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1
Úvod

Od roku 1996 byl vÚstavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) a později i v Cen-
tru komputační lingvistiky (CKL, 2000-2011) na MFF UK zpracováván projekt nazva-
ný Pražský závislostní korpus (Prague Dependency Treebank – PDT). Cílem tohoto
projektu bylo označkování (anotace) českých vět na několika mluvnických úrovních.
Anotace PDT vycházejí z teoretického rámce Funkčního generativního popisu (FGP,
Sgall et al., 1986), navrženého v šedesátých letech minulého století Petrem Sgallem
a rozvíjeného pak jeho žáky.

Souběžně s anotací PDT vznikal valenční slovník, který nazýváme PDT-Vallex.1
Koncepci tohoto slovníku, jeho obsah a vztah k PDT popisujeme podrobně již v práci
(Urešová, 2011). V této knize zachycujeme současnou verzi slovesných slovníkových
hesel PDT-Vallexu.

Takto rozsáhlé slovníkové dílo není jenom výsledkem práce autorky této publika-
ce, i když sama měla na tvorbě, návrhu a zejména kontrolách a sjednocení hesel před
publikací PDT (a PDT-Vallexu jako jeho součásti) největší podíl. Slovník PDT-Vallex
tvořili spolu s ní zejména anotátoři PDT a PCEDT.2 Autorka této knihy celý prezento-
vaný slovník sjednotila a ve spolupráci s programátory PDT zajistila rovněž správnost
jeho propojení s anotací Pražského závislostního korpusu. Právě díky tomuto propo-
jení slovníku a korpusu se PDT-Vallex významně odlišuje od všech dalších existujících
valenčních slovníků.

1 Je třeba podotknout, že PDT-Vallex je mnohdy nesprávně zaměňován za slovník VALLEX (Lopatková
et al., 2008 a Lopatková, 2010), se kterým sice úzce souvisí (neboť oba bezprostředně vycházejí z valenční
teorie formulované v rámci FGP), ale zároveň se od něho významně liší (podrobněji srovnávámeVALLEX
s PDT-Vallexem v práci Urešová, 2011 a Urešová, in press).

2 PCEDT (Pražský česko-anglický závislostní korpus) je novější projekt anotace českého překladu Penn
Treebanku, díky kterému byl PDT-Vallex oproti původní podobě, získané při anotaci PDT, podstatně
rozšířen.

1



Summary

This book describes PDT-Vallex, an electronic, research-oriented valency lexicon of
Czech verbs, in a fully formal yet human-readable form, as used within the Prague
DependencyTreebank (PDT) project for annotation of verbs and their arguments. Eve-
ry occurrence of a verb in the corpus contains a reference to its valency frame (i.e.,
to an entry in the PDT-Vallex valency lexicon). The lexicon contains the appropriate
headword, its arguments labeled with functors, examples and notes. The most novel
feature is the fully formal description of the canonical surface realization of the verbal
arguments. The mapping between the valency frame and its surface realization is in
general quite complex. The surface realizations through the morphemic case, prepo-
sition and a case, and subordinate sentence are the most common. The formalization
achieved can serve for the purpose of automatic computerized processing of the va-
lency dictionary entries. The verbal entries described in this book also contain their
frequency information based on the two largest annotation projects where PDT-Vallex
has been used, the Prague Dependency Treebank and the Prague Czech-English De-
pendency Treebank.
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4 PDT-VALLEX

jde ve svých úvahách ještě dál; vláda j. v podpoře
ministra hodně daleko

jít43
1× ACT(1) DPHR(klouzat.f[se])

můžete se jít klouzat
jít44

7×,3× ACT(1) DPHR(na-1[odbyt.S4])
jde na odbyt

jít451× ACT(1) DPHR(příklad.S7)
šla příkladem; šla jí.BEN příkladem; svým
chováním.MEANS

jít46 ACT(1) DPHR(proti-1[proud.S3])
šli proti proudu

jít47
2×,2× ACT(1) DPHR(ruka:S4,v-1[ruka:S6]) PAT(s+7)

Zvůle a korupce jdou ruku v ruce s tímto procesem.
jít48 ACT(1) DPHR(vzor.7)
šla vzorem; šla jí.BEN vzorem; svým chováním.MEANS

jít491× ACT(1) DPHR(s-1.7[kůže.S7[na-1.4[trh.S4]]])
nejsou ochotni jít s kůží na trh

jít50
5×,4× DPHR(do-1[tuhý.2])

šlo do tuhého
jít51

1× DPHR(tlustý.IS1,do-1[tenký.IP2])
začaly ”jít tlustý do tenkejch”

jít522× ACT(1) PAT(s+7)
Jít s dobou a s davem.

jít531× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(stoupat, klesat) Společnost šla nahoru.DIR3 o 7/8 na
16 3/4.

jít541× ACT(1) DPHR(do-1)
Vypadni, jdi do…

jít551× ACT(1) DPHR(do-1[háj.S2])
Můj jazyk jde taky do háje.

jít561× ACT(1) DPHR(k-1[dno.S3])
V roce 1987 šel dolar ke dnu.

jít571× ACT(1) DPHR(na-1[nerv.P4]) PAT(3)
Bezpochyby půjde každému něco na nervy.

jít581× ACT(1) DPHR(od-1[vál.S2])
Komunisté šli od válu.

jít591× ACT(1) DPHR(proti-1[srst.S3]) PAT(3)
Tato myšlenka jim jde proti srsti.

jít si11× ACT(1) DPHR(za-1[cíl.S7[svůj-1.#]];
za-1[cíl.P7[svůj-1.#]])

Kongres si šel za svými cíli.; Jirka si šel
nekompromisně za svým cílem.

jít si21× ACT(1) DPHR(po-1[svůj-1.P6])
Konečně může jít po svých.

jmenovat1
16×,35× ACT(1) PAT(4;↓c) ?ADDR(3)

(vypočítávat, označovat, vyznačovat) nebudu vám
nikoho jmenovat; jmenovali, kolik prací odevzdala

jmenovat2
20×,157× ACT(1) PAT(4) EFF(7;.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];za+4;do+2)
(určit) Jmenovat šéfa předsedou na doporučení.CAUS
rady.; Byl jmenován do nové pozice.

jmenovat3
41×,86× ACT(1) PAT(4)

(určit, ustanovit) jmenoval svého nástupce; j.
Bedřicha do rady.DIR3; j. Sokola na post.DIR3 ředitele

jmenovat se1
19×,20× ACT(1) PAT(1)

(nazývat se) jmenuje se Karel; po dědečkovi.HER;
kniha se j. ”Co je vládnutí”

jmenovat se2
2× ACT(1) MANN()

(nazývat se) jmenuje se velmi trefně.MANN;
jak.MANN se jmenuje?

jmout se ACT(1) PAT(.f)
(začít) jal se zopakovat experiment

joggovat 1× ACT(1)
matka joggovala



kalit 1× ACT(1) PAT(4)
(kazit, zhoršovat) minulost kalí jeho štěstí; radost
nám.BEN k. jen to nesmyslné nařízení

kalkulovat1
4× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)

?ORIG(z+2)
(počítat, vypočítat, propočítat) kalkuloval tehdy
40procentní zisk z odhadů; k. náklady

kalkulovat2
6×,1× ACT(1) PAT(s+7;↓že)

(počítat) kalkuloval s dodávkou potravin; k. s tím, že
pomoc přijde včas

kandidovat1 ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(navrhovat) kandidovali ho na poslance

kandidovat2
27×,14× ACT(1) ?PAT(na+4)

zde kandidoval jen jeden poslanec na předsedu; k. do
zastupitelstva.DIR3; k. ve volbách.LOC; k. za
ODS.SUBS

kapat 1× ACT(1)
(tát, téci) voda kape; k. mu.BEN z nosu

kapitalizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(ohodnotit) kapitalizovat majetek; společnost je
kapitalizována na 3,5 mil. dolarů

kapitulovat 7×,2× ACT(1) ?PAT(před+7)
(vzdát se) kapitulovala před nebezpečím

kárat 1×,6× ACT(1) PAT(4)
(napomenout, peskovat) káral ho; kvůli pozdnímu
příchodu.CAUS

karikovat 1× ACT(1) PAT(4)
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K

Thurber to karikoval jako válku mezi pohlavími.
kašlat ACT(1) PAT(na+4)
(ignorovat) kašlat na učení

katalyzovat 1× ACT(1) PAT(4)
katalyzovali vůz

katapultovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
katapultoval přední křídlo auta

kát se 1× ACT(1)
hříšník se kaje; za hříchy.CAUS; k. se ze svých
chyb.CAUS

katapultovat se ACT(1)
pilot se katapultoval; DIR1.z ohroženého letadla

kázat 4× ACT(1) EFF(4;↓že;↓aby;↓ať;↓jak-2;↓jestli;.s;↓c) ?PAT(o+6) ?ADDR(3)
(hlásat) kázal jim o lásce k bližnímu, že je jí potřeba

kazit 8×,8× ACT(1) PAT(4)
(kalit, zhoršovat) kazí kšefty; k. nám.BEN, co se dá

klábosit 1× ACT(1) PAT(o+6) ?ADDR(s+7)
Smějí se a klábosí.

klamat 1×,3× ACT(1) PAT(4)
(obalamutit, šidit) první pohled nás klame; statistika
klame

klanět se ACT(1) ?PAT(3)
(poklonit se) komise se klaněla ideálu hracích
podmínek

klapat 2× ACT(1)
(fungovat, běžet) všechno klape

klasifikovat15× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,
jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])

klasifikovali vlákna jako krokydolity
klasifikovat2

6×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;
v+4)

(třídit) klasifikovali počítače podle generací na různé
typy

klasifikovat32× ACT(1) PAT(4)
(ohodnotit) klasifikoval žáka podle výkonu

klást1
9×,2× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) ADDR(3)

EFF(za+4;7;.4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(dát) klást jim za cíl zlepšit životní prostředí; kladl si to
jako podmínku, za podmínku

klást2
1×,2× ACT(1) PAT(4) DIR3(=)

klást systémy do protikladu
klást32× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) klade knihu na stůl

klást4
1× ACT(1) PAT(4)

(určovat) žula si.BEN svou nepoddajností klade
jednoznačný postup.PAT

klást52× ACT(1) PAT(4)

(snášet) slepice kladla vejce
klást6

8×,6× ACT(1) CPHR({cíl,mez,odpor,podmínka,
překážka,…}.4) ADDR(3)

(stavět) nebude zájemcům klást překážky
klást7

16×,12× ACT(1) CPHR({dotaz,otázka,…}.4)
ADDR(3)

(ptát se) kladou si otázky; učitel klade žákovi otázky
klást8

9×,4× ACT(1) CPHR({nárok,omezení,požadavek,
zátěž,…}.4) ADDR(na+4)

klást na firmu nároky na vybavení provozu; k. omezení
na dostupné množství peněz pro náhradu škod, kladl
na něj přílišnou zátěž

klást9
16×,18× ACT(1) CPHR({důraz,…}.4)

(dávat) kladla důraz na valence
klást101× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(zařazovat, řadit, umísťovat časově/významově)
klade nízké ceny před staromódní věrnost značce,
klade děj románu do 16. století

klást se ACT(1)
(snášet se) stíny se kladou; soumrak se kladl na krajinu

klátit1 ACT(1) PAT(7;s+7)
(hýbat, pohybovat) klátit nohama

klátit21× ACT(1) PAT(4)
(shazovat) Klátit ovoce ze stromů.; Klátil herce ze
stolů.

