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SOFTWARE  soft  =  měkký 

     ware = zboží 
Programové vybavení počítače 

Technické vybavení počítače 

HARDWARE  hard  = tvrdý 

     ware = zboží 

Základní pojmy 
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• Data - jsou zaznamenané informace. 

 

• Informace - je zpráva, sdělení, údaj 
zvyšující uspořádanost. Vyvolává změnu 
stavu nebo chování příjemce. 

 

• Informatika je počítačová věda.  
Zabývá se technickým a programovým 
vybavením počítače. 

Základní pojmy 
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Základní pojmy 

Data jsou sekvence 

znaků, které nesou 
nějakou informaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01101001 

214 

intel celeron 

Informace je význam, 

který člověk přisuzuje 
datům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01101001 je binární číslo 

Ø 214 cm průměr tělesa 

intel celeron typ procesoru 
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 Technická informatika je obor, který se 
zabývá teoretickými a praktickými 
hledisky zpracování informací na základě 
znalostí a zkušeností získaných v oblasti 
technických činností. 

Základní pojmy 

informace 

znalosti 

data 
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Základní pojmy 

• Počítač   – stroj na zpracování informací. 
 

• Hardware  – technické vybavení počítače. 
 

• Software  – programové vybavení počítače. 
 

• Algoritmus  – postup pro řešení určité úlohy, který 
 v každém kroku říká, jak dále postupovat. 
 

• Program  – algoritmus zapsaný v programovacím 
 jazyce (posloupnost instrukcí). 
 

• Instrukce  – předpis k provedení nějaké (většinou 
 jednoduché) činnosti realizovaný přímo  
 technickým vybavením počítače (např. přičtení 
 jedničky, uložení hodnoty do paměti apod.). 
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Von Neumannova koncepce počítače 

Von Neumannova architektura digitálního 
počítače vznikla kolem roku 1946.  
Základní moduly jím navrženého počítače 
jsou: procesor, řadič, operační paměť, 
vstupní a výstupní zařízení. 

John von Neumann 
 
Narození - 28. prosince 1903 
Budapešť, Rakousko-Uhersko 
 
Úmrtí   - 8. února 1957  
Spojené státy americké 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JohnvonNeumann-LosAlamos.jpg
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Von Neumannova koncepce počítače 

Základní principy 
• dvojková soustava 
 

• programy a data v operační paměti 
 

• rychlost vnitřní paměti srovnatelná s rychlostí 
výpočetní jednotky  
 

• přímé adresování (přístup) – v libovolném 
okamžiku přístupná kterákoliv buňka paměti  
 

• aritmeticko-logická jednotka – pouze obvody pro 
sčítání čísel (ostatní operace se dají převést na 
sčítání)  
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Von Neumannova koncepce počítače 

Zjednodušené blokové schéma 

 

Aritmeticko-logická 
jednotka 

 

 

Řídicí 
jednotka 

 

 

Vstupní 
zařízení 

 

 

Výstupní 
zařízení 

 

 

Vnější 
paměť 

 

 

Operační 
paměť 

 

Procesor 
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Von Neumannova koncepce počítače 

• Řadič (řídicí jednotka) na základě jednotlivých instrukcí 
   programu řídí činnost celého počítače. 

• Aritmeticko-logická jednotka (ALU – Arithmetic-Logic  
   Unit) provádí aritmetické a logické výpočty. 

• Řadič společně s aritmeticko-logickou jednotkou 
   tvoří procesor (CPU – Central Processing Unit). 

• Vstupní obvody převádí informace srozumitelné  
   člověku na informace srozumitelné počítači (klávesnice,    
 myš, scaner, DV kamera, DIGI foto). 

• Výstupní obvody převádí informace srozumitelné  
   počítači na informace srozumitelné člověku (tiskárna, 
 monitor, datový projektor, Audio/Video). 
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Von Neumannova koncepce počítače 

Kontrolní otázky: 

Která z následujících součástí je hlavním řídícím prvkem 
počítačů? 

- procesor 
- operační paměť 
- pevný disk 
- monitor 

 
Které z následujících zařízení můžeme označit jako 
vstupní zařízení počítače? 

- klávesnice, myš, scanner 
- klávesnice, monitor, tiskárna 
- pevný disk, video kamera, monitor 
- myš, ploter, laserová tiskárna 
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Jednotky kapacity paměti 

B i t  
(z anglického binary digit - dvojková 
číslice; angl. bit = drobek, kousek) je 
základní a současně nejmenší 
jednotkou informace, používanou 
především v číslicové a výpočetní 
technice.  
 
Je schopnost zapamatovat si logickou 1 
nebo 0. 
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• B y t e - slabika, je jednotka množství 
dat v informatice. Označuje osm bitů, 
tzn. osmiciferné binární číslo.  
 

Je to takové množství informace, které 
může reprezentovat například celé číslo 
od 0 do 255 nebo jeden znak.  
 

Jeden bajt je obvykle nejmenší objem 
dat, se kterým dokáže počítač (resp. 
procesor) přímo pracovat. 

Jednotky kapacity paměti 
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Předpony pro násobky jednotek kapacity 
paměti mají jiné značení.  

Proto v binárním systému bylo pro 
původní „velké kilo“ = 1024 B navrženo 
označení kibibajt a značka KiB, zatímco 
jednotka kilobajt (se značkou kB) 
označuje 1000 B, tak jak je obvyklé v 
soustavě SI.  

Jednotky kapacity paměti 
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Jednotka Značka Velikost v B (bajtech) Mocnina 

Kibibajt KiB 1 024 210 

Mebibajt MiB 1 048 576 220 

Gibibajt GiB 1 073 741 824 230 

Tebibajt TiB 1 099 511 627 776 240 

Pebibajt PiB 1 125 899 906 842 624 250 

Exbibajt EiB 1 152 921 504 606 846 976 260 

Zebibajt ZiB 1 180 591 620 717 411 303 424 270 

Yobibajt YiB 1 208 925 819 614 629 174 706 176 280 

Jednotky kapacity paměti 

Binární násobky 
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Jednotky kapacity paměti 

bit  je      nebo 1 

BYTE  je 

0 

1 0 1 1 1 1 0 0 

1.27+0.26+1.25+1.24+1.23+1.22+0.21+0.20  

binárně 

128 
32 
16 
8 
4 

+188 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 

binárně       dekadicky 

= 0 

= 127 
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Do bajtu lze uložit 256 různých hodnot, což bohatě stačí 
pro rozlišení velkých i malých písmen abecedy včetně 
číslic a základních interpunkčních znamének.  
 
Bajt proto zpočátku mohl sloužit pro uložení jednoho 
znaku textu.  
 
Způsob kódování znaku na číselnou hodnotu, kterou bylo 
možno uložit do bajtu, popisoval například kód ASCII.  
 
Dnes používaná tabulka znaků Unicode používá nejčastěji 
dvou- či čtyřbajtová kódování s pevnou délkou (UTF-32, 
výjimečně UCS-2) či kódování s proměnlivou délkou, u 
kterých různé znaky zabírají různé počty bajtů (UTF-8, 
UTF-16).  

Jednotky kapacity paměti 
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Druhy počítačů 

 
• osobní počítače  
• pracovní stanice  
• sálové počítače  
• superpočítače  
• zvyšování výkonu 
 - vektorové procesory  
 - pipeline, zřetězení  
 - zvyšování frekvence  

 - paralelismus  
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Druhy počítačů - konstrukce 

• Základní konstrukce je jednoduchá. 
Obsahuje základní desku s nejnutnějšími 
komponenty. Do ní se vkládají karty, pomocí 
kterých se přidávají vlastnosti.  

 

• Jejich velikost se nechá jednoduše definovat (vše 
od krabice od bot až po menší ledničku). 

 

• Osobní počítač se dělí na vlastní počítač, monitor, 
klávesnici a případně další vstupní a výstupní 
zařízení. 
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Druhy počítačů – sestava standartu IBM PC 
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Druhy počítačů 

jednoduché schema počítačové skříně 
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Druhy počítačů – skříně (tvary) 
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• AT – nejstarší, roku 2000 skončila výroba, montovat pouze 
staré zdroje a základní desky AT, které se od novějších ATX 
odlišují parametry i konektory 
 

• ATX – 1995 Intel, nejpoužívanější dodnes 
 

• BTX – 2003 Intel, měl nahradit ATX díky lepšímu chlazení 
(větrný tunel), jiné uspořádání komponentů než ATX 
 

• ITX – vznikli poměrně nedávno (2007) jako reakce na 
zmenšené základní desky, malá spotřeba a rozměry, nízká 
hlučnost, nevýkonné 
 

• HTPC – nepřipomínají počítače, ale spíše dvd přehrávače, 
určena pro multimediální centra 
 

• Serverové skříně 

Druhy počítačů – skříně (značení) 
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• krabice se zdrojem napětí (spínaný zdroj)  

• základní deska (MotherBoard, MainBoard, ChipSet)  

• procesor - provádí výpočty a na základě jejich výsledků rozhoduje 
o další práci, tím řídí celý počítač  

• operační paměť (RAM) paměť (ROM) s programem BIOS, který 
zajišťuje základní fungování hardware a zavedení operačního 
systému  

• sběrnice, která je vyvedena i na sloty a konektory pro připojení 
dalších zařízení PC 

• řadič disků, disketových mechanik a portů (dnes již integrovaný) 

• pevný disk HDD, disketová mechanika FDD, CD ROM nebo CD-RW 
mechanika, DVD mechanika, čtečka karet, USB porty  

• grafická karta (integrovaná) 

• další rozšiřující karty - např. síťová, zvuková, televizní ...  

