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Paměťová média
• Slouží k ukládání dat a jejich přenos mezi počítači či zaří-

zeními umožňujícími čtení a zápis na tato média

• Mezi paměťová media řadíme
• ROM paměti
• Magnetické disky
• Magnetické pásky
• Optické disky
• Flash disky a paměťové karty



ROM
• Paměť určená pouze pro čtení (Read Only Memory)
• Vypadá jako integrovaní obvod (čip)
• Na takovéto médium nahraje výrobce hardwaru zák-

ladní programové vybavení (firmware), který potřebuje 
počítač pro práci se zařízením

• Výrobce nahraje do paměti firmware a ROM umístí    
do hardwarového zařízení



Magnetické disky a pásky
• Paměťová média využívající magnetických vlastností 

látek
• Povrch záznamové plochy je pokryt oxidem železa         

a vytváří tak magneticky aktivní plochu
• Zápis a čtení probíhá díky elektromagnetu
• Média dělíme na:

– Pevné disky (Klasické HDD umístěné v přenosném 
rámečku)

– Pružné disky (diskety)
– Magnetické pásky (JAZ)



Optické disky
• Plastový kotouč o průměru 12 cm nebo 8 cm, který je 

vybaven odrazivou (reflexní) vrstvou
• Čtení probíhá pomocí laserového paprsku, který se od 

reflexní vrstvý odrazí nebo projde dírkou v ní vytvořené
• Zápis probíhá lisováním do reflexní vrstvý v továrně 

nebo zápisem na disk ve speciální mechanice 
(vypalovačce)

• Média dělíme na:
– CD (Compact Disc)
– DVD (Digital Versatile Disc)
– Blue-Ray 



CD
• Používá se od roku 1982 a byl určen pro audio data
• Má kapacitu 650 – 700 MB
• Data jsou uložena ve spirálové stopě začínající uprostřed

CD-ROM
• Data jsou na disk uložena výrobcem
• Nelze na disk zapisovat

CD-R
• Disk na který se dá zapisovat, ale jen dokud se nezaplní
• Zápis probíhá propálením vrstvy barvy na spodu disku laserovým 

paprskem při teplotě kolem 300⁰C

CD-RW
• Opakovatelně přepisovatelný disk
• Využívá teplem deformovatelných krystalů



DVD
• Má kapacitu 4,7 – 8,5 GB a byl vytvořen pro ukládání digitálního 

videa
• Disky mohou mít i více než jednu odrazivou vrstvu a navíc mohou 

být oboustranné

DVD-ROM
• Data jsou na disk uložena výrobcem
• Nelze na disk zapisovat

DVD-R
• Disk na který se dá zapisovat, ale jen dokud se nezaplní
• Vyskytují se dva typy DVD-R a DVD+R, většina mechanik umí 

pracovat s oběma typy

DVD-RW, DVD+RW
• Opakovatelně přepisovatelný disk pouze s kapacitou 4,7 GB



Blue-Ray
• Poslední a vývojově nejmladší optická disk
• Má kapacitu 25 – 80 GB (u oboustranné dvouvrstvé varianty)
• Zatím se tyto disky uplatnily pouze jako nosiče s digitálním 

videem (filmy)
• Disky pro zápis jsou drahé, stejně jako mechaniky

BD-ROM
• Data jsou na disk uložena výrobcem

BD-R
• Disk na který se dá zapisovat, ale jen dokud se nezaplní

BD-RE
• Opakovatelně přepisovatelný disk



USB flash disky a paměťové karty
• Paměti Flash jsou v podstatě integrované 

obvody (čipy), na něž se data ukládají a ma-
žou pomocí elektrického proudu

• Mohou mít kapacitu až 256 GB
• Používají se v:

• USB klíčenkách – náhrada přepisovatel-
ných disket, CD a DVD

• Paměťových kartách do mobilních tele-
fonů, digitálních kamer a fotoaparátů

• Pro čtení dat s paměťových karet v počítači 
je třeba použít speciální zařízení –> čtečku 
paměťových karet
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