klečet 1× ACT(1)
(sedět) dítě už klečí

kleknout 1× ACT(1) DIR3()
(sednout) klekl před kříž a modlil se

klenout se 1× ACT(1)
(zdvíhat se) světelná kopule se klene

klepat1 ACT(1) PAT(4)
klepat koberce

klepat2
4×,3× ACT(1)

(bouchnout) neuměl ani klepat; třetí generace k. na
dveře.DIR3; k. na vrata.DIR3

klepnout 1× ACT(1) PAT(4)
(praštit, uhodit) klepl ho do hlavy

klesat 46×,139× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(padat, klesnout) akcie klesaly ze 4000 na 2000; o 6
procent.DIFF; sportovec k. na spodní příčky žebříčku;
voda během týdne k.

klesnout 80×,826× ACT(1) ?PAT(na+4;pod+4)
?ORIG(z+2)

(padat, klesat) akcie klesly z hodnoty 4000 na 2000; o
6 procent.DIFF; sportovec k. na třetí příčku; voda
během týdne k.; trh klesl pod tuto hranici

klestit ACT(1) DPHR(cesta.S4)
(prorážet) klestit cestu
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kličkovat 2×,2× ACT(1)
(uhýbat, měnit se) cena masa doslova kličkuje

klidit ACT(1) PAT(4)
klidit cestu

klikatit se 1× ACT(1)
(vinout se, kroutit se) cesta se klikatí; jejich život se
klikatí

klít ACT(1) PAT(↓že;↓c)
(nadávat) klel, že nemůže vstát

klonit se 5× ACT(1) PAT(k+3)
(přiklonit se) klonit se k nákupu

klonovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet) klonovat ovci z ovce

klopýtat1
1×,1× ACT(1) ?PAT(o+4;přes+4)

(vrávorat) kůň klopýtá o kořeny
klopýtat25× ACT(1)
(potácet se, motat se) vydavatelé klopýtali; na
trhu.LOC

klopýtnout 1× ACT(1) ?PAT(o+4)
klopýtnout o finanční podporu

klouzat 4× ACT(1)
hrábě klouzaly

klouzat se 1× ACT(1)
(smekat se) klouže se příliš rychle

klubat se 1× ACT(1) ?PAT(z+2)
(vznikat) z larvy studené války se klube něco, co…;
klube se nový problém

kmitat ACT(1)
(pohybovat se) obchody prudce kmitaly

knokautovat 1× ACT(1) PAT(4)
(porazit, srazit k zemi) knokautovat soupeře; k. trh

kočkovat se 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6;↓zda;↓jestli;↓c;.s)
(škádlit se, hádat se) syn se kočkoval s otcem o míč;
kočky se k. Rcp.ADDR o žrádlo; černá kočka a bílá
kočka se spolu.MANN k. Rcp.ADDR

kočovat 1× ACT(1)
(jezdit) jeho předkové kočovali

kodifikovat 1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓c)
(uzákonit) kodifikovat pravidla

kodrcat 1× ACT(1)
(jet) automobil kodrcal; po silnici. LOC

koexistovat ACT(1) PAT(s+7)
oni koexistují s oportunisty

kochat se 1× ACT(1) PAT(7)
(bavit se) kochali se krajinou

kojit 2× ACT(1) PAT(4)

(krmit) kojit děti je zdravé; kojila syna 6 měsíců;
mateřským mlékem.MEANS

koketovat 2×,4× ACT(1) ?PAT(s+7)
(pohrávat si) koketoval s přestupem do mužstva

kolaborovat 1× ACT(1) ADDR(s+7;mezi+7)
?PAT(na+6;v+6;při+6)

(spolupracovat) kolaborovat s Němci při vraždění
kolébat se 2× ACT(1)
(houpat se) ona se pomalu kolébá

kolíbat 1× ACT(1) PAT(4)
(houpat) kolíbat děti

kolidovat 1× ACT(1) PAT(s+7)
(křížit se) přednáška koliduje s testem

kolísat 5×,17× ACT(1)
(měnit se) obsah dusičnanů kolísá

kolovat 4×,20× ACT(1)
(kroužit) zvěsti kolovaly hotelem

komandovat 1× ACT(1) PAT(4)
obchodování zhruba 15 velkých institucí komanduje
trhy

kombinovat 11×,7× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(spojovat, spojit, sladit) kombinovali bílou se žlutou

komentovat 38×,99× ACT(1) PAT(4;.s;↓c;↓zda)
komentoval pořad; Odmítl komentovat, zda je nějaké
řízení vedeno proti Trudeauovi/zda byly učiněny
nabídky.

komolit 1× ACT(1) PAT(4;↓že)
(zkreslovat) komolit obor polopravdami

kompenzovat1
12×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3)

?EFF(za+4)
(zaplatit, uhradit) za byt jim kompenzoval všechny
náklady

kompenzovat219× ACT(1) PAT(4)
(vykompenzovat, vyrovnat, nahradit) kompenzoval
únavu; odpočinkem.MEANS

komplikovat 8×,12× ACT(1) PAT(4)
(ztěžovat, problematizovat) zranění komplikuje
situaci; k.BEN nám život

komponovat 1× ACT(1) PAT(4)
(složit) komponoval hudební dílo

komputerizovat ACT(1) PAT(4)
komputerizovat mapy

komunikovat 9×,6× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(mluvit, hovořit) komunikovala s dítětem

konat1
1×,4× ACT(1) PAT(4;.d;tak-3)

konat dobro; k. to s radostí; k. svou povinnost
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konat2
2×,3× ACT(1) CPHR({čin,dozor,krok,pokus,

pozorování,práce,příprava,schůze,skutek,služba,
uzdravování,…}.4)

konat dobré skutky; pro lidstvo.BEN k. pozorování;
představenstvo konalo telefonickou schůzi; dohoda mu
brání konat nepřátelské kroky, k. službu veřejnosti

konat se 97×,44× ACT(1)
(odehrávat se, dít se, uskutečňovat se) příští týden
se koná sjezd spisovatelů

koncentrovat1
1×,3× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit, soustředit) firma k. většinu výroby v Opavě
koncentrovat2 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(soustředit, umístit) hudebníci koncentrují sílu do
refrénů

koncentrovat se1
2×,2× ACT(1) PAT(na+4)

(soustředit se) koncentrovala se na problematiku
koncentrovat se2

2×,1× ACT(1) LOC()
(soustředit se, umístit se) na festivalu se
koncentrovala jiná hudební alternativa

koncentrovat se31× ACT(1) DIR3()
(soustředit se, umístit) síla hudebníků se koncentruje
do refrénů

koncertovat 2× ACT(1)
(vystupovat, hostovat) soubor koncertoval pravidelně

koncipovat 9×,1× ACT(1) PAT(4)
(načrtnout) koncipovali program

končit1
10×,1× ACT(1) PAT(4)

(zakončit, dodělat) Petr končí školu;
zkouškou.MEANS; pro nemoc.CAUS; nadaní dyslektici
k. u lopat.LOC svou kariéru

končit2
3× ACT(1) PAT(4)

předseda končí svůj projev poděkováním
končit3

1×,4× ACT(1) PAT(s+7)
Petr končí se školou; pro nemoc.CAUS

končit4
46×,47× ACT(1)

škola končí zkouškou; prázdniny mi.BEN končí
končit5

3×,10× ACT(1) BEN()|MANN()|MEANS()|
ACMP()|CRIT()

jméno končí písmenem M.MEANS; k. na M.MEANS;
tak.MANN k. páteční úvodníky; dopis k:”Miluji
tě.”.MANN; text k. akademicky.CPR; slovo k. bez
přízvuku.ACMP; věta k. v náš prospěch; paragraf k.
tradičně.CRIT

končit65× ACT(1) LOC()|MANN()|ACMP()
Společnost ABC končila na 39 3/4. Akcie končily
nepatrně výše. Akcie na zlato končily na nepatrně
pevnější pozici.

končit se ACT(1)
končí se škola

končívat ACT(1)
(končit) v této době obvykle končívají; jejich bitky k.
krvavě.MANN

kondolovat ACT(1) PAT(k+3) ADDR(3)
kondoloval pozůstalým k úmrtí přítele

konejšit 1× ACT(1) PAT(4)
(upokojovat, těšit) konejšili odcházející vládní
garnituru

konferovat 1× ACT(1) PAT(4)
(uvádět) konferoval představení

konfiskovat 2×,2× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(:3)
(zabrat, zabavit) konfiskoval mu všechen majetek

konfrontovat 6×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(porovnat, srovnat) konfrontoval skutečnost s kritérii;
k. jejich názory Rcp. EFF

konkretizovat 2× ACT(1) PAT(4;↓c)
(zkonkrétňovat) konkretizovat představu

konkurovat 20×,20× ACT(1) PAT(3)
konkuroval obchodníkům; jakostí zboží.MEANS; v
jakosti.REG zboží

konsolidovat 3×,1× ACT(1) PAT(4)
(stabilizovat, upevňovat) konsolidovat společnost

konspirovat 2× ACT(1)
(intrikovat) masy nemohou konspirovat

konstatovat1
4×,1× ACT(1) PAT(4)

(zaznamenat; ) konstatují příliv učitelů; lékařka k.
smrt

konstatovat2
89×,16× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s)

?PAT(o+6)
(prohlásit) konstatoval o trestném činu jen fakta

konsternovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nepříjemně překvapit, zarazit) Událost ho
konsternovala.

konstituovat 2× ACT(1) PAT(4;↓že)
(ustavit, ustanovit) zákon konstituoval nové
vlastnické vztahy

konstruovat 1×,1× ACT(1) PAT(4)
(vymýšlet) uměle konstruovat příběh; režisér k. děj
jako pohádku.COMPL

kontaktovat1
1× ACT(1) PAT(s+7) ADDR(4)

(seznámit) kontaktovat klienta s bankou; k. se s
Chicagem

kontaktovat2
4×,15× ACT(1) PAT(4)

(seznámit se) kontaktoval v cizině naše občany
kontaminovat ACT(1) PAT(4)
(znečistit, znečišťovat) kontaminovat vodu

kontinuovat 2× ACT(1)
(trvat, pokračovat) český právní řád kontinuuje
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kontrahovat 1× ACT(1) PAT(4)
výrobce kontrahuje zboží

kontrastovat 5×,8× ACT(1) PAT(s+7)
prostota kontrastuje s nádherou

kontrolovat1
55×,41× ACT(1) PAT(4;↓zda;↓jestli;↓c)

(přezkoumávat, revidovat, sledovat) úřad
kontroluje, jak podniky zacházejí s majetkem; Němci
jim.BEN kontrolují pasy

kontrolovat27× ACT(1) PAT(4)
(spravovat) společně kontrolují 40 % společnosti

kontrovat1
1×,1× ACT(1) ADDR(3) EFF(4;↓že;↓zda;↓aby;↓ať;.s) ?PAT(na+4)

(odpovídat) odboráři kontrují firmě na zmrazení
platu, že budou stávkovat

kontrovat2
1× ACT(1)

(vyrovnat) v 17. minutě kontroval Cíger
konvertovat 7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4;v+4;do-1[.4])

(změnit, pozměnit) konvertovat dluh z krátké na delší
půjčku

konverzovat 1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(hovořit) konverzovat s tchýní o počasí; s nikým jsem
tam nekonverzoval

konzervovat 1×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vařit) konzervovat ovoce jen z čerstvých druhů

konzultovat 14×,1× ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(4;o+6;↓jak-2;.s;↓zda;↓jestli;↓c)
(radit se, poradit se) konzultoval s učitelem referát

konzumovat 1× ACT(1) PAT(4)
konzumovat alkoholické nápoje

kooperovat 2× ACT(1) ADDR(s+7;mezi+7)
?PAT(na+6;v+6)