• klávesnice  

• monitor  

• periférie - např. tiskárna, plotter, scanner aj.  

Druhy počítačů – sestava počítače 
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Základní deska 

Sloty na karty 
 
Zvlášť zelený slot je na 
grafickou kartu 
 

Patice procesoru 
 
 
 
 
Sloty (patice) na 
paměti RAM 
 
 
Konektory pro  
hard disk a DVD 

Baterie 
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Základní deska - konektory 

A. PS/2 MOUSE 
B. PS/2 KEYBOARD 
C. USB 
D. LPT1 PORT 

E. COM 1 
F. COM 2 
G. GAME/MIDI PORT 
H. SPK OUT 

I. LINE IN 
J. MIC 
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Základní deska - konektory 

  Barva Funkce 

 
  
Pink Analogový mikrofonní vstup. 

  Light blue Analogový vstup. 

  Lime green 
Analogový výstup pro hlavní stereo signál 

(přední reproduktory nebo sluchátka). 

  Black Analogový výstup pro zadní reproduktory. 

  Silver Analogový výstup pro boční reproduktory. 

  Orange S/PDIF digitální výstup. 
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Základní deska 

• Je to prvek, který spojuje všechny součásti 
počítače. 
 

• Jsou na ní konektory pro klávesnici, myš, USB 
konektory a spousta dalších včetně napájení. 
 

• Kvalitní základní deska je  nejdůležitějším 
parametrem počítače (protože další komponenty 
se mohou postupně dokupovat nebo nahrazovat 
novějšími). 
 

• Provedení základní desky odpovídá standardu 
IBM PC ATX 
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Základní deska - PROCESOR 

1. Je základním udavatelem 
rychlosti 
 

2. Je srdcem celého PC, které 
provádí početní operace 
 

3. Na něj je nasazen velice účinný 
chladič (většinou kombinace 
pasivního a aktivního) 
 

4. V dnešní době se dělají 
vícejádrové procesory což si 
můžeme predstavit jako více 
procesorů vedle sebe pod jedním 
krytem 
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Klávesnice 

• nejrozšířenější vstupní zařízení počítače 

• jednotlivé typy klávesnic se odlišují 

 svou velikostí a tvarem 

 počtem, uspořádáním a popisem kláves 

 mechanickým provedením kláves (spínače, 
   kapacitní, membránové, Hallovy snímače, ...)  

 rozhraním 

• obvykle je klávesnice připojena k základní desce 
   počítače prostřednictvím konektoru PS/2 nebo 
   pětikolíkového konektoru DIN (dříve) 

• novým trendem je připojení klávesnice přes USB 

• při každém stisku klávesy je vyvoláno přerušení 
   a následně provedena obslužná rutina tohoto přerušení 
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Klávesnice 
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Klávesnice 

1 2 3 

5 4 6 7 

1. Alfanumerická klávesnice určená pro psaní textu 
2. Klávesnice pro ovládání kurzoru 
3. Numerická klávesnice 
4. Klávesnice funkčních klíčů 
5. Klávesa úniku ESC 
6. Klávesnice pro ovládání procesoru 
7. LED diody signalizující činnost klávesnice 
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Klávesnice  - alfanumerická část 

Obsahuje klávesy pro zápis písmen, číslic a dalších znaků. 
Jejich rozložení je blízké psacímu stroji. Jsou zde i řídící 
klávesy. Jejich funkce může být v různých programech 
různá. Nejčastější význam je tento: 
 
TAB - tabulátor přesouvá kurzor doprava za následující 
kurzorovou zarážku. V kombinaci s klávesou ATL slouží k 
přepínání mezi spuštěnými aplikacemi ve Windows. 
SHIFT - mění malá písmena na velká a naopak, 
umožňuje zobrazení znaků uvedených v horní části kláves 
a používá se i pro některé příkazy. 
CTRL - (control) používá se obvykle v kombinaci s jinou 
klávesou a umožňuje zápis a vykonání některých příkazů. 
Backspace - ruší znak vlevo od kurzoru a posouvá 
kurzor o jeden znak vlevo. 
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Klávesnice - alfanumerická část 

ALT - používá se v kombinaci s jinými klávesami a 
umožňuje zadání dalších příkazů. 
Levý Alt - ve spojení s jinými klávesami přepíná mezi 
rozložení kláves (např. cs nebo en). 
Caps Lock - nastavuje trvalý zápis velkých písmen, 
zapnutí indikuje kontrolka v pravém horním rohu 
klávesnice. 
 
Alfanumerická sekce obsahuje klávesu (uprostřed levého 
Ctrl a Alt) pro zobrazení hlavního menu START operačního 
systému Windows. 
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Klávesnice – řízení kurzoru 

přesouvání kurzoru o jeden znak podle polohy šipky 
 
 
Page Up - přesune kurzor o jednu obrazovku (stránku) 
nahoru. Page Down - o jednu obrazovku (stránku) dolů. 
 
Home - přesouvá kurzor na začátek řádku 
End - přesouvá kurzor na konec řádku 
CTRL+Home - přesouvá kurzor na začátek dokumentu 
CTRL+End - přesouvá kurzor na konec dokumentu 
 
přepínání režimu vkládání a přepisování 
 
ruší znak, na kterém je kurzor (text vpravo od kurzoru) 
 
 
Kombinace CTRL+ALT+DELETE aktivuje nabídku 
Zabezpečení systému WINDOWS 
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Je umístěna v pravé části klávesnice. 
 
Pracuje jednak v režimu numerickém (když je zapnuto NUM 
LOCK) nebo v režimu řízení pohybu kurzoru po obrazovce, 
stejně jako předešlá sekce. 
 
Zapnutí NUM LOCK je indikováno světelnou kontrolkou v 
indikátorové sekci. Klávesy +,-,/,*, ENTER pracují v obou 
režimech stejně. Tuto sekci používáme přednostně, když 
zapisujeme hodně číselných údajů. 
 
Význam kláves pro matematické operace: 
 / podíl, 
 * násobení, 
 -  odčítání, 
 + sčítání 

Klávesnice- numerická část 
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Klávesnice – funkční část 

Tvoří ji 12 kláves podél horní hrany klávesnice. 
Umožňuje zadávat složitější příkazy stisknutím jediné 
klávesy. F1 je obvykle nápověda. Funkce jsou v různých 
uživatelských programech různé. 
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Klávesnice – sekce speciálních kláves 

způsobuje ukončení, přerušení vykonávaného příkazu 
 
snímá momentální obsah obrazovky jako obrázek 
 
Pause - slouží pro pozastavení činnosti počítače. Práce se 
obnoví stisknutím libovolné 
klávesy. 
Break – používal se v kombinaci s CTRL. Jejich současné 
stisknutí způsobí ukončení činnosti právě vykonávaného 
příkazu 
 
zapíná a vypíná rolování obrazovky. 
 
 
Mapa Znaků – v operačním systému Windows XP  v nabídce 
Start \ Všechny programy \ Příslušenství \ Systémové 

nástroje \ Mapa znaků umožňujíce vkládání znaků které 

nejsou přímo na klávesnici 
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Klávesnice – údržba 

Klávesnici je třeba čas od času vyčistit, a to 
nejlépe za pomoci vysavače (vyfoukat) a 
čisticích prostředků na plast (ne písek). 
 
Klávesnice musí být při čištění odpojená od 
počítače. 
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Paměti PC – paměť 

• Zařízení sloužící k uchovávání informací (konkrétně 
   binárně kódovaných dat), 

• množství informací, které je do paměti možné uložit, 
   se nazývá kapacita paměti a udává se v bajtech, 

• paměť je rozdělena na buňky stejné velikosti, z nichž 
   každá je jednoznačně identifikována svým číslem; 
   toto číslo se nazývá adresa paměti a velikost takovéto 
   buňky, která má svou vlastní adresu, se označuje jako 
   nejmenší adresovatelná jednotka. 

