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How was PDT 2.0 developed?

(2010-2013)

• Additions to PDT 2.5:
a) multiword expressions (P. Straňák, E. Bejček)

b) segmentation of the sentences into clauses (Z. 
Žabokrtský)

c) new grammateme of nouns was added: „pair-
group“ meaning (close to the „number“ gramm.) – 
(M.Ševčíková, J.Panevová, L.Smejkalová)  
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• Examples:                number     pair/groupe m.

(jedna) bota                   sg              no

(jedny) boty                   sg              yes

(dvě) boty                      pl                no

(dvoje) boty                   pl               yes

d) Individual errors corrected (J. Štěpánek)

Results submitted in 2012
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• Additions to PDT 3.0

e) Introduction of verbal grammatemes 
(mostly automatically):

   ea) factmod (M. Ševčíková, J. Mírovský)

         values:  asserted, potential, irreal, appeal

   eb) sentmod (M. Ševčíková, J. Mírovský)

         values: enunc, inter, imper, desid, excl 
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• Examples of (ea):
(1) Tahle zkušenost mu neuškodí.asserted

(2) Neškodilo by.potential, kdybych vás 
prohlédla.potential pořádně.

(3) Většina bangladéšského muslimského obyvatelstva by za 
normálních okolností inkriminované interview 
samozřejmě vůbec bývala nezaznamenala.irreal. 

(4) Zvedněte.appeal telefon a zavolejte.appeal
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• Sentmod assigned to all clauses in 
sentence coordination and to „title“ 
structures (functor ID):

Examples:

(5) Poprvé jste nestoupil.enunc v závěru zápasu v 
Benešově, jaké to bylo.inter?

(6) Zítra bude u příležitosti III. výročí české a slovenské 
edice Playboy otevřena.enunc výstava Pohlaďte 
si.imper králíčka sestavená z ilustrací pro časopis 
Playboy.
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ec) boundary between pas (pasive) and res1 (objective rsultative) 
was introduced semiautomatically (J.Panevová, J. Mírovský)

(7) Projednávání zákona o dividendách je odloženo.res1 (= je 
odložené)

(8) V Somálsku bylo zabito několik zahraničních novinářů.pas 
(domorodci)



8

Jarmila Panevová – Příchovice 20. 9. 20138

ed) the function (functor) CPHR was replaced by 
PAT in connection with (je) možno/možné, (je) 
nutno/nutné, je třeba (and several others); the 
functor BEN plays the role of controller here:

(9) (Pro dítě.BEN) je bezpodmínečně nutné 
poslechnout lékaře.
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ee) artificial  lemma #Benef was cancled 
and replaced by the lemma #GEN (with 
the functor BEN)

(10) Chodit na schůzky včas je důležité 
#GEN.BEN

Results are expected at the end of 2013
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