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• s doložkou MŠMT pro ZŠ a SŠ
• 35 000 hesel
• aktuální slovní zásoba, nová slova
a zeměpisné názvy
• podrobné tvaroslovné informace
u každého hesla
• užitečné příklady přímo v hesláři
• dodatek MŠMT ČR zapracovaný
přímo do hesláře
• podrobné kapitoly o pravopisných
pravidlech včetně velkého množství příkladů
• rámečky se zajímavými informacemi
a poučením
• příloha Zvláštnosti skloňování
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ISBN 978-80-87062-89-0

Elektronickou verzi
slovníku využijete přímo
při práci na počítači.
Rychlé přepínání mezi
heslářem a výkladovou
částí a fulltextové
vyhledávání vám
usnadní orientaci v díle.
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slovník českých
synonym správně česky CD-ROM
• 16 000 hesel
• 24 000 významů
• 58 000 synonym a 13 000 antonym
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VERZE PRO MS WINDOWS
XP/VISTA/W7

Slovník je určen především žákům a studentům, ale
dobře poslouží i široké veřejnosti. Má uživatelům
jazyka pomoci najít příhodný výraz a zároveň se
vyhnout opakování stále stejných slov v textu.
Díky tomuto slovníku se vyvarujete nadbytečného
užívání cizích slov, obohatíte a zpestříte svůj styl
a prohloubíte znalost svého rodného jazyka.

•

65 000 hesel (o 50 % více než PČP 93)
aktuální slovní zásoba, nová slova a zeměpisné názvy
podrobné tvaroslovné informace u každého hesla
dodatek MŠMT ČR zapracovaný přímo do hesláře
a aplikovaný na řadu dalších slov
podrobné kapitoly o pravopisných pravidlech
včetně velkého množství příkladů
užitečné příklady přímo v hesláři
rámečky se zajímavými informacemi a poučením
naznačení dělení slov
seznam antických jmen, slovník zkratek, tabulky skloňování...

školní pravidla
českého pravopisu

slovník českých
synonym

© 2012 LINGEA S.R.O.
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ISBN 978-80-87062-87-6

Elektronická
podoba slovníku
nabízí dvojnásobné
množství hesel,
synonym i antonym
a umožní vám
jednoduché
vyhledávání přímo
při práci na počítači.
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m uživatelům jazyka, kteří někdy
ho výrazu a chtějí se vyhnout
ov v textu. Díky tomuto slovníku
o užívání cizích slov, obohatíte a
bíte znalost svého rodného jazyka.
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Tituly v ediční řadě „správně česky“
jsou určeny učitelům, redaktorům,
překladatelům, studentům a žákům.
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slovník současné
češtiny
VERZE PRO
MS WINDOWS XP/VISTA/W7

CD-ROM

současné

češtiny
školní

slovník
současné
češtiny
ISBN 978-80-87471-53-1
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ISBN 978-80-87471-59-3

češtiny

tronická
lek

gramatika

9 788087 471531

• 26 tisíc hesel
• aktuální slovní zásoba, nová slova
• podrobné tvaroslovné informace
u každého hesla
• u jednotlivých významů najdete příklady
a ustálená spojení
• pravopisné a tvaroslovné varianty
• rámečky se zajímavými informacemi
a poučením

slovník současné
9 788087 471593

Elektronickou verzi
slovníku využijete přímo
při práci na počítači.
Aplikace Lexicon 5
umožňuje rychlé
vyhledávání a přehledné
zobrazení hesla.
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w w w.lingea.cz

CKOU VERZÍ

slovník
současné
češtiny
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ů informací

barevný potisk vnitř. průměr - 45 mm

GRAMATIKA OBSAHUJE
• popis aktuálních gramatických jevů
• jasné a stručné výklady
• množství praktických příkladů
• poznámky, výjimky, zajímavosti
• křížové odkazy
• podrobný rejstřík
• přehledná sazba
• dvoubarevný tisk

...vím, co říkám

gramatika současné češtiny

každého hesla
klady, kolokace a idiomy

barevný potisk vnější průměr - 116 mm
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nebo telefonicky na čísle: 541 233 160

Předmluva

Společnost LINGEA se více než 16 let
zabývá vývojem lexikografických dat,
slovníkových i jiných lingvistických aplikací.
Při své práci zjišťujeme, jak velkými
změnami v posledních letech český jazyk
prochází. Po celou dobu proto vyvíjíme,
rozšiřujeme a aktualizujeme svůj vlastní
výkladový slovník češtiny, který tvoří mimo
jiné také základ všech našich překladových
slovníků.
Současný vývoj informačních technologií
i technických a ekonomických oborů je
tak rychlý, že především starší generace
má často pocit, že přestává dnešní době
rozumět. Dostatečně velký a aktuální
výkladový slovník češtiny neexistuje
ani na internetu, ani v knižní podobě.
V době, kdy se stále zhoršuje čtenářská
gramotnost a lidem dělají problémy
i běžné pravopisné jevy (například výskyt
chybného slova „vyjímka“ má na internetu
skoro stejnou frekvenci jako jeho správná
podoba „výjimka“), je vydávání knižních
i elektronických publikací a vznik on-line
portálu jistě krok správným směrem,
který může pomoci tento neblahý trend
zvrátit. Smyslem našich lexikografických
děl o češtině a portálu nechybujte.cz je
usnadnit uživatelům češtiny nalezení
správných podob slov, jejich tvarů či
synonym a také přispět k rozvíjení
jazykové kultury.
Zpřístupněním našich slovníků na tomto
portálu bychom také chtěli vyvolat diskusi
o českém jazyku, na jehož současné
podobě se všichni – jakožto mluvčí
češtiny – podílíme, a umožnit rozvoj
vzdělanosti a čtenářské gramotnosti
studentům, cizincům i starší generaci.

