
PŘÍLOHA 1 
 
Tabulky TAM číslo 1, 2 a 3. 
 
Tabulka 1. TAM vyskytující se s perfektivním videm v ČNK  (SYN2000) 
 

 
  

Sémantická charakteristika Signální slova (tučně = 80+% s jedním z aspektů) 

SINGULARITA 
 

jednou 7341 (87/13) 
napoprvé 146 (84/16) 

poprvé 6104 (82/18) 

–NA jak dlouho na chvilku 261 (95/5) 
nakrátko 144 (95/5) 
nadlouho+na dlouho 
127+47 (93/7)  
na hodinu 80 (93/7) 

provždy 256 (90/10) 
na chvíli 1116 (90/10) 
navždy 831 (90/10) 
na celý život 95 (86/14) 
 

–ZA jak dlouho  naráz 243 (90/10)   
brzy 5420 (87/13) 
zakrátko 224 (88/12) 
okamžitě 5534 (85/15) 

hned 4257 (71/29)  
zanedlouho 494 (85/15)  
za chvíli 557 (79/21) 

–DO kdy do konce 3503 (84/16) nejpozději do 484 (83/17) 

–PO jaké době po chvíli 495 (88/12) poté 3390 (77/23) 

ČASOVÉ OMEZENÍ včas 1843 (83/17)  
předčasně 666 (84/16) 

dočasně 735 (80/20) 

NÁHLÁ ZMĚNA nečekaně 966 (94/6) 
zčistajasna 67 (92/8)  
zničehonic 159 (87/13) 

náhle 2734 (85/15) 
najednou 3653 (76/24) 
(náhle vs naráz) 

NÁSLEDNOST AKCÍ dokud ne- 1526 (98/2) 
hned jak 111 (98/2) 
jakmile 1134 (96/4) 

dříve než 231 (96/4) 
vzápětí 1868 (84/16) 
než 4335 (81/19) čas. sp 

OPAKOVANÁ SINGULARITA kdykoli 700 (86/14) několikrát 3318 (72/28) 

FINALITA nakonec 11541 (89/11)  
konečně 6465 (85/15) 

na závěr 263 (83/17) 



Tabulka 2. TAM vyskytující se s imperfektivním videm v ČNK  (SYN2000) 
 

Sémantická charakteristika Signální slova (tučně = 80+% s jedním z aspektů) 

OBVYKLOST, ZVYK 
(PŘERUŠOVANÝ PROCES) 
 

pravidelně 2798 (2/98) 
běžně 1455 (8/92) 
nejčastěji 1393 (10/90) 

často 13479 (12/88) 
každoročně 1034 (20/80)
  

PLYNULOST, KONTINUITA 
 
 

neustále 4631 (1/99) 
pořád 4653 (2/98)  
stále 14267 (3/97) 
průběžně 719 (3/97) 
nepřetržitě 402 (3/97)  
stále ještě 1830 (8/92) 

celý život 533 (11/89)  
celý den 371 (11/89)  
dokud 978 (15/85)  
stále ještě + ne- 452 (1830) 
(53/47) 
stále + ne- 1491 (14267) 
(26/74) 

USILOVNÉ TRVÁNÍ 
 

neúnavně 198 (0/100) 
vytrvale 518 (0,5/99,5) 

soustavně 516 (1/99) 
dlouho 6069 (15/85) 

POMALÉ TEMPO 
Jak rychle? 

pozvolna 558 (12/88) 
pomalu 4435 (14/86) 

zvolna 953 (17/83)  

SOUČASNOST, RŮZNÉ 
SUBJEKTY 

zatímco 512 (9/91)  

Do KDY? donedávna 584 (5/95)  

VYTRVALÉ OPAKOVÁNÍ znovu a znovu 410 (6/94)  

 
 
 
 
Tabulka 3. TAM vyskytující se s oběma vidy v ČNK  (SYN2000) 
 

Sémantická charakteristika  

PŘÍTOMNOST JAKO 
REFERENČNÍ BOD 

dodnes 2436 (27/73) 
dosud 6524 (28/72) 
zatím 9654 (32/68) 
doposud 1393 (43/57)  

zatím ne- 9190 (55/45) 
prozatím 898 (55/45)  
dosud ne- 4949 (77/23)  
 

OPAKOVÁNÍ 
 
 

denně 2250 (21/79) 
mnohdy 1268 (22/78) 
obvykle 4038 (22/78) 
většinou 2954 (23/77) 
příležitostně 139 (26/74) 
každý den 616 (26/74) 
týdně 388 (30/70)  
měsíčně 448 (32/68) 
opakovaně 1241 (34/66) 
vždy 7987 (37/63) 
každý rok 431 (40/60) 

vždycky 5434 (43/57)  
čas od času 660 (47/53) 
ročně 1486 (48/52) 
občas 4283 (50/50), 
zase 12366 (52,5/47,5) 
málokdy 397 (53/47) 
pokaždé 750 (61/39)  
zřídka 232 (65/35) 
zřídkakdy 108 (36/64) 
znovu 15096 (71,5/28,5) 

KONTINUITA ještě  23484  (50,5/49,5) ještě + ne- 10951 (57/43) 

POSTUPNOST postupně 8200 (33/67)  

  
 



PŘÍLOHA 2 

 

Kolokace typu t + MPF s frekvencí výskytu verbálního lemmatu N>3 

 

1. Schopnost 
1A)  MPF  –  původní kapacitivum (prefix u-)   

 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  uběhat někdo pořád ještě uběhá fotbalové hřiště N≤3 
2.  uběhnout někdo ještě pořád uběhne maraton N>3 
3.  udržet někdo ještě pořád udrží něco v ruce;  

dokud něco udrží, bude pokračovat děj na tom závislý;  
někdo se stále udrží někde; pořád si udrží nějakou roli 

N>3 

4.  uhájit někdo pořád uhájí úlohu vůdce N≤3 

5.  uhrát někdo to pořád uhraje N>3 

6.  ujet někdo stále ujede čtyřicet kilometrů na kole N≤3 

7.  unést někdo stále unese někoho na zádech; 

dokud unese trumpetu (bude hrát) 
N>3 

8.  uskákat stoper si svoje pořád uskáče N≤3 

9.  ustát dokud ustojí na nohách, bude skákat N≤3 

10.  utáhnout někdo stále utáhne velké koncerty N≤3 

11.  utáhnout na vařené nudli někdo děti pořád utáhne na vařené nudli N>3 

12.  uživit se někdo /něco se stále uživí N>3 

 

 

1B)  MPF s lexikálním významem schopnosti 

 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  dokázat někdo stále ještě dokáže něco dělat/udělat N>3 

2.  dovést někdo stále ještě dovede něco dělat/udělat N>3 

3.  podařit se někomu se stále podaří z nájmu splatit hypotéku  N≤3 

4.  snést někdo stále snese víc než někdo jiný; jeho výkon snese vysoké měřítko N>3 

5.  svést někdo pořád svede hrát s nejlepšími  N≤3 

6.  vydržet někdo stále vydrží někde; pořád vydrží dirigovat 8 hodin; 
dokud vydrží bolest (neudělá změnu) 

N>3 

7.  vystačit s 

něčím 

někdo pořád vystačí se znalostmi; dokud vystačí se silami, s penězi (bude 
pokračovat); dokud vystačí s dechem (bude něco dělat) 

N>3 

8.  zmoct  někdo stále ještě něco zmůže N≤3 

9.  zvládnout 

něco 

někdo stále zvládne 1600 kliků; pořád zvládne cestu do schodů;  
stále zvládne nějakou činnost 

N>3 

 

 

1C)  MPF užité ve významu schopnosti podat výkon  

 
 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  dojet někdo pořád  dojede v první pětce  N≤3 

2.  dojít někdo pořád  dojde až někam N≤3 

3.  domluvit se někdo se stále domluví čtyřmi jazyky N>3 



4.  dosáhnout (až 

kam?) 

někdo stále dosáhne na vysoké noty N>3 

5.  doskočit pořád  doskočí  dál než někdo N≤3 

6.  dovolat se někdo se stále dovolá svého práva až někde N>3 

7.  kleknout někdo si pořád  ještě  klekne N≤3 

8.  nachytat revizor stále  nachytá  hodně černých pasažérů N≤3 

9.  obejít se  někdo se stále obejde bez brýlí N>3 

10.  obsáhnout někdo pořád  obsáhne  hodně prostoru na ledě N≤3 

11.  obstarat někdo pořád  obstará  domácnost i malé hospodářství N≤3 

12.  obstát někdo stále obstojí ve své profesi N>3 

13.  odehrát si někdo si pořád svoje odehraje N>3 

14.  odchytat někdo si svoje pořád  odchytá   N≤3 

15.  odolat někdo stále  odolá dobrodružství   N≤3 

16.  odvést si své někdo si své stále  odvede   N≤3 

17.  poradit si někdo si s tím stále poradí N>3 

18.  postarat se někdo se o sebe stále  postará   N≤3 

19.  projet někdo stále někudy projede N>3 

20.  projít někdo stále projde testy N>3 

21.  prolézt někdo s odřenýma ušima ještě pořád  proleze někam N≤3 

22.  prosadit se někdo se někde pořád prosadí N≤3 

23.  přebruslit někdo pořád všechny přebruslí N≤3 

24.  přečíst dokud přečte aspoň něco (ať čte, co chce) N≤3 

25.  předběhnout někdo stále  ještě  předběhne  i mladší N≤3 

26.  předvést výkon někdo pořád  ještě  předvede skvělý výkon N≤3 

27.  přeplavat někdo pořád  ještě  přeplave  rybník N≤3 

28.  přeprat někdo stále někoho přepere N>3 

29.  přesvědčit někdo někoho stále něčím přesvědčí N≤3 

30.  převálcovat někdo stále převálcuje i světovou show N≤3 

31.  přinést někdo stále přinese víc výnosů než jiný N>3 

32.  přitáhnout někdo stále přitáhne na koncerty mnoho lidí N≤3 

33.  přivést do varu dokud někdo přivede báby do varu , šedesátá léta nekončí N≤3 

