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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je převod uživatelských účtů z Microsoft Windows 7 do 

Windows 8.1, dat, dokumentů apod. K práci použiji software Migrace, který nabízí tři 

možnosti využití. Výsledkem pak bude vytvořený manuál pro potenciální uživatele, kteří 

by si chtěli svá data ze staršího operačního systému přenést do novějšího. 

 

Klíčová slova: Windows 7, Windows 8, Microsoft, Migrace,  

 

Sumarry 

The object of bachelor thesis is the transfer of user accounts from Microsoft Windows 7 to 

Windows 8.1, data, documents, etc. I apply the software Migration, which offers three 

possibilities. The result will be a manual for potential users who would like their data from 

an older operating system to transfer later. 

 

Keywords: Windows 7, Windows 8, Microsoft, Migration, 

 

 

 

 

 

Seznam zkratek: 

 

PC  aglická zkratka z Personal Computer neboli osobní počítač včetně 

notebooků, ultrabooků aj. 

Windows souhrné označení pro operační systéme společnosti Microsoft 

(Windows XP, Windows 7, Windows 8 aj.) 

OS Operační systém 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce je za pomoci softwaru Migrace profilu uživatele Windows 

vytvořit jednoduchý a přehledný manuál pro převod profilů uživatelů operačního systému 

Microsoft Windows 7 do operačního systému Microsoft Windows 8.1. 

 

Když v roce 2001 spatřil světlo světa dnes již legendární Windows XP nikdo asi 

nepředpokládal, jak skvělý a téměř nesmrtelný operační systém Microsoft vyrobil. 

Nicméně pokrok nelze zastavit a v roce 2006 vychází Windows Vista, který šel s dobou a 

měl nabídnout uživatelům nové prostředí a funkce. Bohužel Windows Vista nebyl širokou 

veřejností přijat tak, jak Microsoft předpokládal. Nedosahoval takových hodnot jako jeho 

předchůdce jak na poli stability tak celkové funkčnosti. Namísto úprav nepovedeného 

systému se Microsoft rozhodl pro vydání nového OS tentokrát s označením Windows 7 a 

to v roce 2009. Tomuto OS se i přes těžké začátky (velkou roli hrála nedůvěra uživatelů po 

zkušenostmi s Vistami) povedlo sesadit Windows XP z trůnu nejpoužívanějšího 

operačního systému. K tomuto prvenství mu ale také pomohl sám Microsoft, který v roce 

2014 ukončil podporu Windows XP.  

 

V roce 2012 vychází nový operační systém s označením Windows 8. Zcela revoluční 

přepracované ovládání, tzv. Metro, se zaměřením na dotykové displeje nijak neoslovilo 

uživatele stolních PC. Byla to až moc velká změna, kterou široká veřejnost nehodlala 

akceptovat. Proto v roce 2013 Microsoft vydává velkou aktualizaci Windows 8 

s označením Windows 8.1, kde nabízí standardní desktopové rozhraní, jak byli uživatelé 

zvyklí. Nicméně ani tato skutečnost po více jak roce po uvedení na trh nedonutila většinu 

uživatelů vyměnit svůj starší OS za nový Windows 8.1. Pro ty, kteří se rozhodnout 

operační systém změnit Microsoft nabízí jednoduchý způsob migrace osobního nastavení a 

dokumentu do nového operačního systému.[1] 
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Nástroj Migrace profilu uživatele je tady pro všechny ty, kteří mají starý PC 

s operačním systémem Windows XP, Vista, či Windows 7 a hodlají veškeré své nastavení 

a soubory převést do nového PC s OS Windows 7 a vyšším. 

 

2 Základní popis OS Windows 

Operační systém je primární programové vybavení počítače. BIOS po základním 

zkontrolování všech základních hardwarových zařízení nutných pro chod počítače předává 

řízení počítače právě operačnímu systému, který je zaveden do paměti počítače při jeho 

startu a je aktivní po celou dobu chodu zařízení. 