Doposud jediný slovník, dostupný
na stránkách Ústavu pro jazyk český,
je Slovník spisovné češtiny z 60. let
minulého století. Stěží jej lze považovat
za aktuální dílo, a tak je užitečný
spíše jen pro historiky a jazykovědce.
Spoléhat na kvalitu různých volně
dostupných slovníků nejde, vesměs se
jedná o neautorská díla na anonymních
serverech, často plagiáty, vzniklé
skenováním či amatérským opsáním
starších příruček.
Po více než padesáti letech má tak
česká veřejnost možnost opět používat
moderní výkladový slovník češtiny v knižní
i elektronické podobě. Kromě tohoto díla
jsme vydali i nejobsáhlejší Slovník českých
synonym a antonym a velká Pravidla
českého pravopisu, která obsahují o 50 %
více slov než Pravidla z r. 1993. Slovník
současné češtiny získal cenu Slovník roku
2012 a Školní pravidla českého pravopisu
jsou opatřena doložkou MŠMT.
Všechna unikátní díla: Slovník současné
češtiny, Slovník českých synonym
a antonym, Pravidla českého pravopisu
a Gramatika současné češtiny jsou zcela
aktuální a jsou vyvrcholením mnohaleté
intenzivní práce autorského týmu
LINGEA.

Slovník současné češtiny

30 tisíc hesel
aktuální slovní zásoba, nová slova
podrobné tvaroslovné informace u každého hesla
u jednotlivých významů najdete příklady, kolokace a idiomy
pravopisné a morfologické varianty
barevné rozlišení jednotlivých druhů informací
ilustrativní obrázky
rámečky se zajímavými informacemi a poučením
seznam zkratek a tabulky skloňování
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Elektronickou verzi
slovníku využijete přímo
při práci na počítači.
Aplikace Lexicon 5
umožňuje rychlé
vyhledávání a přehledné
zobrazení hesla.

barevný potisk vnitř. průměr - 45 mm
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seznam zkratek a tabulky skloňování
rámečky se zajímavými informacemi a poučením
ilustrativní obrázky
barevné rozlišení jednotlivých druhů informací
pravopisné a morfologické varianty
u jednotlivých významů najdete příklady, kolokace a idiomy
podrobné tvaroslovné informace u každého hesla
aktuální slovní zásoba, nová slova
30 tisíc hesel

WWW.LINGEA.CZ
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
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vyhledávání a přehledné
umožňuje rychlé
Aplikace Lexicon 5
při práci na počítači.
slovníku využijete přímo
Elektronickou verzi
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272174 780887 9

češtiny
správně česky
slovník současné
V zahraničí je používání výkladových
slovníků zcela běžnou
součástí vzdělávání i praxe. U nás se ve školách dbá spíše
na pravopis a větný rozbor, zatímco přesné vyjadřování zahrnující pochopení významů slov zůstává poněkud stranou. Nikdo ale nezná dokonale svou mateřštinu. Mnozí lidé přesně
nechápou
rozdíly mezi běžně používanými slovy, jako např.
češtiny
vynalézt
a objevit,
napsat a sdělit, krádež a loupež, žaloba
slovník
současné
a obžaloba, módní a moderní, platidlo a měna apod. I když
znáte správný význam, je často problém jej výstižně popsat.
Podobně není snadné vysvětlit, čím se od sebe významově
blízká či podobně znějící slova liší. Vyzkoušejte si to třeba
na skupině slov agresivní, degresivní, depresivní, expresivní,
posesivní, progresivní, recesivní, regresivní a represivní. Výkladový slovník bude v těchto případech potřebnou oporou.
2-72-17478-08-879 NBSI

Slovník se setkal s příznivými ohlasy ze strany odborné i laické veřejnosti a byl
také poctěn cenou Slovník
roku 2012. Je určen všem,
kteří pracují s texty – studentům, učitelům, úředníkům, redaktorům i starší
generaci.

