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Počítač
• Zařízení pro zpracováni dat (v souborech – text, hudba, video)
• Počítačová skříň naplněná vzájemně propojenými díly

• Počítač skládá z:
• Skříň
• Základní deska
• Procesor
• Operační paměť
• Grafická karta
• Další rozšiřující karty
• Pevný disk
• Mechanika CD/DVD



Skříň (Case)
• Plechový obal počítače
• Obvykle obsahuje zdroj napětí, který dodává energii 

pro jednotlivé komponenty
• Je několik typů skříní, které se liší velikostí i designem 

(vzhledem)

Bigtower Miditower Minitower DesktopMicrotower



Základní deska (Motherboard)
• Základní desku můžeme nazvat „tělem počítače“
• Jsou přes ni propojeny všechny části 

počítače
• Některé díly mohou být součástí 

základní desky -> jsou integrovány
• Na základní desce je výrobcem 

umístěn i základní software (BIOS)
• Komponenty nejdůležitější pro chod 

počítače jsou připo-jeny přímo do patic a slotů místěných
na základní desce



Sloty pro rozši-
řující PCI karty

Slot pro grafickou kartu Konektory pro výstup-ní a vstupní 
zařízení

Patice procesoru

Sloty pro moduly RAM 
operační paměti

Konektor napájení 
základní desky

Konektory pro připojení pevných 
disků a mechanik optických disků



Procesor (CPU)
• Je „mozkem“ počítače
• Provádí veškeré operace (výpočty) pro zpracování dat, 

komunikuje se všemi komponentami a vykonává všech-
ny procesy běžících programů

• Takových operací zvládne i několik miliard za sekundu
• Proto se při své práci hodně zahřívá a musí být chlazen 

hliníkovým chladičem s ventilátorem
• Na jeho výkonnosti záleží rychlost celého počítače
• Procesor je usazován do patice na základní desce



• Je pamětí velmi rychlou, ale dočasnou -> funguje jen 
pokud je počítač zapnutý, po vypnutí se vymaže

• Slouží k uložení zpracovávaných dat a spuštěných aplikaci
• Aplikace jsou po svém spuštění načítány z pevného disku 

do operační paměti
• OP je tvořena moduly s integrovanými obvody, které se 

zasouvají přímo do základní deska -> paměťových bank
• Velikost se udává v MB a dnes už i v GB

Operační paměť (RAM)



• Grafická karta
• Je určena pro zpracování grafických informací
• Má vlastní grafický procesor (často doplněný chladičem a 

ventilátorem) a grafickou operační paměť
• Přes její výstup (VGA nebo DVI) se připojují zobrazovací zařízení 

(nejčastěji monitor, datový projektor atd.)
• Na základní desce se zasouvá do PCI slotu nebo do speciální ho 

AGP slotu určeného jenom pro grafickou kartu

Rozšiřující karty

Výstupy GK:
VGA

DVI

Grafická OP

Grafický procesor   
s chladičem 
a ventilátorem



• Zvuková karta
• Převádí digitální informace na signál, který reproduktory nebo 

sluchátka přemění ve zvuk a zvuk snímaný mikrofonem přemění 
zase na digitální informaci

• Má obvykle dva analogové výstupy (pro sluchátka a nahrávání)   
a jeden vstup (pro mikrofon) -> to platí pro stereo (2 zvukové 
kanály - 2.0)

• Můžeme se setkat i s více kanálovými zvukovými kartami  (5.1)

Rozšiřující karty



• Síťová karta
• Umožňuje propojení počítačů do tzv. sítě (tedy i do celosvětové 

počítačové sítě Internetu)
• Každá síťová karta má výrobcem danou nezaměnitelnou MAC 

adresu, podle které je možné počítač v síti identifikovat
• Dnes si můžeme vybrat ze dvou variant připojení do sítě:

1. Drátové připojení (Lan)
- Kvůli kompatibilitě se používá 
8 vodičový UTP kabel zakončený 
konektory RJ-45

2. Bezdrátové připojení 
(Wi-Fi - Wireless)
- Musejí se používat síťové prvky 
(karty, routery) pro bezdrátovou 
komunikaci  

Rozšiřující karty



• TV tuner
• Pro příjem televizního a radiového vysílání

• Střižna digitálního videa
• Pro zpracování videozáznamu z digitální kamery

• Všechny výše uvedené rozšiřující karty mohou být integro-
vány na základní desce

Rozšiřující karty



• Trvalá paměť -> data jsou zachována i po vypnutí počítače
• HDD se však nikdy nesmí odpojit bez řádného vypnutí, jinak hrozí 

jeho poškození nebo zničení
• Zápis a čtení dat z disku je založeno na principu elektro-magnetu
• Data jsou uložena na plotnách disku, které se otáčejí až 10.000krát 

za sekundu
• Čtení a zápis provádějí hlavičky, které snímají nebo vytváří 

zmagnetovaná čí nezmagnetovaná místa na plotnách
• Disk je neprodyšně uzavřen a nesmí se rozdělat

Pevný disk (HDD)

Hlavička
Plotna



• Jsou to zařízení, která umí číst z optických disku CD a DVD
• Některé umí na tyto disky i zapisovat -> „vypalovačky“
• Čtení i zápis se provádí laserem

Mechaniky optických disků
(CD-Rom, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW)
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