34.  rozdovádět někdo stále rozdovádí kdekoho N≤3 

35.  sehnat dokud sežene ženskou (bude v pohodě) N>3 

36.  sníst někdo stále sní (kolik?) N>3 

37.  spočítat někdo stále něco spočítá N>3 

38.  spořádat někdo stále spořádá něčeho víc než někdo jiný N≤3 

39.  stihnout někdo stále ještě stihne udělat (kolik?) N>3 

40.  udělat někdo stále udělá (kolik za jak dlouho?) N>3 

41.  ucítit dokud někdo ucítí, že má energii, bude dál pracovat N>3 

42.  uslyšet někdo pořád ještě uslyší (=bude mu sloužit sluch) N>3 

43.  uvidět dokud uvidí (=bude mu sloužit zrak, bude dělat činnost na vidění 
závislou) 

N>3 

44.  vstát dokud někdo vstane z postele, zůstane muzikantem N≤3 

45.  vyběhnout někdo pořád  ještě  vyběhne  do schodů N≤3 

46.  vydělat někdo na něčem pořád vydělá (kolik?) N>3 

47.  vyjít někdo stále vyjde schody N>3 



48.  vyklepnout někdo někoho pořád  ještě  vyklepne v tenise N≤3 

49.  vykopnout někdo pořád  vykopne  nohu vysoko N≤3 

50.  vylézt dokud někdo vyleze na koně (bude závoditt) N>3 

51.  vypít někdo stále vypije (kolik?) N>3 

52.  vyprodukovat někdo stále vyprodukuje něčeho víc, než spotřebuje N≤3 

53.  vyrobit někdo stále vyrobí (kolik?) N>3 

54.  vyrovnat se někdo se stále vyrovná mladším N>3 

55.  vyskočit někdo pořád  ještě  vyskočí na koně N≤3 

56.  vytřídit někdo pořád ještě vytřídí míň odpadu než někdo jiný N≤3 

57.  zaběhnout někdo pořád  zaběhne  patnáctistovku líp než někdo jiný N≤3 

58.  zajistit někdo stále zajistí nějaké množství pro kolik lidí N>3 

59.  zastat někdo stále zastane nějakou práci N>3 

60.  zastínit někdo pořád  ještě  zastíní  někoho jiného N≤3 

61.  zvednout někdo pořád zvedne nohu / lidi ze židlí N>3 

 

 

2. Možnost 
2A) MPF s lexikálním významem možnosti 

 
 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  dát se něco se pořád dá udělat (kombinace možnosti [dá se] a schopnosti 
[některá perfektiva]): pořád se dá udělat dobrý film  

N>3 

2.  dát se něco se stále dá dělat N>3 

3.  dopustit dokud dopustíme , aby komunisté byli v parlamentu, nevyřešíme 
minulost 

N≤3 

4.  dostat šanci dokud dostane šanci / prostor (bude dělat to, co dělá) N>3 

5.  dovolit (si) dokud dovolí počasí (budeme pracovat); 
 stále ještě si dovolí smýšlet jinak; 

N>3 

6.  nechat stále nechá někoho něco dělat (místo sebe);  
pořád nechá někoho něco dělat na sobě 

N>3 

7.  nechat se někde se nechá něco dělat (neosobní = dá se) N>3 

8.  umožnit někdo stále umožní někomu něco dělat N>3 

 

 

2B) MPF užité ve významu možnosti  

 
 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  dostat se někam stále se někam dostane jen pěšky N>3 

2.  dovolat se něco je stále ještě dosažitelné (linka 158 dává možnost) N>3 

3.  nalít pořád vám v restauraci nalijí N≤3 

4.  pomoct pořád jim na hřišti pomůžu N≤3 

5.  prohlédnout stále prohlédnete skrz něco na druhou stranu N≤3 

6.  proplout   lodě po Labi pořád proplují (ale jen s malým ponorem) N≤3 

7.  sehnat stále sežene vstupenky (=máte možnost) [vstupenky jsou 
dosažitelné] 

N>3 

8.  sjet Opavu stále sjedou i rafty N≤3 

9.  snést něco stále snese označení „X“  

10.  svézt se stále se svezete na sjezdovce (máte možnost) [sjezdovka je sjízdná] N>3 



11.  ujet když dojde plyn , pořád ujede zhruba 150 kilometrů na benzin N≤3 

12.  uspět někdo stále uspěje někde [jeho požadavek je splnitelný] N>3 

13.  uslyšet někdo pořád uslyší ruštinu (= v Rusku má možnost) N>3 

14.  uvařit manželka mi nadává, ale kafe mi pořád uvaří N≤3 

15.  uvidět někdo pořád uvidí nápis (=má možnost, nápis je viditelný) N>3 

16.  uznat za vhodné někdo stále uzná za vhodné, aby někdo jiný něco byl/ vykonal N>3 

17.  vybrat si stále si vybere ve zlevněných zájezdech N≤3 

18.  vyměnit banka stále vymění neplatné mince N≤3 

19.  využít služeb někdo ještě stále využije něčí službu (má možnost) N>3 

20.  zaparkovat někdo ještě stále zaparkuje zadarmo (má možnost) N>3 

21.  zaslechnout ještě pořád někdo může něco slyšet N>3 

22.  zasloužit si stále si zaslouží žít (=kvalifikuje se zůstat naživu) N>3 

23.  zažít pořád zažijete původní atmosféru rybářských vísek N≤3 

 

 

3. MPF užité ve významu existence 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  najít (se): stále se najde někdo; stále najdeme něco někde  N>3 

2.  nalézt stále nalezne dobré sněhové podmínky N>3 

3.  narazit stále narazíte na divochy s luky a šípy N>3 

4.  natrefit na stále natrefíte na někoho N>3 

5.  objevit se stále se objeví někdo někde N>3 

6.  potkat stále potkáte někoho/něco někde N>3 

7.  setkat se pořád se setkáte s něčím někde N>3 

8.  spatřit stále spatříte něco  

9.  stát se stále ještě se stane, že se na vás dívají divně N>3 

10.  vyskytnout se stále se vyskytne někdo/něco N>3 

11.  zbýt někde stále zbude volné místo N>3 

12.  uvidět se pořád se uvidíte (=budete spolu) N>3 

 

 

4. MPF užité ve významu kvalifikátoru 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  nadělat cavyky má něčí přehnanou pozornost: kolem někoho se stále nadělá tolik  
cavyků 

N>3 

2.  nadřít se někdo je těžce pracující: stále se nadře N>3 

3.  obstát něco je kvalitní: technologie stále obstojí ve světové konkurenci N>3 

4.  otevřít něco je bezpečné: padák se stále otevře N>3 

5.  padnout něco dobře pasuje na tělo: klobouk mu stále padne N>3 

6.  pobrat něco je dostatečně velké: stále pobere (kolik?) lidí N>3 

7.  posloužit něco je využitelné: něco stále poslouží (lépe) N>3 

8.  přijít něco je nákladné: něco pořád přijde na velké peníze N>3 

9.  rozeznat dvě věci jsou různé: stále jsou odlišitelné (vlastnost předmětu) N>3 

10.  seknout někdo dobře vypadá: pořád jí to sekne N>3 

11.  spokojit se někdo je  spokojený: někdo se stále spokojí s něčím N>3 



12.  strčit do kapsy někdo je lepší: pořád strčí někoho do kapsy (=předčit) N>3 

13.  sežrat někdo je žravý: pes stále sežere všechno, co najde  N≤3 

14.  troufnout si někdo je odvážný: stále si někam troufne (ne schopnost ve smyslu 
výkonu) 

N>3 

15.  udělat parádu něco je efektní: stále udělá parádu N>3 

16.  ujít někdo/něco je vyhovující: pořád ujde N>3 

17.  uplatnit někdo je využitelný: stále se někde uplatní N>3 

18.  uvidět někdo stále uvidí v někom někoho jiného N>3 

19.  vejít se někdo/něco vyhovuje rozměry (i abstraktně): někdo se stále vejde do 
šatů; něco se stále vejde někam 

N>3 

20.  vlézt se někdo/něco vyhovuje rozměry: někdo se stále vleze do něčeho N>3 

21.  vyjít spolu jsou snášenliví: stále spolu vyjdou N>3 

22.  vyplatit se něco je výhodné: něco se stále vyplatí, někdo se pořád vyplatí N>3 

23.  vzít zavděk být spokojený:  stále vezmou zavděk něčím N>3 

24.  zasloužit si někdo je pozoruhodný: stále si zaslouží pozornost; N>3 

25.  zaujmout něco (někdo) stále zaujme: je zajímavé N>3 

 