 

 Skládá se z jádra a pomocných systémových nástrojů. Hlavním úkolem operačního 

systému je poskytnou uživateli přehledné grafické prostředí pro práci a umožnit tak 

uživateli ovládat počítač pomocí myší, klávesnice aj. Hlavním úkolem operačního systému 

je ale vytvořit stabilní aplikační rozhraní (API) pro veškeré procesy a řídit přidělování 

zdrojů (CPU, RAM aj.) Z výše zmíněného tedy vyplývá, že vývoj operačního systému je 

mnohem náročnější, jelikož musí řídit sám sebe a veškeré ostatní procesy tak, aby 

nedocházelo k nechtěným pádům programů a samotného operačního systému. [2] 

 

Microsoft má na trhu s operačními systémy pro osobní počítače dominantní 

postavení. Ovládá více než 90% trhu. Jednotlivé zastoupení operačních systému je vidět na 

obrázek 1. 

  

Nadpoloviční podíl má Windows 7. Je to dáno především ukončení podpory 

Windows XP a také tím, že Windows 8 nenašel u velké části uživatelů zalíbení z důvodu 

nového přepracovaného prostředí. 

 

Druhou příčku obsadil Windows XP, který běží především na starších počítačích, 

pro které by byly moderní systému náročnější, tudíž by kromě nových funkcí přinesly 

uživatelům také zpomalení jejich počítačů. Oficiální podpora ze strany Microsoftu skončila 
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8. 4. 2014, od tohoto data je tento OS vystaven všem rizikům bez dodatečných možných 

bezpečnostních záplat. 

 

Třetí a čtvrté místo obsadil nejnovější Windows 8 a 8.1. Nejmladší z rodiny 

operačních systému Microsoft se netěší přílišné oblibě, byť celkový funkčnost je lepší než 

u Windows 7 a také systémové nároky jsou nižší.  

 

 

 

obrázek 1 
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2.1 Microsoft Windows 7 

 

Systém Windows 7 vydání v roce 2009 je určený pro moderní bezdrátový svět konce 

prvního desetiletí 21. století.  

 

Systém Windows 7 přináší nové způsoby práce s okny, například přichycení, 

náhledy aj., díky kterým se zlepšuje funkčnost a práce s rozhraním je příjemnější. Poprvé 

se v něm představuje technologie Windows Touch, kterou především ocení uživatele 

dotykových displejů. Technologie na těchto zařízeních umožňuje procházení webů, 

prohlížení fotek a práci se soubory a složkami.[1][2] 

 

Pracovní prostředí je moderní, využívající zaoblení hran oken. Co se týče 

funkčnosti, nejsou zde velké změny od Windows XP, nabídka Start zůstala velice podobná. 

Windows 7 ale nabízí velké množství nových technologii.  

 

Pro export osobního nastavení účtu a souborů z Windows XP je zde také Nástroj 

migrace profilu uživatele, kterým jednoduše můžeme převést stávající osobní dokumenty a 

soubory do nového operačního systému. 

 Nicméně i zde bych chtěla upozornit na časté negativní ohlasy na různých webech 

ohledně časté nefunkčnosti softwaru na Windows XP. Export dle ohlasů není zcela 

bezproblémový. Zatímco soubory a složky jdou přenést bez problémů, potíž nastává u 

přenosu nastavení uživatelských  účtů. Bohužel podpora Windows XP byla již ukončena a 

Microsoft se více věnoval novějším operačním systémům, tudíž nekompabilita není stále 

plně zajištěna a u převodu z Windows XP může docházet k problémům.[4] 
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2.2 Microsoft Windows 8 a 8.1 

 

Windows 8 je kompletně přepracovaný operační systém. Změny jsou od čipové sady 

až po uživatelské prostředí, který zavádí nové rozhraní s označením Metro, jež se dá 

ovládat jak dotykem, tak myší či jiným zařízením. Tento operační systém je vhodný jak 

pro tablety, kde převážně využijete dotykové Metro prostředí, tak pro stolní počítače s i 

bez dotykových monitorů.  

 

S aktualizací Windows 8.1 se vrátilo oblíbené tlačítko Start, po kterém uživatele 

Windows 8 dlouho volali. Nicméně nabídka Start v desktopovém rozhraní jako taková je 

dávno pryč a nahradila jej pouze tabulka se základními prvky (Ovládací panely, Sytém, 

Programy a funkce aj.)  

 

Pro dotykové zařízení je plocha upravena v Metro stylu pomocí tzv. dlaždic. 

Libovolný program či aplikaci můžeme připnout na libovolnou dlaždici a měnit její 

umístění a velikost. Pouhým dotykem na vybranou dlaždici pustíme vybraný program či 

aplikaci. Na dlaždice můžeme taky připnout pevné disky, různé doplňující aplikace, jako je 

ukazatel počasí, kurzy měn, kalendáře atd.  

