQUIRE (vyžadovat) 
- FEEL LIKE (mít chuť na...)  - RISK (riskovat) 
- IMAGINE (představit si)      - SUGGEST (navrhnout) 
- MENTION st. (zmínit se o ...)          - TRY (zkusit) 
- MISS (zmeškat, minout, postrádat) - UNDERSTAND (pochopit) 

 
5. Významové sloveso v gerundiu se používá také po některých slovesech vázaných s předložkou:  

- BE AFRAID OF doing st  bát se něco udělat 
- BE FOND OF doing st.        rád něco dělat 
- BE GOOD AT doing st        být dobrý v nějaké činnosti 
- BE KEEN ON doing st         vášnivě rád něco dělat 
- BE INTERESTED IN doing st           zajímat se o nějakou činnost 
- BE USED TO doing st         být zvyklý něco dělat 
- GET USED TO doing st       zvyknout si něco dělat 
- CONCENTRATE ON doing st           soustředit se na nějakou činnost 
- COUNT ON doing st            počítat s nějakou činností 
- DREAM OF doing st            snít o nějaké činnosti 
- INSIST ON doing st            trvat na nějaké činnosti 
- LEAVE OFF doing st           přestat s nějakou činností 
- LOOK FORWARD TO doing st        předem se těšit na nějakou činnost 
- OBJECT TO doing st          namítat proti nějaké činnosti 
- PREVENT TO doing st        zabránit v nějaké činnosti 
- PUT OFF doing st   odložit nějakou činnost 
- RELY ON doing st   spoléhat se na... 
- SUCCEED IN doing st         uspět v nějaké činnosti 
- THINK OF doing st             myslet na vykonání nějaké činnosti 

6. Slovesný tvar končící na -ING se často používá i po slovesech smyslového vnímání SEE, HEAR, FEEL, 
SMELL, NOTICE, WATCH, zvláště když chceme zdůraznit průběh děje. Spojení slovesa smyslového vnímání 
s holým neurčitkem zdůrazňuje ukončení děje. 
I heard him singing. (Slyšela jsem ho zpívat. Slyšela jsem ho, jak zpívá.) 

7. Gerundium se používá v angličtině v krátkých zákazech, na výstražných tabulkách apod.: 
No smoking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘEDLOŢKOVÉ GERUNDIUM 
Předložkovým gerundiem můžeme zkrátit vedlejší věty v souvětí. Nejběžnější předložky, po kterých se používá 
gerundium, jsou: 
  

- BY             tím, že 
- INSTEAD OF          místo toho, aby 
- BESIDES    kromě toho, že 
- WITHOUT              bez toho, že by 
- BEFORE     předtím, než      
- AFTER       potom, co; poté, co; když 
- SINCE        od té doby, co 
- FOR           na 
- IN SPITE OF          přesto, že 
- DESPITE    přestože 
- AGAINST   proti tomu, aby 

---------------------------- 
PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŢKA + GERUNDIUM 
Gerundium se vyskytuje i ve vazbách přídavných jmen s předložkami. V češtině spojení s gerundiem odpovídá 
vedlejší věta, infinitiv nebo i podstatné jméno. Nejběžnější příklady: 

  
 - GOOD AT        - AFRAID OF     - KEEN ON 
 - BAD AT  - INTERESTED IN  - BE USED TO 
 - TIRED OF  - WRONG WITH  - GET USED TO 
------------------------------ 
PODSTATNÉ JMÉNO + PŘEDLOŢKA + GERUNDIUM 
Gerundium se vyskytuje i ve vazbách podstatných jmen s předložkami. V češtině spojení s gerundiem odpovídá 
vedlejší věta, infinitiv nebo i podstatné jméno. Nejběžnější příklady: 

  
- WAY OF - IMPORTANCE OF - DANGER OF 
- POSSIBILITY OF - IDEA OF - DISADVANTAGE OF 
- CHANCE OF - THOUGHT OF - REASON FOR 
- HOPE OF 