ISBN 978-80-87471-27-2

9 788087 471272

První výkladový slovník
češtiny v éře jazykových korpusů a internetu. Zaměřuje
se na obsahovou stránku
jazyka, jeho cílem je napomoci správnému vyjadřování
a přesnému porozumění.
Ve slovníku naleznete významy jednotlivých slov i jejich
správné kontextové užití.
Kromě nejběžnějších slov
obsahuje množství cizích
výrazů a frekventovaných termínů z nejrůznějších oborů,
slova označující nové jevy či
související s moderním životním stylem a také výrazy
nespisovné.
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barevný potisk vnější průměr - 116 mm
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»» 30 000 hesel, 1088 stran, pevná obálka
»» Aktuální slovní zásoba
slovník současné
»» Tvaroslovné informace, výslovnost
češtiny
problematických slov
»» Spisovná slovní zásoba, odborné názvy
a termíny, hovorové výrazy
»» Rámečky se zajímavostmi, barevné obrázky
»» CD s elektronickou verzí slovníku

slovník současné
češtiny

Vlastnosti:

MS WINDOWS XP/VISTA/W7
VERZE PRO

barevný potisk vnitř. průměr - 45 mm

barevný potisk vnější průměr - 116 mm

Kromě Slovníku současné češtiny neexistuje jiný výkladový
slovník, který by reflektoval změny ve slovní zásobě po listopadu 1989. Jedná se o všechny výrazy, jež souvisí s přechodem společnosti k tržní ekonomice, s rozvojem mnoha oborů, v čele s výpočetní a mobilní technikou. V tomto období
se slovní zásoba rozšířila o tisíce nových hesel a došlo také
k zásadním posunům ve významech mnoha slov.

Součástí knihy je elektronická verze
slovníku v rozhraní Lexicon 5.

ukázková strana ze Slovníku současné češtiny (ve velikosti 110 %)

griotka

187

griotka -y ž (2. mn. -tek) potrav. višňový likér

▷ dát si horkou griotku

grizzly ~ho m (1. mn. -y, -yové; 2. mn. -ych, -yů; 3.

mn. -ym, -yům; 4. mn. -y, -ye; 6. mn. -ych, -yích; 7. mn.
-ymi, -yi) zool. poddruh hnědého medvěda

žijící zejména v Kanadě a na Aljašce ▶ medvěd
grizzly

grog ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -zích) teplý nápoj
z rumu, horké vody a cukru, popř. též
s citronem

grogy, groggy přísl. expr. zcela vyčerpán;
(v boxu) neschopen dalšího boje ▷ být
absolutně grogy ∙ Chodí domů pozdě a úplně
grogy.
groteska -y ž (2. mn. -sek)

1 umělecký žánr,
humoristický útvar založený na nelogickém
ději s četnými situačními zvraty a bláznivými
situacemi ▷ němá groteska ∙ filmová/kreslená
groteska 2 přen. expr. směšná situace, událost
▷ Z jejich svatby se stala groteska.

groteskní

příd. nepřirozený (co se

týče tvaru, velikosti ap.); vyznačující se
překvapujícími zvraty ▷ groteskní situace/
převlek ∙ Jeho strach nabývá groteskní podoby. ∙
groteskní postavy

grunge [granž] -e m hud. rockový hudební
proud vycházející z heavy metalu a
ovlivněný punkem

grunt ~u m (6. j. ~u, ~ě) ob. hlavní,
nejdůležitější složka ▷ z gruntu dobrý člověk
✳ Polévka je grunt, maso špunt. = polévka je
základ, první chod, maso je poslední chod ∙ vzít
co z gruntu = od základu, důkladně
guláš ~e m

1 pokrm z kousků masa ve
šťávě s paprikou aj. ▷ objednat si guláš s pěti
knedlíky ▶ hovězí/segedínský/bramborový
guláš 2 expr. směsice nesourodých částí +
zmatek ▷ mít v matematice guláš gulášový
příd. ▶ gulášová polévka

guma -y ž 1 pružná hmota získaná
vulkanizací přírodního kaučuku nebo
vyrobená uměle + kaučuk ▷ surová guma ✳ být
jako z gumy = velmi ohebný, pružný 2 výrobek
z pryže ▷ tužka s gumou ▶ prádlová guma (do
kalhot ap.) ∙ mazací guma 3 ob. gumová obruč
kryjící kolo, naplněná stlačeným vzduchem
▷ přezout gumy ▶ letní/zimní gumy 4 slang.
kondom 5 polotuhá látka ze ztuhlé rostlinné
šťávy, s přidaným sladidlem a ochucená,
požívaná jako cukrovinka ▶ žvýkací guma =
žvýkačka gumový příd. ▷ gumový míč/plášť
∙ gumové rukavice (na úklid ap.) ∙ gumová hadice
∙ gumoví medvídci = cukrovinka ∙ gumový
projektil (pušky) gumička -y ž (2. mn. -ček)
zdrob. ▶ gumička do vlasů
gumák ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -cích) hovor.

1

(zprav. mn.) vysoká gumová obuv, nošená
zprav. v dešti ▷ brodit se blátem v gumákách

2

gymnasta

nepromokavý plášť impregnovaný gumou
▷ chodit v dešti v gumáku

gumáky, nebo galoše?