Pro uživatele desktopu byla tato změna až příliš, všeobecně se na stolních 

počítačích bez dotykových displejů neuchytila. Microsoft naštěstí umožnil práci ve 

Windows 8.1 naprosto mimo Metro. Po nastavení systému nabíhá systém do základní 

desktopové verze. 

 

Naprostou novinkou je také způsob přihlašování do systému. Pokud se registrujeme na 

stránkách Microsoftu pomocí svého emailu a hesla, následně se i do systému můžeme 

přihlašovat za pomoci těchto údajů a to na jakýkoliv počítač s Windows 8. Veškeré 

nastavení a vybrané složky s dokumenty se ukládají do cloudového uložiště a naše 

nastavení a soubory máte tedy k dispozici na jakémkoliv zařízení s tímto operačním 

systémem.[3] 
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3 Zálohy a převod dat vč. nastavení v MS Windows 

Microsoft ve snaze usnadnit přechod z jednoho operačního systému na druhý dovoluje 

uživatelům přenést v rámci Nástroje migrace profilu uživatele veškeré možné nastavení, 

soubory a složky. 

 

Zjednodušené se dá říci, že je možné převést vše, co není nainstalováno. Přenos 

nainstalovaných programů není možný z hlediska možné nekompatibility mezi 

jednotlivými operačními systémy. Pokud ale máte instalační soubory uloženy na disku, je 

možné tyto soubory do samotného exportu zahrnout. 

 

Exportovat je také možné nastavení jednotlivých programů třetích stran, byť samotný 

program přenesen nebude. Mezi takové programy může patřit poštovní klient třetí strany, 

ne tedy přímo Microsoft Outlook, ale například Mozilla Thunderbird. Pokud máme tohoto 

klienta nainstalovaného i na novém operačním systému a do exportu zahrneme také složku 

s nastavením tohoto klienta, tak za předpokladu stejného umístění instalace bude přeneseno 

také nastavení tohoto klienta včetně možnosti přenesení emailů, kontaktů aj. 

 

Nástroj přenese také veškeré pozadí a nastavení pracovní plochy, síťové tiskárny, 

nastavení internetového připojení. Je možné si přenést také oblíbené záložky 

v internetových prohlížečích, včetně cookies. 

 

Podporovány jsou také veškeré multimediální formáty pro hudbu, video a obrázky. 

 

Je ale také nutné zmínit, že čím více složek, souborů a nastavení budeme přenášet, tím je 

také větší šance přenesení jakéhokoliv škodlivého software. Především nežádoucí 

vyskakovací okna v internetovém prohlížeči můžou mít na svědomí právě soubory 

schované v nastavení samotného prohlížeče. Také instalační soubory mohou obsahovat 

škodlivý software. Před samotným importem je tedy vhodné mít nový systém dostatečně 

chráněn. 
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4 Možnosti exportů dat do MS Windows 8.1 

Nástroj Migrace profilu uživatele de facto nabízí 3 způsoby, jak své data můžete 

přenést do nového operačního systému. Dle vybraného způsobu následně program zahájí 

přípravu a následný přesun souborů a nastavení. 

 

Migrace je povolena z operačních systému Windows XP, Windows Vista a Windows 

7 do operačních systému Windows 7, Windows 8 a 8.1. Migrace nastavení z Windows 8.1 

není podporována a to z důvody snahy Microsoftu, aby uživatele používali pro přihlášení 

do systému email a heslo. Při tomto způsobu přihlašování se vybrané složky a nastavení 

ukládá do cloudového uložiště a je dostupné z jakéhokoliv počítače s Windows 8, není 

tedy migrace nutná.[5][6] 

 

4.1 Co je možné přenést 

 

1. Soubory a složky: Vše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky a 

Sdílené dokumenty. Pomocí upřesňujících možností můžete vybrat dodatečné 

soubory a složky, které chcete přenést z jiných umístění. 

2. Nastavení e-mailu, kontakty a zprávy. 

3. Nastavení programů. Nastavení, která zachovají konfigurace programů takové, 

jaké byly v původním počítači. Nástroj Migrace profilu uživatele v systému 

Windows nepřenáší programy samotné. Je možné, že v této verzi systému 

Windows nebudou funkční některé programy, včetně programů zabezpečení, 

antivirových programů, bran firewall (v novém počítači by měla být brána firewall 

již spuštěna, aby bylo zajištěno zabezpečení během přenosu) a programů se 

softwarovými ovladači. 

