
MODÁLNÍ SLOVESO MÖGEN 

- nepravidelné časování jako u všech modálních sloves 

 

 

 

 

 

 

 

- Sloveso mögen není snadné jednoduše přeložit jedním slovem, jak uvidíte na 

příkladech:  

Er mag später kommen. Možná přijde později. 

Weißt du, deine Eltern mögen recht haben. Víš co, tvoji rodiče mohou mít 

pravdu. 

Du magst warten, oder? Můžeš počkot, ne? 

 

Co vyjadřujeme 

Pomocí slovesa mögen můžeme vyjádřit možnost či pravděpodobnost, údiv či 
překvapení, nebo svolení. 

Možnost či pravděpodobnost 

Es mag sein, dass er nie heiraten wird.  Je možné, že se nikdy neožení. 
Ich glaube, 1000 Dollar mag genügen. Myslím si, že 1000 dolarů by mohlo 
stačit. 

Údiv či překvapení 

Woher mögen sie das nur haben? Odkud to jen mohou mít? 
Warum mögen Leute andere Leute töten? Proč jen se lidé vzájemně zabíjejí? 
Wie magst du so schnell fertig sein?  Jak jen můžeš být tak rychle hotový? 

 



Mít rád 

Můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa. V takovém případě bude však význam 
slovesa „mít rád“, a nejde už o modální sloveso: 

Magst du Mike Oldfield? – Ja, ich liebe seine Musik!  Máš rád Mika Oldfielda? 
Jo, jeho hudbu miluji. 
Welche Bücher mögen Sie am liebsten? – Sci-Fi. Jaké knihy máte nejradši? Sci-
Fi. 

 

MÖCHTEN 

- podmiňovací tvar slovesa mögen – významný rozdíl v překladu oproti mögen 

 

Co vyjadřujeme 

Podmiňovacím tvarem möchten můžeme vyjádřit, co bychom rádi, co bychom 
si přáli a chtěli. 

Ich möchte sagen, sie haben ein sehr schönes Haus. Chtěl bych říci, že máte 
moc pěkný dům. 
Möchtet ihr schon essen?  Chtěli byste už jíst? 
Wir möchten Herrn Luksch sprechen.  Chtěli bychom mluvit s panem Lukschem. 

Möchten Sie eine Tasse Kaffee?  Dal byste si šálek kávy? 
Lisa möchte zum Geburtstag ein neues Kleid. Lisa by k narozeninám chtěla nové 
šaty. 
Möchtest du jetzt nach Hause?  Chtěl bys už domů? 



Doplňuj tvary slovesa mögen a přelož: 
 
Was …........... du gern? 
Ich …................. Vanilleeis sehr gern. 
Aber Schokoladeneis …................................ ich nicht. 
Was …............ du nicht? Ich …............... kein Ketchup. 
Jonas …....................... Pizza aus der Pizzeria. 
Das …........................... wir auch. 
Und was ….................... Sie? Schreibt mir bitte hier. 
 
 
Doplňuj tvary slovesa möchten a přelož: 
 
Guten Tag. Was ….......................Sie, bitte? 
Ich …........................... ein Stück Schwarzwaldertorte und eine Tasse Kaffee. 
M...........................Sie noch etwas? Nein, danke schön. 
Was …......................... du zum Trinken? Cola, bitte. 
Am Wochenende.............................. wir ins Kino gehen. 
M................................ ihr mit uns gehen? Ja, sehr gern. 
 
 
TEORII PŘEPIŠTE DO SEŠITU, NEBO VYTISKNĚTE. OBĚ CVIČENÍ VYPRACUJTE, VĚTY 
I PŘELOŽTE A OFOCENÉ MI POŠLETE NA E-MAIL: saska80@seznam.cz 
 

 

 

 