 

5. MPF, jehož aktant určuje kvantum 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  spolykat něco stále spolyká (= spotřebuje kolik?) N>3 

2.  spotřebovat stále spotřebuje (kolik?) N>3 

3.  vykázat stále vykáže nějaké množství (kolik?) N>3 

4.  zabrat něco stále zabere (kolik prostoru/času?) N>3 

 

 

6. MPF užité ve významu záliby proživatele  
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  ocenit někdo stále ocení něco N>3 

2.  pochutnat si někdo si pořád ještě na něčem pochutná N>3 

3.  potěšit něco stále potěší N>3 

4.  potrpět si na něco někdo má něco rád: stále si potrpí na barevné trpaslíky N>3 

5.  přijít k duhu něco je pro někoho vyhovující: něco pořád přijde někomu k duhu; N>3 

6.  přijít si na své někdo shledává něco vyhovující: tam si pořád přijde na své; N>3 

7.  udělat radost něco stále udělá radost N>3 

8.  užít si někdo si stále něco užije N>3 

9.  zahrát si někdo si stále rád zahraje na housle N>3 

10.  zajít někam někdo pořád zajde do hospody N>3 

 

 

7. MPF svým lexikálním významem vyjadřující trvání něčeho (resp. nezměnu)  
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  ponechat si někdo si něco stále ponechá N>3 

2.  postačit něco (někomu) stále postačí v uvedené míře N>3 



3.  přetrvat něco stále přetrvá N>3 

4.  setrvat dokud někdo někde setrvá (bude něco na tom setrvání závislé 
pokračovat) 

N>3 

5.  uchovat si něco si stále uchová podobu N>3 

6.  zachovat si něco si stále zachová podobu N>3 

7.  zůstat někdo stále zůstane nějaký, pořád zůstane někde N>3 

 
8. MPF užité ve významu transakce a jejích složek 

 
 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  dostat někdo stále dostane lepší kvalitu; pořád dostane kolik; N>3 

2.  dostat někdo stále dostane péči N>3 

3.  koupit Někdo stále koupí něco za kolik? N>3 

4.  nakoupit někdo stále nakoupí za kolik? N>3 

5.  natankovat někdo stále natankuje za kolik? N>3 

6.  padnout na něco stále padne (kolik?) N>3 

7.  pořídit někdo stále pořídí něco (za kolik?) N>3 

8.  prodat stále se prodá (kolik čeho?) N>3 

9.  přijít na kolik něco stále přijde (na kolik?) N>3 

10.  přijít o kolik někdo pořád přijde (o kolik?) N>3 

11.  přijmout někdo stále přijme zaměstnance N>3 

12.  ušetřit někdo stále ušetří (zůstatek zisku?) N>3 

13.  utratit někdo stále utratí (kolik?) N>3 

14.  uvítat někdo stále něco uvítá (=potřebuje) N>3 

15.  vydat někdo stále vydá (kolik?) N>3 

16.  vyjít něco stále vyjde (na kolik?) N>3 

17.  zaplatit někdo stále zaplatí (kolik?) N>3 

18.  zbýt někdo/něco stále zbude (kolik zůstává?) N>3 

19.  získat někdo stále získá (kolik?) N>3 

  

 

9. MPF užité ve významu smyslového vnímání a/nebo kognitivní činnosti 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  dočíst se někdo se stále dočte nějakou informaci N>3 

2.  napadnout někoho stále napadne jen něco N>3 

3.  poznat někdo stále pozná věc podle vnějších příznaků (ty jsou 
poznatelné) 

N>3 

4.  představit si někdo si stále představí něco N>3 

5.  přijít nějaké někomu to pořád přijde (jaké?) N>3 

6.  uvidět někdo uvidí, že to má smysl (chápat) N>3 

7.  vybavit si někomu se pořád vybaví představa N>3 

8.  vyvolat něco stále vyvolá obraz/představu N>3 

9.  vzpomenout si někdo si na něco stále vzpomene (=pamatuje si to) N>3 

 

 

 



 

 

 

10. MPF kognitivní činnosti užité ve významu schopnosti  
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  poznat někdo stále pozná briliant (=umí poznat);  
ještě pořád mě pozná (=je schopen rozeznat) 

N>3 

2.  rozeznat někdo stále ještě něco rozezná zrakem N>3 

3.  rozlišit někdo stále něco rozliší (zrakem) N>3 

4.  rozpoznat někdo stále rozpozná léčivé byliny N>3 

5.  vyznat se někdo se stále v něčem vyzná (= dobře to zná) N>3 

 

 

11. MPF užité ve významu reakce na podnět, verba dicendi 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci Výskyt 

1.  překvapit někdo/něco je nečekaný: stále ještě překvapí N>3 

2.  ztratit hlavu být nerozvážný: někdo stále ještě ztratí hlavu N>3 

 

  



PŘÍLOHA 3 

 

Kolokace typu t + MPF s frekvencí výskytu verbálního lemmatu N≤3 

 

1. Schopnost 
1A)  MPF  –  původní kapacitivum (prefix u-)   

 
 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  
uběhat hraju v záloze … Dopředu se moc nedostávám , ale zjišťuju , že to pořád ještě 

uběhám 

2.  
uhájit Zůstaň v Rangers , tam svou úlohu vůdce před Gomezem a Drurym pořád uhájíš  

3.  
ujet V rozhovoru pro Nymburský deník se oblíbený herec pochlubil , že i v sedmdesáti 

stále ujede čtyřicet kilometrů na kole Nymburk  

4.  
uskákat Bývalý stoper Baníku si ve vzduchu svoje pořád uskáče , rychlostně už ale logicky - 

vzhledem ke svému věku - ztrácí  

5.  
ustát přítel si život bez skákání vůbec nedokáže představit ... Skákat se dá , dokud ustojíš 

na nohách .  

6.  
utáhnout Zpěvák odchází do šatny s pocitem , že stále utáhne velké koncerty a nepatří do 

hudební historie  

7.  
utáhnout na 

vařené nudli 

Děti se za třicet let hodně změnily . Jsou otevřenější , sebevědomější a někdy méně 
hodné než před patnácti lety . Ale přesto je utáhnu na vařené nudli, usmívá se 
[učitelka] 

 

1B)  MPF s lexikálním významem schopnosti 

 
 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  
podařit se Koupit si byt , který člověk následně pronajme a z měsíčního nájmu splatí hypotéku , 

se v některých městech zatím stále podaří  

2.  
svést Důkaz , že i hráči se čtyřicítkou na krku stále svedou velké věci  

3.  
zmoct  Chci dokázat , že stále ještě něco zmůže obyčejný řadový občan 

 

1C)  MPF užité ve významu schopnosti podat výkon 

 
 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dojet  „ Přeju mu , ale je strašně těžké vyhrát Giro a pak Tour . Je vidět , že ta lehkost 
tam není taková , na druhé straně pořád  dojede  v první pětce a může se stát 
všechno  

2.  dojít kulháte . Co vás trápí ? » Artróza kyčlí … dokud  dojdu  po svých na lavičku , tak 
je to dobrý  

3.  doskočit A pořád  doskočím  dál než ty  

4.  kleknout Pro mě je ale hlavní , abych vydržela udržovat zahradu . Zatím to jde . K plení si 
pořád  ještě  kleknu   

5.  nachytat  [revizor] i přes to , že už jsem tady známý jako falešný pěťák ( usmívá se) , tak „ 
toho “ stále  nachytám  hodně  

6.  obsáhnout na věk se může vykašlat … pořád chce puk , je na něm silný a pořád  obsáhne  
hodně prostoru na ledě . Nepřipadá mi , že by s léty nějak chřadnul  

7.  obstarat vitální seniorka , která už je 35 let v penzi a pořád  obstará  domácnost i malé 
hospodářství  



8.  odchytat Co se týká Blažka , ten si svoje pořád  odchytá  , tým mu věří  

9.  odolat Chápu , že odolat ruským penězům nešlo . - A vy ruskému dobrodružství stále  
odoláte  ?  

10.  odvést si své 37letý hokejista s vynikajícím charakterem přesvědčil , že si své stále  odvede   

11.  postarat se Babička se o sebe stále  postará  a pomáhá nám s vařením  

12.  prolézt 

s odřenýma ušima 

ODS … má podle posledních průzkumů šanci , že s odřenýma ušima ještě pořád  
proleze  do parlamentu  

13.  prosadit se ve slovenské lize , která je na mnohem vyšší úrovni , už nehrají , ale u nás se 
pořád  prosadí   

14.  přebruslit podívejte se , co Straka předvádí v extralize , vždyť pořád  přebruslí  skoro 
každého , koho si umane  

15.  přečíst Učitelé … řeknou , ať si [děti] čtou , co chtějí , dokud  přečtou  aspoň něco .  