  
------------------------------------------- 
DALŠÍ DŮLĚŢITÁ SPOJENÍ S GERUNDIEM 
There is no point (in) ... There’s no point (in) arriving too early, is there? 
What’s the point in... ?  What’s the point in arguing about it? 
It’s not worth...  It’s not worth asking. I know he won’t agree, 
How/What about... How about going to the cinema? 
 ----------------------------------- 
PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO NEBO PŘEDMĚTOVÝ TVAR OSOBNÍHO ZÁJMENA S GERUNDIEM 
 V mnoha případech může být před gerundiem předmětový tvar osobního zájmena (ME, YOU, HIM, HER, IT, US, 
YOU, THEM), nebo přivlastňovací zájmeno (MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, YOUR, THEIR). 
 I can’t understand you being late. 
 I can’t understand your being late. 
---------------------------------------------- 
GERUNDIUM V TRPNÉM RODĚ 
Kromě činného rodu, který se tvarem shoduje s přítomným příčestím (speaking, talking,...), má gerundium také 
trpný rod. Tvoří se pomocí tvaru BEING a minulého příčestí trpného významového slovesa. 
Trpný rod gerundia zpravidla překládáme vedlejší větou. 
 He hates being beaten. = Velice nemá rád, když  je poražen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



FUTURE TENSES = the future with will, be going to and present tenses 

'Will' pro okamžité rozhodnutí 

'Be going to' – plánovaná činnost založená na současné situaci (zatahuje se, bude pršet = The sky is full of dark 
clouds. It´s going to rain.) nebo 'will' pro předpověď budoucího vývoje vykonávané činnosti. 

Present continuous (= průběhový přítomný) = pro pevně časově stanovenou událost v blízké budoucnosti, 
zejména sociální a cestovní události. 

Present simple (=přítomný prostý) = pro pravidelně se opakující činnost (jízdní řád, harmonogram) X Present 
continuous (= průběhový přítomný) = pro pevnou událost v budoucnosti 

Present simple (=přítomný prostý) / present perfect (=předpřítomný = have/has + příčestí minulé) = pro 
budoucnost, kdy první akce bude dokončena před druhou (I´ll lend you the newspaper when I´ve finished it. = 
Půjčím ti noviny, až je dočtu.) 
Užívá se po předložkách when, while, before, after, until, etc. 

------------------------------------------------ 

FUTURE CONTINUOUS (=budoucí průběhový) X FUTURE PERFECT (=předbudoucí) 

Future continuous (=budoucí průběhový): will be + . . . -ing pro akci, která  
- bude v budoucnosti probíhat po přesně určenou dobu, v definovaném časovém úseku (budu číst tři hodiny), 
- bude probíhat v budoucnosti v přesně určeném okamžiku (ve tři hodiny budu číst), dotaz na budoucí skutečnou 
činnost 
- v některých případech místo otázky 2. osoby v prostém budoucím čase jako zdvořilá žádost, otázka. 

Future perfect (=předbudoucí): will have + past participle = děj, který bude ukončen do určité doby v 
budoucnosti, nebo stav, který bude trvat již jen nějakou dobu v budoucnosti. Tento děj/stav však vnímáme ze 
současnosti.  

Future perfect pasivní: will have been + . . . -ing 

------------------------------------- 

-ING CLAUSES = GERUNDIUM 

1. Kdyţ dvě události probíhají současně, můţeme u jedné pouţít sloveso s –ing klausulí. 
I´ve just seen Carol. She is in the bar having a drink. 

2. Jedna akce se děje v průběhu druhé. 
Did you cut yourself shaving? 

3. Kdyţ se jedna akce děje při druhé, kterou potřebujeme k realizaci první. 
Having found a hotel, we looked for somewhere to have dinner. 

4. Kdyţ potřebujeme vysvětlit/říct proč někdo něco dělá. 
Feeling tired, I went to bed early. 

5. Kdyţ říkáme, ţe někdo  něco dělá v konkrétním čase. 
Do you know the man talking to Tom? 

V češtině tento slovesný tvar neexistuje, a proto ho v závislosti na jeho funkci ve větě  překládáme: 
1.    neurčitým slovesem 
2.    slovesným podstatným jménem (může být podmětem i předmětem ve větě) 
3.    vedlejší větou se slovesem v určitém čase 
4.    přídavným jménem 

-ING CLAUSES: cause and effect (= příčina a následek) 

Můžeme použít -ING CLAUSES k vysvětlení, jak se něco stane. -ING CLAUSES k vysvětlení může být umístěna 
před, nebo po hlavní větě. Můžeme také použít -ING CLAUSES na ustanovení, příčiny a následku. 

 Using MIDI, computers can communicate with synthesizers. 

 DVD drives read DVD disks (by) using blue laser light. 

 A WAV file may sample a song 44,000 times a second, creating a huge mass of information. 

-ING X -ED CLAUSES 

-ING CLAUSES, kdyţ říkáme, ţe někdo  něco dělá v konkrétním čase: 
Do you know the woman talking to Mary? (the woman who is talking to Mary) 

-ED CLAUSES, kdyţ potřebujeme vyjádřit pasivní význam: 
Most of the goods made/produced in this factory are exported. (the goods that are made) 


