
INSTALACE	  SYSTÉMU	  DYNED	  DOMA	  Z	  INTERNETU	  A	  NASTAVENÍ	  
	  
INSTALACE	  SYSTÉMU	  
1.	  	  Běžte	  na	  stránky	  www.dyned.com	  
2.	  	  Klikněte	  dvojklikem	  na	  Support	  (vpravo	  nahoře)	  
3.	  	  Zvolte	  Download	  and	  Install	  DynEd	  (Courseware),	  viz	  obrázek	  

	  
	  

4.	  	  Po	  stažení	  se	  Vám	  aplikace	  spustí	  (pokud	  ne,	  spusťte	  ikonu	  DynEd	  –	  	  z	  plochy).	  	  	  
Zadejte	  své	  přihlašovací	  údaje:	  

• jméno	  studenta	  –	  Vaše	  e-‐mailová	  adresa	  	  
• heslo,	  které	  jste	  obdrželi	  
• jako	  server	  se	  záznamy	  vyberte	  Europe.	  	  

	   Pak	  potvrďte	  OK	  (viz	  obrázek	  níže).	  	  	  

	  

5.	  	  Po	  naběhnutí	  aplikace	  DynEd	  se	  objeví	  seznam	  kurzů.	  Stáhněte	  si	  příslušné	  kurzy	  
• Placement	  Tests	  (při	  dotazu	  zvolte	  Všechny!!!)	  
• Let‘s	  Go	  (1.-‐4.třída)	  
• First	  English	  (4.třída	  a	  vyšší)	  
• English	  for	  Success	  (6.třída	  a	  vyšší).	  
Další	  kurzy	  si	  případně	  stáhnete	  kdykoli	  později	  kliknutím	  na	  daný	  kurz.	  	  



6.	  	  Systém	  DynEd	  na	  počítači	  vyžaduje	  Quick	  Time.	  Pokud	  ho	  na	  svém	  počítači	  nemáte,	  bude	  
Vám	  jeho	  instalace	  nabídnuta,	  prosím	  proveďte	  si	  ji.	  

7.	  Nastavte	  Quick	  Time	  aplikaci	  do	  Save	  modu	  dle	  samostatného	  návodu.	  
	  

PROVEDENÍ	  AKTUALIZACE	  SYSTÉMU	  
	  

1. Běžte	  do	  složky	  DynEd	  (umístění	  složky	  je	  závislé	  na	  používaném	  operačním	  systému)	  	  
	  

Umístění	  složky:	  	  
Pro	  Windows:	  C:/Program	  Files/DynEd	  	  
Pro	  Mac	  počítače:	  Applications/Dyned	  	  

	  
2.	  	  Spusťte	  aplikaci	  UpToDate	  a	  objeví	  se	  tato	  obrazovka:	  
	  

	  
	  

3.	  	  Aktualizujte	  nejprve	  aplikaci	  DynEd	  Applications.	  Označte	  v	  nabídce	  „DynEd	  Applications“	  a	  
potvrďte	  tlačítkem	  <Stáhnout>.	  	  Pak	  aktualizujete	  stejným	  způsobem	  Speech	  Recognition	  
Engine.	  

4.	  	  Stejným	  způsobem	  aktualizujte	  všechny	  kurzy	  (Placement	  Tests,	  Let‘s	  Go,	  First	  English	  
a	  English	  for	  Success.	  Pro	  urychlení	  můžete	  označit	  všechny	  nebo	  více	  položek	  a	  stahovat	  je	  
najednou.	  	  

5.	  Po	  provedení	  všech	  aktualizací	  ukončete	  aplikaci	  tlačítkem	  <Skončit>.	  
6.	  Na	  závěr	  spusťte	  aplikaci	  DynEd	  a	  následně	  kurz	  Placement	  Test.	  Pokud	  se	  objeví	  úvodní	  
obrazovka	  a	  znělka,	  tak	  je	  vše	  ok.	  Vyskočte	  z	  kurzu	  a	  ukončete	  aplikaci.	  
	   	  



	  
DOPORUĆENÉ	  NASTAVENÍ	  APLIKACE	  QUICKTIME	  PRO	  ZAJIŠTĚNÍ	  STABILITY	  ZVUKU	  A	  VIDEA	  

	  
• Změnit	  Audio	  Output	  na	  Safe	  mode:	  

1. Běžte	  do	  Start-‐>Ovládací	  panel	  	  
2. Vyhledat	  v	  horním	  políčku	  QuickTime,	  dvojklik	  na	  tuto	  ikonu	  "QuickTime"	  	  
3. Zvolit	  záložku	  "Audio"	  ,	  vyberte	  "Safe	  mode	  (waveOut	  only)"	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
NÁVOD	  POKRAČUJE	  NA	  DALŠÍ	  STRÁNCE!	   	  



• a	  změnit	  Video	  na	  Safe	  mode:	  
1. vyberte	  záložku	  "Advanced"	  	  
2. v	  sekci	  "Video"	  vyberte	  "Safe	  mode	  (GDI	  only)"	  	  

	  

	  
	  
	  


