
František Čermák: Lexikon a sémantika
(Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010)

Errata et corrigenda
(kromě chyb v grafické úpravě)

Strana, řádek Je Má být

19, 1 zdola jako v jedné jak v jedné
23, 5 sh vypočítavané vypočítávané 
31, 16 shora systémům systémům, 
34, 11 sh. œ či œ (resp. æ a œ)  æ či œ.
49, 14 sh. (B) (B)
63, 19 zd. kříženec zebry kříženec zebry
66, 5 sh. ním, ním; 
67, 8 sh. adv. adverbia
68, 4 sh. procesy vzniku procesy (zpravidla metaforického) vzniku
68, 16 sh. mezi 1-4 je mezi 1-4, je
69, 11 zd. Typičnost přechodu Typičnost metaforizace a přechodu
75, 12 zd konkrét dávají konkrét, dává
81, 4sh. 5-2 5-2?
107, 19 sh. ve významu ve významu
115, 14 sh. apod.. apod.
123, 18 sh. než je nadávková než jen nadávkový
126, 15 sh funkcích mající funkcích majících
129, 16 zd. (zvl. (běžnými prostředky nebo
131, 3 sh. oficiálnějších oficiálnějším
131, 9 sh. (zavináč) (zavináč @)
135, 17 zd. jejich výrazivo jejich tajné výrazivo
141, 9 sh. 2C olba 2C Volba
148, 17 zd. velšině velštině
156, 1 sh. které jsou která jsou
173, 17 sh. anaforu a deixi deixi a anaforu
181, 13 sh Specifickým problém Specifickým problémem
187, 8 sh. u typ u typu
187, 7 zd. srov. např. srov.
201, 12 zd. přesto znát přesto zdát
203, 17 zd. , se často od a často se
219, 17 sh. konotace konotacemi
221, 18 zd. výše v 2.342-3), výše v 2.342-3); 
223, 17 sh. velkou většinou velkou většinu
225, 15 sh. (0,5: 0,3: 8) dtto, ale ve sloupci C Systém
237, 13 zd. zvl. začínající začínající
239 1 sh. většinou alomorfů většina alomorfů
254, 7 zd x je větší než z x je větší než y
257, 4 zd. jako +. jako + (čísla jsou v tisících).
258, 2 zd. zit např. zit, např.
260, 3 zd. nadutý výrůstek nadutý výrostek
271, 6 zd. studentý studený
278, 5 sh. výrobku výrobky
286, 10 sh. říct někomu něco o něčem říct někomu něco o něčem (prep) 
296, 14 sh. jako skupinka krajně početně malá na skupinku krajně početně malou
289, 11 sh evivalentní ekvivalentní
292, 3 sh pozměňují, specifikují pozměňují, resp. specifikují
293, 15 sh tak strukturou tak struktury
297, 14 zd. anomálním anomální
299, 7 zd. tomu naznačoval to naznačoval
300, 8 sh. kombinatorisky kombinatoricky



300, 16 sh V-prep se V-prep, se
305, 7 zd. uto jede auto jede
313, 4 zd. jde kombinaci jde o kombinaci
314, 23 sh Čermák 2001d Čermák 2001 e
318, 10 sh B2a B3a
320, 8 zd. výjimkou výjimku
323, 5 sh anotonyma antonyma
328, 1 zd logická logické
328, 13 zd Od většiny Na rozdíl od většiny
329, 3 zd. automatickém automatické
330, 17 sh pokud existují pokud existují,


