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Pokud jste alespoň trochu zdatný nebo zdatná v IT a nebaví vás číst dlouhé texty: 
• nainstalujte si program, 

• prozkoumejte složku 
C:\Users\{User}\AppData\Roaming\5Dvocabulary\Data\Examples, 

• a přečtěte si kapitolu Nový slovníček prakticky… 

 

 

 

Úvod 
Program 5Dvocabulary, zkráceně 5Dvoc, je program pro výuku slovíček, frází nebo celých vět.  

  

http://www.5dvocabulary.com/DOCs
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Hlavní výhody programu z pohledu autora slovníčku 
 

Jako autor slovníčků můžete slovníčky: 

• šířit zdarma nebo je prodávat, 

• rozdělit na díly a šířit je postupně (tzv. Seriálový slovníček), 

• rozhodnout o způsobu ozvučení slovíček. 
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Přizpůsobení pro osoby se zdravotním postižením 
Již při vytváření slovníčku lze nastavit jeho některé vlastnosti, které usnadní používání pro znevýhodněné 

uživatele:  

• Zrakové postižení 

Lze nastavit barvu a velikost textů 

• Pohybové omezení 

Lze nastavit klávesové zkratky/klávesu pro nejčastěji používaná tlačítka Znám a Neznám, anebo 

využít levé a pravé tlačítko myši (Znám=levé tlačítko, Neznám=pravé tlačítko).  

• Dyslexie 

Lze nastavit font, jakým jsou texty zobrazeny. 

 

Více informací najdete v kapitole Nastavení slovníčku… 

 

Základní informace 

Termíny 
• Jazyk 

o Mateřský jazyk 

Jazyk, který Uživatel zná 

o Cílový jazyk 

Jazyk, který se Uživatel učí 

• Slovíčko 

Dvojice slov nebo vět, kde jedno slovo je v Mateřském jazyce a druhé slovo v Cílovém jazyce 

• Slovníček 

Je soubor nebo skupina souborů obsahující slovíčka, případně další soubory: 

o POOR Slovníček 

Slovníček je tvořen pouze jedním textovým souborem s příponou CSV nebo 5DCSV 

o RICH Slovníček 

Slovníček, který vedle textového souboru, obsahuje audio soubory a/nebo ikonky.  

• Lekce  

Skupina Slovíček, která tvoří podmnožinu Slovníčku. Lekci může tvořit např. skupina slovíček tvořící 

věcný nebo logický celek (např. slovíčka popisující lidské tělo/body). Jiným příkladem může být 

rozdělení slovíček do skupin podle pořadového čísla slovíček (např. 0001-0200).  

• Seriálový slovníček 

Slovníček rozdělený na díly, které jsou Uživateli postupně doručovány (Basic English, Basic English - 

Part 2, Basic English - Part 3 …). V jednom díle může být uveden jedna lekce nebo více lekcí nebo 

také žádná lekce       

• Uživatel  

Osoba, která se učí Slovíčka z připravené Slovníčku 

• Autor slovníčku   

Osoba, která vytváří Slovníček 
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• Panel 

Obrazovka programu. 

Nejčastěji zobrazené panely jsou: 

o Nainstalované slovníčky 

o Učení slovíček 

o Závěr a zhodnocení 

Další panely: 

o Přidání slovníčku 

o Výběr jazyků 

o O slovníčku 

o Ukázka seznamu slovíček  

o Seznam lekcí 

o Způsob učení 

o Tipy na ovládání programu 

o Editace slovíčka 

o Přidání slovíčka 

o Nový slovníček 

• Způsob učení  

o Překlad slovíček z Cílového jazyka do Mateřského  

o Překlad slovíček z Mateřského jazyka do Cílového  

o Poslech slovíček v Cílovém jazyce  

• Otázka 

Slovo nebo věta, kterou má Uživatel přeložit. 

• Odpověď 

V závislosti na nastavení programu „…používat také psané odpovědi“ se rozlišuje: 

o Myšlená odpověď 

Uživatel si slovíčko v duchu přeloží a po zobrazení správné odpovědi 

o Psaná odpověď 

Uživatel napíše odpověď na otázku a program zobrazí vyhodnocení: 

o Správně 

o Téměř správně  

o Chybně 

• Časový plán  

Počet slovíček pro opakování se denně mění v závislosti na křivce zapomínání (více na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivka_zapom%C3%ADn%C3%A1n%C3%AD). 

