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Co je to hardware? 
Ta část počítače, do které 
můžete kopnout, když 
přestane fungovat software. 
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Část 1. Jak pracuje počítač 

 

Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného 
programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače 
(mikroprocesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). Počítač je 
ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních 
zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení.  

Dnešní počítače pracují na principu, který vynalezl americký fyzik John von Neumann.  

Von Neumannova architektura digitálního počítače vznikla kolem roku 1946.  

Základní moduly jím navrženého počítače jsou: procesor, řadič, operační paměť, vstupní a výstupní 
zařízení. V dnešní době úlohu procesoru a řadiče převzal mikroprocesor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hardware je technické vybavení počítače. Zahrnujeme do něj všechny fyzické součásti počítače. 
Běžný počítač se skládá z těchto součástí: 

 počítačová skříň – skříň z plechu  
o základní deska – obsahuje většinu elektronických částí počítače  
o procesor – vykonává instrukce, ze kterých jsou složeny programy  
o operační paměť – za běhu počítače uchovává programy a data (dočasná paměť) 
o sběrnice – propojuje vstupně-výstupní zařízení s procesorem, umožňuje připojení 

rozšiřujících karet  
o grafická karta – umožňuje vytvořit v paměti obraz, který zobrazí na monitoru  
o zvuková karta – vytváří signál, který se v reproduktoru mění na zvuk  
o síťová karta – zprostředkovává připojení k počítačové síti  
o pevný disk – uchovává programy i data i po vypnutí počítače (trvalá paměť) 
o mechanika DVD – pro práci s disky CD a DVD 
o elektrický zdroj – mění síťový střídavý proud na stejnosměrný proud o nižším napětí  

 monitor – zobrazuje informace uživateli, je připojen ke grafické kartě  

 počítačová klávesnice – zprostředkovává alfanumerický vstup od uživatele  

 počítačová myš – umožňuje pohybovat kurzorem myši a vyvolávat události stiskem tlačítka  

 a další vstupně-výstupní zařízení (počítačová tiskárna, scanner, …)  
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Software zahrnuje nejen operační systém, pomocné programy a aplikační software, ale i programy, 
které jsou uloženy v počítači napevno (například v BIOSu nebo v některých vstupně-výstupních 
zařízeních). Software je nezbytné pro provoz počítače a řeší konkrétní úlohy ve spolupráci 
s uživatelem. 

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je 
zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Hlavním úkolem 
operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač. 

V dnešní době se pro ovládání počítače většinou používají operační systémy od firmy Microsoft. 

Zakladatelem firmy Microsoft je Bill Gates. 

Operační systémy jsou: 

Windows 7 (oblíbený operační systém z roku 2009, již není podporován) 

Windows 8 (verze operačního systému z roku 2012) 

Windows 10 (poslední verze operačního systému z roku 2015) 

Systém BIOS je software určený k testování hardware při startu počítače. Jeho součástí je také 
program zavaděč (Loader), který zabezpečuje kopírování operačního systému do operační paměti. 
Systém BIOS leží na základní desce uvnitř počítače a není běžným uživatelům dostupný. 

 

Jak tedy počítač pracuje? 

Při vypnutém počítači se veškerá informace nalézá pouze na pevném disku. Po zapnutí počítače 
začne pracovat systém BIOS, který provede testy hardware a poté začne zavádět operační systém 
z pevného disku do operační paměti počítače. Jakmile je operační systém v operační paměti, 
převezme ovládání počítače. 

V případě, že chci napsat dopis… 

Myší dám operačnímu systému (který je v operační paměti) příkaz ke startu programu Word na psaní 
textu, který se nalézá na pevném disku. Procesor nepracuje přímo s programem Word na pevném 
disku. Pevný disk je příliš pomalá paměť a tak se nejprve Word nakopíruje do velmi rychlé operační 
paměti a teprve tam s ním začne procesor pracovat. Začnu psát na klávesnici text. Znaky se ukládají 
do operační paměti. V případě, že chci mít napsaný text uložený v počítači i po jeho vypnutí, musím 
text uložit do trvalé paměti.  

V případě, že chci hrát hru Jazz… 

Myší dám operačnímu systému příkaz ke startu programu Jazz, který se nalézá na pevném disku. 
Program Jazz se nejprve nakopíruje do velmi rychlé operační paměti a tam s ním teprve začne 
pracovat procesor.  

Operační paměť jako jediná paměť v počítači dokáže dostatečně rychle dodávat informace ke 
zpracovávání mikroprocesoru. Dříve, než procesor začne zpracovávat jakoukoliv informaci, musí se 
tato informace nakopírovat právě do této operační paměti! 

