
Zápis ze slovníkové komise ČAS

V rámci slovníkové komise (SK), která proběhla korespondenční formou, bylo členům
předloženo 6 otázek (doslovné znění otázek najdete v odkazu na stránkách ČAS). Odpovědi
členů SK, zapojených do hlasování, najdete v příloze Hlasovani SK.xls

Slovníková komise:

1. navrhuje sněmu ČAS přijmout opravný list BLEXu+ č.5, který současně platí jako
opravný list BLEXu 2001 č.7 – viz. příloha tohoto zápisu č.1

2. navrhuje sněmu ČAS přijmout doplnění Přílohy č.4 Pravidel přípustnosti slov –
Opravy nedostatků, vyskytujících se v Pramenech – viz. příloha tohoto zápisu č.2

3. navrhuje sněmu přiznat NOVEXu stejný statut, jako má BLEX, tzn., že do délky 9
slov včetně by se na oficiálních turnajích ČAS rozhodovalo tzv. jednoinstančně.
Zdůvodnění: Námitky v druhé instanci jsou podávány zcela výjimečně, v roce 2005
nebyla ani jedna taková námitka oprávněná, tj. ani v jednom případě nebyla při podání
námitky objevena chyba v Blexu či Novexu (aspoň o ní autoři nevědí). Hráči si již
ověřili, že tyto slovníky jsou v současné době již tak kvalitní, že námitky v 2. instanci
přestali zcela podávat, neboť v posledním roce se jednalo vždy o námitku
neoprávněnou (za kterou vždy neoprávněně namítající obdrží křížek). Tento návrh
tedy v podstatě popisuje stávající praxi. Všechny systémy rozhodování (body 9.4.1 až
9.4.4) zůstávají zachovány
Je zpracován návrh kompletního nového textu bodu č.4 Pravidel přípustnosti slov a
dále článků Soutěžního řádu, které by tato změna vyvolala - najdete ho v samostatné
příloze PPS2006-4.doc.

4. informuje sněm o existenci nových vydání stávajících Pramenů (3.1.2, 3.1.5), která
bude   v průběhu příštího roku třeba zapracovat do Blexu a Novexu:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 3. vydání a hned 4. vydání, které je s
tím třetím obsahově totožné (liší se pouze velikostí, 4. vydání bylo vydáno ve
zmenšeném formátu s podtitulem „Studentské vydání) – obě tato vydání se
samozřejmě liší od 2. vydání, jsou zde doplněna nová slova a provedeny opravy.
Nový ASCS má stejnou koncepci zpracování jako ASCS z roku 1995. Od tohoto
slovníku se liší následovně:
a) byly opraveny chyby (i když jen některé, nás může těšit, že jsme je měli
opraveny již v Příloze 4 – např. hesla archeopteryx, astrilol, lex)
b) podle údaje ve slovníku bylo doplněno asi heslových 2000 slov, nicméně
skutečný počet nových tvarů slov pro hru bude určitě menší, neboť některá z nich již
máme jako slova přípustná z jiných Pramenů
c) poprvé od vydání nových Pravidel českého pravopisu v r. 1993 došlo i k
pravopisným úpravám u některých cizích (anglických) slov, která je možno nově psát
v počeštělé podobě (např. dosud jen „toast“, nově i „toust“)

5. navrhuje sněmu přijmout obě nová vydání stávajících Pramenů podle předchozího
bodu. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost bude do slovníků ČAS připraven
do sněmu ČAS 2006. U Nového ASCS se to s největší pravděpodobností nepodaří
stihnout a bude připraven k doplnění do slovníků ČAS během měsíce února 2006.

6.  navrhuje sněmu zvážit možnost uzavřít stávající seznam Pramenů s tím, že již žádné
další nebudou doplňovány a budou prováděny pouze běžné opravy BLEXu a
NOVEXu.

7. nedoporučuje NOVEX uzavřít a tento by se doplňoval stejně, jako se to děje v
současnosti



8. se nedokázala shodnout v otázce doplňování Pramenů o nové množiny slov a
doporučuje se k této otázce vrátit, pokud bude sněmu či výboru ČAS předložena
v budoucnu taková množina.

Zapsal:  Petr Vetešník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č.1

Jiří Novotný: BLEX  PLUS  2003

OPRAVNÝ LIST Č. 5 (+)   – PRACOVNÍ VERZE K 07. 12. 2005

(současně platí pro BLEX 2001 jako Opravný list č. 7 - s výjimkou slov označených  +  »
«  )

DOPLŇTE:

roha +
utájí

ZRUŠTE:

opísá
písat
upísá



Příloha č. 2

Příloha 4 – NOVĚ  DOPLNĚNÁ  HESLA:

OPRAVY NEDOSTATKŮ, VYSKYTUJÍCÍCH SE V PRAMENECH

A B
JE UVEDENO: OPRAVTE NA: Pramen

ainalid, -u m …;
ainalidový příd.

ainalit, -u m …;
ainalitový příd.

ASCS

diatroma, -y ž diatrema, diatréma, -y ž ASCS
dírkonožec, -žce m. dírkonošec, -šce m. SSJČ
chrousnatka, -y ž. chroustnatka, -y ž. SSJČ
lipofluscin, -u m lipofuscin, -u m ASCS
steeloskon, -u m steeloskop, -u m ASCS
trichomizmus, -u m trichoizmus, -u m ASCS
vamlum, -u m …;
vamlumový příd.

vampum, -u m …;
vampumový příd.

ASCS


