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Pracovní list je zaměřený na gramatickou strukturu – Modální / způsobová 

slovesa. Tento pracovní list je rozdělen na dvě části: v první části je vysvětlena 

gramatika (teorie modálních sloves) a ve druhé části jsou gramatická cvičení, 

která slouží k procvičení a upevnění dané gramatické struktury. 

GRAMMATIK ZUM THEMA: Modalverben 

 

THEORIE: 

MODALVERBEN 

 nejčastěji se vyskytují spolu s jiným slovesem, které stojí ve tvaru infinitivu na konci věty: 

Ich muss schon gehen. = Musím už jít. 

 se mohou vyskytovat i samostatně (stejně jako v češtině) 

Ich muss auf die Toilette. = Musím jít na toaletu. 

 mají stejný tvar pro 1. a 3. osobu jednotného čísla 

 v jednotném čísle mění kmenovou samohlásku, nebo – s vyjimkou slovesa SOLLEN – ruší 

přehlásku 

 

Přehled modálních sloves: 

Peson dürfen können mögen müssen sollen  wollen 

ich darf kann mag muss soll will 

du darfst kannst magst musst sollst willst 

er/sie/es darf kann mag muss soll will 

wir dürfen können mögen müssen sollen wollen 

ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt 

sie/Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen 

 

Základní významy modálních sloves: 

1. dürfen = smět 

 DOVOLENÍ (smět, mít dovoleno) 

Darf ich mit euch gehen? Mohu/Smím jít s vámi? 

 ZÁKAZ (se záporem)  

Hier dürfen Sie nicht rauchen! Zde/Tady  nesmíte kouřit! 

2. können = umět, moci 

 ZNALOST, SCHOPNOST (umět, dokázat) 

Sie kann Schach spielen. Umí hrát šachy. 

 MOŽNOST (moci) 
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Ich kann dir die Adresse geben. Mohu ti dát tu adresu. 

3. müssen = muset 

 NUTNOST, NEZBYTNOST 
Ich muss abnehmen. Musím zhubnout. 

 POVINNOST, ZÁVAZEK  

Ihr müsst das Buch bis morgen lesen. Musíte tu knihu přečíst do zítřka. 

 NUTNOST Z PŘINUCENÍ, PŘÍKAZ  

Du musst heute zu Hause bleiben. Musíš dnes zůstat doma. 

4. sollen = něco je třeba/radno udělat 

 POVINNOST, ZÁVAZEK  

Sollen wir sie einladen? Máme je pozvat? 

 MORÁLNÍ ZÁVAZEK   

Du sollst nicht stehlen. Nemáš krást!/Nepokradeš! 

5. wollen = chtít 

 TOUHA, PŘÁNÍ  

Ich will Germanistik studieren. Chci studovat germanistiku. 

6. mögen = mít rád 

 SAMOSTATNĚ  

Ich mag keine Pizza. Nemám rád pizzu. 

 S JINÝM SLOVEM, ALE VŽDY POUZE V ZÁPORU  = nechtít 

Ich mag jetzt nicht essen. Ted´nechci jíst. 

 

V každodenních situacích vyznívá sloveso SOLLEN spíše důrazně, jako když chceme někomu něco 

doporučovat či přikazovat. 

Du sollst zum Arzt gehen. = Máš jít k doktorovi! 

Chceme-li být zdvořilejší a jen poskytnout radu, užíváme SOLLEN v konjunktivu préterita. 

Du solltest zum Arzt gehen. = Mel bys jít k doktorovi. 

Sloveso MÖGEN se častěji užívá ve tvaru konjunktivu préterita, kterým zdvořile vyjadřujeme svá přání a 

žádosti. 

Ich möchte den Film sehen. = Chtěl bych vidět ten film. 

 

Otázky s modálním slovesem: 

Otázky s modálním slovesem tvoříme tzv. INVERZÍ, tj. přesunutím modálního slovesa na začátek věty (na 

první místo ve větě). 

o Willst du mich heute besuchen? = (Ne)chceš mě dnes navštívit? 

Jestliže věta začíná tázacím zájmenem, stojí modální sloveso bezprostředně za ním. 

o Wann willst du mich besuchen? = Kdy mě chceš navštívit? 

Jestliže se ve větě vyskytuje modální sloveso spolu se zvratným slovesem, pak zvratné zájmeno stojí za 

modálním slovesem. 

o Ihr müsst euch beeilen. = Musíte si pospíšit. 

Jestliže se ve větě vyskytuje modální sloveso spolu se slovesem s odlučitelnou předponou, pak se předpona 

od tohoto slovesa neodlučuje. 

o Wir müssen zurückfahren. = Musíme jet nazpět. 

 

Jiná slovesa, která se ve větě chovají stejně jako slovesa modální: 

bleiben = zůstat 

fühlen = cítít 
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gehen = jít 

helfen = pomáhat 

hören = slyšet 

lassen = nechat 

lernen = učit se 

sehen = vidět 

spüren = pocit´ovat 

 

Tato slovesa se ve větě chovají jako sloveso modální, pokud se ve větě vyskytnou s jiným slovesem činnosti. 

o Ich höre Musik. = Poslouchám hudbu. 

o Ich höre Kinder im Garten spielen. = Slyším, jak si děti hrají na zahradě. 

o Sie gehen ins Kino. = Jdou do kina. 

o Sie gehen tanzen. = Jdou tancovat. 

