He will be able to do it. (He’ll)

He could do it.

Bude to umět (moci) udělat.

Mohl by (uměl by, dovedl by) to udělat.

Will he be able to do it?
Bude to on umět (moci) udělat?

He won’t be able to do it.

bud.

Could he do it?
Mohl by (uměl by, dovedl by) to udělat?

He couldn’t do it.

On to nebude umět (moci) udělat.

Nemohl by (neuměl by, nedovedl by) to udělat.

Won’t he be able to do it?

He would be able to do it. = Byl by schopen to udělat.

MOŽNOST, SCHOPNOST, DOVEDNOST

On to může (umí, dovede) udělat.
Může (umí, dovede) to udělat?
On to nemůže (neumí, nedovede) udělat.

přít.

nebo opisem:

He is able to do it.

= Je schopen to udělat.

I’ve been able to speak English for ten years.
Umím mluvit anglicky (už) deset let.

How long have you been able to speak English?
Jak dlouho (už) umíš mluvit anglicky?

I haven’t been able to speak English very long.
Neumím mluvit anglicky moc dlouho.

He’s never been able to speak English.

aM
předpřít.
čas
(doteď)

Nikdy neuměl mluvit anglicky.

Mohl to dělat? (kdykoliv, obecně, nikoliv jednorázově*)

He couldn’t do it. Nemohl (neuměl, nedovedl) to udělat.

Tabulka č. 3 SP

BE ABLE TO – WAS/WERE ABLE TO – BEEN ABLE TO
COULD/COULDN’T
moci, umět
být schopen

byl schopen/byli schopni
mohl (obecně), uměl

příčestí minulé
konstanta minulá

Věty v přítomném čase:
He can do it. = On to může (umí, dovede) udělat.
He can’t do it. = On to nemůže (neumí, nedovede) udělat.
He cannot do it. = On to nemůže (neumí, nedovede) udělat.
Podtržení zde označuje důrazně vyslovená slova.

Chci umět (být schopen) mluvit anglicky.

min.
(tehdy)

nebo opisem:

He was able to do it.

(gramatika str. 124, cvičení str. 227)

Ale infinitiv moci, umět se vždy překládá opisem be able to:
I want to be able to speak English.

Uměl (dovedl) to udělat. (minulá schopnost)
Mohl to dělat. (kdykoliv, obecně, nikoliv jednorázově*)

He could do it.

Could he do it? Uměl (dovedl) to udělat? (minulá schopnost)

přít.

nebo opisem:

Cožpak to nebude umět (moci) udělat?

He can do it.
Can he do it?
He can’t do it.

podm.

= Byl schopen to udělat.
= Podařilo se mu to udělat.
Made by J. Brychta (12/2012)

I will be able to speak English.
Budu umět (schopen) mluvit anglicky.
Poznámka* k minulému času:
You could have done it yesterday. = Mohl jsi to včera udělat. (výtka)
(Viz gramatika str. 213.)

