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Graﬁcké prostředí
Vysvětlivky:

Ubuntu (GNOME)
Kubuntu (KDE)
Xubuntu (Xfce)

Jak přidám/odstraním programy v nabídce?
Systém → Předvolby → Hlavní nabídka nebo pravý klik na nabídku → Upravit nabídky
Hlavní nabídka panelu → pravý klik na nabídku → Upravit nabídku
Aplikace → Nastavení → Editor nabídky

Kde mohu nastavit programy, které se mají
spustit po přihlášení?
Systém → Předvolby → Aplikace spouštěné při přihlášení
Implicitně se ukládá sezení, programy běžící při odhlášení automaticky startují při přihlášení.
Aplikace → Nastavení → Automaticky spouštěné aplikace → Přidat

Jak nastavím jakou aplikací se má daný typ
souboru spouštět?
pravý klik na soubor → Vlastnosti → Otevřít s. Podrobněji v článku Nautilus.
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pravý klik na soubor → Otevřít pomocí
pravý klik na soubor → Vlastnosti → Otevřít pomocí

Z lišty mi zmizela oblast, kde se zobrazovalo
nastavení sítě, skype...
Nejspíš jste odstranil oznamovací oblast (systray).
pravý klik na panel → Přidat na panel → Oznamovací oblast. Podrobněji v článku GNOME Panel.
pravý klik na panel → Přidat aplet do panelu → Systémová část panelu
pravý klik na panel → Přidat novou položku → Upozorňovací oblast. Podrobněji v článku Xfce
panel.

Jak povolím/zakážu zobrazování připojených
zařízení (disky, cd-rom...) na ploše?
Spusťte si gconf-editor. Poté nastavte apps → nautilus → desktop → volumes_visible.
pravý klik na plochu → Nastavení pracovní plochy… → Chování → Ikony zařízení
Aplikace → Nastavení → Nastavení plochy → Chování → Ikony na ploše

Jak povolím/zakážu automatické přehrávání
zvukových CD a ﬁlmových DVD?
Spusťte správce souborů Nautilus → Upravit → Nastavení → Média.

Kde najdu fyzické umístění složky koše?
Koš se nachází ve vašem domovském adresáři ve skryté složce .local/share/Trash. Smazané
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soubory a složky pak naleznete v .local/share/Trash/files.

Mohu používat aplikace z KDE v Gnome?
Ano a platí to i naopak a i na aplikace z Xfce.

Nainstaloval jsem si další graﬁcké prostředí,
ale systém mi spouští stále to původní.
Výběr, jaké graﬁcké prostředí se má spustit, se nachází v přihlašovací obrazovce v nabídce „Sezení“.
Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé
a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...
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