• Režim učení  

Program používá 2 učební režimy:  

o Bílý režim pro opakování slovíček podle časového plánu. 

Uživatel slovíčka při posledním učení znal a nyní jsou mu předloženy k opakování. 

o Modrý režim pro výuku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivka_zapom%C3%ADn%C3%A1n%C3%AD
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▪ nových slovíček, 

▪ obtížných slovíček, tj. slovíček, která se Uživatel sice učil ale vůbec mu nejdou     . 

• Kódování textu 

Všechny textové soubory používané programem 5Dvoc jsou zapsány v kódování UNICODE 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode) nebo UTF-8 (https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8).  

• Hlas 

Hlas je funkce Windows, která převádí text na řeč. 5Dvoc používá Hlas při poslechu slovíček. Seznam 

jazyků s Hlasy, které Windows podporuje, naleznete na stránce 

https://support.microsoft.com/help/22805/windows-10-supported-narrator-languages-voices 

 

 

Po instalaci  
Po instalaci programu 5Dvoc vzniknou na disku dvě nové složky: 

• C:\Program Files\5Dvocabulary 

Složka s programem 5Dvocabulary.exe 

o \Languges 

Složka obsahující textové soubory s hlášeními programu 

• C:\Users\{User}\AppData\Roaming\5Dvocabulary 

o \Data 

Složka se Slovníčky 

o \Data\Examples 

Ukázka POOR, RICH a Seriálového slovníčku 

o \DataBackUp 

Složka pro zálohy Slovníčků. Záloha je provedena po každé aktualizaci programu. 

 

Typy souborů 
 

Datové soubory 

• CSV 

Textový soubor ve formátu CSV s kódováním UNICODE, který lze editovat v MS EXCELU nebo 

v OPEN OFFICE. Oddělovacími znaky v souboru jsou znaky TAB nebo STŘEDNÍK. Více viz  

https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values 

• 5DCSV 

Soubory s příponou 5DCSV se používají při distribuci slovníčků. Struktura souboru 5DCSV je 

shodná se souborem CSV.  

• ZIP 

ZIP je souborový formát pro kompresi a archivaci dat. ZIP soubor vytvořený kompresí obsahuje 

jeden či více komprimovaných souborů. 

• 5DZIP 

Pro distribuci slovníčku CSV a 5DCSV se zvukovými soubory nebo ikonkami se použije soubor 

s příponou 5DZIP. Jde o standardní ZIP soubor, který místo přípony ZIP používá příponu 5DZIP. 

Jméno souboru 5DZIP musí být shodné se jménem slovníčku. Např. soubor (EN_CS) 2000 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
https://support.microsoft.com/help/22805/windows-10-supported-narrator-languages-voices
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words.5dzip musí obsahuje soubor (EN_CS) 2000 most words.csv nebo (EN_CS) 2000 most 

words.5dcsv. 

 

Audio soubory 

Zvukové soubory ve formátech WAV a MP3 se používají pro přehrání slovíček. Audio soubory mohou být 

součástí Slovníčku v souboru 5DZIP, nebo je program 5Dvoc stahuje z internetu ze zadaných adres 

(např. http://www.sample.com/cat.mp3) 

Audio soubory použijte zejména tehdy, pokud neexistuje podpora Hlasů v Cílovém jazyce 

v prostředí Windows.   

 

Poznámky: 

1. Zapisujte jména souborů jednotným způsobem. Nejlépe malými písmeny. 

2. Velikost písma, kterým jsou soubory zapsány na disku a v CSV souboru, musí být stejná. 

3. V jednom slovníčku nekombinujte zvukové soubory z internetu a soubory na disku. 

4. Audio soubory, které program 5Dvoc stahuje z internetu, jsou ukládány do složky 

C:\Users\{User}\AppData\Local\Temp\5Dvocabulary, odkud je program dále používá. 

  

 

Ikonky 

Obrazové soubory ve formátech PNG a JPG se používají pro:  

• ikonku zastupující Slovníček (128 x 128 pixelů) 

• Ikonky zastupující Lekce (96 x 96 pixelů) 

 

Audio soubory i ikonky ukládejte do stejné složky jako je Slovníček. 

