PŘEDSTAVUJEME

JAZYKOVÉ PROGRAMY
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Česky co nejlépe

Užitečná pomůcka pro všechny, kteří chtějí dobře
používat češtinu
Lingea Brno, www.lingea.cz
Cena: 390 Kč za CD-ROM s elektronickou podobou
slovníku.
Ukázku elektronické verze najdete na
http://slovniky.lingea.cz.

Brněnskou ﬁrmu Lingea si většinou spojujeme s jejími úspěšnými elektronickými
i knižními cizojazyčnými slovníky, ale její nabídka obsahuje i nástroje pro podporu
správné češtiny. O jejím produktu Grammaticon jsme psali v PPK 5/04. Dnes vám
představíme titul z edice Správně česky, a to Slovník českých synonym a antonym.
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Ukázka použití
elektronické verze
slovníku.

P

ři psaní textů se často dostáváme do situace, kdy některé slovo
opakujeme častěji, než je zdrávo. Abychom se takových situací vyvarovali, je dobré na vhodných místech
opakující se slova nahradit jejich synonymy – slovy, která mají stejný nebo

obdobný význam. Jejich vyhledání
usnadní představovaný Slovník českých synonym a antonym. Jednotlivá
hesla jsou ve slovníku samozřejmě
řazena abecedně, jsou barevně zvýrazněna a jejich vysvětlení je vhodně graﬁcky rozlišeno. Ve výkladu hesla následují jeho synonyma, a pokud existují,
i antonyma (slova opačného významu). Do slovníku jsou zařazena nejen
běžná spisovná slova, ale také mnoho výrazů odborných, slangových,
a dokonce i vulgárních.
Pokud text tvoříte přímo na počítači, potom knižní podobu slovníku
efektivněji zastoupí jeho elektronická
verze. Práce je pak pro uživatele nejen

mnohem pohodlnější, ale i důkladnější. Elektronický slovník českých
synonym a antonym má proti knižní podobě téměř dvojnásobný rozsah.
Praktické využití slovníku snad ani
nemůže být jednodušší – díky zabudované funkci mouse-over se u každého
slova, na které v textu ukážete myší,
ihned zobrazí synonyma, popř. antonyma. Váš text tak může být mnohem
poutavější.
Slovník českých synonym a antonym je velmi praktickým pomocníkem
při jakékoliv práci s českým jazykem.
Pro práci s texty na počítači doporučujeme zejména elektronickou podobu
Milan Pola
slovníku.
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