(spolupracovat) kooperovat se Slovenskem na vývozu
koordinovat 8×,12× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(sladit, kombinovat) koordinovat metodické úpravy
se slovenským úřadem; k. zemědělskou činnost

kopat1
2× ACT(1) PAT(4)

(hrát) kopat penaltu
kopat22× ACT(1) PAT(4)
(nakopnout) kopat hráče; k. míč

kopat3
3×,2× ACT(1)

kůň hodně kopal; k. do míče.DIR3
kopírovat1

3×,13× ACT(1) PAT(4;↓jak-2;↓c)
(napodobovat, imitovat) kopírovali francouzský
vzor; kopíruje, jak to dělá soused; k., co udělali jiní

kopírovat2
4×,4× ACT(1) PAT(4)

(opisovat, xeroxovat, rozmnožovat) kopírovat
učebnici

kopnout 3× ACT(1) PAT(4)
(nakopnout) kopl jsem špatně míč; k. spoluhráče

korespondovat1
4×,1× ACT(1) PAT(s+7)

(shodovat se, krýt se) korespondovat s kritériem;
rozpočet plně k. s přísnými kritérii

korespondovat2 ACT(1) ADDR(s+7) ?PAT(o+6)
(dopisovat si) korespondovat s přáteli o studiu v
zahraničí

korigovat 7×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;v+4)
(opravit) korigovat cenu na 2000 Kč; k. chování podle
změn.CRIT; podle protokolu.CRIT

kormidlovat 3× ACT(1) PAT(4)
(řídit) kormidlovat loď

korodovat 1× ACT(1)
(rezavět) vybavení koroduje

korumpovat 5× ACT(1) PAT(4)
(podplatit, uplácet) korumpovat poslance

korunovat11× ACT(1) PAT(4) ?EFF(.7,na-1[.4],za-1[.4])
korunovali ho za krále

korunovat2
6×,1× ACT(1) PAT(4)

(dovršit) Vácha korunoval nápor; brankou.MEANS
korzovat 1× ACT(1)
(procházet se) korzovaly po molech při předvádění
šperků

kořenit 1× ACT(1) PAT(4)
(okořenit, ochutit) kořenil jídlo; k. mu.BEN jídlo;
pepřem.MEANS

kotovat 5× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
Londýnská burza cenných papírů kotuje pevné
obchodní ceny na zhruba 350 dolarů.; 75 000 akcií bez
hlasovacího práva je kotováno na Milánské burze.LOC
cenný papírů.

kótovat126× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;na+6;v+6)
Obchodníci kótovali cenné papíry.; Pokladniční
poukázky byly kótovány na 22/32.; Místa jsou
kótována 33100 dolarech.; Dluhopisy jsou kotovány v
rozmezí od 5 do 60 centů za dolar.

kótovat2
3×,5× ACT(1) LOC()

(zastavit se) dolar kótoval na 1,4735 DEM; k. na této
výši; k. na pěti dolarech

kotvit12× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(připevnit, upevnit) kotvili poslední sloupky do země;
k. skobu do zdi

kotvit2
2× ACT(1)

právě kotvil v přístavu
koukat1

1× ACT(1) PAT(.f)
koukej se uklidnit; koukala pracovat pořádně

koukat2
3× ACT(1) PAT(na+4;↓c)
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(dívat se, sledovat) obrana jen koukala na další gól;
obrana k., kam letí míč

koukat31× ACT(1) DIR3()
(nahlížet, dívat se) koukat do skříně

koukat se1
1× ACT(1) PAT(na+4;↓jak-2;↓c)

(dívat se) koukat se na představení, na televizi; kouká
se, jak letí míč do branky

koukat se2
1× ACT(1) DIR3()

(nahlížet, pohlížet, dívat se) koukat se na okno; k. do
skříně; k. se na sebe.hidden Rcp.DIR3

kouknout ACT(1) PAT(na+4;↓c)
(podívat se) kouknout na projev

koupat 1× ACT(1) PAT(4)
(mýt) koupat hračky; k. panenku ve vaně a sebe taky; k.
se velmi důkladně

koupat se1
3× ACT(1)

(halit se) město se koupe v mlze
koupat se21× ACT(1)
(šplouchat se, plavat) koupali se v jezeře

koupit 106×,344× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(kupovat, pořídit) koupil sestře (pro setru) od
Vietnamců tričko; z posledních peněz.MEANS; za
padesát korun.EXT k. rodičům dárek; za dobré
chování.CAUS k. synovi kolo; za koruny.MEANS mu k.
knihu; za bratra.SUBS k. tatínkovi dárek; k.
bratrovi.ADDR pro sestru.BEN dárek; k. si.ADDR kolo

kouřit 5×,8× ACT(1) PAT(4)
kouřit doutníky; asi 40% rodičů alergiků k.

kousat 2× ACT(1) PAT(4)
pes kouše lidi; ten váš nekouše? Gen.PAT

kousat se 1× ACT(1) DPHR(nuda.S7)
(nudit se) kousali se nudou

kouskovat 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)
(členit, dělit) kouskovat hru na malé celky

kousnout1
1×,1× ACT(1) PAT(4)

pes kousl dítě
kousnout21× ACT(1) DIR3()
kousnout do citrónu

kousnout si 2× ACT(1) DIR3()
Jirka si kousl do jablka

kout 1× ACT(1) DPHR(pikle.P4)
(chystat nástrahy) kout pikle

kráčet1
3×,2× ACT(1) DIR2()

(procházet, jít) kráčel naší ulicí
kráčet2

1×,3× ACT(1) DIR3()
(jít) Kam kráčíš?

kráčet3
1× ACT(1) DPHR(v-1[šlépěj.P6[:u#]];

v-1[šlépěj.P6])
syn kráčí ve šlépějích svého otce

kráčet41× ACT(1) DPHR(v-1.6[závěs.S6])
obava kráčí v těsném.RSTR závěsu za střelbou

krachovat 1× ACT(1)
(zhroutit se) podnik krachoval

krájet 1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(do+2;na+4;v+4)
(řezat, dělit, nakrájet) krájet chleba na kousky

krást1
5×,3× ACT(1) PAT(4) ADDR(3)

(brát) ona krade dítěti hračku; k. obchodníkovi zboží
krást2

11×,1× ACT(1)
(páchat krádeže, loupit) kradl na venkově i ve městě;
kdo lže, krade

krátit 4×,2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)
(zkracovat, zmenšovat, snižovat) krátit úroky z 8 na
6 procent; k. jim.BEN vlasy; k. vinařům.BEN zisky

krčit 1× ACT(1) PAT(7)
Pan George jen krčí rameny.

krčit se1 ACT(1) ?PAT(před+7)
(strachovat se, obávat se) krčit se před představeným

krčit se2
2×,2× ACT(1)

(choulit se) Katka se na schůzích krčí za Jakubem
kreslit 5×,1× ACT(1) PAT(4)
(malovat) kreslit obraz; k. mu.BEN obrázky

kriminalizovat 2× ACT(1) PAT(4)
kriminalizovat všechna porušení povinností

kritizovat 52×,64× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
(hodnotit) kritizovali smlouvu; k., že se schůze konala
pozdě; ministerstvo k. poslance.PAT, že se
vyhýbá.CAUS sdělit

krmit 2×,9× ACT(1) PAT(4)
(cpát) krmit ruskou armádu; horkou kaší.MEANS

krotit11× ACT(1) PAT(4)
(přemáhat, utišovat) krotit svou paniku

krotit21× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(v+6)
(brzdit, zdržovat) krotili spolupracovníka v jeho
snahách pracovat 24 hodin

kroutit 6×,3× ACT(1) PAT(7;s+7)
(hýbat) kroutit hlavou; k. s kličkou

kroužit 2×,2× ACT(1)
(kolovat) kolem divadla kroužila spousta lidí

kručet1 ACT(3) PAT(1)
žaludek mu kručel

kručet2 ACT(3) LOC()
kručí mu v žaludku

krvácet1 ACT(1)
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rána krvácela
krvácet23× ACT(1)
společnost krvácí; žalem.CAUS

krýt1
1×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)

?ADDR(před+7)
(ukrýt) brnění ho krylo před zraněním; obal k. zdroj
před zářením

krýt2
9× ACT(1) PAT(4)

(chytit) krýt 22 střel
krýt3

7×,17× ACT(1) PAT(4)
(zajistit) krýt bankovky; zlatem.MEANS

krýt4
3×,4× ACT(1) PAT(4)

(uhrazovat) krýt náklady; k. výdaje
krýt se 2×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(shodovat se) nabídka se kryje s požadavky

křečkovat 2× ACT(1) PAT(4)
(shromažďovat) křečkovat tašky

křepčit 1× ACT(1)
(poskakovat) skoták křepčí

křičet1
5×,14× ACT(1) PAT(4;↓že;↓zda;↓jestli;↓aby;.s;↓c) ?ADDR(na+4)

(volat, pokřikovat) křičíme na ně, aby zastavili; k.
hesla

křičet26× ACT(1)
jejich holčička hystericky křičí

křivit 1× ACT(1) PAT(4)
(poškozovat, ničit) křivit ekonomickou výkonnost

křížit 2× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(mísit, kombinovat) křížit jednu rovinu s druhou

křižovat 1× ACT(1) PAT(4)
(jezdit z místa na místo) Dopravníky křižují pláž.

kulminovat 2×,2× ACT(1)
(vrcholit) emotivita kulminuje až na hranici
karikatury

kultivovat 3× ACT(1) PAT(4)
(zušlechťovat, tříbit) kultivovat náš trh; k. národ

kumulovat se 1×,1× ACT(1)
(kupit se, hromadit se) nápor se kumuluje v březnu

kupit se 1× ACT(1)
(hromadit se) kritika se kupila

kupovat 29×,168× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(3;pro+4)
?ORIG(od+2)

(koupit, pořizovat) kupoval sestře (pro setru) od
Vietnamců tričko; z posledních peněz.MEANS; za
padesát korun.EXT k. rodičům dárek; za dobré
chování.CAUS k. synovi kolo; za koruny.MEANS mu
koupil knihu; za bratra.SUBS k. tatínkovi dárek; k.
bratrovi.ADDR pro sestru.BEN dárek; k. si.ADDR kolo

kutálet se 1×,1× ACT(1)
(pohybovat se) koule se kutálely přímo

kvákat 4× ACT(1)
kačer kvákal; MANN.nahlas

kvalifikovat1
3×,2× ACT(1) PAT(na+4;k+3) ADDR(4)

(činit způsobilým k něčemu) kvalifikuje je na
příjemce nadace; k. je k náročnému povolání

kvalifikovat2
2× ACT(1) PAT(4) EFF(.4[{jako,

jakožto}:/AuxY];.a4[{jako,jakožto}:/AuxY])
(hodnotit) kvalifikovali to jako pokusy na lidech

kvalifikovat se11× ACT(1) PAT(na+4)
klienti se kvalifikují pro kreditní karty

kvalifikovat se2
2× ACT(1) DIR3()

(postoupit) kvalifikovat se na halové mistrovství
Evropy; k. se do finále

kvalifikovat se31× ACT(1) DIR3()
(získat způsobilost, oprávnění) kvalifikovat se na
místo ředitele

kvantifikovat 1× ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezit, definovat, determinovat) kvantifikovat
toto nebezpečí

kvést1
4× ACT(1)

(růst) rostliny právě kvetou
kvést23× ACT(1)
(rozvíjet se, prosperovat) podnik přímo kvete

kvílet 1× ACT(1)
(ječet) Duchové budou na tomto místě kvílet.