 

Slovníček 
Slovníček je textový soubor ve formátu CSV v kódování UNICODE, který lze editovat v MS EXCELU nebo 

v programu OPEN OFFICE. Oddělovacími znaky v souboru jsou znaky TAB nebo STŘEDNÍK. 

Ukázka Slovníčku v MS EXCEL: 

 

Horní část souboru (tj. řádky 1 až 3) tvoří záhlaví a ostatní řádky souboru jsou určena pro slovíčka.  

Hodnoty ve sloupcích C, D a E nejsou povinné. 

http://www.sample.com/cat.mp3
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Ukázka stejného Slovníčku v Poznámkovém bloku/Notepad: 

 

 

Příklady slovníčků 
Jednoduchý slovníček, který obsahuje pouze 2 sloupce se Slovíčky:  

 A B C D E F 

3 Word in Target 
Language 

Word in 
Mother 
Language 

    

4 Cat Kočka     

5 Old Stará     

 

Slovníček, ve kterém jsou Slovíčka rozdělena do Lekcí:  

 A B C D E F 

3 Word in Target 

Language 

Word in 

Mother 
Language 

lesson    

4 Cat Kočka animals    

5 Old Stará adjectives    

 

Slovníček, ve kterém jsou uvedeny příklady použití:  

 A B C D E F 

3 Word in Target 
Language 

Word in 
Mother 
Language 

lesson note-example   

4 Cat Kočka  My cat is 
hungry 

  

5 Old Stará  The old mouse 
is comming 

  

 

Slovníček, ve kterém jsou Slovíčka rozdělena do Lekcí. Pro přehrání Slovíčka jsou použity audio soubory 

MP3: 

 A B C D E F 

3 Word in Target 
Language 

Word in 
Mother 
Language 

lesson note-example audio  
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4 Cat Kočka animals  cat.mp3  

5 Old Stará adjectives  old.mp3  

 

Statistika 
Pokud byl Slovníček alespoň jednou otevřen v programu 5Dvoc stane se součástí souboru i statistika 

učení slovíček. 

Pro statistiku jsou vyhrazeny sloupce H až W. 

Ukázka statistické části Slovníčku. 

 H I J K L 

3 status translationEnabled translationAnswers translationFirstDate translationLastDate 

4 Y Y YYYYYYY -1 52 

5 Y Y YYYYYYYY -1 163 

6 Y Y YYYYYNYY 317 506 

7 * Y 
 

0 0 
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Vytvoření Slovníčku 

Vytvoření nového Slovníčku 
Pro vytvoření nového Slovníčku, který bude obsahovat záhlaví a do kterého půjde přidávat Slovíčka, 

použijte přímo v programu 5Dvoc kombinaci kláves CTRL+N. V zobrazeném panelu nastavte Cílový a 

Mateřský jazyk a přejděte na další panel Parametres.  Po zadání požadovaných informací, které lze 

později změnit, bude vytvořen soubor CSV. Poklepáním na soubor CSV se otevře MS EXCEL, nebo jiný 

program asociovaný s příponou CSV. 

Ukázka záhlaví souboru nově vytvořeného souboru CSV: 

 

A) První řádek je určen pro označení Cílového a Mateřského jazyku.  

Nejčastější označení jazyků jsou: en (Angličtina),  ru (Ruština), fr (Francouzština), de (Němčina), cs 

(Čeština) Označení ostatních jazyků naleznete zde: 

https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp 

Parametrem target_language lze podrobněji nastavit hlas pro cílový jazyk.  

Příklady použití parametru: 

• target_language=en 

Nastavení angličtiny 

• target_language=en-GB 

Nastavení britské angličtiny. Není-li britská angličtina ve Windows nainstalována, použije se 

jiná nainstalovaná angličtina, např. americká (en-US) 

B) Druhý řádek je určen k nastavení Slovníčku pomocí parametrů. Lze zde např. nastavit ikonku 

zastupující Slovníček na hlavním panelu programu. V ukázce je druhý řádek prázdný. 

C) Třetí řádek obsahuje pojmenování sloupců … 

D) Čtvrtý a všechny další řádky jsou určeny pro Slovíčka. 

 

Pokyny k zápisu slovíček 
 Povinný údaj! Povinný údaj!     