16.  předběhnout v kategorii B - starší muži nad 35 let . Ti sice už nezdolávají bariéry , ale stále  
ještě  předběhnou  i mladší  

17.  předvést výkon Poražení narazili na padesátníka v bráně Karla Hanzala a ten čas od času pořád  
ještě  předvede  výkon jako z říše snů  

18.  přeplavat Je mu osmaosmdesát , ale medicínu zdaleka neopustil . Léčí i píše a pořád  ještě  
přeplave  kilometr široký Mutiněveský rybník  

19.  přesvědčit Personalistu stále přesvědčíte spíš psaným životopisem , v němž vypíchnete 
hlavní body - jaká byla vaše role ve firmě a za co jste měla odpovědnost  

20.  převálcovat Jiřina Bohdalová stále  převálcuje  i světovou show  

21.  přitáhnout Habera s Teamem dokázal , že na rozdíl od jiných generačních souputníků stále  
přitáhne  na koncerty tisíce lidí  

22.  přivést do varu Třiatřicet let , které uplynuly od posledního šprýmařského výjezdu , si Kesey 
nepřipouštěl : " Jak říkal Jerry Garcia , dokud  přivedeme báby do varu , 
šedesátá léta nekončí  

23.  rozdovádět Míša Davidů pořád rozdovádí kdekoho  

24.  sežrat  [pes] Gerry stále  sežere  všechno , co najde  

25.  spořádat i když běžný člověk jí o něco zdravěji než před deseti lety , stále  spořádá  o čtyři 
kilogramy vepřového masa více než Západoevropan . Naopak u zeleniny mu 
chybí 34 kilogramů  

26.  spořádat I když běžný člověk jí zdravěji než před deseti lety , stále spořádá o čtyři 
kilogramy vepřového masa více než Západoevropan . Naopak u zeleniny mu 
dosud chybí 34 kilogramů  

27.  vstát Doléhá na vás věk ? Nepřemýšlím oněm . Muzikant , dokud  vstane  z postele , 
dělá pořád to samé .  

28.  vyběhnout moje tělo trochu chátrá , ale pořád  ještě  vyběhnu  do schodů a vyskočím na 
koně , takže si nestěžuju  

29.  vyklepnout  jak to synovi natřel v tenise... On přece toho haranta pořád  ještě  vyklepne  , 
kdy se mu zachce  

30.  vykopnout Dnes má trojnásobný mistr světa Jiří Holeček 70 . narozeniny a říká , že pořád  
vykopne  nohu tak vysoko , jako kdysi v reklamě na léky proti kloubnímu 
revmatismu  

31.  vyprodukovat Jisté je , že i přes vývoz dřeva do zahraničí zatím stále vyprodukujeme více 
dřeva, než spotřebujeme . Jinými slovy : množství hospodářsky využitelného 
dřeva v České republice rok od roku mírně vzrůstá .   

32.  vyskočit moje tělo trochu chátrá , ale pořád  ještě  vyběhnu  do schodů a vyskočím na 
koně , takže si nestěžuju  



33.  vytřídit Lidé v Karlovarském kraji ale stále vytřídí o tři až čtyři kilogramy méně než je 
republikový průměr  

34.  zaběhnout Je jako učitel tělocviku , co pořád  zaběhne  patnáctistovku líp než jeho o 
generace mladší žáci .  

35.  zastínit ne vždy se mu podaří udržet myšlenku od začátku do konce . To neznamená , že 
by tyto texty nebyly podnětné a aktuální . I Lem za zenitem svých sil pořád  
ještě  zastíní  kdekterého jiného esejistu či popularizátora vědy  

 

2. Možnost 
2A) MPF s lexikálním významem možnosti 

 
 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dopustit s vlastní minulostí se nemůžeme smířit a " tlustou čáru " za ní nemůžeme udělat 
, dokud dopustíme , aby v Poslanecké sněmovně sedělo 41 členů KSČM  

 

2B) MPF užité ve významu možnosti  

 
 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  nalít  Nezoufejte , není to tak hrozné , jak to na první pohled vypadá . Pivo či víno 
vám v restauraci pořád nalijí  

2.  pomoct  Chodím i na tréninky … Navíc kluci chápou , že jim na tom hřišti pořád ještě 
pomůžu  

3.  prohlédnout  Skrz zčásti strženou zeď opravovaného drážďanského Schlossu vidíte až do 
podzemních útrob zámku . .. . Stejně tak stále prohlédnete skrz ocelový skelet 
opravovaného hlavního nádraží .  

4.  proplout    Lodě po Labi pořád proplují , ale jen ty s ponorem do 70 centimetrů  

5.  sjet Od Komárova Opavu stále sjedou i rafty 

6.  ujet  benzinová nádrž je se svými deseti litry jenom doplněk . Ale hodí se . Když 
dojde plyn , pořád ujedete zhruba 150 kilometrů  

7.  uvařit  velký podíl má manželka , bez jejíž tolerance by díla nedokončil : " Sice mi 
nadává … ale když po nocích pletu , tak mi to kafe ještě pořád uvaří  

8.  vybrat si  lidé si ve zlevněných zájezdech stále vyberou  

9.  vyměnit  Ze dna vylovili zhruba 4,5 tisíce korun - konkrétně zhruba 7 tisíc padesátníků , 
4,3 tisíce desetníků a 2,4 tisíce dvacetníků . Ty už sice neplatí , ale banka je stále 
vymění   

10.  zažít  na místech , která se ruchu vyhýbají , pořád zažijete původní atmosféru 
rybářských vísek  

 
 

3. MPF užité ve významu existence 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dočkat se rádobysportovního natřásání a poskakování se stále dočkáte u překvapivého 
procenta aut  

2.  naladit Hellax i dnes , po více než dvaceti letech , stále naladíte na 93,7  

3.  napočítat V týdnu však stále napočítáme za celou směnu asi dva bruslaře , kteří nás 
navštíví 

4.  navštívit Podařilo se nám docílit toho , že se mnozí lidé dostaví dřív , kdy lze postup jejich 
onemocnění zastavit . Třetina nás však stále navštíví příliš pozdě  



5.  onemocnět Rakovinou ženských orgánů u nás podle profesora Lukáše Roba z motolské 
nemocnice stále onemocní zbytečně mnoho žen  

6.  opanovat Svěřenci trenéra Lubomíra Oslizla … v tabulce východní skupiny však stále 
opanují čtvrtou příčku  

7.  přihodit se Nejvíce nehod se stále přihodí v pátek , v sobotu a v neděli  

8.  skončit Odborníci … odhadují , že 90 procent nevyužitých léků stále skončí v normálních 
popelnicích .  

9.  strávit O tom , kolik času strávil a stále stráví přímo mezi tramvajemi , příliš mluvit 
nechce  

10.  vyhledat    odborníka stále vyhledá jen malá část těch , kteří by ho opravdu potřebovali  

11.  vyrazit v dnešní době moderních komunikačních prostředků někdo stále vyrazí na 
rande naslepo  

12.  vyšetřit Takže nějakou tu chvilku na aktivní jízdu na kole pořád vyšetříte? Samozřejmě , 
i když málokdy .  

13.  vyžádat   Zpráva připomíná , že i přes vzestup terorismu si běžná kriminalita stále vyžádá 
čtyřicetkrát víc obětí .  

14.  vzniknout zisky jen v USA během posledních deseti let klesly o polovinu … Přesto tam stále 
vznikne 13 tisíc videí  

15.  zaznamenat statistiky WHO stále zaznamenají 1000 až 4000 případů moru ročně s 
průměrnou úmrtností kolem osmi procent  

16.  zemřít Očkování za 600 korun chrání děti před dětskou obrnou , tuberkulózou , 
tetanem , záškrtem , spalničkami a černým kašlem . Přesto stále zemře každým 
rokem 10 milionů dětí zbytečně .  

17.  zmizet ročně na světě stále zmizí kolem 5,2 milionu hektarů lesů a na 17 tisíc 
živočišných a rostlinných druhů stojí na pokraji vyhynutí . Hrozí zhroucení celých 
ekosystémů  

18.  zpozdit se   Podle železničních statistik se však na vnitrostátních tratích stále zpozdí téměř 
desetina všech osobních vlaků  

 
 

4A) MPF užité ve významu kvalifikátoru nejčastěji živého aktanta 

 
 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dodat květy … už nebudou fungovat jako jedlá ozdoba , ale stále dodají jídlu 
zajímavou chuť a samozřejmě i cenné látky pro tělo 

2.  dodat sebevědomí Vy sám jste dal v úterý v Hradci svůj čtvrtý v sezoně . I ve vašich letech stále 
dodá sebevědomí a potěší ? I když je mi devětatřicet , pořád gól potěší  

3.  dopnout Modelka říká , že dokud dopne staré džíny , je v pohodě  

4.  dorazit K vážným případům ale záchranáři stále dorazí v sedmi minutách  

5.  dýchnout Z úzkých stinných uliček však na vás stále dýchne nefalšovaná atmosféra té 
pravé Provence  

6.  napsat   Sem tam si pořád napíšeme a čekám , že teď napíše znovu.  