4. Uživatelské účty a nastavení. Pozadí plochy, síťová připojení, spořiče, nabídku 

Start, složky, konkrétní soubory, síťové tiskárny a jednotky a možnosti usnadnění 

přístupu. 

5. Nastavení a oblíbené položky Internetu. Nastavení připojení k Internetu, 

oblíbené položky a soubory cookies. 
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6. Obrázky a video. Obrázky, kam patří všechny vizuální formáty a osobní 

videozáznamy. 

7. Hudba. Soubory elektronické hudby, seznamy stop a obrázky alb. 

 

Jak bylo již řečeno, způsoby jsou 3: 

1. Kabel nástroje Migrace profilu uživatele 

2. Síť 

3. Externí pevný disk nebo jednotka USB Flash 

Viz obrázek 2: Možnosti exportu. 

 

 

obrázek 2: Možnosti exportu 
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4.2 Kabel nástroje Migrace profilu uživatele 

První z možností je export pomocí speciálního USB kabelu. Tento kabel je možné 

zakoupit ve specializovaných obchodech. Cena na oficiálních stránkách výrobce je 

momentálně 10 USD, v českých E-shopech se pohybuje od 460 Kč do 750 Kč. 

 

Tato možnost exportu je ze všech nabízených variant nejrychlejší, data se přesunují 

ihned z jednoho počítače na druhý. Limitujícím faktorem je přenosová rychlost USB portů. 

Nevýhoda této metody je nutnost mít samotný přenosový kabel, který v běžném elektru 

neseženete. USB kabel pro přenos dat od společnosti Belkin je na obrázek 3: Kabel pro 

migraci dat. 

 

 

 

 

obrázek 3: Kabel pro migraci dat 
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4.3 Síť 

Druhou z možností, kterou nástroj poskytuje, je export dat přes síť. Pokud jsou dva 

počítače ve stejné síti, je možné přenést data touto metodou. Rychlost je závislá na 

síťových prvcích. 

 

Většina uživatelů by zvolila tuto metodu, je rychlá, v rámci možnosti spolehlivá. 

Problémem je, že tato možnost ve Windows 8.1 nefunguje. Možnost exportu z Windows 7 

je po síti možná, resp. nástroj ji umožňuje, problém je v cílovém počítači s Windows 8.1. 

 

Po vybrání metody exportu přes síť ve Windows 7 se objeví okno, které je na 

Obrázek 4. Instrukce jsou jasně napsány, kód je generován také. Po spuštění nástroje na 

počítači s Windows 8 se nám ale zobrazí jen okno s možností přenosu přes externí disk či 

Flash disk, viz Obrázek 5. Pokud vybereme druhou možnost, tedy NE, program se sám 

ukončí. Není žádný způsob, jak aplikaci spustit jinak, nikde se nezadává žádný kód. Ve 

Windows 8.1 prostě export dat přes síť není možný. 

 

 

Obrázek 4 Windows 7 - export přes síť 
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Obrázek 5 Windows 8 - výběr exportu 

 

4.4 Externí pevný disk nebo jednotka USB Flash 

Třetí a poslední možností jak exportovat data je přes externí disk či USB Flash. Tato 

metoda je ze všech nejdelší, jelikož data se na starém PC musí nachystat a zabalit do 

souboru podporovaným nástrojem migrace a na novém PC se data musí opět rozbalit. Další 

čas zabere nakopírování souboru na disk či USB Flash. 

 

I přes delší časové nároky bude toto nejčastější způsob migrace profilu uživatele. 

Limitujícím faktorem je zde velikost výsledného souboru pro export. Při velkém objemu 

exportovaných dat nemusí úložný prostor na USB Flash stačit a externí pevný disk také 

doma nemusí mít každý, nicméně je jej doma bude mít více lidí než speciální USB 

přenosový kabel.[6] 
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5 Vytvoření uživatelského manuálu převodu dat vč. 

nastavení do MS Windows 8.1 

V následujícím manuálu popisuji Migraci profilu uživatele z Windows 7 do Windows 

8.1 za pomoci přenosu souboru externím diskem. Přenos sítí nebyl možný, jak jsem se již 

zmiňovala v kapitole Síť.  

