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Nový výkladový Slovník současné češtiny
v knihkupectví hned tak nepřehlédnete, ale to, že
obsahuje také CD-ROM, vám může na první pohled
uniknout. A to by byla velká škoda.
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–
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poznámek
(obsažených
v barevných
rámečcích)

POSKYTL: Lingea, Brno;
www.lingea.cz

lovník se z přiloženého
CD-ROM instaluje do prostředí Lingea Lexicon 5
a může tak případně doplnit už dříve nainstalované překladové slovníky (o nich jsme
psali v PPK 3/2009).

S

SNADNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Jestliže je knižní podoba Slovníku
současné češtiny velmi dobrým pomocníkem, potom elektronická verze
nabízí ještě mnohem víc. Především
proto, že máte slovník trvale na počítači a nemusíte ho v případě potřeby hledat v knihovně. Slovníkem
nemusíte pracně listovat, protože
program nabízí hned několik účinnějších možností – vyhledává vhodné heslo už při psaní prvních písmen

a dokáže převzít heslo ze schránky.
Ve vybraných aplikacích (např. MS
Ofﬁce, MS Internet Explorer, Mozilla
FireFox, Adobe Reader) stačí najet ukazatelem myši na požadované heslo (funkce mouse-over), a to
bez ohledu na jeho gramatický tvar.
To vše je velmi pohodlné a značně to
urychluje vaši práci.

DALŠÍ ÚČINNÉ NÁSTROJE

Fulltext plně respektuje české prostředí a jeho pomocí lze snadno najít i všechna další hesla, která mají
k zadanému heslu určitý vztah.
Vyhledávat lze i pomocí šablon, s využitím zástupných znaků ?, * a [ ].
Slovník současné češtiny je efektivním pomocníkem nejen pro studenty, ale i pro všechny ostatní
uživatele, kteří potřebují správně
používat češtinu. Uvítají ho i mnozí starší lidé, kterým pomůže správně porozumět novým termínům, pro
ně neznámým.  MILAN POLA

I další možnosti programu zvyšují efektivitu elektronické podoby slovníku před tou knižní. Je to
např. zobrazení frází, výkladů, kolokací, příkladů užití
a idiomů, které se zadaným heslem souvisí. Nechybí ani zobrazení položek z okolí
vyhledaného hesla.
Nejsilnější stránkou
elektronické verze
je ale rozšířené hledání, které nabízí tři
varianty: fulltext, šablony a anagramy. PŘEHLEDNÝ VÝKLAD významů hledaného hesla.

info
KNIŽNÍ PODOBA



Rozsah knižní podoby Slovníku současné češtiny (1 088
stran, 30 tisíc hesel) dává tušit, že jde o velmi rozsáhlého
pokračovatele ediční řady „Správně česky“. Předchozí tituly,
Pravidla českého pravopisu, resp. Slovník českých synonym
a antonym jsme vám představili v PPK 11/2009, resp. 6/2009.
Všechny tři tituly se vhodně doplňují a jsou efektivními pomocníky
pro všechny, kteří chtějí správně používat náš rodný jazyk. Navíc
nabízejí i svou elektronickou verzi. Zpracování slovníku zaujme už

20 počítač pro každého 2/2012

na první pohled barevností a graﬁckým provedením, které
výrazně usnadňuje orientaci v textu. U každého hesla jsou
kromě jeho výkladu uvedeny i tvaroslovné informace, najdete
zde i příklady užití. Ve slovníku jsou také desítky „barevných
rámečků“ se zajímavými a užitečnými informacemi z oblasti
původu slov, jejich významů, stylistiky a pravopisu. Chybí tu
však souhrnný přehled či rejstřík těchto rámečků. Na konci
knihy je seznam zkratek a tabulky skloňování.
www.ppk.cz

