
ANOTÁTORSKÁ SCHŮZKA 22-09-12 
 
Anotátorský tým: 
Iva Hrabánková (červen 2022; 445 vět) 
Karolína Churáčková (září 2021; 14176 vět; 1181 vět/měsíc) 
Lenka Charvátová (říjen 2021; 2896 vět) 
Leona Špetová (červen 2022; 992 vět) 
Lukáš Jiřička (září 2021; 131 vět) 
Tereza Marková (červen 2022; 2516 vět) 
Tadeáš Tajbl (září 2022; 0 vět) 
Tomáš Harcuba (září 2021; 9519 vět) 
Olga Zitová 
 
Prohlášení k dani. Dotazy ohledně smluv 
Pokud jste studenti denního studia a ještě vám nebylo 26 let, pak podle toho, co se mi podařilo zjistit, 
pokud máte příjem jen u nás (UK), vyplatilo by se vám podepsat ve mzdové účtárně Prohlášení k dani 
z příjmů. Ve mzdové účtárně pak za vás mohou i podat daňové přiznání. Budete mít také slevu na 
dani, při nižších příjmech pak snad daň nebudete platit vůbec. 
Mzdová účtárna. Kateřina Veitová 
 (personální útvar, tel: 951 551 219, Ke Karlovu 3, místnost: M268, 2. patro; 
katerina.veitova@matfyz.cuni.cz) 
 
Sazba pro všechny od října 2022: 
40 vět za hodinu je rozumné, zvládnutelné množství, pokud anotátor pracuje často a pravidelně. 
Přislíbená odměna 150 Kč/hod -> sazba 3,75 Kč/větu 
Bylo by skvělé, kdybyste anotovali alespoň 6 hodin týdně, 25 hodin měsíčně, tedy byli s to odevzdat 
1000 vět za měsíc. 
Od října bude platit následující progresivní sazba: 
- do 1000 vět za měsíc: 3,75 Kč/věta 
- 1000-1500 vět za měsíc: 5 Kč/věta za každou větu přes 1000 
- přes 1500 vět za měsíc: 6,50 Kč/věta za každou větu přes 1500 
 
 
Stav anotace k 20. 8. 2022 (data PCEDT; celkem 49 208 vět) 

sents forms  files 
DONE  31401  (737075)  [1553] 
NASS 16230 (375126)   [630] 
NASS je Not ASSigned.  
 
data PDTSC:  73 835 vět 
data FAUST:   3 000 vět (chybí anotace koreference) 
data PDT: 49 431 vět (opravy, už je ručně anotováno podle původního manuálu) 
 
 
Automatické kontroly anotace 
makro ! 
V datech by měla zůstat jen Warning hlášení. Ostatní je třeba řešit! (Například dotazem.) 
Pravidelně kontrolovat, zda není nové rozšíření. 
  

callto:31401%20(737075
callto:16230%20(375126


Částice u víceslovných jednotek 
- na a-rovině visí s afunem AuxZ na slově, před kterým stojí na povrchové rovině, a to i v případě, že 
je tímto slovem předložka nebo spojka uvozující vedlejší větu.  
! Víceslovné jednotky chápeme jako jedno slovo, tj. částici věšíme na nejvýše zavěšený afun jednotky 
(např. AuxP), nikoli na AuxY.   
 
Př.1: …, zejména ve srovnání s minulým rokem…  

 
Částice s dosahem 
- některé modální částice (zejména jistotní asi, pravděpodobně, snad) se můžou vztahovat ke 

konkrétnímu větnému členu (nejen k větě jako celku), visí pak na prvním členu tohoto větného členu 

(podobně jako je to u zdůrazňovacích částic RHEM) 

Př. 2: Současně posloužil jako asi nejdramatičtější důkaz výhod… 

 

(přidáno do dodatku o částicích) 

 
 
 
 
 
 



Částice jako vsuvky 
částice někdy bývají odděleny čárkami, s výjimkou ustrnulých slovesných tvarů (označených na m-
rovině jako sloveso – tag začíná písmenem V, srov. př. 31), je nepovažujeme za parentezi a 
neoznačujeme _P. (př. 32) 
Př. 31: Nalil byste mi kapku vody, prosím?“  Př. 32:  A, samozřejmě, žaloba byla zamítnuta.  