 A B C D E  

3 Word in Target 

Language 

Word in 

Mother 
Language 

Lesson Note-example Audio  

4 Cat Kočka Animals Noun|Podstatn

é jméno 
 

cat.WAV  

5 Old Stará adjectives Adjective|Příd
avné jméno 
 

http://www.sa
mple.com/old.

 

https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp
http://www.sample.com/old.mp3
http://www.sample.com/old.mp3
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mp3 

 

Komentář ke sloupci Note-exemple  

Příklady: 

• My cat is hungry 

Ukázka použití slovíčka ve větě 

• Podstatné jméno 

Zobrazení druhu slovíčka v Mateřském jazyce 

• Noun|Podstatné jméno 

Zobrazení textu v Cílovém a Mateřském jazyce. Pro oddělení obou termínů je použit znak „|“ 

(ASCII kód 0124). 

Ukázka poznámky při různých Způsobech učení  

 

Překlad z Cílového jazyka do Mateřského Překlad z Mateřského do Cílového jazyka  

   

Poznámka může být zobrazena spolu s Otázkou nebo až po zobrazení Odpovědi (defaultní 

nastavení). Viz dále v textu popis parametru displayNoteBeforeAnswer. 

 

Další pokyny pro vytvoření Slovníčku: 

• ve sloupci Word in Target Language nepoužívejte členy, např. the cat nebo a mouse 

• použití Lekcí je nepovinné 

• při psaní textu v EXCELU, resp. OPEN OFFICE nepoužívejte znaky TAB a STŘEDNÍK!  

• ve Slovníčku musí být nejméně 3 slovíčka  

• v Lekci musí být nejméně 3 slovíčka 

• nepoužívejte znak | jiným způsobem, než je popsáno dále! 

http://www.sample.com/old.mp3
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Nastavení Slovníčku - parametry 
 

FIXNI PARAMETRY 

Fixní parametry nejsou Uživatelem měnitelné. Jak je Autor nastaví, takové budou… 

• header 

Text zobrazený v horní liště programu. Není-li parametr nastaven, obsahuje jméno Slovníčku. 

 

Příklad 

header=Anglická slovíčka rozdělená do skupin 

• description 

Text popisující slovníček zobrazený na samostatném panelu po výběru Slovníčku. Např. komu 

jsou slovíčka určena, o jaká slovíčka jde apod. 

 

Příklad 

description=Soubor obsahuje… 

Ukázka použití parametrů header a description 

 

 

• icoFile 

Ikonka zastupující Slovníček na hlavním panelu programu. 

Příklad: icoFile=englishWords.png 

• Icolesson 

Ikonky zastupující Lekce v seznamu Lekcí. Formát zápisu je: 

icoLesson=Název lekce|obrazek.png 
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Příklad pro Slovníček se 2 lekcemi:  

icoLesson=Animals|Animals.png; icoLesson=Food&Drink|Food.png 

Poznámky:  

o Je vhodné, aby pořadí ikonek odpovídalo pořadí Lekcí ve Slovníčku 

o Pokud vám nevyhovuje automaticky přidaná ikona zastupující všechna Slovíčka zadejte 

první ikonku ve tvaru: 

icoLesson=ALL|somePicture.png  

 

• addToFile 

Parametr určující první díl Seriálového slovníčku. 

 

Příklad:  

addToFile=(DE_EN) Basics Words.5dcsv  

• displayNoteBeforeAnswer  

Má se poznámka zobrazit současně s Otázkou (displayNoteBeforeAnswer=Yes), nebo až po 

zobrazení Odpovědi (displayNoteBeforeAnswer=No, defaultní nastavení)? 

 

Příklad: 

displayNoteBeforeAnswer=Yes 

 

 

MĚNITELNÉ PARAMETRY 

Parametry, které Uživatel může i opakovaně měnit v menu nebo na panelu Způsob učení 

• playType 

Nastavení způsobu přehrání Slovíčka 

Parametr nabývá hodnoty: 

o voiceInWindows (defaultní hodnota) 

pro přehrání slovíčka se použije Hlas nainstalovaný ve Windows  

o clipboard  

pro přehrání slovíčka se použije jiný (OFF LINE) slovníkový software, který umí přebírat 

text přes schránku/clipboard. 

 

  

Příklad: 

playType=clipboard 

Poznámka: 

V programu 5Dvoc je volba Audio je dostupná pouze, pokud jsou součástí Slovníčku audio 

soubory MP3 nebo WAV. 