≠

Gumáky a galoše nejsou synonyma. Společné
mají pouze to, že jsou vyrobené z gumy nebo
jiného nepromokavého materiálu.
Galoše jsou nízké nazouvací boty, které používá
např. personál v nemocnicích nebo které ještě
ojediněle můžete dostat místo přezůvek před
příchodem do ordinace lékaře, ale také boty do
mokra, které se nazouvají na botu.
Zatímco nízké galoše nám poslouží spíše ve
vlhku, ve vysokých gumácích neboli holínkách
si můžeme troufnout do jakékoli kaluže.

gumárna

-y ž (2. mn. -ren) závod na
výrobu gumy nebo gumových výrobků
gumárenský příd. (mn. -nští) ▷ gumárenský
průmysl/závod

gumovat ned. (1. j. -uji, hovor. -uju; 3. mn. -ují,

-ujou) vymazávat gumou ▷ gumovat
poznámky/chyby v sešitě
gurmán ~a m (1. mn. ~i) člověk oddávající se
slastným požitkům z jídla ▷ Místní speciality
uspokojí každého gurmána. gurmánský
příd. (mn. -nští) ▷ gurmánský zážitek
gurmet -a m (1. mn. -i) znalec, milovník
dobrého jídla a pití + gurmán, labužník
gusto -a s (6. j. -u; 2. mn. -st) hovor. 1 vkus;
záliba ▷ vybrat si podle svého gusta ✳ Proti
gustu žádný dišputát. = Záliba v něčem se dá
těžko rozmluvit. ∙ To je podle mého gusta. =
Vyhovuje mi to, líbí se mi to. 2 potěšení; požitek
▷ mluvit s gustem ∙ S gustem si zapálil.
guvernér ~a m (1. mn. -ři) 1 vysoký správní
úředník ▷ guvernér státu New York ∙ generální
guvernér Kanady/Austrálie 2 generální
ředitel nebo prezident státní emisní banky ▷
guvernér centrální banky
hovor.

moderní gymnastka

gymnasta -y

m (7. j. -ou; 1. mn. -é,

hovor.

-i)

sportovec pěstující gymnastiku ▷ cvičení
gymnasty na kruzích gymnastka -y ž (2. mn.
-stek; přivl. -stčin) ▷ sestava gymnastek s míčem

G

Školní slovník
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26 000 hesel, 736 stran, měkká obálka
češtiny
Aktuální slovní zásoba, nová slova
Podrobné tvaroslovné informace
Příklady a ustálená spojení u jednotlivých významů
Rámečky se zajímavými informacemi a poučením
w w w.lingea.cz

ISBN 978-80-87471-59-3

9 788087 471593

»»
»»
»»
»»
»»

• 26 tisíc hesel
• aktuální slovní zásoba, nová slova
• podrobné tvaroslovné informace
u každého hesla
• u jednotlivých významů najdete příklady
a ustálená spojení
• pravopisné a tvaroslovné varianty
• rámečky se zajímavými informacemi
a poučením

školní slovník
současné češtiny

Vlastnosti:

školní

slovník
současné
češtiny
...vím, co říkám

395174 780887 9

3-95-17478-08-879 NBSI

...vím, co říkám
a poučením
• rámečky se zajímavými informacemi
• pravopisné a tvaroslovné varianty
a ustálená spojení
• u jednotlivých významů najdete příklady
u každého hesla
• podrobné tvaroslovné informace
• aktuální slovní zásoba, nová slova
• 26 tisíc hesel

češtiny

kínvols ínlokš
ynitšeč énsačuos

zc.aegnil.w w w

Školní slovník současné češtiny je určen především žákům a studentům, čemuž
odpovídá
češtiny
jeho rozsah a zpracování. Je to slovník moderní, aktuální a zároveň srozumitelný.
Obsahuje
současné
reprezentativní výběr slov, která dnes běžně užíváme.

slovník

školní

slovník
současné jazyka, především mladé
Výkladový slovník je typem příručky, která má pomoci
uživatelům
školní
generaci, při každodenní komunikaci či práci s textem přesně formulovat myšlenky. Popisuje
slovní zásobu jazyka a podává všestranné informace nejen o významech slov, ale i o jejich
pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví, stylové charakteristice apod.
Výkladový slovník není pouhým seznamem slov: jednotlivé významy dokládá
řadou příkladů užití či typických slovních spojení a frazémů.

V řadě vyspělých zemí je běžnou
praxí a dobrým zvykem pořídit se
začátkem školního roku nové vydání výkladového slovníku. Angličané,
Francouzi, Španělé, Italové i Němci
kupují svým dětem, žákům a studentům výkladový slovník, který jim
ozřejmí a upřesní nová, často používaná slova a vysvětlí jejich význam
a správné užívání. U nás je tradice
jiná. Zdá se, že Češi dbají více na formální stránku jazyka a místo výkladového slovníku si kupují Pravidla
pravopisu. I to je jistě chvályhodné,
ale není přeci jen důležitější pochopit význam a obsah slova, nežli jen
vědět, jak se správně píše? Co myslíte? Budeme rádi, když nám napíšete
svůj názor.
Lingea s.r.o.
Vackova 9, 612 00 Brno
info@lingea.cz

www.lingea.cz

65 000 hesel (o 50 % více než PČP 93)
aktuální slovní zásoba, nová slova a zeměpisné názvy
podrobné tvaroslovné informace u každého hesla
dodatek MŠMT ČR zapracovaný přímo do hesláře
a aplikovaný na řadu dalších slov
podrobné kapitoly o pravopisných pravidlech
včetně velkého množství příkladů
užitečné příklady přímo v hesláři
rámečky se zajímavými informacemi a poučením
naznačení dělení slov
seznam antických jmen, slovník zkratek, tabulky skloňování...