• Paměti dělíme na: 

 vnitřní (operační), 

 vnější (periferní). 
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Paměti PC – základní rozdělení 

Paměť vnitřní (operační) – RAM, EPROM … 

• slouží k uchovávání momentálně zpracovávaných dat 
   a programů 

• realizovaná většinou polovodičovými součástkami 
   (integrovanými obvody) 

• paměť RAM je určujícím prvkem kvality počítače 

• velikost paměti RAM zjistíme ve Vlastnostech 
   systému na záložce Obecné (kl. Windos+Break) 
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Paměti PC – vnitřní paměť počítače 

• Read Only Memory – paměť pouze pro čtení 

• obsah paměti je u klasické ROM určen již při výrobě 

• po vypnutí napájecího napětí zůstává obsah paměti 
   zachován 

• ve srovnání s RAM je pomalejší, má menší kapacitu 

• v osobním počítači paměť typu ROM (dnes 
   většinou Flash-EEPROM) obsahuje tzv. BIOS (Basic 
   Input/Output System), který zabezpečuje 
   nejzákladnější funkce technického vybavení počítače 
   (základní vstupně výstupní systém) 

• velikost pameti bývá 512 KiB 
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Paměti PC – BIOS 

BIOS (anglicky Basic Input-Output System) obsahuje  
základní vstupně–výstupní funkce pro počítače IBM PC 
a představuje tovární nastavení pro osobní počítače.  
 
V současné době se BIOS používá hlavně při startu 
počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených 
hardwarových zařízení a k následnému spuštění 
operačního systému (např. Windows), kterému je pak 
předáno další řízení počítače. 
 
BIOS je program, který nám umožňuje nastavit 
chování počítače. 
 
Pro spuštění BIOS utilt stlačíme příslušnou klávesu po 
úvodním zobrazení parametrů (DEL, F2, F10 …). 
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Paměti PC – BIOS 
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Paměti PC – BIOS 
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Paměť vnější (periferní) 
slouží k dlouhodobějšímu uchovávání dat a programů 
realizovaná většinou na principu magnetického, optického 
nebo elektronického záznamu dat ve srovnání s vnitřní 
pamětí bývá obvykle paměť vnější pomalejší, ale levnější 
pevný disk, CD-ROM, disketa, USB disk, chipové karty 

Vnější paměti PC 



47 

Vnější paměti PC – rozdělení 

magnetické 

 pásky (streamer) 
 diskety (FDD) 
 disky (HDD) 

optické 
 CD-R 
 DVD 
 Blu-ray 
elektronické 
 paměťové karty 
 čipové karty 
 USB disky 

magnetooptické  
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Diskové paměti PC 

Struktura dat na disku  

• data jsou ukládána v soustředných kružnicích, 
   které se nazývají stopy 

• každá stopa je rozdělena na určitý počet úseků 
   nazývaných sektory 

• všechny stopy na médiu obsahují stejný počet 
   sektorů a všechny sektory umožňují uložení 
   stejného množství dat 

• diskové zařízení může využívat více povrchů média 
   (u disket 2, u pevných disků záleží na typu) 

•  FAT tabulka určuje jak je datové medium rozdělené 
   na stopy, sektory a povrchy. 

• Formátování je proces rozdělení datového média 
   na stopy, sektory a povrchy. 
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Struktura dat na disku 

FAT 
 
FAT 32 
 
NTFS 
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Struktura dat na disku 

Kapacita 
 

Kapacita = NB · NS · NT · NP 

 

NB – počet bajtů připadajících na jeden sektor 

NS – počet sektorů na stopu 

NT – počet stop jednoho povrchu 

NP – počet povrchů disku 
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 Kapacita  = NB · NS · NT · NP 

                 = 512 · 18 · 80 · 2  
  = 1 474 560 B ≠ 1 440 KB (= 1,44 MB?) 

NB = 512 bajtů na sektor (formát MS-DOS) 
NS = 18 sektorů na stopu 
NT = 80 stop na jeden povrch 
NP = 2 záznamové povrchy (oboustranná disketa) 

 

Struktura dat na disku 
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Diskety, disketové jednotky 

Formáty nejčastěji používaných disket 

Průměr 
diskety 

Počet 
záznamových 

povrchů 

Počet  
stop 

na povrch 

Počet 
sektorů 
na stopu 

Celková 
kapacita 

5¼” 2 40 9 360 KB 

5¼” 2 80 15 1 200 KB 

3½” 2 80 9 720 KB 

3½” 2 80 18 1 440 KB 
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Diskety, disketové jednotky 

Rozdělení disket 
• podle průměru 

 3½” 
 5¼” 
 8”  

• podle počtu záznamových povrchů 
 SS (Single Sided) – jednostranné  
 DS (Double Sided) – oboustranné 

• podle hustoty záznamu 
 SD (Single Density) – s jednoduchou hustotou  
 DD (Double Density) – s dvojnásobnou hustotou  
 QD (Quadruple Density) – se čtyřnásobnou hustotou 
 HD (High Density) – s vysokou hustotou 

V současné době se používají diskety 3½” DS HD. 
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Diskety, disketové jednotky 

diskette 
 3,5“ HD 

okénko ochrany záznamu 
otevřeno – pouze čtení, 
zavřeno – čtení i zápis 

nálepka 

okénko identifikace diskety 
určeno již při výrobě; jde-li 
o disketu DD (720 KB), pak 
okénko není, disketa HD 
(1440 KB) okénko má 

kovový kryt  
pod ním se nachází 
záznamové okénko 

Disketa 3½” DS HD 
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Pevný disk 

• velkokapacitní nevýměnná disková paměť 

• tvořen několika kovovými kotouči, na nichž je 
   nanesena vrstva magnetického materiálu 

• kotouče jsou umístěny na společné ose v hermeticky 
   uzavřeném pouzdře (ochrana proti prachu) s vlastním 
   pohonem, vybavovacím mechanismem a elektronikou 

• každému povrchu disku přísluší jedna kombinovaná 
   čtecí/záznamová hlavička 

• na rozdíl od diskety není hlavička v přímém kontaktu 
   se záznamovým médiem, neboť vlivem 
   aerodynamického vztlaku daného vysokými otáčkami 
   média (3600 až 7200 ot./min.) plave hlava nepatrný 
   zlomek milimetru nad povrchem média 

• nutno chránit před otřesy (především za provozu) 
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Pevný disk 

• označení HDD (Hard Disk Drive) 

• skupina stop, které jsou současně přístupné nad 
   sebou umístěným hlavičkám, se nazývá válec (cylindr) 

• nejznámějšími výrobci jsou firmy Western Digital, 
   Seagate, IBM, Quantum, Fujitsu 

• řadič HDD se většinou nachází přímo na základní desce 

Parametry současných pevných disků 

• kapacita – stovky GB 

• přístupová doba – několik ms (obvykle 8 ms) 

• rychlost otáčení – 5400 nebo 7200 otáček za minutu 

• přenosová rychlost – desítky Mb/s 

• velikost paměti cache HDD – 512 KB až 2 MB  
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Pevný disk 
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Pevný disk 
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Pevný disk 
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Pevný disk 
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Výpočet obvodové rychlosti 

• Zadání: 

 

• Průměr disku = 3,5‘‘ 

• Otáčky disku = 7200 ot/min 

 

• Vypočtěte obvodovou rychlost 

• V [km/h] 

 

• Pozn.: 1 inch = 25,4 mm 
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Optické disky – vývojové generace 

•první generace (nastoupila v 80. letech 20. století)  
 Audio CD  
 CD-ROM  
 CD-R  
 CD-RW  
•druhá generace  
  (nastoupila ve druhé polovině 90. let 20.    století)  
 DVD-ROM  
 DVD-Video  
 DVD-Audio  
 DVD-R, DVD+R  
 (příp. dvouvrstvé varianty DVD-R  DL, DVD+R DL)  
 DVD-RW, DVD+RW  
 DVD-RAM  
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Optické disky – vývojové generace 

třetí generace (nastoupila v 21. století)  

 BD-ROM  

 BD-R  

 BD-RE  

 BD-XL 

 BD 3D 

 Mini-BD 

 HD DVD-R  

 HD DVD-RW  

 HD DVD-RAM  
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• Jedná se o optické úložné dat s kapacitou 
650-870MiB. 
 

• Data se ukládají do stopy ve tvaru spirály, 
která se vine od středu disku k jeho okraji.  
 

• Spirála je rozdělena na sektory. Stoupání 
spirály je 1,6µm, šířka 0,6µm a nalezneme na ní 
tzv. pity (prohlubně) a landy (hladké plochy).  
 

• Snímání dat je prováděno pomocí laseru a 
optických prvků v mechanice.  