7.  obléct Manžel stále obleče svůj svatební oblek – a já mu to závidím , “ říká Blanka 
Řehová  

8.  obléknout Na váze se to naštěstí nijak neprojevuje , pořád obléknu džíny z období před 
patnácti lety  

9.  odpustit těžko bych ho srovnával například s parašutismem , protože voda vám pořád 
odpustí spoustu chyb  

10.  ohřát se Horké třicítky jsou již ty tam , ale na Turecké riviéře se stále ohřejete  



11.  ochránit Chytří dravci toho využili . Dnes vědí , že se jim nic nestane a spokojeně loví dál . 
Zákony je pořád ještě ochrání - tedy ty ptáky  

12.  oslovit Je vidět , že takové pojmy jako slušnost ještě stále osloví dost lidí 

13.  ovlivnit bavíme se o menšině těch peněz z výsledného účtu , většinu stále ovlivníte svojí 
spotřebou  

14.  podlehnout Jednou z příčin , proč zemědělský výrobek , vyprodukovaný přirozeným 
způsobem , na masových trzích stále ještě podlehne produktům z velkozávodů a 
zemědělských továren , je i systém umělé tvorby cen  

15.  pomoct Každý , kdo má malé dítě , ví , že i když přijedu třeba v jedenáct v noci , tak 
pořád pomůžu  

16.  prospat Většinu dne slůně stále prospí a jeho matka nad ním v tu dobu stojí a ostražitě 
ho hlídá  

17.  přehlušit striptýzových diskoték a peepshow … v silně katolické zemi není snadné 
podobné podniky najít . Angličtinu a němčinu proto ve zdejších barech pořád 
přehluší polština  

18.  přilákat Woody Allen … Jeho jméno stále přiláká finance i herce  

19.  přitáhnout výprodeje stále přitáhnou zákazníky do obchodu  

20.  rozdat Při dopravních kontrolách děti obdarovávaly ukázněné řidiče jablkem , zatímco 
nepřipoutané či telefonující citrony … Přestože pořádáme akci už poněkolikáté , 
pořád rozdáme o něco víc citronů než jablek .  

21.  sednout Dominik Hašek … Myslím , že chrániče mu pořád sednou , " usmíval se kouč 
Bryan Murray  

22.  sejít: sejde na tom ženám sice pořád sejde na tom , aby muži vydělávali , ale není to pro ně až tak 
významné  

23.  shodnout se Podle Nečase a Škromacha se jejich partaje stále shodnou , že je nutné omezit 
vliv malých stran  

24.  unavit Nemocného Eliáše stále unaví i chůze  

25.  unosit všechno , co už se neunosí ani doma , se ještě pořád unosí aspoň na chatě  

26.  upoutat Na ledě stále upoutá svým typicky ladným bruslením a prudkou střelou  

27.  uspokojit I když cenová hladina v Albánii už mnohonásobně vzrostla , tak pořád uspokojí i 
nízkorozpočtové cestovatele  

28.  vzbudit   Země , kde vás pořád ještě vzbudí zpěv ptáků a do postele uleháte za štěkotu  

29.  zasáhnout Televizní vysílání samozřejmě stále zasáhne více lidí než rozhlas , ukazatele 
zásahu však vykazují v případě televize od roku 2006 větší pokles , jak je patrné 
z grafu  

30.  zaskočit Jeleni , kteří upřednostňují bohatě prostřený krmelec …Většina se však stále 
zaskočí pouze nažrat a opět vyběhne do volné přírody  

31.  zazelenat   Jiřická lípa vyžaduje pravidelnou péči , i díky ní se každým rokem stále zazelená 
a kvete  

32.  zesměšnit se kvůli nepochopitelně těžké gramatice se pořád ještě zesměšním , když se v 
Česku snažím své znalosti předvést  

 

 

 

 

 

 

 



4B) MPF užité ve významu kvalifikátoru stroje/zařízení  

 
 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dojet většina elektromobilů stále dojede nejvýš kolem 100 km  

2.  naložit Když pojedete v plném počtu , do kufru ještě stále naložíte aspoň víkendový 
nákup  

3.  obsloužit Nový moderní registr stále obslouží méně řidičů než ten starý . Ministr dopravy 
Dobeš slibuje zlepšení příští týden  

4.  odvézt kufr se ze standardních ( ale působivých ) 579 litrů dá zvětšit na 680 – a pořád 
odvezete pět lidí  

5.  opravit V kategorii dostupných off-roadů , které vás nezruinují , ale něco projedou a v 
nouzi je stále opravíte kladivem , se nejvíc osvědčily Nissany Patrol Y60 a  

6.  pojmout Canon Ixus 210 nepatří mezi nejtenčí a nejlehčí , kapsa jej však stále pojme  

7.  poskytnout plátno LCD i plazmy mohou zvětšovat úhlopříčku , ale zážitek „ jako v kině “ 
pořád poskytne jen projektor  

8.  sjet To vše na rozdíl od ekonomicky pokleslých montoven , kde z pásu přece jenom 
pořád sjede nějaký ten auťák televizor , kolejnice nebo jogurt .  

9.  urazit pak se znovu přepne na plyn . Z tohoto pohledu možná překvapí , že na benzin 
stále urazíte víc než dvojnásobnou vzdálenost . Zatímco plyn zvládne nejvýš 410 
, benzin si troufne až na 920 kilometrů  

10.  vyhovět Nižší cena se projevila také na méně výkon strojeném grafickém jádru , které 
sice pro hry stále vyhoví , ale budete muset omezovat detaily .  

11.  vyhovět potřebám Octavia si navíc může dovolit přijít o pár desítek litrů objemu zavazadlového 
prostoru , který i po montáži plynové nádrže stále vyhoví potřebám čtyřčlenné 
rodiny  

12.  vyhovět 

požadavkům 

Je mi líto očí čtenářů , kteří upřednostnili komfortní E-Ink před svítícím LCD . 
Vysvětlení ale může být prostší , i čtyři roky stará čtečka totiž stále vyhoví 
současným požadavkům čtenářů .  

13.  zahubit starý Diffusil H , proti kterému jsou vši již odolné , však stále zahubí ostatní 
nepříjemné ,  

 

 

5.  MPF, jehož aktant určuje kvantum 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  nadýchat V okamžiku aplikace může člověk nadýchat až 2,29 promile a i když hodnota 
rychle klesne, nezmizí úplně . Po pěti minutách stále nadýcháme 0,16 promile  

2.  nakazit se I přes snahu zabránit přenosu infekcí se v současné době stále nakazí pět až 
osm procent pacientů  

3.  naplnit   Pořídili jsme nový vodácký vlek , se kterým jsme byli mimo jiné na týdením 
zájezdu v Polsku Jinak jsme dělali také jednodenní výlety a jsme rádi , že pořád 
ještě naplníme autobus .  

4.  napočítat Třetí řada balíku sice představuje podstatné zlepšení , ale nedostatků stále 
napočítáte dost  

5.  odejít na stáří spoří . Úbytek klientů se sice v poslední době zpomalil , v průměru však 
z fondů každý měsíc stále odejde zhruba o devět tisíc lidí víc , než kolik jich 
přijde 

6.  pohltit Město letos hospodaří se čtyřmi sty miliony korun a velkou část tohoto 
rozpočtu nemocnice ještě pořád pohltí  

7.  pokrýt Prague Proms letos zaznamenaly větší návštěvnost … Zisk ze vstupného ale 
stále pokryje jen cca 40 % nákladů  

8.  proinvestovat  [televize Seznam] kde se stále proinvestuje nejvíc peněz ze všech médií   



9.  proplýtvat kolik peněz se špatným způsobem financování a řízení resortu stále proplýtvá 

10.  připravit V jednotlivých lékárnách se oproti ústředním laboratořím pořád připraví 
nejméně dvakrát víc [léčiv] a nikdo se nesnaží tuto činnost jakkoli utlumovat  

11.  sejít se   kolem třiceti se nás tam zpravidla stále sejde , “ uvedl znojemský děkan  

12.  uskutečnit  [veřejné telefonních automaty] Britové z nich sice ještě stále uskuteční 3tisíc 
hovorů denně  

13.  uspořit  [japonský] … čtyřicátník pořád uspoří čtyřicet procent svých příjmů  

14.  vyrůst Více dřeva … v tuzemských lesích stále vyroste , než se vytěží  

15.  vyšplhat se Za jasných dnů se teplota pohybuje kolem 2stupňů , někdy se stále ještě 
vyšplhá ke třicítce  

16.  vytěžit jako vedlejší produkt sanace se stále vytěží trochu uranu , který se musí nějak 
ukládat  

17.  vytřídit Ekologům se také nelíbí , že kleslo množství recyklovaného komunálního 
odpadu , kterého stále vytřídíme jen necelých 30 procent , tedy o polovinu 
méně než Němci  

18.  zadržet policisté zadrželi více než 1 500 [uprchlíků] a v současnosti jich stále zadrží až 
několik desítek denně  

 
 

6. MPF užité ve významu záliby proživatele  
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dojít si Ačkoli už chodí s pomocí hůlky , na oblíbené pivo si stále ještě dojde  

2.  dopřát si Lidé si drobný luxus stále dopřejí  

3.  pobavit vážné i hravé písničky ze slavného LP Kukátko i předrevoluční satira á la 
Slušovice stále pobaví  

4.  podívat se fotbal … Mám ho v krvi , i když už to s mým uměním není tak slavné . Rád se na 
něj ale pořád podívám  

5.  pokecat Nezapomenu na to do konce života . Byla tam super parta , a když se potkáme , 
stále pokecáme  

6.  poslechnout si Vitální paní si nejvíce pochutná na sladkém , na televizi už sice nevidí , mši z 
rozhlasu si ale stále poslechne ráda  

7.  přihlásit se Naopak se stále ještě přihlásí dostatek dětí , které tábor u potoka , obklopený 
lesem , nadchne , a ty pak navštěvují letní táborové pobyty pravidelně  

8.  upřednostnit s ohledem na nízké platy , většina ze 145 miliónů Rusů stále upřednostní spíše 
vodku či  

9.  vyřádit se v divadle se pořád vyřádím dostatečně . Už jedenáctou sezónu jsem v Kalichu ,  

10.  zabavit se Dítě se stále zabaví hračkami vydávajícími zvuky , ale začíná již dávat přednost 
skutečným hudebním nástrojům  

11.  zablbnout si Na ledě si pořád ZABLBNU  

12.  zajezdit si první lyžaři , kteří si stále ještě zajezdí za mimosezonní ceny  

13.  zalézt si Chceme vylézt tak tři čtyři pískovcový věže . LN Ví se o vás , že každý týden si 
stále ještě zalezete  

14.  zaplavat si V Poděbradech si stále zaplavete v čisté vodě bez sinic  



15.  zapnout sport je jedna z mála věcí , kterou si stále ještě zapnou miliony  

16.  zazpívat si Byla to písnička pro mého bratra ... čas od času si tu první stále ještě zazpívám .  