 

Způsob učení 
Nastavení způsobu učení, který uživatel může později změnit na Panelu Způsoby učení: 
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Následující parametry nabývají hodnoty YES (defaultní hodnota) nebo NO. 

o translationFromTargetToMotherLang 

o translationFromMotherToTargetLang 

o listeningTargetLang 

o writtenReplies 

 

Příklad 

listeningTargetLang=No 

 

• delay 

Čas v sekundách, po kterém je zobrazena správná odpověď. Vyšší hodnota je vhodná, pokud jsou 

ve slovníčku namísto slov celé věty. 

Příklad: 

delay=8 

 

Nastavení fontů 

• WordInTargetLanguage_font_family, WordInMotherLanguage_font_family 

Styl písma 

 

Příklad:  

WordInTargetLanguage_font_family=Arial 

• WordInTargetLanguage_font_size, WordInMotherLanguage_font_size  

Velikost písma v jednotce Point. 
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Příklad:  

WordInMotherLanguage_font_size=10 

• WordInTargetLanguage_font_color, WordInMotherLanguage_font_color 

Nastavení barev. Používá se syntaxe HTML. Např. pro černou barvu jde o hodnotu Black nebo 

#000000. 

 

Příklad:  

WordInTargetLanguage_font_color=Blue 

  

Nastavení parametrů WordInTargetLanguage… má vliv i na zobrazení: 

o seznamu Lekcí 

o poznámku 

 

Nastavení klávesových zkratek/kláves pro odpovědi a reakce 

 

• button_known 

Defaultní nastavení: Y (jako Yes) 

Příklad: button_known=Y 

• button_unknown 

Defaultní nastavení: N (jako No) 

Příklad: button_known=N 

• button_continue 

Defaultní nastavení: C (jako Continue) 

Příklad: button_known=C 

 

Seriálový slovníček 
Slovníček může být rozdělen na díly, které jsou Uživateli postupně doručovány. V jednom dílu může být 

uveden jedna lekce nebo více lekcí nebo také žádná lekce. 

 

 

Záhlaví Seriálového slovníčku 

Ve druhém dílu a všech dalších dílech Slovníčku je v řádku určeném pro parametry uveden parametr 

addToFile odkazující na první díl Slovníčku. První díl Slovníčku naopak parametr addToFile neobsahuje! 

 

Ukázka záhlaví (např.) druhého dílu Seriálového slovníčku 

 

POOR slovníček: 

 A B 

1 target_language=de mother_language=en 

2 addToFile=Basic English.5dcsv 
  

 

3 Word in Target Language Word in Mother Language 
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RICH slovníček s ikonkou pro kapitolu Animals: 

 A B 

1 target_language=de mother_language=en 

2 addToFile= Basic English.5dcsv 
icochapter=Animals|Animals.png 

 

 

3 Word in Target Language Word in Mother Language 

 

 

Další informace o Seriálovém slovníčku najdete v kapitolách Dokončení seriálového slovníčku a Doručení 

seriálového slovníčku. 

 

Nový slovníček prakticky 
1. Ujasněte si cíl: 

• Máte Slovíčka připravena? 

• Budete Slovníček dále šířit? 

Pokud ano a nejste-li autorem slovíček, zjistěte si, jestli se na slovíčka nevztahuje nějaký 

právní předpis (Autorský zákon), který by omezoval vámi předpokládaný způsob šíření 

Slovíček.  

• Budou Slovíčka rozdělena do Lekcí? 

• Podporují Windows Cílový jazyk, tj. existuje Hlas v Cílovém jazyce? 

2. Nastavte ve Windows zobrazení skrytých složek, tak abyste mohli přistupovat do složky 

C:\Users\{User}\AppData\Roaming\5Dvocabulary\Data\ 

3. Na hlavním panelu programu 5Dvoc stiskněte kombinaci kláves CTRL+N. Nastavte Cílový a 

Mateřský jazyk a přejděte na další panel „Nový slovníček - nastavení“. 

Pokud chcete Slovníček dále šířit, vyplňte alespoň tyto údaje: 

• name of file: Jméno slovníčku  

• header: Text zobrazený v horní liště programu  

• description: Text s informacemi, komu jsou slovíčka určena, o jaká slovíčka jde apod. 

