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Užití perfekta 

 Běžná komunikace, rozhovor, stále se rozšiřuje 

 

 PERFEKTUM                VS.     PRÉTERITUM 

- v psané formě - zprávy, média, knihy, 

pohádky atd. 

- v mluvené formě pro 

slovesa haben a sein (místo perfekta) 

- modální slovesa, často vazba es gibt 

- sloveso stojí ve větě na druhém 

místě s výjimkou otázky, kde je 

na místě prvním 

 

 

- Běžná komunikace, rozhovor, 

vyprávění, zpravidla většina 

nepravidelných sloves 

- tam, kde se neužívá préteritum 

 

 



Perfektum pravidelných (slabých) sloves 

 Ich habe /bin  ge + kmen slovesa + (e)t 

 Ich habe gemalt. – Maloval jsem.  Du bist gereist. – Cestoval jsi. 

 Wir haben es gesagt. – Řekli jsme to. 

 

 U sloves, jejichž kmen končí na –t, -d (warten, baden), popřípadě na skupinu 

souhlásek s –m, -n (atmen, rechnen), se mezi kmen a příponu – t vkládá – e- 

př. gewartet, gerechnet (viz. podobně to bylo u préterita) 



Pozor! 

 Slovesa s příponou –ieren (diskutieren, telefonieren) a slovesa 

s neodlučitelnou předponou (sich beschweren) tvoří příčestí minulé bez ge- 

 Př. diskutiert (Ich habe diskutiert, er hat mit seiner Mutter telefoniert usw.) 

 

 Slovesa s odlučitelnou předponou (aufpassen) vkládají –ge- mezi předponu a 

kmen 

 Př. aufgepasst – Ich habe nicht aufgepasst. 



Perfektum nepravidelných sloves 

 Ich habe /bin  ge + kmen slovesa + en 

 Užíváme 3. tvar triády!  (příčestí minulé) 

 er geht – er ging – er ist gegangen 

 Wo bist du geblieben? – Kde jsi zůstal? Ich habe es gegessen. – Snědl jsem to. 

 Pozor připojujeme – en! 

 Př. Du hast geheißen, sie sind geblieben, er ist gekommen usw. 



Haben vs. sein 

 

 sein se užívá u sloves, kdy dochází k pohybu (zpravidla z místa na místo – 

př. fahren) nebo ke změně stavu (př. bleiben, sterben)   

- HABEN 

- zvratná slovesa – ich habe mich 

gefreut 

- sšechna slovesa (pravidelná i 

nepravidelná), která mohou mít 

předmět ve 4. pádě bez předložky – 

sie hat fotografiert, ihr habt gesehen  

 

 

- SEIN 

- slovesa vyjadřující pohyb nebo změnu 

stavu, která mají bezpředložkový 

předmět ve 4.pádě – sie sind 

eingeschlafen, er is gefahren 

- slovesa bleiben, sein a werden – du 

bist gewesen, ich bin geblieben, ihr 

seid geworden 



Perfektum pomocných sloves sloves 

 Ich bin gewesen. – Er is gewesen.  - Ihr seid zu Hause gewesen. 

 Ich habe gehabt. – Du hast damals eine Katze gehabt. 

 Ich bin geworden. – Sie sind geworden. 



Zdroje 

 Sprechen Sie Deutsch, 1. díl, nakladatelství POLYGLOT, 2000 

 http://nemcina-zdarma.cz/article/2011100901-minuly-cas-v-nemeckem-

jazyce-preteritum - cit. [11-19-2017] 
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