kvitovat 2×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓když)
(vzít na vědomí) kvitovat pozvání; k., že ho pozvali

kydat 1× ACT(1) DPHR(hnůj.S4) PAT(na+4)
kydal hnůj na názory svých protivníků

kymácet se 4× ACT(1)
(pohybovat se) zem se kymácela

kypět 1× ACT(1)
(vřít) kypí v něm vášně

kývat se ACT(1)
vlny se kývají



laborovat 2× ACT(1) PAT(s+7)
(trápit se) laboroval jsem se zraněními

ladit1 ACT(1) PAT(4)
(naladit) ladit kytaru

ladit2 ACT(1) PAT(4)
ladit současná opatření
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ladit3
1×,1× ACT(1) PAT(s+7;k+3)

jednotlivé chody ladily s vínem; kola l. k barvě vozu;
hlasy v písni dobře ladily Rcp.PAT

ládovat 1× ACT(1) PAT(4)
(nabíjet) ládovat bambitku

lahodit 1× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)
(líbit se) jablka lahodila oku

lákat1
20×,6× ACT(1;.f) PAT(4)

(přitahovat, poutat) láká ho řemeslo
lákat28× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(k+3;↓aby;↓ať;.s)
(svádět, vábit) láká nás k porušení pravidel; l. voliče
na nezávislost.MEANS

lámat1
2× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4;do+2;v+4)

(zlomit) lámal stromy na malé kousky; l. mu.BEN
ruku; o hranu stolu.MEANS

lámat2
1× ACT(1) DPHR(hůl.S4) PAT(nad+7)

(zlámat) lámat nad nimi hůl
lámat3

1× ACT(1) DPHR(přes-1[koleno.S4]) PAT(4)
lámat to přes koleno

lámat42× ACT(1) DPHR(rekord.P4)
prodeje lámaly rekordy

lámat se 2× ACT(1) ?PAT(na+4;v+4) ?ORIG(z+2)
(proměnit se) hlas se lámal ze slabého na ještě slabší;
vše se l. v poslední minutě

lámat si 4×,5× ACT(1) DPHR(hlava:4) PAT(7;s+7;↓c;
nad+7)

lámala si hlavu s problémem; podniky si l. hlavy;
Lámal si nad tím hlavu.

lamentovat 1×,1× ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c;.s)
(bědovat, naříkat) po utkání zle lamentoval;
Lamentovala: ”Zase je nemocný.”

lapat1
1×,1× ACT(1) DPHR(po-1[dech.S6])

lapat po dechu
lapat21× ACT(1) PAT(4)
Elegantně lapá fly ball.

lapit 2× ACT(1) PAT(4)
(chytit) lapit zloděje

laškovat ACT(1) ?PAT(o+6;↓že;.s;↓c) ?ADDR(s+7)
(flirtovat, žertovat) laškovat s ní o hubičku

léčit112×,7× ACT(1) PAT(4)
(hojit) léčit onemocnění; bezlepkovou dietou.MEANS

léčit2
5×,2× ACT(1) ADDR(4) ?PAT(z+2)

(vyléčit, uzdravit) léčil Jirku ze závislosti na
alkoholu; l. pacienty

legalizovat 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(uzákonit) legalizovat marihuanu

legitimizovat 1× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c)
chtěla jejich vztah legitimizovat

legitimovat 1× ACT(1) PAT(4)
(potvrzovat) To legitimuje lidi jako Daniel Ortega.

lehat si 1× ACT(1) DIR3()
(lehnout si, sednout si) lehal si doprostřed krví
zbrocených záchodků

lehnout 1× ACT(1) DPHR(popel.S7)
les lehl popelem

lehnout si 2×,4× ACT(1) DIR3()
(lehat si, sedat si) lehl si na postel

lekat 1× ACT(1) PAT(4)
(strašit, děsit) lekat malé děti

lemovat1
2×,1× ACT(1) PAT(4)

stromy lemují řeku; tento úzký pás lemuje bosenské
hranice

lemovat2 ACT(1) PAT(4)
lemovat sukni

lemovat31× ACT(1) PAT(4)
(abstraktně: doplňovat) Souhlas ze zasedaní je
lemován nemocnicemi pro veterány, ekologickými
projekty atd.

lenit 1× ACT(1)
(lenošit, zahálet) tajfun Fred nelenil

lepit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(slepit, přilepit) lepit střepy

lepšit se 1× ACT(1) ?PAT(na+4) ?ORIG(z+2)
(zlepšit se, vylepšit se) jeho plat se lepšil z
průměrného na nadprůměrný; jeho nálada se rychle
lepšila

lesknout se ACT(1)
jablka se leskla

leštit1 ACT(1) PAT(4)
(urovnávat, zachraňovat, žehlit) leštil své zapletení
do aféry

leštit21× ACT(1) PAT(4)
(čistit) leštit podlahu

létat1
4×,3× ACT(1)

(poletovat) papíry jen létaly
létat2

3×,13× ACT(1)
(cestovat) Z Miami létaly do Havany pravidelné linky

létat31× ACT(1)
(rychle se pohybovat) cyklisté na kolech jen létali

létat41× ACT(1) PAT(4)
Piloti létají přesčasy.

letět1
5×,26× ACT(1)

(cestovat) delegace letí speciálem
letět2

2× ACT(1)
(být moderní) krajinky právě ve světě nejvíc letí;
věděl, co zrovna l.
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letět3 ACT(1)
(hnát, spěchat, pospíchat) letěl, co mu síly stačily

letět41× ACT(1) DIR3()
Obrat společnosti letí prudce nahoru.

lézt1
4× ACT(1) DIR3()

(vniknout, vloupat se, dostat se) bez peněz do
hospody nelez; leze mu.BEN do soukromí; l., kam
nemá

lézt21× ACT(1)
(pohybovat se) lézt pomalu ke kraji; vlak l. jako
hlemýžď

lézt31× ACT(1) DPHR(do-1[zelí.2]) PAT(3)
lezli si do zelí

lézt4
1× ACT(1) DPHR(na-1[nerv.P4]) PAT(3)

lezl mu na nervy
ležet1

1×,2× ACT(1) PAT(na+6)
(spočívat, dopadat, doléhat) veškerá odpovědnost
ležela na veliteli posádky

ležet2
1×,2× ACT(1) PAT(v+6)

(spočívat, tkvít) význam cesty ležel v poznatcích
ležet3

1× ACT(1) LOC(=)
ležel v hlubokém bezvědomí

ležet4
49×,16× ACT(1) LOC()

(nacházet se, rozkládat se) ležet na dně oceánu; l.
jižně od Prahy

ležet51× ACT(1) DIR1(=) DIR3(=)
(STAV) jeho manévrovací prostor leží od vybudování
zóny až po ústupky

ležet6
9×,1× ACT(1)

(odpočívat, hovět si) nemůže ležet, protože ho bolí
záda

ležet7
2× ACT(1) DPHR(na-1[bedra.6];

na-1[bedra.6[.u#]])
leží mu.BEN na bedrech celý podnik

ležet82× ACT(1) DPHR(lad.S7)
všechna půda ležela ladem

lhát1
8×,11× ACT(1) ?PAT(o+6;↓že) ?ADDR(3)

(zapírat, pololhát) on nám lže o situaci v zemi
lhát2 ACT(1) DPHR(jako[když[tisknout.S]])
lhali jako když tiskne

líbat1 ACT(1) PAT(s+7)—([se])
(pusinkovat, hubičkovat) Honza se líbá s Marií

líbat22× ACT(1) PAT(4)
(hubičkovat, pusinkovat) kluk líbal ruku děvčátka

liberalizovat 3×,7× ACT(1) PAT(4)
liberalizovat obchod

líbit se 44×,58× ACT(3) PAT(1;↓že;.f;↓c)

(zamlouvat se) to se mi líbí; opozici se nelíbí, že ODS
zadává…; nelíbí se mi, kam si sedáš; nelíbí se jim
pracovat přesčas; v Praze se mi l.

libovat si 8×,1× ACT(1) PAT(4;↓že;v+6)
(pochvalovat si) liboval si dobré jídlo; l. si, že má klid;
l. si v klidu

licencovat 2× ACT(1) PAT(4)
licencovat profesionály

licitovat11× ACT(1) PAT(o+6;na+6;↓že;↓zda;↓jestli;↓c;↓aby;.s) ADDR(s+7)
(dohadovat se) licitovat s nimi o cenu

licitovat2 ACT(1) PAT(4)
(dražit) licitovat starožitnosti

líčit1
10×,8× ACT(1) PAT(4;↓že;↓c) ?ADDR(3)

(popsat, popisovat) líčil nám nový příběh
líčit2 ACT(1) PAT(4)
(malovat, krášlit) líčit herce před představením

lichotit 1× ACT(1) PAT(3)
(chválit) lichotit výkonu domácích; l. ženě

likvidovat 11×,4× ACT(1) PAT(4)
(ničit, zabíjet) likvidoval nepřátele

limitovat 8×,1× ACT(1) PAT(4) ?EFF(na+4)
(omezit, omezovat) ceny limitovaly objednávky na
neuspokojivé hodnoty; limitovat výrobu

linout se 3×,1× ACT(1)
(šířit se, rozšiřovat se, rozmáhat se) z pokoje se line
vůně

listovat 1×,2× ACT(1) PAT(7)
(zběžně prohlížet) listovat osobním svazkem

lišit ACT(1) PAT(4) ORIG(od+2)
(různit, odlišovat) Petra liší od Pavla jeho povaha; l.
pravdu od lži

lišit se 44×,44× ACT(1) PAT(od+2;oproti+3)
(různit se) Petr se liší od Pavla; důrazem.MEANS na
jiné jevy; l. se ve svém hodnocení.REG; Petr a Pavel se
l. Rcp.PAT; děti se l. Rcp.PAT v jednotlivostech podle
věku; jejich názory se l. Rcp.PAT

lít11× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(nalívat) Pavel lil vodu do umyvadla

lít22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(vkládat) lít peníze do budov

lít3 EMPTY
(pršet) lilo celou noc

lítat 2× ACT(1)
(hovorové, pohybovat se) index celou sobotu jen
lítal; index lítal nahoru.DIR3 dolů.DIR3

litovat1
15×,14× ACT(1) PAT(2;↓že)
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(rmoutit se, zalitovat) litovat každého dne; l., že
neprosadil program A

litovat21× ACT(1) PAT(4)
(politovat) litovat postižené přátele

lízat 1× ACT(1) PAT(4)
lízat lízátko; l. si.BEN tlapku

lkát1 ACT(1) ?PAT(na+4;↓že;↓c)
(naříkat) lkát na špatné poměry

lkát21× ACT(1)
(plakat, úpět, kvílet) klavírista smutně lkal

lnout1 ACT(1) PAT(k+3)
(přimykat se, milovat) lnout k rodině

lnout2
1× ACT(1) DIR3()

(lepit se, přiléhat) guma lnula k dětskému obličeji
lobbovat1

1×,2× ACT(1)
nikdy nelobbovala; pro nás.BEN

lobbovat22× ACT(1) PAT(za+4;pro+4;proti+3)
Lobbuje proti daňovým pravidlům.

lobovat 8× ACT(1) ?PAT(za+4)
skupiny nepřetržitě lobují za novou verzi

lokalizovat1
1×,1× ACT(1) PAT(4) LOC()

(umístit) lokalizovat pracoviště v daných prostorách
lokalizovat22× ACT(1) PAT(4) DIR3()
(umístit) lokalizovat děj do budoucnosti

lokalizovat3 ACT(1) PAT(4;↓c)
(vymezit, určovat) lokalizovat bolest

lokalizovat4
2× ACT(1) PAT(4)