•
•
•
•
•

NAVÍC CDROM S ELEKTRONICKOU VERZÍ

Elektronickou verzi
slovníku využijete přímo
při práci na počítači.
Rychlé přepínání mezi
heslářem a výkladovou
částí a fulltextové
vyhledávání vám
usnadní orientaci v díle.

© 2010 LINGEA S.R.O.
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
WWW.LINGEA.CZ

pravidla
českého
pravopisu
VERZE PRO MS WINDOWS
98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7

pravidla českého

pravopisu

tronická
lek
rze
ve

65 000 hesel, 896 stran, pevná obálka
Kapitoly o pravopisných pravidlech vč. řady příkladů
Aktuální slovní zásoba, naznačené dělení slov
Rámečky se zajímavostmi, slovník zkratek
V knize CD s elektronickou verzí slovníku
ISBN 978-80-87062-88-3

»»
»»
»»
»»
»»

•
•
•
•

navíc
e

pravopisu

Vlastnosti:

pravidla českého
pravopisu

Pravidla
českého pravopisu
pravidla českého

správně česky

CD-ROM

správně česky

CD-ROM

ívan
ec

lek
tronická

pravopisu
českého
Další výhodou pravidel Lingea je to, že dodatek Mipravidla
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy
je

NAVÍC CDROM S ELEKTRONICKOU VERZÍ

z c . a e g n i l .w w w

ohékseč aldivarp
usipovarp

usnadní orientaci v díle.
vyhledávání vám
částí a fulltextové
heslářem a výkladovou
Rychlé přepínání mezi
při práci na počítači.
slovníku využijete přímo
Elektronickou verzi

ezrev

3-88-26078-08-879 NBSI

pravopisu
Nejpodrobnější aktuální příručka tohoto typu. Najdete zde vysvětlení
problematických jevů
pravidla českého
českého pravopisu s množstvím příkladů a vysvětlujících poznámek. U hesel oceníte i další
informace, zejména tvaroslovného rázu.
• seznam antických jmen, slovník zkratek, tabulky skloňování...
• naznačení dělení slov
• rámečky se zajímavými informacemi a poučením
• užitečné příklady přímo v hesláři
včetně velkého množství příkladů
• podrobné kapitoly o pravopisných pravidlech
a aplikovaný na řadu dalších slov
• dodatek MŠMT ČR zapracovaný přímo do hesláře
• podrobné tvaroslovné informace u každého hesla
• aktuální slovní zásoba, nová slova a zeměpisné názvy
• 65 000 hesel (o 50 % více než PČP 93)

WWW.LINGEA.CZ
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
© 2010 LINGEA S.R.O.

98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7
VERZE PRO MS WINDOWS

zapracován přímo do hesláře, takže si nemusíte
pravopisu
pravidla
českého
složitě
dohledávat, jestli Vámi preferovaná pravopisná podoba je také správná (např. bonbon i bonbón,
kurziva i kurzíva, alkoholismus i alkoholizmus).



Školní pravidla
českého
pravopisu
pampa
292

školní

pantomima

pravidla českého
panel, ~u m.; 6.pravopisu
j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y

školní

ISBN 978-80-87062-89-0

u posledního členu delší, např. panu
profesoru Miroslavu Komárkovi)

• s doložkou MŠMT pro ZŠ a SŠ
• 35 000 hesel
• aktuální slovní zásoba, nová slova
a zeměpisné názvy
• podrobné tvaroslovné informace
u každého hesla
• užitečné příklady přímo v hesláři
• dodatek MŠMT ČR zapracovaný
přímo do hesláře
• podrobné kapitoly o pravopisných
pravidlech včetně velkého množství příkladů
• rámečky se zajímavými informacemi
a poučením
• příloha Zvláštnosti skloňování

školní pravidla
českého pravopisu

w w w.lingea.cz

Vlastnosti:
pampa, -y ž.; 2. mn. -mp
pampeliška, -y ž.; 2. mn. -šek
panelák, ~u m.; 6. j. ~u; 6. mn. -cích, -kách pravidla
»pan
» 35
hesel,
528 stran,
měkká
, ~a000
m.; 3.,
6. j. panu;
5. j. pane;
7. j. obálka
panenka, -y ž.; 2. mn. -nek; Panenka Marie
českého
»»panem
Doložka
pro ZŠseajmény
SŠ osob, panenský příd.; mn. -nští; Panenské
(jen v MŠMT
č. j., ve spojení
pan řidič,
pan Šilhavý; v pravidlech
3. a 6. p.
ostrovy příkladů
pravopisu
»»např.
Kapitoly
o
pravopisných
včetně
j. č. se v prvních členech několikaslovného pánev, -nve ž.; 3., 6. j. -nvi; 2. mn. -nví;
»»výrazu
Aktuální
slovní
zásoba,a užitečné
příklady
v hesláři
píše kratší
koncovka
teprve
Třeboňská
pánev i pánev Třeboňská, Čes...do každé aktovky