 

5.1 Export dat a souborů z Windows 7 

 

Po spuštění nástroje pro migraci profilu uživatele ve Windows 7 se zobrazí okno se 

základními informacemi co je vše možné převést do nového operačního systému. Ve 

Windows 7 se zde také objeví informace jak postupovat v případě, že upgradujeme systém 

na Windows 7. Veškeré data, které chceme přenést, zůstanou také v původním operačním 

systému, vytvoří se tedy jejich kopie. Na Obrázek 7 vidíme toto informační okno. 

 

 

Obrázek 6 Migrace - základní informace 
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Dalším krokem je výběr přenosové metody. Já jsem vybrala metodu pomocí 

externího uložiště. Dle mého názoru je to nejsnadnější způsob pro většinu uživatelů 

z důvodu nefunkčnosti síťové možnosti přenosu a také složitého obstarání přenosového 

USB kabelu. 

Výběr možností je na Obrázek 8. 

 

 

 

Obrázek 7 Migrace - výběr metody přenosu 

 

 

Následuje specifikování, zdali se jedna o počítač, ze kterého chceme data 

exportovat či importovat. My chceme z Windows 7 importovat soubory a nastaveni do 

Windows 8.1, proto v tomto kroku vybereme možnost „Toto je můj starý počítač“, viz 

Obrázek 9. 
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Obrázek 8 Migrace - export/import 

 

V dalším kroku program automaticky prohledá aktuální účet systému Windows 7. 

Prohledávání může trvat od pár sekund až po několik minut v závislosti na velikosti 

jednotlivých souborů a množství. 

 

Po prohledání nás program informuje o celkové velikosti exportovaného souboru a 

také o jednotlivých velikostech vybraných složek. V základním nastavení program 

automaticky zahrnuje veškeré osobní složky účtu, jako jsou dokumenty, hudba, videa aj. 

Pokud ale máme soubory uloženy mimo tyto osobní složky účtu, musíme je ručně do 

exportu zahrnout. Výběr dalších složek provedeme přes odkaz přizpůsobit a následně 

upřesnit viz Obrázek 10 a Obrázek 11. 

 

Po výběru upřesnit se otevře další okno s průzkumníkem Windows, kde si můžeme 

jednoduše a přehledně zahrnou to exportu další složky, popř. některé složky z exportu 

úplně odstranit. Kromě již nainstalovaných programů můžeme přenést vše. Ukázka 

výběrového okna je na Obrázek 12. 
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Obrázek 9 Migrace - skenování souborů 

 

 

Obrázek 10 Migrace - vybrané soubory 
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Obrázek 11 Migrace - upřesnění výběru souborů 

 

Po vybrání všech potřebných a požadovaných složek nám nástroj nabídne možnost 

exportovaný soubor ochránit heslem. Tato možnost je vhodná v případě, když přenášíme 

z jednoho počítače do druhého citlivé data. Odpadá tedy nutnost vyexportovaný soubor 

dále nějak externě šifrovat. Pokud soubor zaheslovat nechceme, necháváme kolonky pro 

heslo prázdné.  

 

Heslo se zadává 2 krát a to z důvodu možnosti překlepu. Jednotlivé znaky nejsou 

vidět a v případě zkomolení hesla hrozí, že nebudeme moci soubory importovat a celou 

akci exportu budeme muset provádět znovu. Okno s možností zadání hesla a kontrola hesla 

na Obrázek 12 a Obrázek 13. 

 

Následně už zbývá pouze určit místo uložení exportovaného souboru. Je možné jej 

umístiti kdekoliv na pevný disk a následně jej překopírovat na externí disk či USB Flash 

nebo soubor uložit ihned na externí médium. Název souboru není pevně dát, můžeme jej 

pojmenovat dle libosti, na následná import to nemá žádný vliv. V ukázkovém případě jsem 

uložila soubor na disk C: a název ponechala původní, viz Obrázek 14.  
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Obrázek 12 Migrace - ochrana heslem 

 

 

Obrázek 13 Migrace - kontrola hesla 
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Obrázek 14 Migrace - uložení souboru 

 

Po určení místa, kde se má soubor uložit, začne nástroj pro Migraci profilu 

uživatele soubor vytvářet. Doba ukládání se liší podle celkové velikosti exportovaného 

souboru a to v řádu minut až hodin. V tomto případě uložení 220 MB trvalo přibližně 

minutu. Odhadovaný čas zde ovšem nikde nenajdete. Okno s průběhem ukládání je na 

Obrázek 15.  

