
Centrum softwaru (Software centre) 

 
1) určitě jste se už setkali, případně se určitě setkáte pro Vás s novým vyskakovacím okénkem, 

které Vás informuje, že je požadována změna (instalace) softwaru „Software changes are 

required by your IT department“. Jedná se o instalaci nových aktualizací systému, které 

chrání počítače před řadou různých neduhů a pomáha udržovat systém stále aktuální a jejich  

            

instalace je žádoucí a nezbytná!!! 
 

2) toto okénko Vám bude vyskakovat vždy jednou za měsíc a opravdu se ho nemusíte bát, 

pouze Vás žádá o schválení instalace (vysvětlení bod 4)) 

3) okénko se Vám zobrazí nad hodinami, případně jej naleznete pod skrytými ikonami 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) po kliknutí na oznamovací hlášku popř. na ikonu ve skrytých ikonách se Vám zobrazí okénko 

s možnostmi výběru akce (může být v české ale i anglické verzi) – vysvětlení každého řádku 

pod obrázky – nepřehlédněte zvýrazněné části !!!

 

 
 

a) en: Software changes must be applied to your computer after 25.6.2017 at 04:00 AM 

cs: V počítači musí být po 25.6.2017 v 04:00 použity změny (instalace) softwaru 

 

- Informace do kdy je třeba provést změny (deadline), pokud do tohoto data 

nepotvrdíte nějakou akci, nejpozději v uvedené datum se software nainstaluje 

sám a může dojít i k vynucení restartovaní počítače bez Vašeho vědomí, tím 

pádem může dojít i ke ztrátě dat v podobě neuložené rozpracované práce 



b) en: Required changes: 2 items 

cs: Požadované změny: 2 položky 

 

- Poukazuje na počet nutných instalací. Je možno se podívat o které instalace jde 

(„Zobrazit podrobnosti“; „View details“)  

 

 

 

c) en: Restart: Might be required 

cs: Restart: Může být vyžadován 

 

- Informace, zda-li je vyžadován restart 

 

 

 

d) en: The changes will be applied after the deadline shown above, or you can have 

Software Centre: 

cs: Změny budou provedeny po výše uvedeném konečném termínu, případně může 

Centrum Softwaru: 

 

- Informuje Vás o tom, že se tyto změny provedou po daném termínu automaticky 

nebo můžete povolit akci vy viz. bod e) 

 

 

 

e) en: Apply all required changes now (recommended) 

cs: Použít všechny požadované změny nyní (doporučeno) 

 

- Toto vybírací pole je nejlepší variantou, pokud vyberete, že muže centrum 

softwaru použít všechny změny hned, změny se nainstalují na pozadí (nijak Vás 

neomezují, ani nepoznáte, že se něco děje) a pokud je nutné restartování (pokud je 

vyžadováno – v 80% vyžadováno není a ani si nevšimnete, že se něco dělo), budete 

požádaní o potvrzení, tudíž budete mít dostatek času na uložení rozdělané práce a 

restartování systému – tímto předejdete nechtěnému vynucení restartu a případné 

ztrátě dat viz. bod a)! 

 

 

 

 

 

 

 



f) en: Apply all required changes outside my business hours 

cs: Použít všechny požadované změny mimo pracovní dobu 

 

- Pokud vyberete tuto variantu, můžete odložit instalaci na dobu, kdy nebudete 

v práci, tato varianta ovšem počítá se zapnutým počítačem, což u nás není úplně 

chtěné, nechávat zapnuté počítače po pracovní době, tudíž tato možnost není úplně 

ideální 

 

 

 

g) en: Restart my computer automaticlly if needed 

cs: V případě potřeby automaticky restartovat počítač 

 

- Po zaškrtnutí tohoto okénka se počítač sám restartuje pokud je po změně (instalaci) 

vyžadován restart (nedoporučuji zaškrtávat – tímto odpadne oznamovací povinnost 

restartu a počítač si restart vynutí – možnost ztráty neuložených dat) 

 

 

 

h) en: OK; Remind me later 

cs: OK; Připomenout později 

 

- Oznamovací tlačítka 

 

 

Závěrem bych chtěl připomenou, že pokud toto budete ignorovat, může a 

s největší pravděpodobností dojde k vynucenému restartu, který může vést ke 

ztrátě rozpracované práce!!! Proto je nejlepší postupovat dle bodu e) „Použít 

požadované změny nyní“ (s největší pravděpodobností ani nepoznáte, že se 

něco stalo a případný nutný restart bude avizován s dostatečným předstihem) 

Pro případné dotazy neváhejte kontaktovat UIT 