0-98-26078-08-879 NBSI

kobudějovická pánev (geogr.); hornoslez...do každé aktovky
ská uhelná pánev (geol.)
paní
,
-í
ž.;
2.
mn.
-í;
3.
mn.
-ím;
6.
mn.
-ích;
Kniha
je
určena
především
žákům
základních
pravopisu
pan vs. pán
i 7. mn. -ími
a středních škol. Naleznete zde přehledné
poučení
Před vlastním jménem, titulem ap. má
českého
páni citosl.
o pravopisných pravidlech i heslář s praktickými
podstatné jméno pán krátkou podobu
panic, ~e m.; 1. mn. ~i, ~ové
pravidla
pan.
informacemi
- ať již
jde
o tvarosloví
panický
[-ny-] pravopisu
příd.;
mn.
-čtí;
2. st. -čtější nebo o použití
pane inženýre, panu Vackovi, pan
velkých
Pravidla
jsou rozšířena o řadu no(k
panika)písmen.
pravidla
českého
a paní Kulhánkovi; Zdeňka přišla
školnípravopisem
panický
[-ňi-]
příd.;
mn. -čtí (k panic)
vých slov,
jejichž
si nejsou žáci často
s neznámým pánem., Ale pánové!, To
panika
[-ny-], -y ž. kvalit tohoto titulu je získání schvase týká všech přítomných pánů.
jisti. Potvrzením
panikařit
[-ny-] ned.;
3. mn.
-í;ZŠ
přech.
přít.
lovací doložky
MŠMT
pro
i SŠ.
pán, ~a m.; 3., 6. j. pánu, pánovi; 5. j. pane; -e
1. mn. ~i, ~ové; Pán (Bůh); Kristus Pán, panker i punker [pa-], ~a m.; 1. mn. -ři;
Pán Ježíš; náb., v ust. spoj. odpočívat v Pánu,
pankerka i punkerka, -y ž.; 2. mn. -rek
v Pánu zesnulý; nespis. zast. je v pánu (už
Pankrác, ~e m. (křestní jm.)
zc.aegnil.w w w

• příloha Zvláštnosti skloňování
a poučením
• rámečky se zajímavými informacemi
pravidlech včetně velkého množství příkladů
• podrobné kapitoly o pravopisných
přímo do hesláře
• dodatek MŠMT ČR zapracovaný
• užitečné příklady přímo v hesláři
u každého hesla
• podrobné tvaroslovné informace
a zeměpisné názvy
• aktuální slovní zásoba, nová slova
• 35 000 hesel
• s doložkou MŠMT pro ZŠ a SŠ

aldivarp ínlokš
usipovarp ohékseč



Pravidla jsou určena jak žákům a studentům,
tak všem, kdo vědí, že forma může být stejně důležitá jako obsah - pravopisná chyba může degradovat i brilantní myšlenky!

školní



ukázkové strany z Pravidel českého pravopisu (ve velikosti 110 %)

Slovník je určen studentům, redaktorům, překladatelům,
spisovatelům a vůbec všem uživatelům jazyka, kteří někdy
tápou při hledání příhodného výrazu a chtějí se vyhnout
opakování stále stejných slov v textu. Díky tomuto slovníku
se vyvarujete nadbytečného užívání cizích slov, obohatíte a
zpestříte svůj styl a prohloubíte znalost svého rodného jazyka.

www.lingea.cz

34 000 hesel
52 000 významů
123 000 synonym a 23 000 antonym

© 2012 LINGEA S.R.O.
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
WWW.LINGEA.CZ

NAVÍC CDROM S ELEKTRONICKOU VERZÍ

9 788087 471401

ISBN 978-80-87471-40-1

Elektronická
podoba slovníku
nabízí dvojnásobné
množství hesel,
synonym i antonym
a umožní vám
jednoduché
vyhledávání přímo
při práci na počítači.

VERZE PRO MS WINDOWS
XP/VISTA/W7

slovník
českých
synonym

slovník českých
synonym
a antonym

synonym

tronická
lek

správně česky

CD-ROM

správně česky

CD-ROM
ívan
ec

slovník českých
Nejobsáhlejší slovník svého druhu u nás. Kromě řady významově
podobných i zcela proantonym díky
tikladných slov zde naleznete informace o stylových příznacích jednotlivých avýznamů,
kterým se budete vyjadřovat přesně a adekvátně.

lek
tronická

ezrev

104174 780887 9

1-04-17478-08-879 NBSI

při práci na počítači.
vyhledávání přímo
jednoduché
a umožní vám
synonym i antonym
množství hesel,
nabízí dvojnásobné
podoba slovníku
Elektronická

a antonym

a antonym

rze
ve

»» 34 000 hesel, 592 stran, pevná obálka
»» 52 000 významů, 123 000 synonym,
23 000 antonym
»» V knize CD s elektronickou verzí slovníku

hcýkseč kínvols
mynonys

Vlastnosti:

navíc
e

slovník českých
synonym a antonym

slovník českých
synonym a antonym

Slovník českých
synonym a antonym

123 000 synonym a 23 000 antonym
52 000 významů
34 000 hesel

WWW.LINGEA.CZ
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
© 2012 LINGEA S.R.O.