17.  zvítězit Kdybych si měl vybrat mezi Havlem a Klausem , tak přes veškeré výhrady pořád 
ještě zvítězí Klaus  

 
 

7. MPF svým lexikálním významem vyjadřující trvání něčeho (resp. nezměnu)  
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  
podržet Baterie BP-4L má kapacitu 1 500 mAh a stále podrží mobil v akci několik dní 

2.  
přežít Zemědělství přežije tak dlouho , dokud přežijí zemědělci 

3.  
strávit Středně velká česká firma totiž stále stráví v průměru 400 hodin zpracováním 

agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní . To je o osm hodin 
méně než v roce 2014 

4.  
vytrvat Rockeři budou hrát , dokud  vytrvají  diváci  

 
 

8. MPF užité ve významu transakce a jejích složek 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  couvnout  A personalisté tvrdí to samé : většina uchazečů o práci stále ještě couvne před 
pro ně nepředstavitelně nízkým platem . Ale „ vybíravých “ je čím dál méně  

2.  doplatit  na kilometr jízdy zbylých vlaků kraj stále doplatí necelých 98 korun  

3.  načerpat  Nejnižší však zůstaly ceny na jihu Čech a na Ústecku , kde ovšem stále 
načerpáme dražší naftu  

4.  odevzdat  Podle odhadů společnosti ASEKOL Češi stále odevzdají k recyklaci pouze 
přibližně 25 % drobné elektroniky  

5.  okrást  častokrát mě nutí dělat přesčasy , nebo chodit do práce o státním svátku , 
nebo v sobotu . O příplatek mě stále okradou , dají mi jen náhradní volno  

6.  prodělat  Hra podle této základní strategie zredukuje výhodu kasina na něco málo přes 
0,5 % , i tak ale dlouhodobě stále ještě proděláte  

7.  přidat  při současném pořízení Samsungu S3650 Corby za 95 Kč operátor stále přidá 
ještě model C3050 od stejného výrobce za jednu korunu  

8.  připlatit  za nejlepší kousky pro manažery , kteří potřebují nekompromisní výkon stroje 
při zachování vysoké mobility , si stále připlatíte  

9.  půjčit  Peníze pořád půjčí Klatovy … fondu rozvoje bydlení na území města Klatov  

10.  sáhnout hluboko 

do kapsy 

 v menších městech jsou ceny samozřejmě nižší , ale i tam si člověk za bydlení 
stále sáhne hluboko do kapsy 

11.  uhradit  Takto vypočtená odměna stále uhradí žalobci jeho skutečné náklady , a to i 
když by se do skutečných nákladů promítly nutné administrativní režie  

12.  uspořit  náklady , které musí pacient zaplatit , i když pobývá v nemocnici … při pobytu v 
nemocnici pacient i přes zvýšení poplatku stále uspoří  

13.  utržit  Xerox sice stále utrží většinu z prodeje strojů a spotřebního materiálu , obrat z 
prodeje služeb ale firmě meziročně roste o několik procent  

14.  vysolit  za „ jedna plus jedna “ tady pořád vysolíte v podstatě tolik , co ve stotisícové 
jihočeské metropoli  

15.  zakoupit  Kamery s HDD stále zakoupíte , jejich nevýhodou bývá vyšší váha a rozměry  



16.  zaručit něco kolem patnácti dolarů vám stále ještě zaručí láhev šampaňského nebo 90 
gramů ruského kaviáru . Každý kábulský den přináší nová překvapení  

17.  zavolat si  po zakoupení kreditu si stále zavoláte levněji než z klasického telefonu  

18.  zbavit se Zatímco roubené chaty nebo zděné chatičky u přehrady se její majitel stále ještě 
zbaví poměrně snadno , vesnické chalupy se suchým záchodem se prodávají 
mnohem hůř  

 
 

9. MPF užité ve významu smyslového vnímání a/nebo kognitivní činnosti 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dohlédnout  Pouť poslance Suchánka z Rakvic na green v Dubaji: Dnes už je to jeden z 
nejvlivnějších lidí v zemi , přesto stále ještě dohlédne zpět na to úterý , kdy si 
večer před první cestou do Prahy k nové kariéře nachystal ve svém rakvickém 
domku tašku s věcmi a šel si lehnout  

2.  dozvědět se Označení anonymní surfování je tedy značně zavádějící , vzdálený server se o 
vás stále dozví veškeré informace  

3.  naskočit  Při spojení slov Češi a kultura lidem v Bruselu stále naskočí Černého Entropa  

4.  připadnout  k obědu si dopřávají obrovské porce , které zhltnou rychlostí světla , ale úplně 
zapomínají na zeleninu , ačkoli je tak krásně barevná a bohatá na vitaminy . To 
mi prostě stále připadne dost surrealistické  

5.  říct si  Naštěstí už ale odezněla praxe , že pokud se někdo seznámil přes internet , byl 
označen za úchyla . Spousta lidí si ale stále řekne , že jste divný , že se neumíte 
seznámit „ normálně “  

6.  udeřit do očí  marná sláva , socialistické retro lidi pořád udeří do očí nejvíc , “ vysvětluje 
sběratel . Zapózuje v uniformě , ukáže helmy policejních mlátiček z Národní 
třídy v listopadu 18  

7.  upoutat pozornost  I když pojem klubová věrnost se dnes jeví jako poněkud archaická vlastnost , v 
některých případech její porušení stále upoutá pozornost .  

8.  uvěřit  Lidi by dnes nevyhnal do ulic hlad , ale strach . V takové chvíli ještě stále uvěří 
přesvědčivému lídrovi , který dokáže ukázat naději na konci trápení  

9.  všimnout si  režimy pro domácí kino , kdy zároveň velmi citelně ztichne větrák , přesto si ho 
stále všimneme . Není ale hlučnější než u jiných projektorů  

10.  zahlédnout  například u podzimního hitu Doba ledová , totiž stále ještě zahlédneme 
nepřirozené , digitálně plavné pohyby postav  

11.  zapomenout  A taky jsem začala víc plánovat … Jsem ráda , když věci jdou hladce , ale občas 
stále ještě zapomenu , že mi za chvíli letí letadlo  

12.  zaregistrovat  [odhlučnění] Výbornou práci odvedli také akustici , byť chybějící válec po 
sešlápnutí plynu k podlaze stále zaregistrujete  

13.  zaznamenat  z šestnáctistovky je najednou přátelský a uživatelsky přívětivý motor . Kolem 
sedmnácti set otáček sice stále zaznamenáte jistý nápor , o nepředvídatelný „ 
náraz “ se už však naštěstí nejedná  

14.  zjistit i když se dnes při řeči o zdejším zdravotnictví běžně hovoří o krizi , nejde o krizi 
finanční . Protože i se započtením všech vnitřních deficitů a dluhů stále ještě 
zjistíte , že české výdaje na tuto oblast v podstatě odpovídají vyspělosti země  

 

 

 

 

 

 

 



10. MPF kognitivní činnosti užité ve významu schopnosti  
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  odhalit    Ačkoliv se karoserie místy změnila k nepoznání , astru stále odhalíte na první 
pohled .  

2.  rozlišit je dobře , když schizofrenii podchytíte hned , dokud ještě rozlišíte sen od reality  

3.  uvědomit si zahraje na klavír a zazpívá tak , že si stále uvědomíte , že před sebou nemáte 
ztracenou barbie  

 
 

11. MPF užité ve významu reakce na podnět, verba dicendi 
 

 MPF Příklad užití v kolokaci 

1.  dojmout V uplynulém roce jste získal řadu ocenění , ale přesto vás stále dojme , když na 
obrazovce vidíte záběry z kariéry ?  

2.  nadchnout Přestože nahrávka vznikla v magnetofonovém pravěku české audioknihy, stále 
nadchne barytonem zesnulého dabéra  

3.  nadzvednout Za svoji novinářskou praxi jsem se obrnil silnou vrstvou hroší kůže a čím dál více 
se ze mě stává cynik , ale vždycky mě stále nadzvedne , když někdo chce 
profitovat nad něčím takovým , jako je přírodní katastrofa  

4.  nahnat hrůzu  Giganti na Lipně představují kolekci jedenácti nejimpozantnějších tvorů z doby 
ledové , kteří vám stále naženou hrůzu a husí kůži .  