CD-ROM disk 
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CD-ROM disk 

Land je 0,12µm hluboký, 0,5µm široký a jeho délka se 
pohybuje od 0,87µm do 3,18 µm.  

 
Rozptyl šířek landů je dán výrobní technologií, zatímco 

délka je různá podle dat, která jsou na disku uložena. 
 
Mezera mezi stopami má délku zhruba trojnásobnou ve 

srovnání se šířkou: 1,6 µm.  
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Šířka landů a pitů je zhruba 600 nm. 
… což je asi setina tloušťky lidského vlasu  

CD-ROM disk – velikost pitu 
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• Záznam na CD-ROM disku je jednostranný, 
délka celé spirály je zhruba 6 km a hustota dat 
v ní uložených je konstantní. 

• Data se zaznamenávají do sektorů, které mají 
velikost 2352 B.  

• Hustota stop je na CD 16000/palec (TPI)   

CD-ROM 
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CD-ROM řez diskem  

1    plocha (land) 
2    ohnisko 
3    prohlubeň (pit) 
4    vrstva ochranného laku 
5    reflexní vrstva 
6    polykarbonátový disk 
7    laserový paprsek  

Řez vrstvou CD-ROM disku 
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CD-ROM – jak funguje 

• Data jsou na CD-ROM uloženy v drážkách které jsou 
široké 1,6 μm (lidský vlas má tloušťku zhruba 50 μm). 
• Samotný bit je pak reprezentován "dolíkem" (pit) v této 
drážce. Ve chvíli, kdy na tento "dolík" posvítí laser 
mechaniky, světlo se buď odrazí, nebo neodrazí  
(0 nebo 1).  
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CD-ROM disky – kapacita disků 

• 650 MB – 74 min 

• 700 MB – 80 min 

• 790 MB – 90 min 

• 870 MB – 99 min 

 

• 212 MB – 24 min 
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Sample A: Hockey Rink CD Business Card 
Actual Size: 80mm x 63 mm 
Capacity: upto to 50MB 
 

CD-ROM disky – rozměry disků 
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Sample B: Business Card Size 
Actual Size: 85mm x 60mm 
Capacity: upto 40MB 
 

CD-ROM disky – rozměry disků 



74 

Sample C: Mini-CD Round Shape 
Actual Size: 80 mm (diameter) 
Capacity: 180 MB 

CD-ROM disky – rozměry disků 
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Sample D: Regular Round Shape CD-R 
Actual Size: 120 mm 
Capacity: 650/700MB 

CD-ROM disky – rozměry disků 
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Optické disky – vývojové generace 

•první generace (nastoupila v 80. letech 20. století)  
 Audio CD  
 CD-ROM  
 CD-R  
 CD-RW  
•druhá generace  
  (nastoupila ve druhé polovině 90. let 20.    století)  
 DVD-ROM  
 DVD-Video  
 DVD-Audio  
 DVD-R, DVD+R  
 (příp. dvouvrstvé varianty DVD-R  DL, DVD+R DL)  
 DVD-RW, DVD+RW  
 DVD-RAM  
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Optické disky – vývojové generace 

třetí generace (nastoupila v 21. století)  
 BD-ROM  
 BD-R  
 BD-RE  
 BD-XL 
 BD 3D 
 Mini-BD 
 HD DVD-R  
 HD DVD-RW  
 HD DVD-RAM  
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Optické disky druhé generace - DVD 

Média DVD jsou plastové disky, navenek stejná jako 
média CD.  
 

Disky DVD mají průměr 120 mm a jsou 1,2 mm silná. 
  

Data se ukládají pod povrch do jedné nebo dvou vrstev 
ve stopě tvaru spirály (jako CD).  
 

Pro čtení dat se používá laserové světlo s vlnovou 
délkou 660 nm, tedy kratší než v případě CD; to je 
jeden z důsledků jejich vyšší kapacity.  
 

Stejně tak příčný odstup stop je menší - 0,74 μm 
oproti 1,6 μm u CD. 
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DVD disky U CD, DVD a Blu-ray jsou použity různé typy laserů, 

které jsou zaostřeny na odlišnou vzdálenost  
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DVD disky 

Rychlost mechaniky typu DVD se udává jako násobek 
1350 kB/s, což znamená, že mechanika s rychlostí 16× 
umožňuje přenosovou rychlost 16 × 1350 = 21600 kB/s 
(nebo 21,09 MB/s).  
 
Označení „+“ (plus) a „−“ (mínus) představuje dva různé 
technické standardy, které jsou do určité míry 
kompatibilní.  
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Médium umožňuje zápis na jednu nebo obě dvě strany, v 
jedné nebo dvou vrstvách na každou stranu.  
 
Na počtu stran a vrstev závisí kapacita média. 
 
DVD-5: jedna strana, jedna vrstva, kapacita 4,7 GB 
  (4,38 GiB)  
 

DVD-9:  jedna strana, dvě vrstvy, 8,5 GB (7,92 GiB)  
 

DVD-10:  dvě strany, jedna vrstva na každé straně, 9,4 
  GB (8,75 GiB)  
 

DVD-14:  dvě strany, dvě vrstvy na jedné straně, jedna 
  vrstva na druhé, 13,2 GB (12,3 GiB)  
 

DVD-18:  dvě strany, dvě vrstvy na každé straně, 17,1 
  GB (15,9 GiB)  

DVD disky 



82 

DVD disky 

KiB = ve světě počítačů je 1 KB dat = 1024 bajtů 
 

Takže: 
 
4 700 000 000 bajtů / 1024 = 4 589 843 KB 
 
4 589 843 KB / 1024 = 4482 MB 
 
4 482 MB  / 1024 = 4.37 GB  



83 

DVD disky 

Existují tři typy zapisovatelných a přepisovatelných DVD 
disků: DVD-R/RW, DVD+R/RW (plus), DVD-RAM.  
 
DVD+R/RW  R = Recordable, jen pro jeden zápis, 
   RW = ReWritable, pro přepisování 
 
DVD+R DL  R = Recordable, jen pro jeden zápis, 
   DL = DualLayer, dvě vrstvy 
 
DVD-R/RW  R = Recordable, jen pro jeden zápis, 
   RW = ReWritable, na přepisování 
 
DVD-RAM   Random Access Memory, libovolně  
   přepisovatelné médium - dá se s ním 
   pracovat stejným způsobem jako s  
   pevným diskem.  
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DVD regionální  kód 

DVD region code (regionální kód DVD) je technika 
navržená k tomu, aby umožnila filmovým studiím 
kontrolovat aspekty ceny a vypuštění daného DVD na trh 
(co do data premiéry i obsahu) podle daného regionu. 
DVD disky s filmy vydané těmito studii mohou být 
opatřeny kódem, který omezí možnost přehrání na určitý 
region.  
 
Výrobci DVD přehrávačů do svých výrobků  vkládají 
systém RPC system (Regional Playback Control System), 
který toto rozdělení a omezení přehrávání implementuje.  
 
Podle tohoto rozdělení existuje šest regionů a dvě 
neformální variace.  
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DVD regionální  kód 

Země světa náležících do jednotlivých regionů.  

2  Evropa (kromě Ruska, Ukrajiny a Běloruska), Blízký východ, Egypt, 
 Japonsko, Jižní Afrika, Svazijsko, Lesotho, Grónsko 
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Optické disky – vývojové generace 

•první generace (nastoupila v 80. letech 20. století)  
 Audio CD  
 CD-ROM  
 CD-R  
 CD-RW  
•druhá generace  
  (nastoupila ve druhé polovině 90. let 20.    století)  
 DVD-ROM  
 DVD-Video  
 DVD-Audio  
 DVD-R, DVD+R  
 (příp. dvouvrstvé varianty DVD-R  DL, DVD+R DL)  
 DVD-RW, DVD+RW  
 DVD-RAM  
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Optické disky – vývojové generace 

třetí generace (nastoupila v 21. století)  
 BD-ROM  
 BD-R  
 BD-RE  
 BD-XL 
 BD 3D 
 Mini-BD 
 HD DVD-R  
 HD DVD-RW  
 HD DVD-RAM  
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Blu-ray disk patří k třetí generaci optických disků, 
určených pro ukládání digitálních dat. 
 
Data se ukládají ve stopě tvaru spirály 0,1 mm pod 
povrch disku, příčný odstup stop je 0,35 μm. 
 
Pro čtení disků Blu-ray se používá laserové světlo s 
vlnovou délkou 405 nm.  
 
Disk průměr 12 cm (v menší variantě 8 cm) a tloušťku 
1,2 mm.  
 
Disky umožňují záznam dat s celkovou kapacitou až 25 
GB u jednovrstvého disku, 50 GB u dvouvrstvého disku 
až po 80 GB u oboustranné dvouvrstvé varianty.  