Po dokončení ukládání nás program informuje, že veškeré soubory byly uloženy a 

v dalším kroku nás informuje, kde jsme soubor uložili a jaký má název. Tento soubor 

s koncovkou .MIG si zkopírujeme na externí přenosové médium a zapojíme jej do cílového 

počítače, do kterého chceme tyto data importovat. V tomto případě půjde o počítač 

s operačním systémem Windows 8.1. Tyto okna jsou zachyceny na Obrázek 16, Obrázek 

17 a Obrázek 18. 
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Obrázek 15 Migrace - ukládání souboru 

 

 

Obrázek 16 Migrace - dokončení exportu do souboru 



Kanclířová Iveta: Instalace a nastavení profilu ve MS Windows 

20 

2013/2014 

 

Obrázek 17 Migrace - umístění a název 

 

 

Obrázek 18 Migrace - konec exportu 
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5.2 Import dat do Windows 8.1 

 

Po úspěšném vyexportováním souboru z Windows 7 se všemi složkami, dokumenty, 

soubory a nastavením uživatele můžeme toto nastavení za pomoci stejného nástroje přenést 

do nového počítače s operačním systémem Windows 8.1. 

Zde je vhodné upozornit, že importem nastavení se nevytvoří žádný nový 

uživatelský účet s původním nastavením. Veškeré data a nastavení se importuje do 

aktuálního účtu, na kterém jsme přihlášení. Pokud máme více uživatelských účtů, je nutné 

ve Windows 8.1 účet vytvořit a následné kroky importu provádět v něm. 

 

Úvodní okno programu se oproti úvodnímu oknu z Windows 7 maličko liší. Byť 

Microsoft na oficiálních stránkách přenos nastavení a dat z Windows XP potvrzuje, nástroj 

pro migraci ve Windows 8.1 tento systém nezahrnuje. Stejně tak systém Vista. S velkou 

pravděpodobností je ale nástroj pro Migraci změněn a tyto systému pro import do 

Windows 8.1 podporovány nejsou. Úvodní okno programu je na Obrázek 19. 

 

 

Obrázek 19 Migrace profilu – import 
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V dalším kroku se nás program ptá, zdali již máme z jiného počítače vytvořený 

soubor pro importování. Již se nás program neptá, jakou metodou chceme soubory 

importovat či jestli je toto nový nebo starý počítač. Z obrázek 20 Migrace - výběr metody 

importu vyplývá, že jediná metoda přenosu je pomocí externího uložiště. Síťový přenos 

nefungoval ani při exportu a tady jej taky nenajdeme. Bohužel jsem neměla k dispozici 

přenosový kabel, abych otestovala, zdali je aspoň tato možnost funkční. 

Dále se nás program nebude ani ptát, jestli chceme soubor importovat nebo 

exportovat. V systému Windows 8.1 nelze exportovat data a následně je přenést. Nástroj 

pro Migraci v tomto operačním systému je pouze pro importování. Proč tomu tak je jsem 

již zmínila v kapitole Možnosti exportů dat do MS Windows 8.1. 

 

Pokud tedy soubor vyexportovaný máme, klikneme na ANO. V případě kliknutí na 

Ne, se program ukončí, viz obrázek 20 Migrace - výběr metody importu. 

 

 

obrázek 20 Migrace - výběr metody importu 
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Následně vybereme vygenerovaný soubor z místa uložení. Pokud jsme při exportu 

zadávali heslo, v dalším kroku jej budeme muset zadat. 

Po zadání hesla máme možnost přizpůsobit importovaný obsah potřebám. Není tedy nutné 

importovat vše, co jsme do souboru exportovali. 

Po výběru požadovaných souboru a složek program začne s importem. Dobu 

importu opět závisí na celkové velikosti souboru. Po dokončení importu se veškeré 

soubory objeví na místě, odkud byly exportovány. Pokud jsme zahrnuli do exportu nějaké 

složky z Plochy, budou importovány na plochu. Veškeré osobní složky účtu se importují 

do nových složek účtu. Veškeré výše popsané kroky jsou zobrazeny na Obrázek 21, 

Obrázek 22, Obrázek 23 a Obrázek 24. 