• icoFile: jméno ikonka zastupující Slovníček na hlavním panelu programu 

4. Přidejte slovíčka 

Nově vytvořený Slovníček v kódování UNICODE bude: 

• uložen do složky C:\Users\{User}\AppData\Roaming\5Dvocabulary\Data\  

• automaticky otevřen v programu pro editaci CSV souboru (např. EXCEL)  

Oddělovacím znakem v souboru CSV je znak TAB!  

Přepište předpřipravená pseudoslovíčka Tword, Mword a ukončete program pro editaci! 

5. Vyzkoušejte svůj první slovníček 

Na hlavním panelu 5Dvoc poklepejte na ikonku vašeho Slovníčku a vyzkoušejte si jej jako 

Uživatel. 

6. Zobrazilo se hlášení „Ve slovníčku není DNES dostatečný počet slovíček k učení“? 

Pro učení jsou zapotřebí alespoň 3 „volná“ slovíčka      

7. Je něco jinak, než jste čekali?  
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o Ukončete učení a otevřete hlavní panel programu 5Dvoc.  

o Otevřete složku s vaším Slovníčkem, tj. poklepejte na ploše na zástupce 

 

o Upravte Slovníček a/nebo do složky přidejte další požadované audio soubory nebo ikonky. 

Slovníček opět vyzkoušejte… 

8. Je Slovníček OK? 

Začněte se učit (pokud jste slovníček vytvořili pro sebe      ), nebo jej začněte distribuovat. 
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Distribuce slovníčku 
Jako Autor slovníčku máte již většinu práce za sebou. Slovníček jste vytvořili, a vyzkoušeli a nyní jej 

potřebujete předat Uživatelům…  

Dokončení slovníčku 

Odstranění statistiky 

Je-li součástí Slovníčků statistika, odstraňte ji. Tj. vymažte sloupce H až W. 

Pojmenování Slovníčku 

Zkontrolujte, zdali bylo vybráno vhodné pojmenování Slovníčku. Např. newVocabulary asi není 

nevhodnější pojmenování… 

Dokončení POOR slovníčku 

Je-li váš slovníček tvořen pouze jedním textovým souborem stačí změnit příponu soubor z CSV na 5DCSV 

a soubor doručit Uživateli. 

Dokončení RICH slovníčku 

• Zkopírujte všechny soubory do pomocné složky  

• Přejděte do této složky 

• Vymažte INI soubor a další podle vás nepotřebné soubory 

• Zazipujte obsah složky a soubor s příponou ZIP pojmenujte stejným jménem, které má textový 

soubor CSV 

• Změňte příponu ZIP na 5DZIP 

• Doručte soubor 5DZIP Uživateli 

 

Dokončení Seriálového slovníčku 

Postupujete podle toho, jestli je daný díl Slovníčku typu POOR nebo RICH.  

Pojmenování Seriálového slovníčku 

Doporučujeme druhý a další díl Slovníčku pojmenovat tak, aby číslo dílu bylo součástí jména souboru. 

Naopak první díl ponechte bez označení čísla dílu (např. Basic English.5dcsv a Basic English - Part 

Two.5dcsv). 

 

Doručení Slovníčku 
Slovníček je počítačový soubor, a proto ho lze doručit: 

• na flešce 

• jako přílohu emailu  

Pro přidání Slovníčku do programu 5Dvoc stačí, když Uživatel poklepe myší na soubor s příponou 5DCSV 

nebo 5DZIP. 

Slovníček také můžete vystavit na WEBu. Prohlížeče (IE, ME, FireFox, Chrome) však neznají přípony 

souborů 5DCSV a 5DZIP a proto je nutné Slovníček nejdříve zazipovat. Slovníček s příponou ZIP lze 

bezproblémově z WEBu stáhnout a nainstalovat do 5Dvoc. 
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Postup instalace Slovníčku s příponou ZIP: 

• stáhnout soubor z WEBu do složky Downloads, 

• spustit program 5Dvoc, 

• v horní části programu poklepat na symbol +, 

• vybrat volbu „Najít slovníček ve složce Stažené sobory“. 