Optické disky – třetí generace Blu-ray 
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Díky umístění záznamu 0,1 mm pod povrch je možné 
vyrobit hybridní disk s DVD i Blu-ray záznamem na jedné 
straně disku. 
 
Název Blu-ray vznikl od použití modrého laseru, proč se  
nejmenuje spíše Blue-ray? Důvodem je registrace 
ochranné známky, která nemůže obsahovat běžně 
používané názvy. V praxi se setkáme ještě se zkratnou 
BD, která je použita i jako součást loga.  

Blu-ray disky 
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Vývoj technologie optických disků od CD přes DVD až 
po Blu-ray.  
 
Velikosti pitů se oproti CD zmenšila více než 5x.  
 
Hustota je podstatně větší, což umožňuje zápis mnohem 
většího objemu dat na stejně velkou plochu. Na CD bylo 
na jenom čtverečním palci 0,41 Gb, u DVD už 2,77 Gb a 
u Blu-ray je to už 14,73 Gb.  
 
Snižuje se také vzdálenost diody od čtecí plochy, což je 
i příčinou větší náchylnosti na poškození disku, k čemuž 
se vrátíme později. 

Blu-ray disky 
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Blu-ray disky 
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Blu-ray disky 

Srovnání povrchů CD, DVD a Blu-ray disků  

Porovnání vzdálenosti laserové diody od datové vrstvy 
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Blu-ray disky – regionální kódy 

Regionální kódy filmů na Blu-ray discích se od kódů DVD filmů 
odlišují. Blu-ray filmy mají 3 regionální kódy: 
 
    A/1 – Amerika, Japonsko, Severní Korea, Jižní Korea, Taiwan, Hong Kong a jihovýchodní Asie 
    B/2 – Evropa, Afrika, Austrálie, Nový Zéland, Saúdská Arábie a Blízký Východ 
    C/3 – Indie, Rusko, střední a jižní Asie včetně Číny 
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Blu-ray disky – značení disků 

Označení Blu-ray disků 
 
 BD-ROM – disk pouze pro čtení 
 
 BD-R – disk k jednorázovému zápisu 
 
 BD-RE – přepisovatelný disk 
 
 BD-XL – disk se zvýšenou paměťovou kapacitou 
 
 BD 3D – disk s 3D obsahem 
 
 Mini-BD – disk pro použití v přenosných zařízeních 
     (videokamery apod.) 
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Blu-ray disky 

Srovnání dle velikosti disku, průměru disku, počtu vrstev 
a paměťové kapacity.  

Označení 
disku 

Velikost 
disku 

Průměr 
disku [cm] 

Počet 
vrstev 

Paměťová 
kapacita [GB] 

BD Standardní 12 1 25.0 

BD Standardní 12 2 50.1 

BDXL Standardní 12 3 100.1 

BDXL Standardní 12 4 128.0 

Mini-BD Miniaturní 8 1 7.8 

Mini-BD Miniaturní 8 2 15.6 
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Rozdělení software 

Všechny počítačové programy označujeme 
souhrnně jako software (mezi software jsou 
někdy zahrnována i data).  
 
Programové vybavení lze rozdělit podle určení 
nebo podle typu šíření. 
 
Podle určení můžeme programy rozdělit na dvě 
základní skupiny: 
    Systémový software  
    Aplikační software  
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• Operační systémy  
• Obslužné programy (nadstavby operačního systému) 
• Textové procesory  
• Textové editory – slouží zejména k psaní a editaci prostých textů 
na počítači.  
• Tabulkové kalkulátory (procesory)  
• Databázové systémy  
• Grafické editory  
• Programovací jazyky – používají se při tvorbě programů a 
aplikací.  
• Kancelářské balíky  
• Antivirové programy  
• Komprimační programy  
• Síťové operační systémy  
• Prostředky ochrany dat  
• Programy pro elektronickou komunikaci  
• Jiné – ostatní programové vybavení, které nebylo vyjmenované v 
předchozí části, jako jsou hry, utility, ekonomické systémy a 
podobně… 

Rozdělení software – podle určení 
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Rozdělení software – podle určení 

Operační systémy – jsou nedílnou součástí počítače.  
Programové vybavení umožňuje uživateli efektivní využití 
všech technických a programových prostředků počítače. 
Bez operačního systému by byl počítač jen hromadou 
nepotřebného železa. 
 
 

• MS DOS  
• MS WINDOWS 
• OS/2  
• LINUX  
• UNIX  
• XENIX  
• NEXSTEP  
• BE  
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Rozdělení software – podle určení 

Obslužné programy (nadstavby operačního 
systému) – zjednodušují běžnou činnost jako je 
kopírování, mazání, přejmenování a podobně.  
 
 

• PRŮZKUMNÍK Windows – je součástí OS Windows  
• TOTAL COMMANDER  
• SERVANT SALAMANDER  
• NORTON COMMANDER 
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Rozdělení software – podle určení 

Textové procesory – slouží ke zpracování textů podle 
daných požadavků včetně formátování. Jsou často typu 
WYSIWYG (to co je zobrazeno na obrazovce je totožné s 
vytištěnou verzí dokumentu).  
 
 

• MS WORD  
• OPENOFFICE – WRITER  
• WINTEXT  
• WORDPERFECT  
• WORD PRO 
• IN DESIGN 
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Rozdělení software – podle určení 

Textové editory – slouží zejména k psaní a editaci 
prostých textů na počítači.  
 
 

• POZNÁMKOVÝ BLOK – je součástí MS Windows  
• PSPAD  
• TED NOTEPAD  
• TEXTPAD  
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Rozdělení software – podle určení 

Tabulkové kalkulátory (procesory) – programové 
vybavení, které dovoluje zpracovávat číselné (i textové) 
informace v přehledné tabulce. Používají se pro vytváření 
tabulek, výpočty a operace v těchto tabulkách.  
 
 

• MS EXCEL  
• WINTAB  
• QUATTRO PRO  
• LOTUS 1-2-3.  
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Rozdělení software – podle určení 

Databázové systémy – používají se pro vytváření 
databází a práci s nimi jako například třídění, filtrování a 
podobně. Tyto produkty mohou být značně rozsáhlé, 
určené pro velké podniky nebo menší, určené i pro osobní 
použití.  
 
 

• MS ACCESS  
• WINBASE  
• PARADOX  
• FOXPRO  
• PCFAND  
• MySQL  
• POSTGRESQL  
• ORACLE  
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Rozdělení software – podle určení 

Grafické editory – používají se pro kreslení a úpravy 
obrázků.  
 
 

• MALOVÁNÍ – je součástí MS Windows  
• CORELDRAW  
• COREL PHOTO-PAINT  
• ADOBE PHOTOSHOP  
• ADOBE ILLUSTRATOR  
• PAINT SHOPPRO  
• ZONER CALLISTO  
• IRFANVIEW  
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Rozdělení software – podle určení 

Programovací jazyky – používají se při tvorbě 
programů a aplikací.  
 
 

• C++  
• PASCAL  
• VISUAL C++  
• VISUAL BASIC  
• INPRISE DELPHI  
• PERL  
• PYTHON  
• PHP  
• JAVA  
• JAVASCRIPT  
• BALTÍK  
• LOGO  
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Rozdělení software – podle určení 

CAD – Computer Aided Design – konstruování na 
počítači, tyto programy se používají pro tvorbu technické 
dokumentace (výrobních výkresů)  
 
 

• AUTOCAD  
• INVENTOR  
• ARCHICAD 
• MICROSTATION  
• MECHANICAL DESKTOP  
• PRO ENGINEERING  
• SKETCHUP  
• PRO/ENGINEER  
• CATIA  
• SOLIDWORKS  
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Rozdělení software – podle určení 

Kancelářské balíky – sdružují několik programů od 
jednoho výrobce, které jsou provázané a mají jednotný 
vzhled.  
 
 

• MS OFFICE (obsahuje ve standardní verzi textový 
editor MS Word, tabulkový kalkulátor MS Excel, 
organizační program a poštovní klient MS Outlook a 
prezentační program MS Power Point)  
• OPENOFFICE.ORG  
• STAROFFICE  
• WORDPERFECT OFFICE  
• KOFFICE  
• 602PC SUITE  
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Rozdělení software – podle určení 

Antivirové programy – tyto programy vyhledávají a 
případně i odstraňují viry, tj. programy, které uživateli 
různě škodí (mažou data, odesílají jeho poštu a 
podobně).  

• AVAST!  
• AVG  
• CLAMAV  
• NORTON ANTIVIRUS  
• PC CILIN  
• ESET NOD32 ANTIVIRUS  
• MCAFEE ANTIVIRU  
• KASPERSKY ANTIVIRU  
• BITDEFENDER  
• AEC TRUSTPORT  
• NORMAN ANTIVIRUS  
• ETRUST ANTIVIRUS  
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Rozdělení software – podle určení 

Komprimační programy – tyto programy zmenšují 
velikost ukládaných dat.  
 