(omezit, zastavit) lokalizovat epicentrum; l. požár,
chorobu

lomcovat ACT(1) PAT(7;s+7)
(pohybovat, hýbat, cloumat) lomcovat dveřmi

lomit 3× ACT(1) DPHR(ruka.P7) ?PAT(nad+7)
Lomili rukama nad blížícími se prezentacemi nových
akcí.

losovat 1× ACT(1) PAT(4)
(vylosovat) asistentka losuje výherce

loučit se 10× ACT(1) PAT(s+7)
(rozloučit se) loučit se s přítelem; přátelé se
spolu.MANN l. Rcp.PAT; Jirka a Pavel se l. Rcp.PAT

loupit1 ACT(1) PAT(4)
(vylupovat, vykrádat) loupil pokladny

loupit2
3× ACT(1)

(páchat loupeže) loupil nedaleko bydliště
loutkařit 2× ACT(1)
otec loutkařil; samostatně.MANN

lovit 3×,2× ACT(1) PAT(4)
(chytat, střílet) lovit buvoly

lpět1
1×,3× ACT(1) PAT(na+6)

(nevzdat se, držet se) lpět na kvalitním výcviku; l. na
dětech

lpět2 ACT(1) LOC()
(lnout, držet se, přiléhat) zpocená košile lpí na těle

lustrovat 2× ACT(1) PAT(4)
(přezkoumávat, kontrolovat) lustrovat osoby

luxovat 2× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2)
(čistit) luxuje koberec od nečistoty

lyžovat 1×,3× ACT(1)
lyžovala dobře

lze 526×,199× ACT(.f;1)
A nelze, aby poplatníci přišli na prověrku a…; Lze
odejít; Nelze nic než očekávat



mačkat 1× ACT(1) PAT(4)
(stlačovat, tisknout) mačkat páčky

mačkat se 3× ACT(1) LOC()
(tlačit se, tísnit se) fanoušci se mačkali na tribunách

máchat1
1×,1× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(na+4)

(mávat, mávnout) máchal na sestru rukou
máchat2 ACT(1) PAT(4)
(prát) máchat prádlo

máchnout 1× ACT(1) PAT(7)
Párkrát máchne pálkou.

makat 1× ACT(1)
(pracovat, dělat) makat spolehlivě; kluci m. s plným
nasazením.MANN

malovat1
12×,1× ACT(1) PAT(4)

(kreslit, portrétovat) Bacon maloval obrazy
malovat22× ACT(1) PAT(4)
(představovat si) situace je hrozná, ale možná
malujeme horší obrázek, než bychom měli, malovat
si.BEN lepší budoucnost

manévrovat 1× ACT(1) LOC()
(pohybovat se) plán manévroval v úzkém koridoru

manipulovat1
6×,4× ACT(1) PAT(s+7;7)

(pracovat, zacházet) Manipuluje s mříží.;
Manipuluje dveřmi od sklepa jen s námahou.

manipulovat25× ACT(1) PAT(s+7;7)
(ovládat, řídit, ovlivňovat) Manipulovat s lidmi je
někdy lehké.; Manipulovat trhem se jim nedařilo.;
Bogartová manipuluje svými herci, jako by to byly
hadrové panenky
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mapovat 11×,1× ACT(1) PAT(4)
mapovat krajinu

mařit 2×,4× ACT(1) PAT(4)
(kazit, hatit, ničit) vytrvale maří moji snahu
soustředit se na práci

masírovat 1× ACT(1) PAT(4)
masírovat záda

maskovat 2×,3× ACT(1) PAT(4;↓že;↓jestli;↓jak-2;↓c)
?ADDR(před+7)

(tajit, zastírat) maskovala před ním obchody; m., že
pracovala

mást 3× ACT(1) PAT(4)
(plést) mást maloobchodníky

maturovat 2×,1× ACT(1) ?PAT(z+2)
maturovat z dějepisu; m. na gymnáziu.LOC

mávat1
8×,4× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(na+4;3)

(zamávat) kubánští uprchlíci mávají na americké
vrtulníky šátky; m. mamince rukou

mávat21× ACT(1) PAT(7)
útočník mával nožem

mávnout 2×,2× ACT(1) ?PAT(7) ?ADDR(3;na+4)
(mávat) mávne na dívku rukou; m. chlapci rukou

maximalizovat 1×,8× ACT(1) PAT(4)
maximalizovat své zájmy

mazat 2× ACT(1) PAT(4)
(stírat, utírat) maže tabuli; m. jména sponzorů z
mantinelů.DIR1

mazlit se 1× ACT(1) PAT(s+7)
mazlit se s dítětem; děti se m. Rcp.PAT; matka a dcera
se spolu.MANN m. Rcp.PAT

meditovat 1× ACT(1) PAT(o+6;nad+7;↓že;↓zda;↓c;↓jestli)
(uvažovat, přemítat, přemýšlet) meditoval o životě

měnit1
2×,3× ACT(1) PAT(4) ?ADDR(s+7) ?EFF(za+4)

(proměnit, vyměnit, směnit) měnil s ním marky za
dolary; m. peníze v bance; m. s ním byt za menší

měnit2
45×,40× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4;

v+4;do+2)
(proměnit) výchova ho měnila z gaunera na slušného
člověka

měnit3
17×,3× ACT(1;↓že) PAT(4) ?ORIG(na+6)

(ovlivnit) projekt nemění nic na trvání jaderné hrozby;
to na věci nic nemění

měnit413× ACT(1) PAT(4) ?EFF(za+4)
(střídat) měnit kytaru za klavír; Litvínov m. trenéry

měnit se1
9×,9× ACT(1) PAT(v+4;na+4;do+2)

?ORIG(z+2)

(proměnit se) měnil se z larvy v brouka; m. se do
podoby otce

měnit se2 ACT(1) PAT(s+7)
(střídat se) voják se měnil s generálem; stráže se m.
Rcp.PAT

měnit se3
16×,27× ACT(1)

(proměňovat se) časy se mění
měřit1

4×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(srovnávat, porovnávat) měřit desku s kazetou; m.
nahrávku s živým vystoupením; matematik se m. s
matematickým standardem; děti se.PAT m. Rcp.EFF ve
znalostech.REG

měřit2
14×,20× ACT(1) PAT(4)

(změřit, zjišťovat velikost) měřit plátno; Gen.ACT
děti.PAT se.hidden u lékaře m.; Jan se.PAT měřil kvůli
přesnosti už podruhé; m. mu.BEN teplotu

měřit3
7×,1× ACT(1) EXT()

(mít míru) stromek měřil 2 metry
metabolizovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
metabolizovat lék z plísní

metat 1× ACT(1) DPHR(kozelec.S4)
Dokud se skutečné počty inzertních řádků nezačnou
vracet zpátky nahoru, nemůžeme metat kozelce.

mhouřit 2× ACT(1) PAT(4)
Republikáni mhouří oči nejbolestněji.

migrovat11× ACT(1) PAT(k+3;na+4) ?ORIG(z+2;od+2)
(přecházet) mnoho firem bude migrovat na nové
prostupy ze starých metod

migrovat2 ACT(1) DIR3()
(stěhovat se) migrovat do zahraničí

míhat se 2× ACT(1)
(hemžit se) stín se neklidně míhal; na pódiu se m.
jeden soubor za druhým

mihnout se 1×,1× ACT(1)
(objevit se, ukázat se) motýl se jen mihl a zmizel

míchat1
2×,1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)

(tvořit, vyrábět) míchat pitnou vodu ze dvou zdrojů
míchat2 ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)
(zaměňovat) míchat znak s označením; m. dva různé
pojmy Rcp EFF

míchat3
1×,1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(mísit, smíchat) míchat cement s pískem; m. vodu s
vínem; m. chloristan s pohonnou látkou na raketové
palivo.AIM; m. chloristan a pohonnou látkou, aby
vzniklo.AIM….

míchat4
1× ACT(1) PAT(4) DIR3()

(dávat, řadit) míchal různé autory do výstavního
koktejlu;

míchat5 ACT(1) PAT(4;7;s+7)

106



M

(promíchat, měnit pořadí, zamíchat) míchat karty;
trenér m. se sestavou

míchat61× ACT(1) PAT(4)
(mísit) míchat kávu; lžičkou.MEANS

míchat7
1× ACT(1) DPHR(pátý:NS4,přes-1[devátý:NS4])

míchal páté přes deváté
míchat se 1× ACT(1) PAT(do+2)
(vměšovat se) Míchají se do volného trhu.

míjet1
3×,1× ACT(1) PAT(4)

(přejít, přejet okolo) průvod míjel ubytovnu pro
dělníky

míjet22× ACT(1) PAT(4)
(nezasahovat, netrefovat) míjet terč

míjet32× ACT(1)
(plynout, utíkat) čas rychle míjel

míjet se 2× ACT(1) PAT(7;s+7)
léčky se míjely účinkem

milovat 21×,11× ACT(1) PAT(4;↓že)
(mít rád) milovat své děti; m., že se všemu směje

minimalizovat 4×,10× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
?EFF(na+4)

(snížit) minimalizovat ztráty z 8 na 3 tisíce
mínit1

2×,3× ACT(1) PAT(4) EFF(.a4[{jako,
jakožto}:/AuxY])

(považovat, zamýšlet) míní své příměří jako trvalé
mínit2

3×,5× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CRIT()|
CPR()

(myslet, pojímat, chápat) míní svá slova vážně,
doopravdy.MANN; m. to s nadsázkou.ACMP; m. to s
ní.REG vážně.MANN

mínit3
20×,2× ACT(1) PAT(.f)

(zamýšlet) země míní omezit dodávky;
mínit4

13×,4× ACT(1) EFF(4;↓že;.s) ?PAT(o+6)
(myslet) míní, že nepřijde; to se mi nelíbí, m. Benda

mínit5
3×,2× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(7;pod+7)

(rozumět, myslit) co tím míníte?; m. tyhle papíry
mínit61× ACT(1) PAT(4) EFF(k+3;na+4)
akcie byly míněny k prodeji

minout1
6×,1× ACT(1) PAT(4)

(nezasáhnout, netrefit) kulka minula oběť
minout2

2× ACT(1)
(uplynout, uběhnout, utéci) prázdniny minuly
nepozorovaně

minout se 1× ACT(1) PAT(7)
Diskuze se minula účelem.

mírnit 4× ACT(1) PAT(4)
mírnit ziskový tlak

mírnit se 2× ACT(1)

(krotit se, ovládat se) japonské banky se mírní
mířit1 ACT(1) PAT(4) DIR3()
(namířit, zamířit, směřovat) mířil střelu na město;
m. povstání proti vládě

mířit24× ACT(1) PAT(k+3)
(spět, cílit) mířit k nadvládě

mířit3
24×,18× ACT(1) DIR3()

(směřovat, mít namířeno, jít) mířit do Himaláje
mířit4

4×,6× ACT(1) DIR3()
(namířit, zamířit) násilník mířil na muže;
zbraní.MEANS; m. na terč.DIR3; vedle.DIR3; povstání
m. i proti vládě.DIR3

mířit51× ACT(1) DIR3(=)
(stav) Trh míří do bezedného pádu.

mísit1
1× ACT(1) PAT(4) EFF(s+7)

(míchat, smíchávat) autor mísí operu s hororem
mísit2 ACT(1) PAT(4)
(míchat) mísit těsto; vařečkou.MEANS

mísit se1
1× ACT(1) PAT(do+2)