                                

 
Př. 33: Nicméně, shromáždění ANC pod jakýmkoli jiným názvem, je stále shromáždění ANC. 

 
 

Spojovník 
Seznam koncových částí hybridních výrazů (pro zajímavost) 
akciový  
akrový 
bitový 
bodový 
členný 
denní 
dolarový 
hodinový 
kilobitový 
krát 
letý 
librový 
megabytový 

měsíční 
miliardový 
milimetrový 
milionový 
minutový 
místný  
násobek 
násobně 
násobný 
ní 
palcový 
patrový 
procentní 

sekundový 
stopý  
stránkový 
ti 
týdenní 
uncový 



30-leté nevypověditelné cenné papíry 7.20%-ní termínované dluhopisy 

                   

nad státními 8 1/8%-ními vůdčími dlouhodobými dluhopisy 

 

brzký 80-ti bodový pokles    24-krát 

                                                         



-li, ne-li, nebo-li, zda-li 
-li 
Spojka podřadicí AuxC. M-tag: J,------------- 

Spojovník připojující spojku -li má afun AuxG a visí na uzlu pro spojku. 

Př.: obrátí-li ho  

 
ne-li 
Částice AuxZ. M-tag: TT------------- 

Na a-rovině tři uzly. ne má afun AuxY a visí na li. Spojovník má afun AuxG a visí na ne. 

(Pokud by se vyskytlo neřku-li, bude řešeno obdobně.) 

Př.: dojemná, ne-li sebeděkovná reklama společnosti American Telephone & Telegraph 

 
nebo-li 
Chybně psaná apoziční spojka. Poznámka Other: pravopisná chyba 
Př.: Čistý zisk poklesl z loňských 60.7 miliónů dolarů, nebo-li 2.32 dolaru za akcii 

 
zda-li 
Chybně psaná podřadicí spojka. Poznámka Other: pravopisná chyba 
li.AuxC; zda.AuxY na li, spojovník s afunem AuxG visí na li. 

 



ať už/již 

ať může fungovat jako 
--  spojka podřadicí; na m-rovině by měl být tag: J,-------------); př.  (1) a (2) 
-- ve spojení s nebo jako spojka souřadicí; na m-rovině by měl být tag: J^-------------; př. (3) 
-- částice v přací větě; na m-rovině by měl být tag: TT-------------; Ať.AuxZ prší. 

Případné už nebo již chápeme jako modifikátor spojky a dáváme tomu na a-rovině afun AuxZ, který 
visí na spojce (na AuxC nebo uzlu s afunem Coord). 
 
Př. 1: To je otázka, na niž nemůže odpovědět snadno, ať už udělá cokoli 

Př. 2: Ať již byla meziválečná republika jakkoli nedokonalá, byla to demokracie 

                         
 
Př.3: existuje velká poptávka po hlasem aktivovaných odposlouchávacích systémech, ať už se jedná o 
sofistikovaný systém Veritrac 9000, nebo o jednoduché příruční přístroje za 395 dolarů. 

 

  



Apozice vs. vsuvka 
Poznámka k tomu, kdy druhý člen apozičního spojení anotovat jako syntakticky začleněnou vsuvku. 
(1) získá zhruba 450 milionů liber (711 milionů dolarů) v hotovosti  -> APOZICE + VSUVKA 
(2) získá zhruba 450 liber (neboli 711 dolarů) v hotovosti   -> APOZICE + VSUVKA 
(3) získá zhruba 450 milionů liber - 711 milionů dolarů - v hotovosti  -> JEN APOZICE 
(4) získá zhruba 450 milionů liber, 711 milionů dolarů, v hotovosti    -> JEN APOZICE 
(5) získá zhruba 450 liber, neboli 711 dolarů, v hotovosti    -> JEN APOZICE 
 