 

• DRIVESPACE  
• WINZIP  
• WINRAR  
• 7-ZIP  
• ARJ  
• POWERARCHIVER  
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Rozdělení software – podle určení 

Síťové operační systémy – tyto programy se používají 
pro propojování více počítačů do sítí, zpřístupňují data a 
technické prostředky.  
 
 

• NOVELL NETWARE  
• MS WINDOWS NT, 2000  
• MS WINDOWS SERVER 2000, 2003, 2008  
• MS WINDOWS VISTA  
• UNIX  
• LINUX  
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Rozdělení software – podle určení 

Prostředky ochrany dat – tyto programy chrání data na 
discích, zabraňují neoprávněnému přístupu a manipulaci s 
daty, šifrují data na discích.  
 
 

• SODAT PASSWORD MANAGER  
• SODAT OPTIM ACCESS  
• SECURDISC  



112 

Rozdělení software – podle určení 

Programy pro elektronickou komunikaci – tyto 
programy se používají pro zasílání dopisů a dat, čtení 
dokumentů na dálku a podobně.  

• MS INTERNET EXPLORER  • THE BAT! 

• NETSCAPE NAVIGÁTOR  • SKYPE  

• MOZILLA FIREFOX  • ICQ  

• OPERA  • MIRANDA IM  

• MS OUTLOOK EXPRESS  • JIMM  

• WINDOWS MAIL  • QIP  

• MOZILLA THUNDERBIRD  • TRILLIAN  

• WINDOWS MAIL MESSENGER   
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Rozdělení software – podle určení 

Jiné – ostatní programové vybavení, které nebylo 
vyjmenované v předchozí části, jako jsou hry, utility, 
ekonomické systémy a podobně. 
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Rozdělení software 

Všechny počítačové programy označujeme 
souhrnně jako software (mezi software jsou 
někdy zahrnována i data).  
 
Programové vybavení lze rozdělit podle určení 
nebo podle typu šíření. 
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Rozdělení podle způsobu šíření  
Zdaleka ne každý program si musíte kupovat a také není 
podstatné zda-li je program na disketě, CD disku nebo je 
k dispozici na Internetu. Ke každému programu se 
vztahují určité podmínky, podle kterých lze program 
získat a šířit.  

• Adware • GNU/GPL 

• Artistic licence – Open source • Plná verze 

• Demo • Public domain 

• Donationware • Shareware 

• Freeware • Trial 

Rozdělení software – podle způsobu šíření 
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Rozdělení software – podle způsobu šíření 

Adware 
 
Užívání software šířeného pod touto licencí je 
bezplatné, ale v programu se zobrazuje reklama, 
ze které je jeho vývoj placen.  
 
Odstranění reklamy je nemožné a ani není v 
souladu s licencí.  
 
Reklama bývá většinou stahována z Internetu. 
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Rozdělení software – podle způsobu šíření 

Artistic License 
 
Software šířený pod touto licencí umožňuje volné 
používání, modifikování i šíření za předpokladu, 
že budete šířit software bezplatně nebo zamezíte 
možnosti záměny mezi vlastní verzí a standardní 
verzí. 
Licence nevylučuje využití softwaru v komerčních 
projektech. 
Licence je schválená sdružením OSI a plně 
odpovídá Debian Free Software Guidelines. 
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Rozdělení software – podle způsobu šíření 

Demo 
 
Program slouží pouze k předvedení schopností 
daného produktu, ne však k jeho plnému 
nasazení.  
Je pravděpodobné, že bude nějakým způsobem 
omezena funkčnost produktu, např. ukládání, 
zobrazování nebo zpracování.  
Často také bývá omezena časově.  
Zvyklostí bývá označovat funkčně omezenou 
verzi Demo a časově omezenou verzi Trial. 
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Rozdělení software – podle způsobu šíření 

Donationware 
 
Zaplacení tohoto software je čistě dobrovolné a 
pokud máte pocit, že by bylo vhodné ocenit 
kvalitu autorovy práce, můžete zaslat libovolný 
příspěvek na jeho konto. 
 



120 

Rozdělení software – podle způsobu šíření 

Freeware 
 
Forma distribuce software, která ponechává 
autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje 
plně funkční software ostatním bez poplatků.  
Software by neměl být prodáván či šířen za 
úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také 
omezit způsob použití.  
Autoři poskytují software pod touto licencí 
většinou pro vlastní uspokojení, prosazení 
pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech. 
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Rozdělení software – podle způsobu šíření 

GNU GPL 
 
GNU General Public License. Software šířený pod 
licencí GPL je možno volně používat, modifikovat 
i šířit, ale za předpokladu, že tento software bude 
šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) 
s možností získat bezplatně zdrojové kódy.  
Toto opatření se týká nejen samotného softwaru, 
ale i softwaru, který je od něj odvozen.  
Na produkty šířené pod GPL se nevztahuje žádná 
záruka.  
Licence je schválená sdružením OSI a plně 
odpovídá Debian Free Software Guidelines. 
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Rozdělení software – podle způsobu šíření 

Plná verze 
 
Kompletní program bez omezení. 
 
 
Public Domain 
 
Uvedením této licence se autor vzdává 
kontroly nad publikovaným software - můžete 
jej volně šířit a používat, ale i měnit či 
zahrnout do svých aplikací.  
Pozor, neplést s licencí Freeware. 
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Rozdělení software – podle způsobu šíření 

Shareware 
 
Produkty jsou pod touto licencí šířeny zdarma. 
Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky až v 
případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej 
používá. Zaplacením této částky se stává 
registrovaným uživatelem, může dostávat 
aktualizace, případně je mu k dispozici on-line 
podpora. Shareware býval v počátcích velmi levný - 
byl většinou produktem jednoho vývojáře a byl 
distribuován přímo klientům. Díky značnému 
rozšíření Internetu se z této licence stal naprosto 
obvyklý způsob distribuce software, který využívají 
i dříve typické krabicové produkty. 
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Počítačový virus 

Je program, který se dokáže sám šířit bez 
vědomí uživatele. 
 
Pro množení se vkládá do jiných 
spustitelných souborů či dokumentů. 
 
V obecném smyslu se jako viry 
(nesprávně) označují i např. červi a jiné 
druhy malware. 



Počítačové viry – čím škodí 
125 

Zatěžují počítačové systémy a plýtvají 
jejich zdroji. 
 
Cíleně ničí, mažou soubory na disku. 
 
Relativně neškodné, popřípadě pouze 
obtěžující. 



Počítačové viry – jak se šíří 
126 

Využívají paměťová média 
 Síť 
 Lokální sít 
 Internet 
Moderní prostředky – Bluetooth, WiFi … 



Počítačové viry – čím škodí 
127 

V současné době kdy se rozšiřují „chytré 
telefony“ vznikají viry i na ně. 
 
Vytáčení drahých telefonních čísel 
Posílání premium sms 
Ničení dat 
V budoucnosti bude antivirus na telefonu 
nutnost 
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Počítačové sítě 

 
• Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, 

telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným 
způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně 
komunikovat. 
 

• Počítačová síť je systém vzájemně propojených 
a spolupracujících počítačů. 
 

• Výhody počítačových sítí: 

 sdílený přístup ke společným prostředkům 

 zvýšení spolehlivosti 

 sdílený přístup k datům 

 komunikační médium 
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Počítačové sítě – rozdělení 

Podle rozlehlosti se počítačové sítě dělí na: 

• LAN (Local Area Network) – lokální 
 pokrývají prostor budovy či komplexu budov do 
   vzdálenosti maximálně několika kilometrů 
 přenosové médium kabel, přenosová rychlost 
   až 1000 Mb/s (okolo 100 Mb/s nejčastěji) 
 typicky desítky až stovky počítačů 

• MAN (Metropolitan Area Network) – metropolitní 
 obdobné LAN, ale mají větší rozsah (desítky km) 
 používají se i pro přenos hlasu, videosignálu apod. 

• WAN (Wide Area Network) – rozlehlé 
 velice rozlehlé – pokrytí kontinentu, celého světa 
 v podstatě neomezený geografický rozsah 
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• kroucená dvoulinka (twisted pair) – stíněná, nestíněná 

• koaxiální kabel – pro základní pásmo a širokopásmový 

• optické vlákno 

• mikrovlny – pozemní a družicový přenos 

• rádiové spoje 

• infračervené spoje 

• laserové spoje 

Počítačové sítě – přenosová média 



Počítačové sítě – topologie - SBĚRNICE 

Poznámka: Přítomnost či nepřítomnost serveru (architektura) 
nesouvisí s topologií sítě. 

Co je to topologie? 