(vměšovat se) mísit se do problému
mísit se2

1×,1× ACT(1) PAT(s+7)
(prolínat se) okouzlení se mísí s úzkostí; jeho
myšlenky se m. Rcp.PAT

mít1
1× ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4)

(nutit) má ho ke studiu
mít2

434×,388× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(od+2;z+2)
mít dům od matky; m. zahradu z dědictví; m. angínu;
m. to za pakatel. MEANS; m. peníze za úklid.CAUS;
m. peníze, aby pomáhal.AIM; m. za vítězství.CAUS
nový bod

mít3
1×,10× ACT(1) PAT(4;↓že;↓aby;.f) EFF(za+4;7;
:4[{jako,jakožto}:/AuxY]) ?ORIG(od+2)

má to od nich za úkol; m. od nich úkolem napsat práci
mít4

8×,1× ACT(1) PAT(4;.f) EFF(za+4;jako[.4])
(považovat, pokládat) Mít ho za blázna.; Má za
povinnost nahlásit zástupce.; Mít prezidenta jako
symbol éry.

mít5
127×,58× ACT(1) PAT(4) EFF(4;zdarma)

má vlasy hladce upravené; m. to s tebou.REG těžké;
novináři to s ním.REG nemají lehké; zimní boty m.
dvoje

mít6
17×,42× ACT(1) PAT(4) LOC(=)

soused má byt v soukromém vlastnictví; m. ho v
pronájmu; m. život za sebou

mít7
58×,116× ACT(1) PAT(4) LOC()

(nacházet se) mít to ve smlouvě; m. v písemce pět chyb
mít8

670×,1007× ACT(1) PAT(4;2)
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mít pravdu; m. zvuk; m. ponětí, potuchu; m. aférku; m.
dost práce; m. svátek; m. premiéru; m. vystoupení; m.
koncert; m. pohřeb; m. obdobu

mít9
523×,268× ACT(1) PAT(4)

(vlastnit) má příbuzné; má image
mít10

13×,21× ACT(1) PAT(.f;↓c)
má co říct; m. co dělat; nemám, co bych řekla

mít11
21×,2× ACT(1) PAT(na+4)

(zvládnout) on na to má; při hře na něj neměl
mít12

5×,1× ACT(1) PAT(na+4)
(zvládnout pořídit) nemají na chleba; m. na zaplacení
nájmu

mít13
1× ACT(1) PAT(před+7)

má před svatbou
mít14

15×,13× ACT(1) DIR3() EXT()
má do školy daleko; neměl k tomu daleko; m. do Prahy
jen pár kroků; m. k cíli kilometr; m. k radikalismu
blízko, daleko, kousek

mít15
2×,3× ACT(1) EXT()

(vážit) kajak má 9 kilo; on má pět let
mít169× ACT(1) CPHR({podpora,pověření,…}.4)
?ORIG(od+2)

firma měla od zaměstnanců jednotnou podporu;
Thompson má od představenstva pověření podílet se
na …

mít17
5×,1× ACT(1) CPHR({důvěra,respekt,…}.4) LOC()

mít respekt u žáků
mít18

36×,31× ACT(1;.f;↓že;↓aby) CPHR({cena-1,smysl,
význam,…}.4)

nemá smysl polemizovat
mít19

15×,16× ACT(1;.f) CPHR({důsledek,následek,
…}.4)

má to hluboké důsledky
mít20

2× ACT(1) CPHR({dohled,dozor,…}.4)
mít dozor nad skautským oddílem

mít21
38×,33× ACT(1) CPHR({důvod,motivace,

opodstatnění,podklad,prostor,příležitost,uplatnění,
…}.4)

Má důvod zůstat na pracovišti.; Toto chování nemá
žádné opodstatnění.; Zápletka nemá reálný podklad.;
Takový luxus tu nemá uplatnění.

mít22
21×,15× ACT(1) CPHR({námitka,něco,nic,

předsudek,stížnost,výhrada,…}.4;{námitka,něco,nic,
předsudek,stížnost,výhrada,…}.2)

(nesouhlasit) Nemám nic proti myšlence už to
nedodělat.; Měli výhrady k řešení problému.; Protože
teď je to záležitostí soudu, nemáme další komentář.;
Má předsudky proti společnosti Sony.; Neměla moc
komentářů.

mít23
8×,3× ACT(1) CPHR({převaha,…}.4)

mít převahu
mít24

8×,10× ACT(1) CPHR({víra,vztah,…}.4)
má dobrý vztah k matce

mít25
85×,67× ACT(1) CPHR({zájem,…}.4)

má zájem o práci
mít26

4×,6× ACT(1) CPHR({garance,krytí,pojištění,
splatnost,záruka,…}.4)

máme záruku, že svobodu máme zaručenu; emise má
garanci společnosti, mnozí Kaliforňané nemusejí mít
přiměřené pojistné krytí, pojištění proti zemětřesení
má méně než jeden z pěti vlastníků domu v Kalifornii

mít2710× ACT(1) CPHR({aspekt,…}.4)
vládní laxnost má nebezpečné aspekty

mít28
372×,325× ACT(1) CPHR({ambice,cíl,čas,čest,

dovednost,chování,chuť,investice,ambice,kapacita,
monopol,mechanismus,motivace,možnost,naděje,
odvaha,oprávnění,perspektiva,pocit,pochybnost,
ponětí,potenciál,potřeba,pověst,povinnost,právo,
pravomoc,představa,přesvědčení,přístup,řešení,sen,
slabina,schopnost,síla,sklon,snaha,šance,touha,tušení,
úkol,vyhlídka,záměr,závazek,zastoupení,znalost,…}.4;
zapotřebí)

měli možnost pozorovat spoluhráče; kdo financuje, m.
právo…má umělecké ambice, má perfektní chování
George Bushe, má větší kapacitu, než jiné firmy, měli
monopol na obchodování s akciemi, má motivaci
investovat do obchodů, libra má malou perspektivu,
každá z nich má jiná řešení, stát má ve společnosti
vysoké zastoupení, má znalost washingtonských
způsobů.

mít29186× ACT(1) CPHR({bonita,cena,deficit,dluh,
hodnota,kurz,likvidita,míra,náklad,obrat,ohodnocení,
podíl,prospěch,přebytek,příjem,rezerva,sazba,škoda,
tržba,výdaj,výdělek,výnos,zisk,ztráta,zvýšení}.4)

Společnost měla zisk 452 milionů franků.; Tyto dva
subjekty odděleně budou mít vyšší bonitu.; Obligace
měli rostoucí míru neplacení.; Vláda se dostala do
schodku, pak měla v září přebytek.; Mohli mít z
katastrofy prospěch nebo škodu.

mít30
3×,7× ACT(1) CPHR({dohoda,setkání,smlouva,

styk,…}.4)
Měl styk s mafií.; Tyto společnosti mají dohodu.; Má
smlouvu se společností American Express.

mít31
58×,69× ACT(1) CPHR({dojem,nálada,obava,

potěšení,radost,starost,strach,…}.4)
Má strach ze zkoušky; Nemají náladu na uvolnění.

mít32
71×,185× ACT(1) CPHR({dopad,efekt,nárok,

platnost,požadavek,účinek,vliv,…}.4)
Reforma má dopad na obyvatelstvo.; Ekonomika USA
má efekt i na ekonomiku Evropy.; Tento odstavec má
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platnost pouze 1. října 1984.; Soudce měl
megalomanské požadavky na zaměstnance.

mít33
21×,20× ACT(1) CPHR({důvěra,náskok,nedůvěra,

porozumění,priorita,přednost,respekt,…}.4)
Domácí zboží tu má přednost před zahraničním.; Měla
respekt k učitelce.; Prezident by mohl mít porozumění.

mít349× ACT(1) CPHR({funkce,odpovědnost,
zodpovědnost,způsobilost,…}.4)

v této funkci má odpovědnost za vedoucí
administrativu

mít352× ACT(1) CPHR({hovor,…}.4)
ředitelka měla hovor s pracovníky firmy

mít368× ACT(1) CPHR({jistota,volba,volnost,výběr,
…}.4)

Máme jistotu, že to dobře dopadne.; Mají volnost
jednání.; Agentura nebude mít velký výběr.

mít375× ACT(1) CPHR({kontrola,…}.4)
má kontrolu nad výrobou zbraní

mít38
73×,104× ACT(1) CPHR({megaproblém,obtíž,potíž,

problém,pře,spor,střet,těžkost,…}.4)
Má problémy v práci.; Měli obtíže s udržením prodeje.;
Nebyl bych úplně překvapen, kdybychom měli soudní
pře.; Měl i další střety se zákonem.

mít39
20×,25× ACT(1) CPHR({mínění,názor,pohled,

postoj,…}.4)
Má stejný názor.; Měl zvláštní pohled na sex.; Když
máte nějaký postoj, je lepší se ho držet.

mít4023× ACT(1) CPHR({moc,smůla,štěstí,úspěch,…}.4)
(někdo je šťastný, úspěšný, mocný,…) zpěvačka
měla úspěch; při tvorbě reklamy neměl štěstí; po
zastavení obchodování měl smůlu

mít41
4×,6× ACT(1) CPHR({komentář,megaotázka,

nápad,návrh,otázka,poznámka,připomínka,…}.4)
Měl připomínky a komentáře k jeho chování.; Měla
velmi dobrý nápad.; Mám pro pana Labana otázku.

mít4211× ACT(1) CPHR({nevýhoda,výhoda,…}.4)
programoví obchodníci mají výhodu; vítězství by
mohlo mít několik výhod

mít43
47×,57× ACT(1) CPHR({plán,pravděpodobnost,

předpoklad,sklon,strategie,šance,tendence,…}.4)
mít sklon k inflaci; m. tendenci přehánět; Tým má
strategii na zvyšování hodnoty.

mít444× ACT(1) CPHR({pochopení,slitování,…}.4)
vedoucí měl pro zaměstnance pochopení; je to stejné,
jako žádat lišky, aby měly slitování s kuřaty

mít458× ACT(1) CPHR({podezření,…}.4)
mám podezření, že to nedopadne dobře

mít46
23×,32× ACT(1) CPHR({podíl,účast,zásluha,…}.4)

Má podíl na otevření školy.; Mít zásluhu na
vybudování firmy.; Má kapitálovou účast na výrobě
tmelů.

mít472× ACT(1) CPHR({postoj,…}.4)
má k úkolu špatný postoj

mít483× ACT(1) CPHR({přínos,…}.4)
to bude mít pro letecký průmysl přínos

mít497× ACT(1) CPHR({prospěch,užitek,…}.4)
z prezidentova kroku budou mít všichni prospěch

mít5011× ACT(1) CPHR({původ,…}.4)
ztráta zisku měla svůj původ v počítačovém programu

mít511× ACT(1) CPHR({rest,úkol,…}.4)
měl ještě několik restů

mít5215× ACT(1) CPHR({místo,postavení,pozice,role,
úloha,…}.4)

MMF má v rozvojových zemích malou roli; Tohle není
typ trhu, na kterém by se vyplatilo mít velkou pozici.

mít536× ACT(1) CPHR({souvislost,spojitost,…}.4)
Rezignace pana Wilsona má souvislost s prodejem.;
Definice má spojitost s dalšími zákony.

mít543× ACT(1) CPHR({výsledek,…}.4)
Testovací metody již mají výsledky.

mít552× ACT(1) CPHR({využití,…}.4)
tyto programy nemají využití

mít561× ACT(1) CPHR({záliba,…}.4)
má zálibu v brutálních vraždách

mít57
27×,16× ACT(1) CPHR({zdržení,zkušenost,

zpoždění,…}.4)
mít zdržení; měla s tím dobrou zkušenost

mít582× ACT(1) ACT(1) DPHR(na-1[výběr.S4]) PAT(4;↓c)
neměli jsme nic na výběr; měl na výběr, kam jít

mít59
2× ACT(1) DPHR(za-1[zlý.NS4]) PAT(4;↓že;↓když)