Když vytvářím novou informaci (píšu dopis) leží i tato informace v operační paměti. Vzhledem k tomu, 
že je operační paměť pamětí dočasnou, musím včas novou informaci ukládat do trvalé paměti 
počítače! 
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Část 2. Základní deska 

Základní deska (jinak také mainboard nebo motherboard) je pilířem každého počítače. Právě do ní 
usazujeme procesor, paměti, grafickou kartu a další přídavné karty a připojujeme k ní optické 
mechaniky a disky.  

Základní desky rozdělujeme do kategorií podle používané patice (socket), do níž usazujeme procesor. 
Proto je nutné, aby byly zvolený procesor a deska stoprocentně kompatibilní. Při výběru konkrétního 
modelu bereme v potaz další, podrobnější parametry dané desky. Ta by měla podporovat 
dostatečnou velikost paměti RAM a nabízet dostatek slotů pro tyto paměťové moduly. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – patice (socket) pro procesor Intel Socket 2011-3 

B – sloty pro paměťové moduly paměti DDR4 

C – PCI Express 3.0 sloty pro grafické karty s podporou zapojení více grafických karet 

D – 10 SATA III konektorů pro připojení pevných disků a optických mechanik 

Dále by měla disponovat moderními sloty PCI-Express x16, pro připojení přídavných karet. Pro pevné 
disky a optické mechaniky vyžadujeme konektory SATA III, případně spolu s tím i starší SATA I nebo II 
a IDE Ultra ATA (pro optické mechaniky). 

A 

B 

D 
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Pro připojení externích zařízení jsou důležité vstupy a výstupy. Standardem jsou konektory USB 2.0, 
vhodné jsou i E-SATA konektory. Běžně mají základní desky integrovanou zvukovou a síťovou kartu, 
pro kancelářskou práci se vyrábí i desky s vestavěnou grafickou kartou, ke které snadno připojíte 
monitor. 

USB - univerzální sériový port, který se využívá k připojení tiskáren, scannerů a dalších zařízení. Je to 
nejpoužívanější port a v počítači jich určitě využijete více.  

 

 

Firewire - velmi rychlý port, který se dnes uplatní především pro připojení videokamer. 

 

 

PS/2 - Konektor pro připojení klávesnice a myši 

 

RJ-45 - konektor pro připojení k počítačové síti.  

 

Konektor grafické karty D-SUB - k tomuto konektoru se připojuje datový kabel od monitoru. 

 

 

Konektor grafické karty DVI-D  - k tomuto konektoru se připojuje digitální datový kabel od LCD  

 

 

Konektor HDMI – k tomuto konektoru se připojuje LCD monitor (televize) s Full HD rozlišením 

 

 

 eSATA – velmi rychlý port pro připojení externích pevných disků 

 

 

S/PDIF – optický (koaxiální) konektor pro digitální přenos zvuku (do zesilovače) 

 

 

 

Konektory zvukové karty – pro připojení mikrofonu a soustavy reproduktorů 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ps-2-ports.jpg
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Úkol: 

- přiřaďte k obrázku základní desky uvedené konektory  

1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port  
1 x DVI  
1 x D-Sub  
1 x HDMI 
1 x eSATA  
1 x S/PDIF (optický)  
1 x IEEE 1394a  
1 x RJ45 
6 x USB 2.0 
1 x Audio panel s podporou výstupu 7.1 

Úkol: 

- přiřaďte k obrázku základní desky uvedené konektory  

1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port  
1 x eSATA  
1 x S/PDIF (optický) a koaxiální výstup audia 
1 x IEEE 1394a  
1 x RJ45 
4 x USB 2.0 
1 x Audio panel s podporou výstupu 7.1 

javascript:window.close()
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Část 3. Procesor a operační paměť 

 

Procesor je integrovaný obvod, který plní řídící funkci počítače. Provádí výpočty, zpracovává data, 
ovládá další komponenty počítače a komunikuje s nimi. Když chceme říci procesoru, co má dělat, 
musíme mluvit v takzvaném instrukčním kódu. Počítač si instrukce tohoto kódu načítá z operační 
paměti a potom je velmi rychle zpracovává. Dnešní procesory zvládnou splnit za jednu vteřinu až 
desítky miliard instrukcí.  

 

 

 

 

Jedním z hlavních parametrů procesoru je jeho výrobní typ. Například výrobce procesorů firma Intel 
nabízí procesory od nejlevnějšího typu typu Celeron až po nejvýkonější typ Xeon. 

