
Software – programové vybavení 

1. část 



• Software 
 
– Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na 

programy, tak na data 

– Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) 

– Je-li přítomen procesor, musí být i program 

– Měl by co nejlépe sloužit uživateli – vyvíjet se, zlepšovat  

– Někdy jsou přítomny i neužitečné výstřelky tvůrců 

– Běžné programy pro práci jsou dnes  velmi rozsáhlé 

 

 



• Podle funkce můžeme software rozdělit: 

 

• systémový software – pro efektivní použití počítače  

– firmware – SW obsažené v hardware (BIOS, firmware 
vstupně-výstupních zařízení…) 

– operační systém (OS) – spravuje počítač, vytváří 
prostředí pro programy 

– pomocné systémové nástroje – pro správu OS 
(formátování disků, nastavení oprávnění, utility, …) 

• aplikační software – pro vykonání nějaké užitečné činnosti, 
například:  

– kancelářské balíky, grafické programy, vývojové nástroje, 
zábavní software 



HW 

OS 
 - ovladače HW 
 - jádro systému 
 - aplikační rozhraní 
 - grafické rozhraní 

Aplikace 



• Označení programu, verze 
 

– Název programu = značka (pokud možno zajímavá) 

– Mnoho značek programů uživatelé kladou na roveň 
službě („modré éčko = internet“) 

– Verze je číslo za názvem programu 

– Nový program = verze 1.0 

– Další verze např. 1. 1 = obecně menší vylepšení 

– Další verze např. 2. 0 = obecně větší vylepšení 

– Ne vždy jdou verze číselně po sobě např.: po Windows 
3.11 následovala verze Windows 95 

 

 

 



• Aktualizace programu 
 

– Aktualizace = upgrade 

– Nahrazení stávajícího programu novou verzí 

– Očekáváme nové funkce (nový vzhled prostředí) 

– Rostou i nároky na výkon hardware 
 
 

– Ukázky vývoje prostředí:  

• OS Windows 

• OS Symbian (Nokia) 

 



Windows 1.0 (1985) 



 

Windows 3.0 (1990) 



 

Windows 95 (1995) 



Windows 98 (1998) 



 

Windows Me (2000) 



 

Windows XP (2005) 



Windows Vista (2007) 



Windows 7 (2009) 



 

Windows 8 (?) 

http://technet.idnes.cz/microsoft-ukazal-windows-8-bude-to-nejvetsi-zmena-od-windows-95-p6w-/software.aspx?c=A110602_114233_software_vse


OS Symbian S60 1st Edition (2002) – Nokia 7650 



S60 2nd Edition (2003) – Nokia 6600 



S60 3rd Edition (2005) – Nokia 3250 



S60 5rd Edition (Symbian^1) 2008– Nokia 5800 XpressMusic 



Symbian^3 (2010) – Nokia N8 



Symbian Anna – 2011 

Symbian Belle – 2011 

http://nokiamania.mobilmania.cz/201108233306/symbian-belle-je-tady-zapomente-na-annu
http://nokiamania.mobilmania.cz/201108233306/symbian-belle-je-tady-zapomente-na-annu
http://nokiamania.mobilmania.cz/201108233306/symbian-belle-je-tady-zapomente-na-annu
http://nokiamania.mobilmania.cz/201108233306/symbian-belle-je-tady-zapomente-na-annu
http://nokiamania.mobilmania.cz/201108233306/symbian-belle-je-tady-zapomente-na-annu
http://nokiamania.mobilmania.cz/201108233306/symbian-belle-je-tady-zapomente-na-annu
http://nokiamania.mobilmania.cz/201108233306/symbian-belle-je-tady-zapomente-na-annu




• Instalace programu 
 

– Na optickém disku nebo stažením z internetu 

– Důležitá srozumitelnost instalačního postupu 

– Souhlas s licenčními podmínkami 

– Sériové číslo 

– Kam uložit program 

– (Ne) vytvořit zástupce na ploše 

– (Ne)spouštět při rozběhu počítače 

– V OS Windows někdy problémy s kompletní odinstalací 
programu – systém nenajde všechny soubory s vazbou k 
programu 

 

 









• Lokalizace programu 
 

– Většina významných SW firem z anglofonních zemí 

– Překlad do češtiny (nebo jiného jazyka) zajistí národní 
zastoupení produkující firmy 

– Kvalitní kompletní lokalizace není levná záležitost a 
prodražuje software (nabídky, dialogová okna, 
nápověda, manuál, pravopisná pravidla …) 

 

 

 



 



• Koupě programu 
 

– Splňuje očekávané vlastnosti? 

– Potřebuji SW nabitý funkcemi nebo spíš přehledný? 

– Čtěte recenze, diskuzní fóra … 

– Existuje alternativní SW dostupný zdarma? 

– Bude stačit HW novému SW? 

• Minimální konfigurace HW 

• Doporučená konfigurace HW – aby to běželo bez problémů i při 
spuštění dalších programů 

 



• Operační systémy 
 

– Od 40. do 70. let 20. století platilo v podstatě toto – co 
nový typ počítače, to nový ovládací program, tedy OS 

– Od 70. let již OS UNIX 

– OS DOS firmy Microsoft volí IBM v roce 1981 jako 
operační systém pro IBM PC 

– Grafické uživatelské rozhraní se objevuje v roce 1982 
(Xerox / Apple / Microsoft) 

– Linux – volně šiřitelný OS na bázi UNIXu (1994) – dodává 
se ve formě tzv. distribucí (označení Danix,  Greenie, 
Mandriva Linux, Red Hat) 

– S každou distribucí je dodán kancelářský balík 

 





• Struktura operačního systému 

– Ovladače HW (přístup k technickým dílům počítače) 

– Jádro systému (správa procesoru, RAM, HDD, …) 

– Aplikační rozhraní (podpora oken, dialogů, …) 

– Grafické rozhraní (parametry vzhledu oken, tlačítek, …) 

 

 



• Program versus operační systém 

– Program, který hodláme používat musí být určen pro 
konkrétní OS 

– Programy z oblasti svobodného SW mají pravidelně verze 
určené pro několik OS –MS Windows, Linux, MacOS 
(např. OpenOffice.org) 



• Druhy programů (je třeba znát nejrozšířenější) 
– Webové prohlížeče 
– Poštovní a komunikační programy 
– Textové editory a DTP programy (MS Publisher) 
– Tabulkové editory (procesory) 
– Programovací jazyky a vývojová prostředí (Java, C++) 
– Databázové systémy (MS Access) 
– Prezentační programy 
– CAD systémy 
– Utility (menší programy pro servis a vyladění počítače) 
– Antiviry a ochranný SW 
– Hry 
– Výukové programy (Komenský by byl spokojen) 
– Grafické programy 

• Editory bitmapových souborů 
• Editory vektorových souborů 
• Editory videa 

 

 

















• http://www.google.cz/search?q=linux&rls=com.microsoft:cs&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&rlz= 

• Informatika a výpočetní technika pro střední školy, Teoretická učebnice, CP Books, Brno, 2005 
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