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Future continuous
• Tento čas používáme, když hovoříme o 

události, která „bude v procesu“ v určitý čas v 
budoucnosti.

• Např. This time next week I will be lying on a 
beach.

• Běžně se s tímto časem používá :



• In a few months time
• This time next year
• By December

• we will be travelling around South America



Vytvoření tvaru :

• Podmět+will+be+významové sloveso s ing-
formou

• I will be travelling…
• He will be lying…
• They will be playing

• Not se přidává za will
• I will not be travelling…



Procvičování

• Zítra ráno v 8 hodin se budu chystat do práce.
• V pátek v 6 ráno budu snídat, tak mi hned 

nevolej.
• O tomto čase za měsíc budu maturovat.
• V 10 hod. už bude zítra pracovat v kanceláři.
• V 10 hod. nebude zítra pracovat v kanceláři.



Future perfect

• Will have done ( future 
perfect ) používáme tehdy, 
když hovoříme o 
skutečnosti, která se stane 
v určitý čas v budoucnosti.



Je často používám s frázemi, 
které začínají „By“, aby bylo 

zdůrazněno „dokončení“ 
akce před uvedeným 

budoucím časem.



• Např. 
• By Monday
• By lunchtime
• By this time next year
• By the time you read this



Příklad :

He will have finished his report 
by lunchtime.



Procvičování – překlad z AJ do ČJ

• By this time next year, I´ll already have left 
school and found a job.

• Will space tourism have become widespread 
withing the next five years, in your opinion ?

• Do you think scientists will have cloned a 
human being by next year ?

• We are late. The film will already have started 
by the time we get to the cinema.
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