ADDR(3)
mít mu za zlé jeho chování; m. mu za zlé, že se chová
špatně

mít60 ACT(1) DPHR(nic[co-1],do-1[činění.2]) PAT(s+7)
—(.∼)

nemá to nic co do činění s podvodem
mít61 ACT(1) DPHR(čest.S4) PAT(s+7)
máme tu čest s hudbou autora, který…

mít626× ACT(1) DPHR(co-5,do-1[činění.2]) PAT(s+7)
má co do činění s podvodem

mít63
1×,2× ACT(1) DPHR(dost) PAT(2)

(mít toho plné zuby) mám toho dost
mít64

52×,19× ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(4)
mít něco k dispozici

mít65
18×,17× ACT(1) DPHR(na-1[mysl.S6]) PAT(4;↓že;↓c)

má na mysli jen svůj prospěch
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mít66
3×,8× ACT(1) DPHR(na-1[paměť.6]) PAT(4;↓že;↓c)

má na paměti jejich prospěch
mít67

1× ACT(1) DPHR(na-1[program-1:S6]) PAT(4;.f;↓že)
měl na programu rehabilitaci

mít68
1× ACT(1) DPHR(na-1[program-1.S6]) PAT(4)

mít utkání na programu
mít69

11×,18× ACT(1) DPHR(na-1[starost.S4];
na-1[starost.S6]) PAT(4;.f;↓že)

úřad má na starost země východní Evropy; m. na
starost vyřešit to do týdne

mít70
8×,4× ACT(1) DPHR(na-1[svědomí.S6]) PAT(4;↓že)

má ho na svědomí; m. na svědomí, že je vzduch
znečištěn

mít71
1× ACT(1) DPHR(na-1[zřetel.S6]) PAT(4;↓že;↓c)

měl stále na zřeteli potřeby svých blízkých; m. na
zřeteli, že buduje nový systém; m. na zřeteli, kam se
schová…

mít72 ACT(1) DPHR(po-1[krk.S4]) PAT(2)
m. toho po krk

mít73
1×,1× ACT(1) DPHR(pod-1[dohled.S7]) PAT(4)

mít milence pod dohledem
mít74

3×,2× ACT(1) DPHR(při-1[ruka.S6];po-1[ruka.S6])
PAT(4;2)

mají vše při ruce
mít75

34×,24× ACT(1) DPHR(rád;raději) PAT(4;↓když)
on má rád Kateřinu; ona m. ráda Jakuba; nemá rád,
když se zlobí

mít76
1× ACT(1) DPHR(spadeno) PAT(na+4)

(nemít ho rád, mít zlost) Má spadeno na Ransdorfa.
mít77

1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[hra.S6]) PAT(4)
má i další karty ve hře; m. ve hře i jiné věci, například
techniku

mít78
1× ACT(1) DPHR(v-1[krev.S6]) PAT(4)

má to v krvi
mít79

1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[obliba.6]) PAT(4)
mít tyto knihy v oblibě

mít80
4×,69× ACT(1) DPHR(v-1[plán:S6]) PAT(4;.f;↓že)

má v plánu čekat
mít81 ACT(1) DPHR(v-1[povaha.S6]) PAT(4)
mít to v povaze

mít82
1× ACT(1) DPHR(v-1[pravomoc.S6]) PAT(4;.f)

má v pravomoci výklad a zahájit proces
mít83

1×,1× ACT(1) DPHR(v-1[provoz.S6]) PAT(4)
kancelář má v provozu vlastní hotel

mít84
1× ACT(1) DPHR(v-1[referát:S6]) PAT(4)

portmonky měla v referátu rodina Dunkových
mít85

6×,6× ACT(1) DPHR(v-1[ruka.P6]) PAT(4)
mají v rukou režii závodu

mít86 ACT(1) DPHR(v-1[úcta.S6]) PAT(4)
lidé mají tuto knihu v úctě

mít87
21×,93× ACT(1) DPHR(v-1[úmysl.S6]) PAT(4;.f;↓že)

měla v úmyslu prodej domu; m. v úmyslu studovat; m.
v úmyslu, že prodá akcie

mít88 ACT(1) DPHR(v-1[užívání.6]) PAT(4)
má statek v užívání

mít89
1× ACT(1) DPHR(z-1[krk.S2]) PAT(4)

m. to z krku
mít90

4×,16× ACT(1) DPHR(za-1[cíl.S4]) PAT(4;.f)
rozsudek smrti má za cíl zaktivizovat masy

mít91
1×,2× ACT(1) DPHR(za-1[důsledek:S4]) PAT(4;↓že)

mají za důsledek pokles
mít92

1×,1× ACT(1) DPHR(za-1[důsledek.S4]) PAT(4;↓že)
má za důsledek pokles produktivity

mít93
8×,30× ACT(1) DPHR(za-1[následek.S4]) PAT(4;↓že)

mít za následek zjištění; m. za následek, že bylo zjištěno
mít94

8×,17× ACT(1) DPHR(za-1[ten.NS4]) PAT(4;↓že)
měl za to, že počítal správně

mít95
1× ACT(1) DPHR(zub:P4[plný:#]) PAT(2)

mít toho plné zuby
mít96 ACT(1) DPHR(klíč.S4) PAT(k+3)
Měli klíč k úspěchu

mít971× ACT(1) DPHR(na-1[krk.S6]) PAT(4)
společnost má na krku dluhy

mít98 ACT(1) DPHR(na-1[vodítko.S6]) PAT(4)
kongres měl prezidenta na vodítku

mít993× ACT(1) DPHR(před-1[se.7]) PAT(4)
měl před sebou dobrou dekádu

mít1001× ACT(1) DPHR(v-1[kapsa.S6]) PAT(4)
měl výhru v kapse

mít1012× ACT(1) DPHR(za-1[výsledek.S4]) PAT(4;↓že)
zemětřesení mělo za výsledek dvoustupňový systém

mít102
1× ACT(1) DPHR(dělat.f[co-1.4]) LOC()

ta cigareta tady nemá co dělat
mít1033× ACT(1) DPHR(na-1[výběr.S4])—(.∼)
museli to udělat, neměli na výběr

mít104
1× ACT(1) DPHR(dno.S4[zlatý.#])

podnikání má zlaté dno
mít105

1× ACT(1) DPHR(hlava:S4[těžký:#])
má těžkou hlavu, že mu úspory žere.CAUS inflace

mít106
3×,1× ACT(1) DPHR(hluboko,do-1[kapsa:S2])

máme hluboko a oni ještě hlouběji do kapsy
mít107

4× ACT(1) DPHR(jasno-1)
měla v tom už jasno
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mít108
1× ACT(1) DPHR(klika.S4)

m. u obhajoby kliku
mít109

1× ACT(1) DPHR(na-1[vybraný.FS4])
studenti nemají na vybranou

mít110
1×,1× ACT(1) DPHR(namále)

měl namále
mít111

1×,1× ACT(1) DPHR(napilno)
měli napilno

mít112
2×,1× ACT(1) DPHR(navrch)

má navrch
mít1131× ACT(1) DPHR(pět-1.S4[všechen.P2],

pohromadě)
má všech pět pohromadě

mít114
1× ACT(1) DPHR(ruka.S4[šťastný.#])

mít šťastnou ruku
mít115

9×,2× ACT(1) DPHR(slovo.S4)
má slovo při výběru firem

mít116
1× ACT(1) DPHR(střecha.S4[nad-1[hlava.S7]])

(bydlet, mít kde bydlet) mít střechu nad hlavou
mít117

6×,5× ACT(1) DPHR(váha.S4)
to mělo váhu v každé diskusi

mít1182× ACT(1) DPHR(zelený.FS4)
nový letoun má zelenou; mládí m. zelenou

mít1191× ACT(1) DPHR(slovo.S4[poslední.@1$11<A>#])
poslední slovo měli finančníci

mít1201× ACT(1) CPHR({účel}.4)
všechno má legální účel

mít1214× ACT(1) DPHR(dělat:f$11<11>[co-1.S4])
PAT(s+7)

(mít dočinění s) Nemá to co dělat s podnikáním.;
Budou mít co dělat s podnikáním.

mít122 ACT(1) DPHR(den.S4)
Nikdy neměla takový den jako včera.

mít1231× ACT(1) DPHR(háček.S4[jen-1,jeden];
háček.S4[jeden];háček.S4)

Má to jen jeden háček.; Má to jeden háček.; Má to háček.
mít1241× ACT(1) DPHR(karta.P4[nějaký.#,v-1[ruka.P6]])
Kvantitativní meze pomoci existují, ale cítíme, že
nějaké karty v rukou máme.

mít1253× ACT(1) DPHR(stránka.S4;stránka.P4)
Krenz má ale i jinou (světlou/stinnou) stránku, situace
má světlé stránky

mít1262× ACT(1) DPHR(v-1[hrst.S6]) PAT(4)
Farmáři mají v hrsti samotné srdce světa.

mít1271× ACT(1) DPHR(vítr.S4[v-1[záda.S6]])
Investoři měli vítr v zádech v podobě rostoucí
ekonomiky.

mít1281× ACT(1) DPHR(ruka.P4[volný.#]) PAT(k+3;
pro+4)

Má volné ruce pro opatření, jež zvýší zisk.
mít1291× ACT(1) DPHR(v-1[paty.P6]) PAT(4)
V patách má svou jasnozřivou přítelkyni.

mít1301× ACT(1) DPHR(žaludek.S4) PAT(na+4)
(vydržet) Nemají na dlouhodobý konflikt žaludek.

mít1312× ACT(1) DPHR(ve-1[zvyk.S6]) PAT(.f)
Spojené státy mají ve zvyku vyjednávat.

mít1321× ACT(1) DPHR(vše.NS4,pohromadě)
Tato dáma, plná inspirace, měla vše pohromadě.

mít1334× ACT(1) DPHR(na-1[výběr.S4])
Příští prezident nebude mít příliš na výběr.

mít1341× ACT(1) DPHR(drzost.S4[ten.FS4]) PAT(.f)
Měli tu drzost odejít před koncem obřadu.

mít1351× ACT(1) CPHR({pokyn,…}.4)
Vojáci mají pokyn nestřílet.

mít se1
4× ACT(1) PAT(k+3)

(hledět si, získat) moc se k tomu neměl; m. se k
příbuzným

mít se2
6×,6× ACT(1)

(žít si) jak se máš?; m. se dobře.MANN
mít se36× ACT(1) DPHR(na-1[pozor.S6]) PAT(před+7)
měl se na pozoru před bankovním úředníkem

mít se4 ACT(1) DPHR(k-1[svět.S3])
(být čilý) mít se k světu

mívat13× ACT(1) PAT(4)
míval jsem dost práce

mívat2 ACT(1) PAT(4)
(vlastnit) mívat rajčata

mívat3 ACT(1;.f;↓že;↓aby) CPHR({cena-1,smysl,
význam,…}.4)

nemívalo smysl polemizovat
mívat41× ACT(1) CPHR({čas,čest,hodnota,chuť,

možnost,naděje,potřeba,povinnost,povolení,právo,
pravomoc,schopnost,snaha,šance,…}.4)

Mívala na něho čas jen zřídka.; Tyto akcie mívají
nízkou hodnotu beta.; Měli právo nevypovídat.

