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Software
• Základní programové vybavení zajišťuje funkce 

operačního systému. Obvykle je dodáváno 
výrobcem počítače. 

• Operační systém
• Aplikační programové vybavení obsahuje 

programy pro řešení určitého okruhu 
uživatelských problémů. 



Rozdělení softwaru
• systémový software – umožňuje efektivní používání 

počítače
– firmware – software obsažené v hardware (BIOS)
– operační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí 

pro programy
• aplikační software – umožňuje pracovat se soubory

– kancelářské balíky (textový editor, tabulkový 
procesor, prezentační program, …)

– grafické programy
– vývojové nástroje
– zábavní software - počítačové hry, přehrávače zvuku 

a videa apod.



BIOS
• Provádí test hardwaru po spuštění počítače
• Případné chyby vypíše na obrazovku monitoru nebo

oznámí zvukovým kódem (pípáním)
• Umožňuje základní nastavení počítače



Operační systém
• Po startu počítače je zaveden (načten z HDD)

do operační pamětí počítače
• Vytváří prostředí pro práci s aplikacemi (programy)
• Umožňuje pracovat se soubory (mazat, kopírovat,…)
• Nejrozšířenějším OS jsou Windows (Win98, XP, Vista,

Seven,…), které jsou ovšem placeným software
• Dalšími OS jsou Linux (Ubuntu, Debian, Fedora,…) nebo

MAC OS
• Operační systém umožňuje uživateli práci s počítačem



Historie Windows



Historie Linuxu



Kancelářské balíky
• Obsahují nejčastěji aplikace pro práci s 

dokumenty (soubory s textem), tabulkami, 
prezentacemi a databázemi

• Nejrozšířenějšími balíky jsou Microsoft Office 
a OpenOffice (LibreOffice)



Microsoft Office

• Obsahuje aplikace:
• MS Word – pro práci s textem
• MS Excel – pro práci s tabulkami
• MS PowerPoint – pro práci s prezentacemi
• MS Outlook – práce s elektronickou poštou
• MS Access – práce s databázemi

• Je to komerční balík -> placený



Děkuji za pozornost
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