 

Doručení Seriálového slovníčku 

Slovníček je doručován postupně. Jednotlivé díly mohou být typu RICH (5DZIP) nebo POOR (5DCSV): 

I díl II a další díly Kombinaci zvolte, pokud: 

5DCSV 5DCSV Slovníček neobsahuje audio soubory ani ikonky 

5DZIP 5DCSV • Slovníček nebude používat Lekce 

Soubor 5DZIP obsahuje ikonku zastupující Slovníček 

 

• Slovníček bude používat předem známý počet a pojmenování Lekcí. 
Soubor 5DZIP obsahuje ikonku zastupující Slovníček a všechny ikonky 
zastupující Lekce 

5DZIP 5DZIP Slovníček používá předem neznámý počet Lekcí. 
 
• I díl obsahuje ikonku zastupující Slovníček, audio soubory a všechny 

ikonky zastupující Lekce obsažené v tomto dílu 

• II a další díl obsahuje audio soubory a všechny ikonky zastupující Lekce 

obsažené v tomto dílu 

 

 

 

Obchodní model 
Podělte se o vámi vytvořený Slovníček s dalšími Uživateli programu 5Dvoc. 

Slovníček nabídněte zdarma, nebo ho prodávejte. 

V obou případech můžete Slovníček nahrát na www.5Dvocabulary.com, kde jej většina potencionálních 

uživatelů zřejmě bude hledat.  

Vyhrazujeme si právo zaslaný slovníček odmítnout: 

• Z důvodu nekvalitního překladu 

• Pro porušení autorský práv 

• Bez zdůvodnění 
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Ostatní 

Ozvučení 
Program 5Dvoc podporuje ozvučení Slovíček několika způsoby… 

Hlasy ve Windows 

Instalace Hlasů je popsána na stránce 

https://support.microsoft.com/help/22805/windows-10-supported-narrator-languages-voices 

 

Přehrání Slovíčka jiným (OFF LINE) software 

Pro přehrání slovíčka se použije jiný slovníkový software, který umí přebírat text přes schránku/clipboard 

(např. Lingea Lexikon). 

 

Přehrání Audio souborů 

Pro přehrání Slovíčka se používají zvukové soubory WAV a MP3, které jsou dodány spolu se slovníčkem 

nebo jsou stahovány programem 5Dvoc z internetu z adres, které jsou uvedeny ve Slovníčku. 

 

 

Často kladené otázky (FAQ) 
Nebyla položena ještě žádná otázka       

 

 

Překlad programu 
V současné době existují tyto lokalizace programu 5Dvoc: 

• anglická verze 

• ruská verze 

• česká verze 

Potřebujete-li, můžete vytvořit (pro svoji potřebu) další lokalizace programu.  

Všechny lokalizace najdete v textových souborech ve složce  

C:\Program Files\5Dvocabulary\Languages.  

Ukázka anglické lokalizace: 

Obsah souboru en.txt Popis 

version=1.1 

language=English-en 
 

Verze souboru 

Použitý jazyk a jeho dvojpísmenová zkratka 

[V o c a b u l a r i e s] 

<Menu> 
 

Komentáře, jež rozdělují text na logické bloky 

https://support.microsoft.com/help/22805/windows-10-supported-narrator-languages-voices
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Identifikátor Oddělovač Text  

100 
 

536 
 
 
256 

; 
 

; 
 
 
; 

Installed dictionaries 
 

The @ language is not 
installed in Windows! 
 
Add @1 words from the 
file<br>@2 

Jednoduchý text 
 

Text s jedním parametrem  
Příklad: The Russian language is not … 
 
Text s více parametry (@1, @2) 
Příklad: Add 59 words from the file 
EXAMPLE.5dcsv  

Znaky <br> jsou použity pro odřádkování 

[Q u o t e s] 
Q0; It is much more difficult to win over yourself 
than over the enemy 
 

Citáty zobrazené na panelu Závěr a zhodnocení 

 

Po stisknutí CTRL+T v programu 5Dvoc se před všemi texty zobrazí číselný identifikátor textu. To vám 

usnadní vytvoření nové lokalizace programu: 

 

Pro vypnutí číselného identifikátoru textu opět stiskněte CTRL+T… 

 

Chcete, aby se váš překlad stal součástí programu 5Dvoc a byl spolu s programem šířen? 

Poskytněte (nám) svůj překlad pod licencí CC (viz 

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license). 

Chcete se podívat na překlady, které právě probíhají, podívejte se na stránku 

www.5Dvocabulary.com\DOCs\translation 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
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