Topologie sítě nám určuje vzájemné fyzické propojení počítačů v síti. 

 

Sběrnice (BUS) 

U topologie typu sběrnice je každý počítač napojený na průběžné 
vedení – sběrnici. Tento zastaralý způsob spojení má řadu nevýhod, 
především malou datovou propustnost a značnou poruchovost. 

Výhodou jsou nízké pořizovací náklady. 

 

 



Počítačové sítě – topologie - KRUH 

Kruh (Ring) 

Topologie typu kruh je obdobou 

topologie sběrnice. Počítače jsou 

zapojené do kruhu a odpadají tak 

zakončovací prvky, které jsou u 

typu sběrnice nezbytné. 

 

Nevýhody jsou stejné, tedy nízká 

datová propustnost, poruchovost 

a kolize při přenosu. 



Počítačové sítě – topologie – HVĚZDA 

Hvězda (star) 
 

U topologie hvězda jsou všechny počítače a síťová 

zařízení zapojeny do společného aktivního prvku hubu 
nebo modernějšího switche.  
Ke každé stanici vede samostatný kabel.  
Výhodou tohoto zapojení je rychlost a stabilita.  
Je nejpoužívanějším zapojením středních a velkých sítí. 
Nevýhodou může být vyšší cena. 



Počítačové sítě – topologie – WiFi 

WiFi 
Technologie WiFi pracuje v principu jako topologie hvězda 
s tím, že odpadá kabelové propojení, jednotlivé stanice  
v síti komunikují s centrálním počítačem pomocí radiových 
vln. 
Výhodou je snadná instalace bez nutnosti kabelových 
rozvodů. 
Nevýhodou je vysoká cena a nižší přenosová rychlost než 
při propojení kabelem. 



Počítačové sítě – pasivní prvky 

Pasivní prvky sítě jsou ty, které se podílejí na přenosu, ale data 

žádným způsobem nemění ani neovlivňují. 

Kabely a přípojná místa 

UTP (Unshield Twisted Pair – nestíněné kroucené páry) – používá se u sítí topologie 

hvězda. Umísťují se většinou do lišt a směřují do společného zakončení – patch panelu. 

Koaxiální kabel – používá se u sítí topologie sběrnice a kruh (méně časté). 

Optické kabely – používají se u vysokorychlostního propojení sítí typu WAN.  

 

U počítače je vedení zakončeno zásuvkou.  

Stanice je se zásuvkou propojena patch kabelem, zakončeným na obou koncích 

konektorem RJ 45. 



Počítačové sítě – aktivní prvky 

Aktivní prvky přenášená data mění, zesilují, směrují nebo jiným 
způsobem ovlivňují. 

• HUB 

 HUB je centrální prvek sítě topologie hvězda. Do něj se zapojují vedení 

(kabely) od jednotlivých stanic. Hub zajistí vzájemné propojení, ale nezná 

síťové adresy jednotlivých stanic. Po příjmu dat tzv. paketů (paket je 

obdoba poštovní obálky s daty) je hub rozešle do všech připojených 

stanic. Tím však neúměrně zvyšuje provoz na síti. Hub se proto hodí 

pouze do malých sítí. 

 Původní výhodou byla nízká cena, ale v současné době je výhodnější 

používat modernější SWITCH. 



Počítačové sítě – aktivní prvky 

• SWITCH 

Switch slouží k centrálnímu propojení počítačů v síti.  

Na rozdíl od hubu však zná síťové adresy všech připojených počítačů.  

To mu umožňuje po identifikaci adresy na paketu přepnout na příslušnou 

větev vedení, na které je počítač připojen. 

Použití switche proto urychluje přenos a značně zvyšuje datovou propustnost 

sítě. 



• ROUTER 

 Úkolem routeru (směrovače) je zajistit spojení z vnitřní sítě (LAN) do 

vnější, většinou do internetu. Router však může zajistit i propojení 

mezi několika sítěmi, například v rámci jedné firmy. 

 Funkce, kterou obvykle plní router v síti se nazývá GATE (brána). 

Počítačové sítě – aktivní prvky 

WiFi Router – umožňuje 

bezdrátové připojení  

k Internetu 

ADSL Router – umožňuje 

připojení lokální sítě  

k internetu pomocí linky 

ADSL. 



Počítačové sítě – aktivní prvky 

• BRIDGE 

 Bridge (most) je méně obvyklý aktivní prvek, který slouží k 

propojení sítí (nebo segmentů sítí) s rozdílnou topologií. 

 V běžných lokálních sítích se s ním pravděpodobně nesetkáte. 

• REPEATER 

 Také repeater (opakovač) patří k prvkům, které se vyskytují 

hlavně v sítích WAN. 

 Jeho úkolem je obnovení a zesílení digitálního signálu, který je 

oslaben útlumem velmi dlouhého vedení – obvykle stovek metrů. 

 



Co je potřeba pro připojení počítače do sítě? 

Počítačové sítě 

• Počítač musí obsahovat sítovou kartu – hardwarové zařízení pro 

připojení k síti. 

• Počítač musí mít operační systém podporující práci v síti s 

nainstalovaným protokolem TCP/IP. 

• Počítač musí mít přidělenou síťovou adresu – IP adresa = 32 bitové 

číslo, které se nikde v síti nesmí opakovat. Tuto adresu nastaví 

administrátor sítě, nebo ji automaticky přiděluje server. 

• Uživatel musí mít uživatelský účet, který povoluje přístup do sítě. 

Účet vytváří administrátor, který současně nastavuje přístupová 

práva k síťovým prostředkům. 
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Okna v operačním systému Windows 

Každá aplikace spuštěná v OS WINDOWS 

”běží” ve svém okně.  
Okno se skládá z následujících částí: 
 

• Rám 
• Titulkový pruh 
• Hlavní menu 
• Systémové menu 
• Stavový řádek 
• Dialogová okna 
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Okna v operačním systému Windows 

Rám 
Rám definuje okraje okna. 

 
Titulkový pruh 
Titulkový pruh se nachází na horním okraji okna a je v 
něm zobrazen název okna. Ve většině případů je zde 
jméno aplikace a jméno otevřeného souboru. 
Například Dokument1 - Microsoft Word znamená, že 
pracujeme v aplikaci Microsoft Word a máme 
otevřený soubor Dokument1.doc, *.docx. 
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Okna v operačním systému Windows 

Hlavní menu 
Lišta hlavního menu se nachází pouze v okně aplikace. 
Skládá se z horizontálního seznamu voleb pro práci v 
aplikaci.  
 
 
Každá položka horizontálního seznamu obsahuje svou 
další nabídku, které se rozbaluje ve vertikálním směru. 
Hlavní menu je přístupné po stisku klávesy ALT nebo 
klávesy F10. 
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Okna v operačním systému Windows 

Systémové menu 
Systémové menu je roletové menu obsahující volby 
pro manipulaci s oknem aplikace. Je přístupné po 
stisku kláves Alt + mezerník. 
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Okna v operačním systému Windows 

Stavový řádek 
Objevuje se zpravidla pouze u oken aplikací. Mnoho 
aplikací má podél spodní strany svého okna řádek, 
který zobrazuje různé druhy informací v závislosti na 
druhu aplikace, například v textovém procesoru Word 
je to velikost souboru, číslo stránky a pozice znaku na 
řádku a ve sloupci. 
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Okna v operačním systému Windows 

Dialogová okna 
Dialogové okno se objevuje tehdy, když program 
požaduje nebo předkládá určité informace. Mezi 
ovládacími prvky dialogového okna se pohybujete 
pomocí klávesy Tab. Příkladem takového dialogového 
okna může být například okno pro otevření souboru 
CTRL+O. 
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Dialogová okna v OS Windowsc 

Prvky dialogových oken: 
 

• Tlačítko 
• Zaškrtávací tlačítko 
• Přepínací tlačítko 
• Editační pole 
• Seznam 
• Potenciometr 
• Spinner 
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Prvky dialogových oken 

Tlačítko 
Tlačítka se používají pro provedení akce odpovídající 
popisu daného tlačítka. Například tlačítko OK se 
používá pro ukončení dialogového okna s potvrzením 
nastavených voleb, tlačítko Storno pro ukončení 
dialogového okna bez provedení nastavených voleb. 
Tlačítko můžete stisknout pomocí klávesy ENTER nebo 
Mezerník. 
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Zaškrtávací tlačítko 
Zaškrtávací tlačítko umožňuje zadat, zda daná volba 
bude či nebude zapnuta. Pokud je v dialogovém okně 
více zaškrtávacích tlačítek, můžete jich zvolit, kolik 
chcete, protože se jejich nastavení navzájem 
neovlivňují.  
Příkladem mohou být zaškrtávací tlačítka v nabídce 
Možnosti Internetu\Obecné\Odstranit historii 
procházení programu MSIE. Změnu stavu tlačítka 
docílíte stiskem klávesy Mezerník. 