 

 

 

 

 

ÜBUNG: 

 

1. Ergänze Modalverben in die Tabelle: 

 

Person sollen können wollen dürfen mögen müssen 

ich       

du       

er/sie/es       

wir       

ihr       

sie/Sie       

 

2. Was passt zusammen? 

 

1. Hana kann Ski laufen.     A) Simona musí jít do školy. 

2. Lisa darf nicht Sport treiben.    B) Maminka říká, že si máš uklidit pokoj. 

3. Simone muss in die Schule gehen.   C) Máme jíst více ovoce. 

4. Petr mag Eva.     D) Kdo umí jezdit na kole? 

5. Wir sollen viel Obst essen.    E) Lisa nesmí sportovat. 

6. Das Kind darf bis 22 Uhr fernsehen.   F) Petr si chce vzít Luisu. 

7. Wer kann Rad fahren?    G) Petr má rád Simonu. 

8. Peter will Luise heiraten.    H) Dítě se smí dívat do 23 hodin na televizi. 

9. Ich kann Spaghetti kochen.    I) Hana umí běžkovat. 

10. Die Mutter sagt, du sollst dein Zimmer aufräumen.  J) Umím uvařit špagety. 

 

3. Ergänze das richtige Modalverb: 

 

 Wir _______ tanzen. 
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 Ich ______ zu Hause bleiben. 

 Peter ______ von ihr viel lernen. 

 Tut mir leid, hier _______ man nicht parken. 

 Der Arzt sagt, ich ______ Medikamente nehmen. 

 Ich _______ Klavier pielen lernen. 

 

4. Was ist richtig? 

 

A.) Ich will einen Hund.     C.) Möchtest du ins Kino mitkommen? 

Chci psa.       Chceš jít také do kina? 

Mám psa.       Chtěl bys jít také do kina? 

Chtěla bych psa.      Můžeš jít také do kina? 

B.) Profisportler müssen ofr und hart trainieren.  D.) Simona muss kochen lernen. 

Profisportovci chtějí často a tvrdě trénovat.   Simona se chce naučit vařit. 

Profisportovci musí často a tvrdě trénovat.   Simona se musí naučit vařit. 

Profisportovci často a tvdě trénují.    Simona se učí vařit. 

E.) Ihr dürft nicht so viel essen.    F.) Die Kinder sollen Hausaufgaben machen 

Nemáte tolik jíst.      Děti musí dělat domácí úkoly. 

Nemůžete tolik jíst.      Děti mají dělat domácí úkoly. 

Nesmíte tolik jíst.      Děti dělají domácí úkoly. 

 

5. Schreib die Sätze richtig: 

 

1. Flöte / er / können / spilen ? 

2. Ich / Eisbecher / ein / möchte / essen . 

3. trinken / Kaffee / Peter / ein / will . 

4. Sie / mit / tanzen / möchten / mir ? 

5. helfen / ich / kann / Ihnen ? 

 

6. Übersetze diese Sätze: 

 

1. Máme rádi komedie. 

2. Umíš hrát na bubny? 

3. Mám ráda svou sestru. 

4. Musíte hodně pracovat? (vykání) 

5. Chtěla by černý horký čaj s citrónem. 

6. Smím si číst do 23 hodin? 

7. Měl by jíst více zeleniny. 

8. Chci se učit japonsky a španělsky. 

9. Máme rádi zvířata, ale nejvíce kočky a kocoury. 

10. Máme zamezit stresu. 

 

7. Bilde Sätze mit Modalverben und danach mit dem Modalverb und Verb: 

 

 dürfen: _______________________________________________________ 

 dürfen + Verb: _________________________________________________ 

 können: _______________________________________________________ 
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 können + Verb: _________________________________________________ 

 mögen: _________________________________________________________ 

 mögen + Verb: ___________________________________________________ 

 müssen: ________________________________________________________ 

 müssen + Verb: ___________________________________________________ 

 sollen: __________________________________________________________ 

 sollen + Verb: ____________________________________________________ 

 wollen: __________________________________________________________ 

 wollen + Verb: ____________________________________________________ 

 wissen: __________________________________________________________ 

 wissen + Verb: ____________________________________________________ 

 

8. Beantworte die Fragen: 

 

Kannst du mir bitte helfen? _______________________________________ 

Was möchtest du heute Abend machen? ________________________________ 

Darfst dua m Wochenende lange fernsehen? ______________________________ 

Musst du jeden Tag Hausaufgaben schreiben? _____________________________ 

Sollst du jede Woche die Hausarbeiten machen? ___________________________________ 

Was magst du nicht? _______________________________________________________ 

Was willst du nach dem Abitur machen? ___________________________________________ 

Was möchtest du nicht wissen? _________________________________________________ 

 