zpestříte svůj styl a prohloubíte znalost svého rodného jazyka.
se vyvarujete nadbytečného užívání cizích slov, obohatíte a
opakování stále stejných slov v textu. Díky tomuto slovníku
tápou při hledání příhodného výrazu a chtějí se vyhnout
spisovatelům a vůbec všem uživatelům jazyka, kteří někdy
Slovník je určen studentům, redaktorům, překladatelům,

XP/VISTA/W7
VERZE PRO MS WINDOWS

mynotna a

z c . a e g n i l .w w w

synonym
českých
Nové vydání přináší rozsáhlejší slovní zásobu – tisíc nových hesel a tři tisíce nových synoslovník
nym. Byly rovněž zpřesněny stylistické příznaky, což ocení zvláště redaktoři
a překladatelé,
NAVÍC CDROM S ELEKTRONICKOU VERZÍ

ale i žáci a studenti, kteří teprve získávajísynonym
povědomí
o fungování jazyka a zákonitostech stylia antonym
slovník českých
zace jazykových projevů.
Ke knize je navíc připojeno CD s přibližně dvakrát
rozsáhlejší elektronickou verzí slovníku. Kromě
heslového slova obsahuje i všechny odvozené tvary –
u adjektiv příslovce, u sloves slovesná podstatná
a přídavná jména ap. – ale také řadu málo užívaných
termínů a slov zastaralých. Aplikace využívá technologii EasyLex, která umožňuje najít synonyma bez jediného kliknutí myší.

slovník českých
synonym

w w w.lingea.cz

Vlastnosti:

Slovník je určen především žákům a studentům, ale
dobře poslouží i široké veřejnosti. Má uživatelům
jazyka pomoci najít příhodný výraz a zároveň se
vyhnout opakování stále stejných slov v textu.
Díky tomuto slovníku se vyvarujete nadbytečného
užívání cizích slov, obohatíte a zpestříte svůj styl
a prohloubíte znalost svého rodného jazyka.
ISBN 978-80-87062-87-6

»» 16 000 hesel, 320 stran, měkká obálka
»» 24 000 významů, 58 000 synonym, 13 000 antonym

• 16 000 hesel
• 24 000 významů
• 58 000 synonym a 13 000 antonym

19 MM
HŘBET

6-78-26078-08-879 NBSI

mynonys hcýkseč kínvols ínlokš

Školní slovník českých
školní
synonym a antonym

školní slovník českých synonym

Aplikace využívá technologii EasyLex.

HŘBET
19 MM

školní

slovník
českých
synonym
...když nemáte slov
...když nemáte slov

zc.aegnil.w w w

Tento slovník dobře poslouží zejména žákům a studentům vyvarovat se opakování
stále
synonym
stejných slov v textu, najít příhodný výraz či obohatit individuální slovní zásobu o mnoho
českých
zajímavých synonym a antonym.
• 58 000 synonym a 13 000 antonym
• 24 000 významů
• 16 000 hesel

a prohloubíte znalost svého rodného jazyka.
užívání cizích slov, obohatíte a zpestříte svůj styl
Díky tomuto slovníku se vyvarujete nadbytečného
vyhnout opakování stále stejných slov v textu.
jazyka pomoci najít příhodný výraz a zároveň se
dobře poslouží i široké veřejnosti. Má uživatelům
Slovník je určen především žákům a studentům, ale

slovník

školní

Pro snazší orientaci a lepší přehlednost jsme zvolili dvoubarevnou
úpravu – heslová slova
synonym
slovník českých
jsou vyznačena modře.
školní

ukázková strana ze Slovníku českých synonym a antonym (ve velikosti 110 %)

současné
češtiny

224 stran, měkká obálka
Popis aktuálních gramatických jevů
Jasné a stručné výklady, praktické příklady
Poznámky, výjimky, zajímavosti
w w w.lingea.cz

ISBN 978-80-87471-53-1

9 788087 471531

»»
»»
»»
»»

GRAMATIKA OBSAHUJE
• popis aktuálních gramatických jevů
• jasné a stručné výklady
• množství praktických příkladů
• poznámky, výjimky, zajímavosti
• křížové odkazy
• podrobný rejstřík
• přehledná sazba
• dvoubarevný tisk

135174 780887 9

1-35-17478-08-879 NBSI

• dvoubarevný tisk
• přehledná sazba

15 mm
hřbet

ynitšeč énsačuos akitamarg

gramatika

Vlastnosti:

gramatika současné češtiny

Gramatika
současné češtiny
gramatika
současné
češtiny
…už to nespletu
…už to nespletu

hřbet
15 mm

zc.aegnil.w w w

Nová autorská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Naleznete zde široce pojatý přehled české mluvnice, který je extraktem z bohatého lexikálního materiálu nashromážděného za více než desetiletí existence nakladatelství
LINGEA. Gramatika současné češtiny není akademickým průvodcem po lingvistické teorii,
češtiny
naopak, jejími jmenovateli jsou stručnost, praktičnost
a aktuálnost. Snažili jsme se vše forsoučasné
mulovat srozumitelně a pokud možno čtivě.
Pro přehlednost jsou jednotlivé gramatické jevy
gramatika
shrnuty do tabulek a doplněny názornými příklady. Orientace v textu je usnadněna stručným
obsahem kapitol a podrobným rejstříkem pojmů. Možnosti praktického využití rozšiřují i bonusové pasáže, které upozorňují na zapeklité pravopisné jevy.
• podrobný rejstřík
• křížové odkazy
• poznámky, výjimky, zajímavosti
• množství praktických příkladů
• jasné a stručné výklady
• popis aktuálních gramatických jevů
GRAMATIKA OBSAHUJE