Druhý člen apozice anotujeme jako syntakticky začleněnou vsuvku vždy, když jsou jako grafický 
oddělovač užity závorky (1), (2). V takovém případě: 
- kořenem apozičního spojení (afun Apos) je užitá apoziční spojka (tj., neboli; (2)) nebo levá závorka, 
pokud je spojení asyndetické (1). 
- pokud je kořenem apozičního spojení spojka, která je součástí vsuvky (2), visí levá závorka na kořeni 
apozičního spojení (naznačuje se tak, že apoziční spojka je též součástí textu v závorce) 
- příponu _P dostane druhý člen apozice (nikoli kořen apozičního spojení s afunem Apos, neboť 
neplatí, že celý podstrom s tímto kořenem je součástí textu v závorce 
- pravá závorka visí na uzlu s příponou _P 
Pokud jsou jako grafický oddělovač užity pomlčky nebo čárky, druhý člen apozice  jako vsuvku 
neznačíme (3)-(5). Čárky, pomlčky (pokud nejsou využity jako kořen apozice) visí s příslušným afunem 

(AuxX, AuxG) na kořeni apozice.  
 
Př. 1: získá zhruba 450 milionů liber (711 milionů dolarů) v hotovosti 

Př. 2: získá zhruba 450 miliónů liber (neboli 711 miliónů dolarů) v hotovosti 

            

Př. 3: získá zhruba 450 milionů liber – 711 milionů dolarů –  v hotovosti 
Př. 4: získá zhruba 450 milionů liber, 711 milionů dolarů, v hotovosti 

   



Př. 5: získá zhruba 450 miliónů liber, neboli 711 miliónů dolarů, v hotovosti 

 
 
 
 
Text v závorce se jako druhý člen apozičního spojení chápe vždy, když: 
- je užita apoziční spojka (6),  
- je shoda v pádě s prvním apozičním členem (7). 
V homonymních pozicích (v nominativu) dáváme přednost zachycení závorky jako syntakticky 

nezačleněné vsuvky (tedy zpravidla s afunem Denom_P; (8)) kromě níže vyjmenovaných případů, ve 
kterých naopak upřednostňujeme zachycení apoziční: 
- zkratka a její rozepsání (10) 
- originál a překlad (11) 
- převod jednotek, měn (12) 
 
Příklady: 
(6) Senátor Bentsen (tj. demokrat za Texas) nepřišel.  -> APOZICE + VSUVKA 
(7) Sešel se senátorem Bentsenem (demokratem za Texas).  -> APOZICE + VSUVKA 

(8) Senátor Bentsen (demokrat.Denom_P za Texas) nepřišel.  -> VSUVKA 
(9) Sešel se senátorem Bentsenem (demokrat.Denom_P za Texas).  -> VSUVKA 
 

(10) Strategická obranná iniciativa (SDI) měla dopad na vývoj událostí.  -> APOZICE+VSUVKA 
(11) Limited Partnerships (Partnerství s ručením omezeným)  -> APOZICE+ VSUVKA 
(12) 450 liber (711 dolarů) je hodně peněz.  -> APOZICE+ VSUVKA 
 

  



Společné rozvití 
Poznámka: Atributivní rozvití // vztažná věta není (na a-rovině) společným rozvitím, pokud není 
formální shoda se všemi členy souřadného spojení.  
modrá váza a hrnek  -> není společné rozvití 
modré vázy a hrnky  -> není společné rozvití 
modré kamínky a sklíčka  -> není společné rozvití 
modrá sklíčka a kamínky  -> není společné rozvití 
modré vázy a skleničky  -> může být společné rozvití 
kamínky a sklíčka, která byla modrá -> není společné rozvití 
 
Srov. příklady: 
Př. 1: "Události odehrávající se od dubna do června poškodily respekt a důvěru, kterou předtím 
většina Američanů k čínským vedoucím představitelům cítila." 