5.  nachytat se  Na inzerát například nabízejí za několik desítek korun … pomoc při hledání 
zaměstnání . Je to zvláštní , na takové inzeráty se ale stále nachytá neuvěřitelné 
množství lidí , "  

6.  naletět Na Bierhanzlovu mast pořád naletí spousta lidí Bierhanzlova mast na lysinu 
past ! Kdo by neznal slavný reklamní slogan z filmu Rozpuštěný a vypuštěný  

7.  odplivnout si  A jestli si stále odplivnu , když projíždím kolem Letné ? Teď tam jsou tunely , 
raději jedu Blankou  

8.  odpovědět Kolik je 3+3 x 3 ? Hodně lidí stále odpoví , že 18 . Dokonce i na řadě kalkulaček 
to takto vyjde  

9.  oslovit ze všeho si musíme dělat srandu a být ironičtí . Přesto je tam naděje , že to na 
rozdíl od velké , vážné demonstrace pořád osloví lidi , kteří politiku neřeší . 
Snažíme se , aby se akce posouvaly od pouhého karnevalu k vyjádření sociální 
kritiky , aby měly přesah  

10.  Píchnout u srdce  Ale stejně bylo vidět , že jej vzpomínka na předčasné rozloučení se 
šampionátem stále ještě píchne u srdce  

11.  rozbolet Když řekněte růžový parfém , řadu lidí stále ještě rozbolí hlava  

12.  rozbušit  Ještě vám pořád rozbuší srdce vidina nové báječné písně ? " Kdyby se mi 
nerozbušilo , nechal bych této profese  

13.  rozesmát Naposledy jsem pročetl rukopis a překvapilo mě , že jsem našel pasáže , které 
mě i po tolikerém čtení stále ještě rozesmějí 

14.  rozrušit Druhým problémem je hluk . Zatímco na ten městský v podobě sirén si už 
nosorožci zvykli, hluční návštěvníci je stále rozruší  

15.  rozzářit (oči) Těžko chodí , prodělal dvě operace srdce , ale při řeči o hokeji se 
jedenaosmdesátiletému Vladimíru Kobranovovi pořád rozzáří oči  

16.  skočit na to A řada lidí na to stále ještě skočí Jeden čtyřicátník umluví sedm kamarádů . 
Společně složí 150 000 dolarů . Garantem je ale on , on by měl nyní , kdy se to 
jaksi zkazilo , splatit kamarádům 

17.  spočinout okem  Stoiber zprvu dělal mrtvého brouka , jako že se ho veřejné výtky zmíněné dámy 
, na níž stále spočine se zalíbením oko mnohého muže , netýkají . " Vůbec o 
ničem nevím , " opakoval  



18.  stáhnout (krk) Teď mám občas trému , když vím , že v publiku sedí rodina anebo třeba Pavlína 
Jíšová , Žalman nebo jiní profesionálové . To se mi pořád ještě stáhne krk , ale 
už s tím dokážu pracovat  

19.  tnout do živého  Slovem " odsun " tady ještě dnes stále tnete do živého : Jaképak vyhnání , když 
moji rodiče v osmatřicátém utíkali také s jedním kufříkem ze Sudet do 
vnitrozemí ?  

20.  udivit dodavatelé rychleji reagují , výběr je rozmanitější a není divu , že sushi a 
tatarák z tuňáka či lososa už nikoho nepřekvapí . Zato ještě pořád udiví , když 
vám na talíři přistane vysušená dřevitá podkova rozmrazeného masa nebo 
bláto v olejem nacucané trojobalové slupce  

21.  uchvátit poctivý 50W subwoofer stále uchvátí mohutnými , silnými a přesnýděte i přesný 
mi basy . Malé satelity na stole nebudou vůbec překážet , přitom výšky a středy 
zahrají hrají věrně a čistě  

22.  ustrnout Nepřestal být romantický ( nomádská Gypsy In My Soul ) , ještě pořád ustrne v 
očarování ( titulní song alba )  

23.  užasnout Je to šestnáct let , co Blood Simple … představil světu jména Joel a Ethan 
Coenovi a divák pořád užasne nad nezvykle zralým debutem . Nejenže přesně 
naplnil žánr zvaný film noir ; on jej rozebral na součástky  

24.  vytočit  Ty největší ukrutné lži mě stále vytočí  

25.  zamrazit v zádech  Když někde hrají písničku We are the champions , tak mě pořád zamrazí v 
zádech , " připomněla si legendární  

26.  zapískat Ačkoliv moderní technika nahradila některé typické činnosti , vlakům k jejich 
odjezdu stále ještě zapíská výpravčí v červené čepici  

27.  zarazit Chybí tu spojka , veškerý pohyb kombajnu se ovládá pomocí joysticku vedle 
volantu . „ Někdy mě to stále ještě zarazí , jsem zvyklý dělat při některých 
úkonech jiné pohyby , dřív se na všechno používaly páky a něco se dalo udělat 
jen zvenku  

28.  způsobit (reakci) Čtyři chraplavé hvizdy lodní sirény ještě stále způsobí , že se mi na zátylku 
rozježí vlasy a nohy začnou podupávat  

 

  



PŘÍLOHA 4 

 

CHYBY LEMMATIZACE 

 

1. dohašovat chyba lemmatizace 
2. dojit; ale k zemědělství je to stále táhne . Naposledy z Belgie . Koukají a nechtějí věřit 

svým očím . Nebo ředitel jedné finské zemědělské školy . Ptal se , jestli; stále// ještě// 
dojíme//; ručně . Když jsem mu řekl , kolik dojíme , nechtěl věřit . Podcenění soupeře 
může být určitou výhodou . Osobně si myslím , že větší zemědělské firmy , které 

3. dolétat IMPF; Hvězda Hany Vítové zářila patnáct let . Natočila více než padesát 
celovečerních filmů s happy endy . Prožila jeden život bez happy endu . Ale světlo její 
hvězdy k nám; stále// dolétá//; i přes mrazivou dálku času . Jak bychom ji mohli 
nemilovat . . . ZRODILA SE HVĚZDA Tatínek herečky a zpěvačky přijímané do 
Osvobozeného divadla , Hanuš Lašek , je 

4. dolézat; her jakoby z hlubin pod ledem . . . únore uvnitř pláče kde už mám všecko své 
blízko kde už netřeba cokoliv hledat v blátivém světě . . . Jaksi; stále// dolízám//; za 
počátkem nového tisíciletí , jako by to měl být růžový jarní den se sny oblak a ptáků . 
Slavím malé osobní výročí : na filozofické fakultě jsem právě rok 

5. dovážet; jako objemy zboží . Podle předběžných údajů statistického úřadu se tržby v 
dopravě loni zvedly o čtyři procenta na 570 miliard korun . Dovoz vína překonal rekord 
Do Česka se; stále// dováží//; ze zahraničí výrazně více vína , než čeští vinaři vyvezou . Za 
poslední vinařský rok 2013 až 2014 tento rozdíl činil 3,317 miliardy korun . Vyplývá to ze 
statistiky Svazu 

6. havarovat (obouvidé); . Zájem o helmy byl první týden opravdu velký , teď už postupně 
opadá . " Náčelník Horské služby v Jizerských horách René Mašín potvrdil , že cyklisté v 
kopcích; stále// havarují//; . A pády na hlavu , která není krytá přilbou , patří k těm 
nejnebezpečnějším . " Tento cyklista , jemuž se připletla ledvinka do předního kola , spadl 
a 

7. hnát; které umožní lepší udržení vody v přírodě : „ Hlavně ta opatření ale musí být 
systematická . Pokud se někde něco ochrání , musíme jinde umožnit rozliv . Jinak vodu; 
pořád// poženeme//; na Ústí a Děčín , kde už není kam rozlévat . “ Právě na opatřeních , 
která udrží vodu v krajině , se shodují zástupci stran napříč politickým spektrem . 
Jeden výskyt: se zdá být autorská chyba: převážit nebo převažovat?? 

8. křehčit Chyba lemmatizace: uvedené výskyty patří k lemmatu křehký, křehčí je jeho 
komparativ 
Navážet se do někoho: frazém, impf. 

9. navážit chyba lemmatizace, většina konkordancí patří k lemmatu navážet (něco někam) 
10. oddrolovat; a mohutný proud se za dost ostrou , skoro pravoúhlou zatáčkou řeky řítí do 

hlubin a má neobyčejně dravou sílu . Proto se také práh - tedy hrana - vodopádů; stále// 
oddroluje//; a ročně ustupuje proti proudu asi o metr . Za tisíciletí se tak pod vodopády 
vytvořil kaňon přes dvacet kilometrů dlouhý . S výškou vodopádů je to dost složité . 

