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SMART Education Software: V software SMART 
Notebook nefungují interaktivní galerie 
 
 

A. Úvod 

 
Tento dokument popisuje postup opravy nefunkčních interaktivních objektů galerie SMART, např. objektů ze skupiny 

Interaktivní a multimediální galerie SMART Lesson Activity Toolkit (LAT) nebo Základní prvky galerie (Essentials for 
Educators). Tato chyba se vyskytuje pouze na počítačích s operačním systémem Windows XP, Vista a 7, na počítačích 
s operačním systémem Windows 8 a 8.1 se zatím nevyskytuje. 

 
Chyba se projevuje tak, že po přidání interaktivního objektu z galerie na plátno software SMART Notebook se objekt 

neinicializuje a skončí ve stavu podobném následujícímu obrázku: 
 

 
 
 

B. Informace o opravě 

 
Příčinou popisované chyby je nekompatibilita software SMART Notebook se zásuvným modulem Adobe Flash 

Player verze 11.9.900.117 (případně novějších verzí). 
 
Podstatou opravy je odstranění aktuálně nainstalované verze software Adobe Flash Player, instalace starší 

kompatibilní verze a zakázání automatických aktualizací software Adobe Flash Player. 
 
Tato oprava je určena pouze pro počítače s operačním systémem Windows XP, Vista a 7. 
 
Upozornění: Instalací starší verze software Adobe Flash Player se vystavujete potencionálnímu riziku 

napadení počítače útočníkem skrze možné chyby ve starších verzích tohoto software. 
 
 

C. Postup opravy 

 
1. Přihlašte se do počítače pod uživatelským účtem disponujícím oprávněními na úrovni skupiny Administrators 

nebo Power Users a v doménovém prostředí jejich doménovými ekvivalenty. 
 

2. Zkontrolujte, zda není otevřen internetový prohlížeč Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera nebo jiný a je-li 
otevřen, ukončete všechny instance všech otevřených prohlížečů. 
 

3. Stáhněte nástroj pro odebrání zásuvného modulu Adobe Flash Player z webových stránek výrobce zde. Stažený 
soubor uninstall_flash_player.exe spusťte, klikněte na tlačítko Odinstalovat a následně na tlačítko Hotovo. 

 
4. Stáhněte archiv se zásuvným modulem Adobe Flash Player verze 11.8.800.168 z archivu výrobce zde a rozbalte 

archiv fp_11.8.800.168_archive.zip do libovolné složky.  

http://download.macromedia.com/get/flashplayer/current/support/uninstall_flash_player.exe
http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/installers/archive/fp_11.8.800.168_archive.zip
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5. V této složce přejděte do podsložky fp_11.8.800.168_archive\11_8_r800_168. 
 

6. Spusťte soubor flashplayer11_8r800_168_winax.exe se zásuvným modulem pro ActiveX (tuto verzi používá 
SMART Notebook), označte zaškrtnutím položku Přečetl(a) jsem si podmínky … a klikněte na tlačítko Instalovat. 
 

7. Po proběhnutí instalace se zobrazí dotaz Vyberte způsob aktualizace, zvolte Neprovádět nikdy zjišťování 
nových aktualizací (nedoporučuje se) a klikněte na tlačítko Hotovo. 
 

8. Dále spusťte soubor flashplayer11_8r800_168_win.exe se zásuvným modulem pro ostatní prohlížeče (tuto 
verzi používá SMART Response), označte zaškrtnutím položku Přečetl(a) jsem si podmínky … a klikněte na 
tlačítko Instalovat. 
 

9. Po proběhnutí instalace se znovu zobrazí dotaz Vyberte způsob aktualizace, zvolte Neprovádět nikdy 
zjišťování nových aktualizací (nedoporučuje se) a klikněte na tlačítko Hotovo. 
 

10. Otevřete SMART Notebook a ověřte funkcionalitu interaktivních objektů galerie. 
 
 

D. Zakázání automatických aktualizací software Adobe Flash Player 

 
V počítačích, v nichž nebyl po instalaci software SMART Education Software zásuvný modul Adobe Flash Player 

aktualizován (automaticky nebo ručně), stačí pro zachování funkcionality interaktivních objektů galerie zakázat aktualizaci 
software Adobe Flash Player. 

 
Toto nastavení je určeno pouze pro počítače s operačním systémem Windows XP, Vista a 7. V počítačích 

s operačním systémem Windows 8 a 8.1 není možné automatické aktualizace integrovaného zásuvného modulu zakázat. 
 

Upozornění: Zakázáním aktualizací software Adobe Flash Player se vystavujete potencionálnímu riziku 
napadení počítače útočníkem skrze možné chyby ve starších verzích tohoto software. 

 

Postup zakázání automatických aktualizací: 
 
1. Přejděte do Ovládacích panelů a v pravém horním rohu zadejte do vyhledávacího dialogu slovo Flash, nechte jej 

vyhledat a kliknutím na nalezenou položku Flash Player otevřete konfigurační dialog. 
 

2. Přejděte na záložku Další volby, ve skupině Aktualizace klikněte na tlačítko Změnit nastavení aktualizací, zvolte 
Neprovádět nikdy zjišťování nových aktualizací (nedoporučuje se) a dialog zavřete. 
 

3. Hotovo.  