Prvky dialogových oken 
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Prvky dialogových oken 
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Přepínací tlačítko 
Jedná o skupinu voleb, které se vztahují k nastavení 
jednoho parametru. Jednotlivé volby ve skupině se 
vzájemně vylučují a proto může být zvolena vždycky 
právě jedna z nich. K přepínání použijte šipky nahoru, 
dolů nebo vlevo, vpravo. 

Prvky dialogových oken 
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Přepínací tlačítka v nabídce Natavení dočasných souborů Internet 
a historie 

Prvky dialogových oken 
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Editační pole 
Editační pole je jakékoli pole, do kterého můžete 
vepisovat text. Příkladem může být editační pole pro 
zadání jména souboru v dialogovém okně Uložit.  

Prvky dialogových oken 
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Seznam 
Jedná se o seznam voleb seřazených pod určitým nadpisem a 
tento seznam je ohraničen obdélníkovým rámečkem. 
Seznamy mohou obsahovat výčet fontů, barev, souborů, 
složek, nebo diskových jednotek. K výběru položky seznamu 
použijte šipku nahoru nebo dolů.  

Prvky dialogových oken 
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Potenciometr 
Používá se pro zvolení hodnoty či pozice na souvislé 
škále tzv. potenciometr. Pro změnu hodnoty 
potenciometru po stupnici se používají šipky doleva a 
doprava, nebo nahoru a dolů.  

Prvky dialogových oken 



156 

Spinner 
Pro změnu některých nastavení například u času nebo 
data Windows používají ovladače, které se nazývají 
spinnery. Spinner zobrazuje současné nastavení a 
tlačítka šipek nahoru a dolů.  

Prvky dialogových oken 
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Nástroje Windows 

Nástroje pro správu jsou složkou v Ovládacích panelech, 

která obsahuje nástroje pro správce systému a pokročilé 

uživatele. Nástroje v této složce se mohou lišit v 

závislosti na verzi operačního systému Windows, který 

používáte. 



Nástroje Windows 

Většina nástrojů v této složce, jako například Správa 

počítače, představují moduly snap-in konzoly Microsoft 

Management Console (MMC), které obsahují vlastní 

témata nápovědy. Chcete-li zobrazit nápovědu k určitému 

nástroji konzoly MMC nebo vyhledat modul snap-in 

konzoly MMC. 



Správa počítače  - Pomocí nástroje Správa počítače 

můžete provádět řadu činností, například sledovat 

systémové události, konfigurovat pevné disky a spravovat 

výkon systému. 

Datové zdroje (ODBC) - Slouží k přesouvání dat z 

jednoho typu databáze (datového zdroje) do druhého.  

Správce zařízení - Zobrazí podrobné informace o 

hardwaru počítače a aktualizacích či opravách ovladačů 

zařízení.  

Nástroje Windows 



Nástroje Windows 

Defragmentace disku - Optimalizace výkonu disku 

pomocí nového uspořádání fragmentovaných dat na 

pevném disku vašeho počítače.  

Prohlížeč událostí - Zobrazí informace o významných 

událostech, jako je spuštění nebo ukončení programu 

nebo chyba zabezpečení, které jsou zaznamenané v 

protokolech událostí. 

Iniciátor iSCSI - Slouží ke konfiguraci rozšířených 

připojení paměťových zařízení v síti.  



Nástroje Windows 

Nástroj pro diagnostiku paměti - Slouží ke kontrole 

správného fungování paměti v počítači.  

Konzola pro diagnostiku výkonu - Zobrazí rozšířené 

systémové informace o centrální procesorové jednotce 

(CPU), paměti, pevném disku a výkonu sítě. 

Správa tisku - Správa tiskáren a tiskových serverů na 

síti a provádění dalších administrativních úloh. 

Služby - Správa různých služeb, které běží v počítači na 

pozadí. 



Nástroje Windows 

Konfigurace systému - Pomáhá identifikovat problémy, 

které by mohly bránit správnému chodu operačního 

systému Windows.  

Plánovač úloh - Slouží k naplánování automatického 

spuštění programů nebo jiných úloh.  

Brána Firewall systému Windows s pokročilým 

zabezpečením Nakonfigurujte upřesňující nastavení brány 

firewall tohoto počítače i vzdálených počítačů v síti. 
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Příslušenství WINDOWS  

PŘÍSLUŠENSTVÍ  je skupina programů, které jsou 

součástí operačního systému Windows.  

Nejsnáze je lze spustit přes: 

START – VŠECHNY PROGRAMY – PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Tyto programy pokrývají široké spektrum činností, ale jen 

v jejich základní podobě. 



Příslušenství WINDOWS  



Příslušenství WINDOWS – části  

Komunikace 



Příslušenství WINDOWS – části  

Systémové nástroje 



Příslušenství WINDOWS – části  

Usnadnění 



Příslušenství WINDOWS – části  

Zábava 

V položce ZÁBAVA najdete programy pro práci s 

multimédii: 

Ovládání hlasitosti – slouží k nastavení zvukového 

vstupu a výstupu. 

Windows Media Player – slouží k přehrávání zvuku, videa. 

Windows Movie Maker – slouží k základní editaci videa 

DVD Maker – slouží pro tvorbu DVD disků 

Záznam zvuku – slouží k nahrávání zvuku přes mikrofon 



Příslušenství WINDOWS – části  

Adresář 



Příslušenství WINDOWS – části  

Kalkulačka 



Příslušenství WINDOWS – části  

Malování 



Příslušenství WINDOWS – části  

Průzkumník 

Windows 

 

 

WIN+E 



Příslušenství WINDOWS – části  

Příkazový řádek – slouží k obsluze některých programů 

či funkcí, které vyžadují uživatelské prostředí MS DOS. 



Příslušenství WINDOWS – části  

Poznámkový blok – je jednoduchý textový editor, dnes 

již spíše slouží k psaní textu, ale ukládaného jako např. 

HTML soubory apod., neumožňuje formátování textu. 



Příslušenství WINDOWS – části  

WordPad 

Pokročilejší textový editor obsahující již některá 

formátování jako např. formátování, textu, odrážky, ... 
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Souborový systém – organizace dat 

Diskové jednotky 
Disková jednotka slouží pro ukládání dat v počítači. Může 
představovat jeden pevný disk, jeho část (oddíl) nebo 
zařízení pro čtení vyměnitelných médií (například. 
disketová mechanika, CD-ROM, DVD-ROM, ...). 
 
V případě, že pracujeme s operačním systémem MS DOS 
nebo MS Windows, setkáme se s tím, že jsou jednotlivé 
diskové jednotky označeny písmeny z rozsahu A až Z. 
Tyto písmena jsou většinou přiřazována následujícím 
způsobem: 
A: B:   - disketové mechaniky 
C:   - systémová část pevného disku 
D: E: F: ...  - další pevné disky, další oddíly pevného disku 
(tzv. logické oddíly), CD, DVD, Flash disk, USB disky ... 
 



Souborový systém – organizace dat 

Soubor 
Soubor je základním objektem, který slouží k ukládání 
dat na záznamová média. 
 
Název souboru se skládá ze dvou základních částí: jméno 
(charakterizující obsah) a přípona (charakterizující typ 
souboru), která je od jména oddělena tečkou. 
 
Název souboru může obsahovat až 260 znaků (včetně 
kompletní cesty k souboru) a nesmí obsahovat následující 
znaky: 



Souborový systém – organizace dat 

Složka 
Složka (nebo podsložka - adresář) je prostor na disku, 
který může obsahovat soubory nebo další (pod)složky. 
Složky tvoří strukturu a pro jejich názvy platí stejná 
pravidla jako pro soubory s tím rozdílem, že nevyužíváme 
příponu. 
 
Cesta 
Cesta určuje přesné umístění souboru ve stromové 
struktuře složek. Je dána jmény jednotlivých do sebe 
zanořených složek oddělených oddělovacím znakem. Jako 
oddělovací znak se používá \ v případě operačního 
systému MS DOS nebo v OS Windows. 



Souborový systém – organizace dat 

Cestu lze zapsat dvěma způsoby: 
 
absolutní (úplnou) – začíná vždy kořenovou složkou, příp. 
i označením disku - např:  
 
C:\Dokumenty\Záloha\photo.jpg 
 
relativní (neúplnou) – začíná aktuální složkou - . aktuální 
složka, - .. rodičovská (nadřazená) složka, např:  
 
recenze.doc (nebo .\recenze.doc) 
 



Souborový systém – organizace dat 

Zástupce 
Zástupce je soubor s odkazem na jinou složku nebo jiný 
soubor (jakási „zkratka“ k jeho nalezení). 
Neobsahuje data ani program! 