 
Př. 2: do nepokojů a kontrarevolučního povstání, které před nedávnem proběhlo v Pekingu

 



Př. 3: zásilkový dodavatel průmyslových nástrojů a příslušenství 
      Př. 4: Výstava amerického designu a architektury 

      
 
 
 

  



NUMBERS  
Číslovky psané číslicemi anotujeme stejně jako číslovky psané slovy.  
- upřednostňujeme sklonné čtení (je-li více možností) 
32 % = třicet dvě procenta 
 

- číslovky 5, 12, 50, 58 se chovají v nominativu a akuzativu jako substantiva, v ostatních pádech 
(zakončení na -i, -ti) jsou adjektivní  
padesát osm vran vs. padesáti osmi vranám 
 

- číslovky 100, 200, 400, 1000, 2300 a číslovky 1.125, 4.25 jsou primárně substantivní; ALE pozor na 
tvar počítaného jména; upřednostňujeme substantivní interpretaci (je-li více možností) 
při 400 akcií vs. při 400 akciích; ke 400 % = ke čtyřem stům procent (procentům) 
 

- pozor na to, kde visí adjektivní rozvití 
výnos klesl na pátečních 5 %  
 

- měrová adverbia asi, téměř, zhruba, přibližně, nejméně apod. (na t-rovině EXT) mají funkci podle 
toho, zda rozvíjí číslovku substantivní (Atr) nebo adjektivní (Adv) 

prodal asi.Atr pět procent akcií vs. prodej asi.Adv pěti procent akcií 
 

- zlomky: klesl z 6/8 na 5/8 = klesl z šesti.Atr osmin.Obj na pět.Obj osmin.Atr 
 
výnos ČEHO výnos těchto 400 fondů 

výnos těchto 405 fondů 
výnos KOLIK výnos pouhých 400 dolarů 

výnos pouhých 405 dolarů 
výnos pouhých 10 % 
výnos 22 % 

     
Číslovky je třeba si vždy přečíst! 
Př. 1: Čistý zisk činil ve třetím čtvrtletí 17 centů na akcii v porovnání s 16 centy za akcii. 
Př. 2: v prvních devíti měsících roku 1989 / za prvních devět měsíců roku 1989  
Př. 3: ve srovnání s pouhými 450 dolary na vůz / při objemu pouhých 1000 akcií / při objemu pouhých 10 % 
Př. 4: ve výši 76 miliónů dolarů / z prodeje 75 miliónů akcií  
Př. 5: po 3 1/2 týdnech 
Př. 6:  provozy dosáhly zhruba 17 mil. USD. 
Př. 7:  … na koupi asi 50 % svých kmenových akcií za 70 dolarů. 
Př. 8: Průměrný sedmidenní jednoduchý výnos těchto 400 fondů klesl z 8.14 % na 8.12 %. 
Př. 9: vyrostla o 3/4 na 16 7/8 při 258000 akcií // zůstala na 10 3/4  při 65200 akciích. 



  



Př. 1: Čistý zisk činil ve třetím čtvrtletí 17 centů na akcii v porovnání s 16 centy za akcii. 

 
Př. 2: v prvních devíti měsících roku 1989 // za prvních devět měsíců  

                                     
Př. 3: ve srovnání s pouhými 450 dolary na vůz //při objemu pouhých 1000 akcií // při objemu pouhých 10 % 

                                 



Př. 4: ve výši 76 miliónů dolarů vs. z prodeje 75 miliónů akcií  Př. 5: po 3 1/2 týdnech  

                                                          
 
Př. 6:  Tyto provozy dosáhly v loňském roce zhruba 17 mil. USD. 

Př. 7:  … část výtěžku použít na koupi asi 50 % svých kmenových akcií za 70 dolarů. 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Př. 8: Průměrný sedmidenní jednoduchý výnos těchto 400 fondů klesl z 8.14 % na 8.12 %. 

         
Př. 9: Společnost Nellcor, výrobce systémů pro monitorování pacientů, včera vyrostla o 3/4 na 16 7/8 
při 258000 akcií, zatímco emise maloobchodní společnosti Office Club zůstala nezměněna na 10 3/4  
při 65200 akciích. 

 

Poznámka: 
V této větě se tvar přísudku neshoduje s druhým členem apozice (*výrobce vyrostla). V takovém 
případě dáme k příslušnému apozičnímu členu (který se s přísudkem neshoduje) anotátorskou 
poznámku Other s komentářem „p“, který značí, že příslušný člen by měl být anotován jako 
syntakticky nezačleněná parenteze.  
 



 


