Lingea Lexicon 5 – predátor na poli Mac
slovníkov
napsal Tom Balev dne 24. Leden, 2011
Mac software
Slovník patrí k najzákladnejšej výbave vášho počítača. Problém je v tom, že pokiaľ chceme
slovník na Mac, ktorý prekladá z SK/CZ <-> EN nieje veľmi z čoho vyberať. No predsa je tu
jeden naozaj kvalitne spracovaný – Lingea Lexicon 5.
Spoločnosť Lingea sa zaoberá vývojom slovníkov už dlhú dobu a jej slovník Lexicon je
známy hlavne z platformy Windows. Obsahuje bohatú slovnú zásobu s kvalitne
nahoverenými prekladmi, automatickým vyhľadávaním synonym a mnoho iného.
Ako prvé po spustení aplikácie vás privíta Tip dňa, kde sa dozviete rôzne informácie a
preklady slovíčok s ich správnym použitím, alebo rôzne typy na funkcie v rámci slovníku. Je
tu aj možnosť nezobrazovať toto okno pri spustení aplikácie.

Prostredie aplikácie je ladené do príjemnej modro-bielej farby. Slovník obsahuje niekoľko
modulov:
Slovníky
Doplnky
Učenie sa
V nasledujúcich riadkoch si podrobnejšie predstavíme každý z nich.

Slovníky
V menu Slovníky sa vám zobrazia všetky vaše nainštalované slovníky Lingea Lexicon. V
ľavom menu si môžete všimnúť 6 kategórii.

Veľký – slovník prekladov slov
Použitie slov - použitie slov vo vetách
Skratky – najbežnejšie skratky daného slova
Gramatika – gramatika daného jazyka
Wordnet – výkladový slovník EN<->EN
Používateľský – tu si môžete prezerať vlastné slovníky, ktoré ste si vytvorili
Popri zadávaní jednotlivých písmen do vyhľadávača sa vám automaticky ponúkne na výber
slovo, ktoré najviac zodpovedá vášmu hľadanému výrazu. Po zadaní konkrétneho slova sa
vám zobrazí jeho preklad, výslovnosť a taktiež rôzne slovné spojenia a príklady v spodnej
časti obrazovky. Po kliknutí na ikonu kľúču sa dozviete napr. aj to, či je dané slovo
počítateľné, alebo nie. Po kliknutí na ikonu reproduktoru sa ozve výslovnosť. Tu vidím
menšiu nevýhodu v tom, že aplikácia nepodporuje viacero prízvukov. V nastaveniach si
môžete nastaviť možnosť automatického vyslovenia výslovnosti ihneď ako zadáte dané slovo.

V ľavej dolnej časti sa zobrazujú Významy, Tvary a Kolokácie slova, ktoré sú pekne
roztriedené do kategórii a po kliknutí na ne sa automaticky presuniete na ich priamy preklad.

Doplnky
Táto kategória má 4 podkategórie a to:
Prehľad gramatiky
Používateľský slovník
Vlastné témy
Pridať do témy
Prehľad gramatiky je naozaj dobre spracovaný a nájdete v ňom všetky základné informácie od
Anglickej abecedy cez Podstatné mená, Zámená, Slovesá, Slovosled až po Nepravidelné
slovesá a mnoho iného. Väčšina z týchto kategórii obsahuje aj podkategórie, takže výber je
naozaj obsiahly.
Používateľský slovník slúži na zadávanie vašich špecifických výrazov, ktoré sa v základnom
slovníku nenachádzajú. Takto pridané výrazy budú dostupné aj cez hlavný vyhľadávač. Viete
im pridávať formátovanie poprípade výslovnosť.

Vlastné témy - v tomto menu si môžete vytvoriť rôzne okruhy tém z ktorých sa následne
môžete nechať otestovať (viď nasledujúci odstavec). Tu sa zobrazuje aj vaša história
hľadaných výrazov a je veľmi jednoduché si z týchto výrazov vytvoriť vlastnú tému. Čo však
zamrzí, je to, že aplikácia si pamätá len výrazy dovtedy pokiaľ ju nevypnete (Cmd+Q, alebo
cez hornú lištu. “X” v pravom hornom vám aplikáciu nevypne, ale zminimalizuje).

Učenie sa
V ľavej časti je prednastavených niekoľko okruhov, v ktorých nájdete zaradené slovíčka, z
ktorých sa môžete nechať otestovať, alebo si ich jednoducho len precvičiť. Na to slúži panel v
spodnej časti obrazovky, kde máte na výber niekoľko jednoduchých možností. Pokiaľ si
vyberiete možnosť Učenie sa, systém vám automaticky začne v nastavenom časovom
intervale zobrazovať postupne všetky slovíčka z danej kategórie. Rýchlosť môžete upraviť
posuvníkom ale len pred samotným učením.
Skúšanie funguje na podobnom princípe, kde sa vám postupne zobrazia slovíčka bez ich
prekladu a vašou úlohou je preklad dopísať do políčka v spodnej časti obrazovky. Pokiaľ ste
slovíčko napísali správne, automaticky sa zobrazí druhé slovíčko. Pokiaľ nie, tak sa na
niekoľko sekúnd zobrazí preklad a až potom sa zobrazí nasledujúce slovo. Na konci skúšania
sa zobrazí celkové vyhodnotenie testu.
Za zmienku ešte stojí, že v celej aplikácii môžete vyhľadávať slovíčka ktorým nerozumiete
jednoduchým dvojklikom na ne. Lingea Lexicon podporuje ešte veľa menších funkcií, ktoré
sa do tejto recenzie nezmestili, takže určite vám odporúčam prečítať si manuál, ktorý je
samozrejme lokalizovaný do češtiny aj slovenčiny. Lingea samozrejme ponúka na výber z
množstva iných slovníkov, no my sme mali možnosť otestovať “Veľkú verziu” s prekladom z
SK/CZ <->EN.
Za prijateľnú cenu si môžete svoj Mac vybaviť naozaj kvalitným slovníkom, ktorý určite stojí
momentálne na špici medzi SK/CZ slovníkmi.
Onedlho vám prinesieme zrovnanie slovníkov pre iPhone, kde budeme testovať aj aplikáciu
od spoločnosti Lingea – Tešte sa!
Lingea

