
představujeme

Možná že si občas nejste jisti, jak napsat 
nějaké slovo či jak použít určitou slovní 
vazbu. Pomůže vám internetový portál 
Nechybujte.cz společnosti Lingea 
s podtitulem „Správně česky“. Milan Pola

nechybujte.cz

velmi rozsáhlé slovníky, bohatá 
informační podpora, fulltextové 
vyhledávání

zobrazování reklamních bannerů


+

–
parametry
Slovník SoučaSné češtiny: 70 000 hesel, 
85 000 významů, 192 000 příkladů a idiomů

Slovník čeSkých SynonyM a antonyM:  
64 000 hesel, 95 000 významů,  
215 000 synonym, 48 000 antonym

Pravidla čeSkého PravoPiSu: 65 000 hesel 

neváhejte! 
nechybujte

p ro češtinu neexistují právně zá-
vazná pravidla. Garantem její 
správné podoby je Ústav pro ja-

zyk český AV ČR (pro školy ještě MŠMT) 
a nejlepší výklad gramatických pravidel 
češtiny poskytuje Internetová jazyko-
vá příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz). 
Mnohem obsáhlejší a praktičtější je ale 
nabídka největšího jazykového portálu 
Nechybujte.cz, za jehož rozsahem a kva-
litou je dlouholetá práce kolektivu fir-
my Lingea. Co tedy tento portál nabízí? 
Jsou to tyto části: Slovník současné češ-
tiny, Slovník českých synonym, Pravidla 
českého pravopisu a Gramatika češtiny. 
Dále zde najdete nástroje pro doplňová-
ní/odstraňování diakritiky a nově také 
pro kontrolu pravopisu souvislého textu. 
Hlavní zdroje dat existují nejen v elektro-
nické, ale také v knižní podobě. 

Slovník současné češtiny
Aktuální výkladový slovník popisuje vý-
znam jednotlivých slov a vysvětluje jejich 
správné kontextové užití. Díky barevné-
mu rozlišení zobrazených dat se snáze 
zorientujete v podrobných tvaroslovných 
a dalších informacích. K heslům jsou při-
pojeny pravopisné a morfologické varian ty. 
Hledaný výraz nemusíte psát v jeho základ-
ním tvaru, protože slovník využívá funk-
ci tvaroslovného hledání. Do zadávacího 
pole můžete napsat libovolný tvar slova 
(dokonce si aplikace často dokáže poradit 
s překlepy). V okně hesla se zobrazí ob-
sah prvního hesla ze seznamu a u něj gra-
matické informace, stylistické a oborové 
příznaky, výklady jednotlivých významů, 
příklady použití, kolokace a idiomy a jiné 
potřebné informace. U ohebných slov si 

můžete zobrazit tabulky skloňování, časo-
vání nebo stupňování. Hesla lze zobrazovat 
také podle seznamu s více než stovkou té-
mat z různých oblastí přírody a společnosti. 

Slovník českých synonym 
a antonym 
Využívání slovníku synonym (slov nebo 
slovních spojení se vzájemně stejným 
nebo obdobným významem) a antonym 
(slov s opačným významem) vám umož-
ní připravit text tak, aby byl srozumitel-
nější a bohatší o další významově vhodná 
slova. Svým rozsahem jde o nejobsáhlejší 
současné dílo tohoto typu.

Pravidla českého pravopisu
Pravidla českého pravopisu firmy Lingea 
nabízejí 65 tisíc abecedně řazených hesel, 
doplněných o nejnovější výrazy cizích, do 
češtiny přejatých slov. Barevně jsou od-
lišeny například zeměpisné názvy nebo 
zkratky. U každého hesla jsou uvedeny tva-
roslovné informace a ve vlastním hesle je 
spojovníky naznačeno, jak ho správně dě-
lit. Přímo do hesláře je zapracována i mo-
difikace pravidel českého pravopisu z roku 
1993 (tzv. Pilipův dodatek) MŠMT ČR, tý-
kající se především psaní s a z v určitých 
typech slov, což samozřejmě zvyšuje užit-
nou hodnotu této části portálu. Velmi dů-
ležitou částí jsou kapitoly o pravopisných 
pravidlech. Kapitoly pojednávající o jed-
notlivých pravopisných jevech obsahují 
také množství konkrétních příkladů.

Proč Používat: Snadno, rychle a zdarma získáte 
fundovanou odpověď na jazykové problémy.

Gramatika současné češtiny
Pomocí šestnácti hlavních témat, která se 
dále dělí na další a další podtémata, jsou 
stručně, ale přehledně vysvětlena grama-
tická pravidla našeho jazyka tak, abyste 
mohli text správně sestavit. Jednotlivé gra-
matické jevy jsou často shrnuty do tabulek 
a doplněny o názorné příklady. 

nástroje
Tři připravené nástroje nabízejí pomoc ve 
formě doplnění chybějící diakritiky, příp. 
ve formě jejího odstranění (to se hodí při 
psaní SMS nebo e-mailových zpráv) a kon-
trolu pravopisu v souvislém textu.

Silnou stránkou portálu Nechybujte.cz 
je to, že veškeré zdroje jsou podporovány 
fulltextovým vyhledáváním a vazbami na 
další zdroje informací. 
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