mívat5 ACT(1) CPHR({dopad,vliv,…}.4)
mívat vliv

mívat6 ACT(1) CPHR({důvěra,vztah,…}.4)
mívat důvěru k rodičům

mívat7 ACT(1) CPHR({důvod,motivace,příležitost,…}.4)
mívat příležitost k projevu

mívat8 ACT(1) CPHR({náskok,přednost,respekt,…}.4)
mívat respekt

mívat9 ACT(1) CPHR({obava,potěšení,strach,…}.4)
mívat obavy ze zkoušek

mívat10 ACT(1) CPHR({pocit,představa,vzpomínka,
…}.4)
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lidé mívají falešnou představu o …
mívat11 ACT(1) CPHR({podíl,zásluha,…}.4)
mívat podíl na práci

mívat12 ACT(1) CPHR({porucha,potíž,problém,…}.4)
mívat potíže s lidmi

mívat13 ACT(1) CPHR({poznámka,připomínka,…}.4)
mívat připomínky

mívat14 ACT(1) CPHR({předpoklad,sklon,tendence,
…}.4)

mívat sklon přehánět
mívat15 ACT(1) CPHR({zájem,…}.4)
mívat zájem o přednášky

mívat16 ACT(1) DPHR(k-1[dispozice.S3]) PAT(4)
mívají k dispozici odborníka

mívat17 ACT(1) DPHR(rád;raději) PAT(4;↓když)
mívá rád volno

mívat18 ACT(1) DPHR(za-1[následek.S4]) PAT(4;↓že)
mívá to za následek prodlužování pauz

mizet 14×,7× ACT(1)
(ztrácet se) překážky mizely rychle

mlátit1 ACT(1) PAT(4)
(bít, tlouci, bouchat) mlátit kamaráda;
klackem.MEANS; do hlavy.DIR3; m. se. hidden Rcp.
PAT hlava nehlava

mlátit2
1× ACT(1) PAT(7)

(hýbat, pohybovat) mlátil hlavou
mlátit31× ACT(1) DIR3()
(bušit) mlátit do zdí

mlátit4 ACT(1) DPHR(pusa.S7)
jen mlátil pusou

mlčet 10×,4× ACT(1) ?PAT(o+6)
(nemluvit) mlčet o svých potížích

mlít1
1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2) ?EFF(na+4)

mlít mouku ze zrna na prášek; m. pšenici na zrno
mlít21× ACT(1) DPHR(pusa.S7)
(mluvit) Mlela pusou naprázdno.

mluvit1
2× ACT(1) PAT(do+2) ?ADDR(3)

mluví mi do života; m. mi do toho
mluvit2

113×,83× ACT(1) PAT(o+6;na-1[téma.4];↓jestli;
.s) ?ADDR(s+7)

(hovořit, rokovat) mluvil o těch lidech s nadřízeným;
lidé, o nichž se m.; články, v nichž se m. o zničení
Izraele; m. s ní na téma perspektivy vzniku

mluvit3
2×,8× ACT(1) PAT(o+6;.s) ?ADDR(k+3;na+4)

(hovořit, promluvit) mluví k publiku o svém studiu;
m. na ni o svých problémech; m. na ni: ”Uklidni
se,…!.

mluvit4
4×,6× ACT(1) PAT(4)

(vyřknout, vyslovit) mluví nesmysly; m. čistou
pravdu

mluvit5 ACT(1) PAT(4)
(dabovat) mluví Spejbla i Hurvínka; m. jen hlavní role

mluvit61× ACT(1) PAT(o+6)
(svědčit) o jeho práci mluví výsledky

mluvit7
3×,1× ACT(1) PAT(pro+4;proti+3;{neprospěch,

prospěch}.S4/AuxP[v-1,.2];v-1[{prospěch,
neprospěch}.S4[.u#]])

(svědčit) to mluví pro nás
mluvit8

1×,1× ACT(1) PAT(za+4;místo+2)
(zastupovat) mluví za syna; m. za sebe

mluvit9
33×,19× ACT(1)

(umět mluvit) náš Pepíček už mluví; m.
anglicky.MANN

mluvit10 ACT(1) DPHR(do-1[duše.S2]) PAT(3)
mluví jim do duše

mluvit11
1× ACT(1) DPHR(za-1[všechen.NS4])

to mluví za všechno
mlžit 1× ACT(1) ?PAT(o+6)
každý úředník mlžil o interupcích

mnout 1× ACT(1) PAT(4)
(třít) mnout zmrzlé ruce; m. mu.BEN prsty; m. si čelo

množit se 10×,7× ACT(1)
(rozmáhat se, rozmnožovat se) roztoči se rychle
množí

mobilizovat1 ACT(1) PAT(proti+3) ADDR(4)
(štvát, popudit) mobilizovat občany proti gangům

mobilizovat2
1×,4× ACT(1) PAT(4)

(povolat) mobilizovat síly; k obraně.AIM země
moci1

8×,3× ACT(1) PAT(.∼f)
(jen pro zápor) nemohl se nedostavit

moci2
20×,5× ACT(1) PAT(za+4)

(být odpovědný) může za nehodu
moci si 1× ACT(1) PAT(za+4)
(být odpovědný) diváci si mohli za konec vystoupení

modelovat 1× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(vytvářet) modelovat společnost z ničeho

modernizovat 5×,10× ACT(1) PAT(4)
modernizovat armádu

moderovat 3× ACT(1) PAT(4)
moderovat nový pořad

modifikovat 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(obměnit) modifikovat návrh; m. systém

modlit se 4×,4× ACT(1) ?PAT(4) ?EFF(za+4)
(pomodlit se) Modlit se modlitbu za Marrila, aby
přišel domů.AIM; Modlit se otčenáš.; Modlí se velmi
tiše.MANN; Modlil se za mír.AIM
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modulovat ACT(1) PAT(4)
operátory modulují nosný signál

monitorovat 1×,17× ACT(1) PAT(4)
(kontrolovat, sledovat, zaznamenávat) monitorovat
kvalitu výrobků; m. dodržování lidských práv; m.
pondělní události

monopolizovat 1×,2× ACT(1) PAT(4)
monopolizovat činnost pošty

montovat 4×,7× ACT(1) PAT(4) ?ORIG(z+2)
(sestavit, sestavovat) montovat sedačku ze starých
dílů

monumentalizovat 1× ACT(1) PAT(4)
monumentalizovat satiru

motat se1
2× ACT(1) LOC()

(objevovat se, vyskytovat se) motá se tam stále
stejná skupina

motat se2 ACT(1)
(potácet se, vrávorat) motal se domů

motivovat1
7×,3× ACT(1) PAT(4)

(zdůvodňovat) m. své rozhodnutí; strachem.MEANS
motivovat2

9×,9× ACT(1;↓že) ADDR(4) ?PAT(k+3;
do+2;na+6;.f;↓aby)

(přimět) motivovat mužstvo k větší výkonnosti; m. mě
to pokračovat; m. je na vydávání průkazů; m. mě, že
jsem v družstvu

mračit se12× ACT(1)
otec se mračil

mračit se2 EMPTY
mračilo se

mrknout 2× ACT(1) ?PAT(na+4)
Mrkl (okem.MEANS) na příslušnou osobu.

mrštit 1×,1× ACT(1) PAT(4;7)
(hodit) mrštil pařezem

mrzet 15×,1× ACT(4) PAT(1;↓že;.f)
(bolet) mrzí mě, že jsme prohráli

mrznout1 ACT(1)
student mrzl

mrznout2
1× EMPTY

mrzlo
mstít se ACT(1) PAT(3)
(pomstít se) mstila se příteli; za zradu.CAUS

mučit 2×,1× ACT(1) PAT(4)
(trápit) nerozhodnost ho mučí

mumlat si ACT(1) PAT(↓že;.s)
(brumlat si) mumlal si, že nepřijde

mýlit 2× ACT(1) PAT(4)
(klamat, obalamutit) nenechte se mýlit;
vzhledem.MEANS

mýlit se 9×,10× ACT(1)
(plést se, chybovat) ten se nemohl mýlit; ve svých
úvahách.REG

myslet1
4×,10× ACT(1) PAT(4) MANN()|ACMP()|CRIT()|

CPR()
(pojímat, chápat, mínit) myslel to vážně; m. to s
ním.REG dobře

myslet2
16×,11× ACT(1) PAT(na+4)

(vzpomínat) myslel na ni celý den
myslet3

4×,132× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(mínit, soudit) myslí o sobě, že je krásná

myslet4
3×,12× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(7;pod+7)

(mínit, rozumět) myslel tím něco jiného; koho jste tím
m.?

myslet5
4×,6× ACT(1)

(uvažovat) kdo jak myslí; m. logicky
myslet si12× ACT(1) PAT(4)
myslet si jen čtyři slova

myslet si2
30×,252× ACT(1) EFF(4;↓že;↓zda;.s;↓c)

?PAT(o+6)
(vymyslet si) myslel si o něm, že je reálný

myslit1
6× ACT(1) PAT(4) BEN()|MANN()|MEANS()|

ACMP()|CRIT()|CPR()
myslí to dobře, vážně; s Pavlem.REG to m. vážně

myslit2
13× ACT(1) PAT(na+4)

(vzpomínat) myslil na odchod; m. na sebe; m. na
matku; m. na jeho schopnosti

myslit3
67× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)

(mínit) myslil o věci, že je to pravda; m. o něm, že je
hezký

myslit4
5× ACT(1) EFF(4;↓že) ?PAT(7;pod+7)

(rozumět, mínit) Co tím myslíš?; To myslíš peníze?
myslit5

4× ACT(1)
(uvažovat) myslil logicky; zvířata nemyslí

myslit si1 ACT(1) PAT(4)
myslil si jen čtyři slova

myslit si2
1× ACT(1) PAT(na+4)

(pomýšlet, toužit) Jan si myslil na Marii
myslit si3

97× ACT(1) EFF(4;↓že;.s;↓c) ?PAT(o+6)
(pomyslet si) myslil si o tom své

mýt 2×,2× ACT(1) PAT(4)
(omývat, umýt) mýt auto; myl se pod horkou sprchou;
mýt si.BEN ruce

mžít1 ACT(1)
mlha mžila

mžít2 EMPTY
mžilo
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Rejstřík

A
aktant, 12, 13, 17, 18

fakultativní, 5, 17
obligatorní, 17

anotace, 1, 7, 18
atribut, 8, 10

Č
člen

rámce, 9, 11, 35
řídící, 27

F
formát, 4, 37

hesla, 8
funktor, 9, 11
Funkční generativní popis, 1

K
kanonický rámec, 9, 24
kořen, 29, 38

L
lema, 24

morfologické, 10, 24
tektogramatické, 8, 10

M
manuál, 15

morfologický, 31
tektogramatický, 15, 26

P
PDT-Vallex, 1, 3, 7, 8, 17, 18
podstrom, 8, 9, 19, 21, 27
povrchová realizace, 9, 17, 19, 20, 23, 37

infinitivem slovesa, 22

konkrétním slovem, frází nebo její čás-
tí, 23

předložkovým pádem, 21
přímým pádem, 20
třídou slov v dané formě, 22
vedlejší větou, 21

Pražský závislostní korpus, 3, 10, 18

R
rovina

analytická, 10

S
strom

analytický, 18, 19, 20, 37
tektogramatický, 18, 19

subfunktor, 17

T
token, 26

U
uzel, 9, 18

řídící, 27
závislý, 27

V
valence, 10

v PDT, 24
valenční

heslo, 8,
rámec, 4, 6, 12, 26
slovník, 1, 3, 7, 8, 10
teorie, 1, 7

význam
frazeologický, 23
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