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Lingea s.r.o. 

• přední české jazykové nakladatelství 

• softwarová firma 

• překladatelská agentura 

• vyvíjí vlastní jazykové tituly a technologie 



 

 

 



 

 

 



Aplikace 

• překladové slovníky různého rozsahu  

pro PC i pro mobilní zařízení 

• tituly pro češtinu 

• on-line portály zdarma 

pro češtinu i pro cizí jazyky 

 

 

https://slovniky.lingea.cz/
https://www.nechybujte.cz/
https://www.dict.com/


Technický slovník         Ekonomický              Zemědělský 
                                             slovník                       slovník 

Slovník  Platinum         Velký slovník        Praktický slovník 
  220 000 hesel             115 000 hesel          70 000 hesel 

PODÍVEJTE SE NA VIDEOPREZENTACE FUNKCÍ 

http://www.lingea.cz/videonavod 

https://www.lingea.cz/aplikace/anglictina
http://www.lingea.cz/videonavod


                                                    

Speciální funkce - 
překlad slova  

pod kurzorem myši 



   Libovolný slovník si můžete stáhnout a vyzkoušet. 

   Plná verze funguje 30 dní od instalace.  

   https://act.lingea.eu 

 

 

 



    

   Slovníky pro mobily a tablety 

   pro jednotlivé platformy. 

   https://mobile.lingea.eu 

    

    

 

 

 



Jazykové portály 

• nechybujte.cz 

český jazyk online, pravidla, synonyma, výklady 

• slovniky.lingea.cz 

překladové slovníky pro 32 jazyků, konverzace 

novinka: placené verze všech velkých i 

odborných slovníků, mluvníky, gramatiky, slangy. 

• dict.com 

slovníky pro cizince, stovky kombinací  

 

 

 



Jazykové portály 

• nechybujte.cz 

český jazyk online, pomůcka k maturitě 

•  

 

 

 



Jazykové portály 

• Responzivní 
 

 

 

32 slovníků  
kdykoli po ruce 



slovniky.lingea.cz - základ 

• 32 jazyků 

• aktuální moderně zpracované slovníky Lingea 

• základní část je ZDARMA 

• responzivní weby – pro PC i mobily, k používání kdekoliv 

• rozlišení významů, výslovnost, gramatické poznámky, 
tabulky skloňování a časování, synonyma, fráze 

• učení slovíček, témata, gramatika, konverzace 

 

 

 



slovniky.lingea.cz - základ 



slovniky.lingea.cz - základ 



slovniky.lingea.cz - základ 



slovniky.lingea.cz - základ 



slovniky.lingea.cz - základ 



slovniky.lingea.cz - rozšíření 

• placené licence STUDY, PROFI, PLATINUM 
po přihlášení k účtu uživatele 

• slovník praktický, velký nebo Platinum 

• další části:  
- mluvník, slovník slangu, podrobnější gramatika, 
  konverzace a odborné slovníky 
- ekonomický, technický, lékařský, zemědělský, právnický 

• nejnovější novinka: ruský ekonomický slovník 

 

 

 

https://slovniky.lingea.cz/review


slovniky.lingea.cz - rozšíření 



slovniky.lingea.cz - rozšíření 



slovniky.lingea.cz - rozšíření 



Závěrem 

• Spolupracujte s námi!  
Budeme rádi vašimi partnery.  

• On-line i off-line produkty Lingea mohou být součástí 
vašich kurzů 

• Nebo využijte zvýhodněné podmínky pro nákup knih  
a aplikací pro lektory i studenty školy 

• Napište nám na skoly@lingea.cz nebo zavolejte.  
Vše individuálně probereme. 

 

mailto:skoly@lingea.cz


Děkuji za pozornost. 
 
 

 

 


