
Anotace ČAK 
 
Pro anotaci ČAK je důležité: 
 

- Anotovat vždy a jen pomocí kontextu PML_CAC_A_Edit 
- Nepoužívat makra z jiných kontextů, ani makra obecná 
- Zejména nepoužívat makra na copy/paste hodnot uzlů (F6, F7, apod.) 
- Afuny typu Obj_Co, Atr_Ap, ..., tj. *_Co, *_Ap, *_Pa již nejsou součásti sady 

analytických funkcí. To však neznamená, že hodnoty, které „nosily“, už nepoužíváme. 
- Pro docílení, např. Obj_Co nebo Obj_Ap, přidělujeme afun Obj a nastavujeme is_member 

na 1 u příslušných uzlů podřízených koordinaci či apozici. 
- Pro docílení, např. Obj_Pa přidělujeme afun Obj a nastavujeme is_parenthesis_root 

na 1 u příslušných uzlů podřízených parentezi. 
 
 
Seznam základních zkratek pro makra z kontextu PML_CAC_A_Edit 
 

Funkce Klávesová zkratka 
afun Adv (d) 
afun Apos (u) 
afun Atr  (a) 
afun Atv  (h) 
afun AtvV  (j) 
afun AuxC (c) 
afun AuxG (g) 
afun AuxK  (k) 
afun AuxO (o) 
afun AuxP (p) 
afun Aur  (r) 
afun AuxT  (t) 
afun AuxV  (v) 
afun AuxX  (x) 
afun AuxY  (y) 
afun AuxZ  (z) 
afun Sb (s) 
afun Před (q) 
afun Coord (i) 
afun ExD (e) 
afun Obj  (b) 
afun Pnom (n) 

 
Skoč na strom číslo....   (Alt+g) 
 
Nastav is_member   (1) 
Nastav is_parenthesis_root (2) 
 

Poznámka: Vždy je možné přistoupit, případně změnit hodnoty uzlů dvojím poklepáním levým 
tlačítkem myši na samotný uzel. Otevře se při tom okno se všemi hodnotami uzlu. V tom případě máte 
právo měnit jen hodnoty: guessed_form, afun, is_member a is_parenthesis_root. 



 
Základní sadu lze rozšířit na sadu rozšířenou. Rozšířená sada obsahuje stejné afuny jako sada základní, 
může však "urychlit" práci při dosazení hodnot is_member a is_parenthesis_root.  
Za pomocí základní sady, potřebujete-li dosadit např. Obj_Co, je zapořebí zmáčknout jak klávesu "b" 
tak klávesu "1". "b" nastaví afun na Obj a "1" nastaví hodnotu. V rozšířené sadě je možné tohoto 
dosáhnout jedinou kombinací kláves, tj. v našem případě "Ctrl+b".  
 
Poznámka: Nicméně v obou případech jde o zmáčknutí dvou kláves, buď za sebou nebo společně. Je 
tedy na preferenci anotátora, kterou sadu chce používat. V současné době PML_CAC_A_Edit obsahuje 
sadu základní. Na vyžádání lze pouhým překopírováním jednoho souboru sadu rozšířit. 
 
 
Přehled rozšířené sady klávesových zkratek: 
 

Funkce základní *_Ap *_Co *_Pa 
afun Adv d D Ctrl+d Ctrl+D 
afun Apos u U Ctrl+u Ctrl+U 
afun Atr  a A Ctrl+a Ctrl+A 
afun Atv  h H Ctrl+h Ctrl+H 
afun AtvV  j J Ctrl+j Ctrl+J 
afun AuxC c C Ctrl+c Ctrl+C 
afun AuxG g G Ctrl+g Ctrl+G 
afun AuxK  k K Ctrl+k Ctrl+K 
afun AuxO o O Ctrl+o Ctrl+O 
afun AuxP p P Ctrl+p Ctrl+P 
afun AuxR r R Ctrl+r Ctrl+R 
afun AuxT  t T Ctrl+t Ctrl+T 
afun AuxV  v V Ctrl+v Ctrl+V 
afun AuxX  x X Ctrl+x Ctrl+X 
afun AuxY  y Y Ctrl+y Ctrl+Y 
afun AuxZ  z Z Ctrl+z Ctrl+Z 
afun Sb s S Ctrl+s Ctrl+S 
afun Pred q Q Ctrl+q Ctrl+Q 
afun Coord i I Ctrl+i Ctrl+I 
afun ExD e E Ctrl+e Ctrl+E 
afun Obj  b B Ctrl+b Ctrl+B 
afun Pnom n N Ctrl+n Ctrl+N 

 
 
 