 

 

 

Obrázek 20 Výběr uložiště 
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Obrázek 21 Migrace - zadání hesla 

 

Obrázek 22 Migrace - výběr importovaných souborů 
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Obrázek 23 Migrace - přenos souborů 

 

 

Obrázek 24 Migrace - dokončení importu 



Kanclířová Iveta: Instalace a nastavení profilu ve MS Windows 

26 

2013/2014 

 

Po dokončení exportu budou veškeré soubory na stejných místech jako v původním 

operačním systému. Jak již bylo výše zmíněno, samotná migrace nevytvoří nový profil, za 

nový se považuje ten, na kterém jsme v době přenosu přihlášení. Je tedy dobré si vytvořit 

nový profil a do něj import provést.  

 

V mém případě proběhl export i import pomocí externího disku naprosto v pořádku. 

Veškeré vybrané soubory a nastavení bylo importovány do správných složek. Exportované 

složky a soubory z plochy byly opět umístěny na plochu atd.  
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6 Zhodnocení 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit uživatelský manuál pro uživatele operačních 

systémů Microsoft, kteří chtějí přejít na operační systém Microsoft Windows 8.1 a chtějí 

ze starého operačního sytému přenést osobní nastavení a soubory. Export nastavení a 

souborů a jejich následný import jsem provedla pomoci nástroje pro migraci profilu 

uživatele od společnosti Microsoft. Veškeré požadované body, které byly zadány mým 

vedoucím práce jsem splnila. 

 

V první části mé práce se zabývám základním popisem operačního sytému, nabídkou 

operačních systému společnosti Microsoft a jejich zastoupení na světovém trhu osobních 

počítačů. Dále se zabývám stručným popisem operačního sytému Windows 7 a Windows 8 

včetně jeho aktualizace Windows 8.1. Popisuji jejich hlavní změny oproti předchůdcům a 

nejvýznamnější změny celkově. 

 

Třetí kapitola popisuje co je vše možné za pomoci Nástroje migrace exportovat ze starého 

sytému. Jsou zde uvedeny základní typy souborů a nastavení, které je nástroj schopen 

přenést.  

 

Ve čtvrté kapitole se zabývám samotnými možnostmi importu dat do systému Windows 

8.1. Zmiňuji, jaké typy souborů je možné převést do tohoto systému. Srovnávám jednotlivé 

možnosti přenosu dat a popisuji jejich přednosti a nevýhody. V této části také objevuji 

nefunkčnost síťového přenosu do Windows 8.1 a nutnost zakoupení speciálního kabelu pro 

přenos dat. 

 

Pátá kapitola se již zabývá kompletním uživatelským manuálem pro export a import dat a 

nastavení mezi Windows 7 a Windows 8.1. Osobně jsem tento export/import provedla a 

zdokumentovala také za pomoci obrázků. 

 

Po úspěšném importování do Windows 8.1 mohu říct, že pro většinu uživatelů s větším 

množstvím dat a pozměněným nastavením systému bude tento nástroj užitečný. Veškeré 

nastavení a soubory uloží do jednoho souboru, který je možné zabezpečit heslem. Odpadá 
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tedy kopírování složek jedné za druhou, což v součtu zabere více času. V tomto směru se 

jedná o malý marketingový tah, jak zpříjemnit uživatelům přesun z jednoho operačního 

systému na druhý. 

Celá operace s migrací je jednoduchá a program přehledný. Není se téměř kde zaseknout.  

 

Problémy mohou mít uživatelé starších operačních systému Windows XP, jelikož nástroj 

pro Migraci ve Windows 8.1 dle všeho import dat z tohoto operačního systému 

nepodporuje. Převod z Windows XP do Windows 7 možný ale je. Taktéž je na škodu, že 

nefunguje síťový přenos ve Windows 8.1. Celý import/ export je tedy možné provést 

pouze dvěma způsoby. Pomocí speciálního USB kabelu, který k většině PC dodáván není a 

musí se dokoupit za cenu mezi 450 Kč a 750 Kč anebo pomocí externího disku či USB 

Flash. V mém manuálu popisuji možnost pomocí externího disku, které proběhla naprosto 

bez problémů. Je nutné si uvědomit, že samotná migrace převádí pouze nastavení 

samotného účtu a dat, tudíž nevytvoří nový účet, pouze přizpůsobí nastavení aktuálního 

účtu, ve kterém provádíme import dle původního nastavení starého systému. 
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