11. odvážit chyba lemmatizace, všechny výskyty se patří k lemmatu odvážet 
12. opadat IMPF; Vždy sesbírají zhruba čtyřicet až padesát pytlů netříděného odpadu , který 

se pak dále roztřiďuje , “ dodal Jiří Růžička . Zájem o tuto akci ale podle Jiřího Růžičky 
naneštěstí; stále// opadá//; : „ Mrzí mne například to , že se do akce už vůbec nezapojuje 
naše škola . Spíše si děti donesou od rodičů omluvenku , že si nepřejí , aby 

13. padělat (obouvidé) Ústí nad Labem , Ostrava a Brno . U falešných amerických dolarů a 
eur lze spíš předpokládat , že k nám byly dove - zeny . Proč se podle vás stále// padělají// 



například německé marky nebo italské liry , ačkoli již nejsou platné ? Dají se dlouho 
vyměnit a pachatelé snad předpokládají , že pokladníci již nebudou věnovat ochranným 
prvkům takovou pozornost 

14. pauzírovat; a nemají je ani mezi největšími oporami na farmách , náleží Calgary , 
Vancouver , Dallas a San Jose . Stejné poměry vládnou v Edmontonu , neboť veterán 
František Musil; stále// pauzíruje//; kvůli bolestem v krční páteři . Objev by rád pomohl 
štafetě Praha - Nový sprinterský objev české atletiky možná dá své služby čtvrtkařské 
štafetě , jež loni vyhrála evropský šampionát 

15. plynout; A když čisté zboží něčím „ nařežete “ , dostanete z něj ještě víc . Takže i kdyby se 
někomu podařilo zabavit třeba polovinu kontrabandu , z té druhé poloviny; pořád// 
poplyne//; extrémně výnosný byznys . Například dnes už mrtvého drogového bosse Pabla 
Escobara zařadil časopis Forbes v osmdesátých letech mezi deset nejbohatších lidí světa . 
Drogy prostě přiživují spoustu problémů . 

16. pokvést Chyba lemmatizace, futurum od slovesa kvést 
17. potáhnout chyba lemmatizace, všechny výskyty se patří k lemmatu táhnout a mají tvar 

futura [pes] za sebou pořád potáhne vodítko  
18. povést chyba lemmatizace, všechny výskyty se patří k lemmatu vést a mají tvar futura 
19. pravit (obouvidé), 5 výskytů  
20. prozvánět; Blesku vyděšená Pavelková . Sexbomba Romana nemá kvůli drzounovi klidné 

spaní . Telefonní teror ji ničí . " Neustále mi od něj přicházejí zprávy , čísla mění . Také 
mě; pořád// prozvání//; . Volala jsem zpátky , abych mu vynadala , ale nebere to , " 
popsala situaci Pavelková . Neznámý muž modelku podle všeho dokonce i sleduje . " 
Detailně mi 

21. přát; přípravu a propagaci . V těchto dnech se také rodí propagační materiál k výstavbě 
nové lávky přes Olši i k meandrům řeky Odry . Současné počasí a blížící se jaro; pořád// 
přejí//; lyžování FRÝDECKO-MÍSTECKO Mosty u Jablunkova/ Během týden je provoz 
lyžařských vleků v Mostech u Jablunkova bez omezení , v provozu je denní i večerní 
lyžování . Během víkendu se v 

22. předčit chyba lemmatizace, 23 výskytů slovníky uvádějí dok i nedok, moje testy to 
potvrdily 

23. přehlcovat; a pomíjejí se . Například v přírodních vědách jsme také dobří . Jenže děti 
často říkají , že výuka je pro ně málo zajímavá . . . Máte pravdu ,; pořád// přehlcujeme//; 
děti množstvím informací . Řada učitelů si to nedovolí pominout , protože pracují podle 
nějakých osnov . Ale existuje i mnoho učitelů , kteří učí jinak . Například existuje hnutí 

24. převážit chyba lemmatizace, všechny výskyty až na jeden se patří k lemmatu převážet 
25. pučet; rád , kdyby si tohoto ducha Plzeňané opět uvědomili , aby poznali , že mocná je 

síla tradice , ale tradice živé , která způsobuje , že z jejích kořenů; stále// pučí//; nové 
ratolesti , nové podněty pro současnost a budoucnost . ( Autor je historik . Miloslav 
Bělohlávek se narodil 8 . října 1923 v Plzni . Po studiích archivnictví a 

26. remizovat (obouvidé) chyba lemmatizace, remizovat se i v aktuálním ději vyskytuje 
v obou významech 

27. rozvážit chyba lemmatizace, všechny výskyty se patří k lemmatu rozvážet 
28. růst; vystřídal Tomáše Lauka ( vpravo ) , jenž se stal CEO pobočky ZenithOptimedia v 

Rusku . Se stále větším důrazem firem na obchodní výsledky reklamních kampaní bude 
podle Vargy internet; stále// poroste//; více , než je vidět v auditovaných číslech . „ Pouze 
displejová reklama , která momentálně roste na internetu nejpomaleji , je monitorovaná 
, ale všechny ostatní kanály , jako 



29. slézat se; Tzegehanou , protože Mbrat jinak nikdo neznal . Jenže mluvit s Tzegehanou mi 
zakazovala Jaldijan . A stejně tak zakazovala Tzegehaně hovořit se mnou . „ Co se s ní; 
pořád// slízáš//; ? “ obořila se často na Tzegehanu . „ Je to moje sestra ! “ zakřičela jsem 
na ni . „ To není pravda ! “ zaječela Jaldijan . „ 

30. sníst chyba lemmatizace, z 91 výskytů se ve skutečnosti pouze dva vztahovaly k lemmatu 
sníst 

31. snovat; , poděkujme Egonovi Lánskému alespoň za tu dobrou vůli a popřejme mu brzké 
uzdravení . Hvězdná hodina střední Evropy ÚHEL POHLEDU Dějiny se neopakují . Klio , 
múza dějin ,; stále// snuje//; vždy nové a vždy jiné příběhy . Občas se kdesi v tocích časů 
zauzlí do klubka , které se pak náhle a překvapivě rozmotá a vytvoří něco nového . Jsou 

32. souznít (má opisné futurum) chyba lemmatizace, třeba ověřit 
Stále se zvyšující konkurenční boj , zejména díky refinancování a konsolidaci , vytváří na 
poskytovatele silný tlak , který růst úrokových sazeb v ekonomice stále ještě převáží , “ 
říká Dvořáčková 

33. stavit 571 výskytů chyba lemmatizace, všechny výskyty patří lemmatu stavět 
34. trvat; té jámy po kamenech vyhloubené zas naházena bude země , již král Vratislav odtud 

vynesl , vyhyne na Vyšehradě i jazyk český ! " Spi klidně , starý Vyšehrade -; dokud// 
potrváš//; ty , nad Vltavou osazen , hlaholiti bude v tesknou dumu tvojí mohyly vždycky 
jen hlahol český : neboť kdo dnes věděti může , kam větry rozvály a přívaly dešťů 

35. vládnout; Když to prošlo vicepremiérovi , proč ne taky řediteli přes kriminály ? Záchrana 
obviněného Čunka před soudem ve " vyšším zájmu " přináší ovoce . A bude ho přinášet ,; 
dokud// povládne//; kabinet , držený při životě politikem , jenž měl dávno zmizet . Vláda 
, pod kterou se její úředníci dovedou chovat , jako by jim ty úřady patřily . E-mailová 

36. vléct se; už třicet benzínek po celých Čechách a nikde jsme neměli žádné problémy . Ale 
tady proti nám stojí amatérští křiklouni , kteří všechno neúnosně brzdí . Pokud se celá 
věc; stále// povleče//; , budeme od radnice chtít , aby nám zaplatila vzniklou škodu . " 
Město dostavbu pumpy podporuje . " Rokas zrekonstruuje chátrající budovu Modré 
hvězdy , nová pumpa navíc může 

37. vléct; reforem nést : už od prvních hodin tohoto roku pocítí lidé její první krůčky . 
Uvidíme též , jestli již budeme moci slovo krize škrtnout ze slovníku , nebo je; stále// 
povlečeme//; s sebou . Nečeká nás rok zlomu . Prostě jen letos jasněji uvidíme , co je 
pravda a co lež . Petr Šimůnek , Havel chce víc nováčků , Klaus 

38. vyluhovat; . Proto se někdy těmto břidlicím říkalo vitriolové břidlice . Postupně 
modernizovaná výroba kyseliny tu zanikla až koncem 19 . stol . Dešťová voda ovšem dále 
vyluhovala a v podstatě; stále// vyluhuje//; kamenečné břidlice na okolních haldách i v 
jámě . Tam se hromadí a zároveň vypařuje o kyselosti pH kolem 3 , což je silně zředěná 
kyselina sírová . Je samozřejmé 

39. vyvážet; Markíza a TV Doma . Čína se stala mistrem světa ve vývozu zboží Světový 
obchod Čínský vývoz od roku 2000 stoupl šestkrát na 1,4 bilionu dolarů V přepočtu na 
obyvatele; stále// vyváží//; čtrnáctinu toho co Německo To , co experti větřili už delší 
dobu , se stalo skutečností . Čína se loni poprvé v historii stala největším světovým 
vývozcem zboží , když 

40. záležet; účet rovnou dvakrát , některé slibované slevy se naopak neobjeví vůbec a další 
podobná překvapení . I když působí různé super a hypermarkety dojmem technické 
dokonalosti , mnohé v nich; stále// zaleží//; na lidech . Oni mění ceny a krmí jimi počítače 
. Počítače pak sčítají nepřesná čísla a lidem nezbude , než zamířit reklamovat zase k lidem 
. Jak ukazují kontroloři 



41. zavázet; mezi předními porty nový USB-C , přestože již takové existují . Oboustranný 

USB-C tak najdete jen u poloviny sestav , a to špatně přístupný mezi zadními porty , kde 

naopak; stále// zavazí//; PS/2 . Letošní generace herních počítačů je postavená na nové 

architektuře Intel Skylake  

 