češtiny
současné
gramatika

 ukázková strana v reálné velikosti (1:1)

V publikaci naleznete například rozsáhlou pasáž věnovanou skloňování českých podstatných
jmen, především začleňování stále rostoucího počtu cizích a přejatých slov do českého deklinačního systému. Gramatiku ocení studenti základních a středních škol a věříme, že si své
místo najde i v domácích knihovnách, ve firmách či na úřadech.

ukázková strana z Gramatiky současné češtiny (ve velikosti 126 %)

Portál o češtině
www.nechybujte.cz
První komplexní internetový portál o češtině. Kromě Slovníku současné češtiny, Pravidel
českého pravopisu, Slovníku českých synonym a nástroje pro doplnění diakritiky je nově
součástí i Gramatika češtiny. Moderní grafická podoba portálu umožňuje rychlou orientaci
v příjemném prostředí.
Čtyři aktuální lexikografická díla jsou výsledkem více než 16 let intenzivní práce autorského
týmu LINGEA. Smyslem portálu je usnadnit uživatelům češtiny vyhledávání správných podob
slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení jazykové kultury i čtenářské gramotnosti. Věříme, že bude pohotovým a spolehlivým rádcem v otázkách pravopisných a jazykových
a budou jej využívat nejen studenti a učitelé, ale všichni, kteří pracují s českými texty. Portál je
veřejnosti k dispozici zdarma.

Slovník současné češtiny
»» 70 000 hesel, 85 000 významů, 192 000 příkladů a idiomů
Spolehlivý jazykový pomocník, ve kterém naleznete významy jednotlivých slov i jejich správné kontextové užití. Obsahuje nejen běžnou slovní zásobu, ale také technické a odborné
termíny, slova slangová i oblastní.

Významové řady

Vyjádření idiomu

Výklady

Abecední okolí
Výsledky fulltextu

Slovník českých synonym a antonym
»» 64 000 hesel, 95 000 významů, 215 000 synonym, 48 000 antonym
Nejlepší přítel při rozšiřování slovní zásoby. Tento internetový slovník nabízí množství významově podobných i zcela protikladných slov. Naleznete zde také informace o stylových
příznacích jednotlivých významů, díky kterým se budete vyjadřovat zcela přesně a adekvátně.

Rozlišující poznámka
Synonyma

Antonyma

Abecední okolí

Pravidla českého pravopisu
»» 65 000 hesel, aktuální slovní zásoba včetně nejnovějších slov
O co je naše řeč krásnější, o to je složitější. Proto jsou na našem webu volně dostupná velká
Pravidla českého pravopisu, ve kterých najdete nejen to, jak se správně slova skloňují a k jakému rodu přísluší, ale například také to, jak se správně dělí a jaké mají alternativní tvary.

Rod a poznámky ke skloňování

Zahnízděná přechýlená podoba

Naznačené dělení slov

Cizí jméno
Zkratka

Gramatika češtiny
Internetová gramatika, která obsahuje současná jazyková pravidla, podrobné informace
o hláskosloví, morfologii a syntaxi. Pravidla mluvnice dokresluje množstvím příkladů, přehledných tabulek a praktických poznámek. Jasné a stručné zpracování pomůže objasnit i ty nejzáludnější gramatické jevy naší mateřštiny. Zvýšená pozornost je věnována problematickým
jevům současné češtiny.

Nástroje
Užitečný nástroj, pomocí kterého lze automaticky doplnit do textu háčky a čárky. Po vložení
textu do okna stačí stisknout tlačítko Doplnit. Případné sporné případy jsou červeně podbarveny, po kliknutí lze vybrat libovolnou variantu. Výsledný text můžete dále editovat a poté
vložit zpět do původního dokumentu.

největší
internetový portál
o češtině

Chcete se správně
vyjadřovat? Rádi byste
obohatili svoji slovní
zásobu? Nejste si jisti
v pravopisu? Na tomto webu
naleznete všechny potřebné
informace ke zlepšení svého
jazykového projevu.

všechny
informac
ke zlepše e
jazykové ní
ho
projevu

Využijte náš internetový Slovník současné
češtiny, který jsme ve společnosti LINGEA
vytvořili za uplynulých 16 let a nyní obsahuje
více než 70 000 hesel. K dispozici je i Slovník
českých synonym a antonym, který Vám odhalí
bohatství naší mateřštiny. Pokud si nejste jisti
skloňováním či rodem, můžete nahlédnout
do velkých Pravidel českého pravopisu.
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