Využití  Kancelář  Multimédia  Hry a 3D grafika Servery 

Intel  Celeron, Pentium Core I3   Core I5 / I7  Core I9/ Xeon 

AMD  Sempron  Athlon X4, Ryzen3 Ryzen 5 / 7 / 9  Ryzen 9 

Další vlastnosti procesoru jsou například: 

1. Taktovací frekvence -v dnešní době se udává v GHz (1GHz je 1000MHz). Čím vyšší je 
frekvence, tím rychleji procesor pracuje. S narůstající frekvencí ale roste prudce i teplotní 
ztráta procesoru. Proto se dnes výrobci procesorů zaměřují na další způsoby, jak zvýšit 
výpočetní výkon bez nutnosti zvyšovat taktovací frekvenci 

2. Paměť cache - rychlost procesoru značně brzdí pomalá paměť RAM. Zrychlení rozsáhlé 
paměti RAM by bylo neúměrně drahé. Proto se v procesoru používá rychlá vyrovnávací 
paměť o nízké kapacitě, které se říká paměť cache. Když procesor načítá data z operační 
paměti, velmi často se stává, že data, která načetl, bude brzy potřebovat znovu. Aby nemusel 
procesor nedávno načtená data znovu číst z pomalé operační paměti, načte je z vyrovnávací 
paměti cache, kam se nejčastěji používaná data ukládají. Procesor má zpravidla několik 
vyrovnávacích pamětí. L1 cache je nejmenší, nejrychlejší a je přímo napojená na procesor. L2 
cache je o něco pomalejší, ale větší.  

3. Vícejádrové procesory - vícejádrový procesor má oproti jednojádrovému jednu velkou 
výhodu. Tou je schopnost zpracovávat najednou větší množství informací.  

 

Shrnutí: 

Na výkon procesoru mají podstatný vliv následující parametry: 

 typ procesoru – čím novější typ, tím je jeho výkon vyšší 

 taktovací frekvence udávaná v GHz 

 počet jader procesoru  

 velkost pamětí cache udávaná v MB 

CPU RAM 

Procesor  Operační paměť 

Informace 

Procesor je srdcem počítače 
a tak je dobré o něm vědět 
co nejvíce! 
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Z pohledu uživatele nás nejvíce bude zajímat, jak vybrat procesor, který bude zvládat všechny naše 
požadavky a především bude kompatibilní s ostatními komponentami. Na trhu jsou nyní dva největší 
výrobci procesorů - AMD a Intel. Jejich procesory jsou kompatibilní po softwarové stránce - poběží 
Vám na nich stejné programy, ale liší se hardwarově. Především používají jiné patice a jsou tedy 
potřeba různé základní desky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační paměť je nejrychlejší a nejdůležitější paměť v počítači. 

Pokud má procesor nedostatek operační paměti, začne používat pomalejší typ paměti – například 
pevný disk. To vede k výraznému snížení výkonu celého počítače. 

Dostatečná velikost (kapacita) operační paměti je jedním z nejdůležitějších faktorů působících na 
výkon počítače. Kapacita operační paměti se udává v GB. 

Kolik MB operační paměti vlastně potřebujeme? 

To do značné míry záleží na využití počítače 

Využití  Kancelář  Multimédia  Hry a 3D grafika Servery 

Minimum 4 GB   8 GB   16 GB   32 GB  

Doporučená velikost je vždy dvojnásobná než minimální velikost.    
    

Operační paměť se prodává ve formě modulů, které se zasunují do příslušných slotů na základní 
desce počítače. Moduly se odlišují svojí velikostí, typem provedení (DDR – DDR4) a rychlostí (v MHz). 
Čím vyšší je číslo udávají počet MHz, tím je operační paměť rychlejší. 
 

 

Parametry a specifikace: 
Typ: Intel Core i7 930 BOX 
Počet jader: 4 
Pracovní frekvence: 2,8 GHz 
Jádro: Bloomfield 
Patice: Socket 1366 
Mezipaměť L1: 4 x 64 KB 
Mezipaměť L2: 4 x 256 KB 
Mezipaměť L3: 8 MB (společná) 
Tepelný výkon: 130 W 
Podpora 64-bitových instrukcí Intel 64 kompatibilní s 
AMD64 v procesorech Athlon64 

 

Parametry a specifikace: 
Typ: Intel Core i7 EXTREME 980X 
Počet jader: 6 
Pracovní frekvence: 3,33 GHz 
Jádro: Gulftown 
Patice: Socket 1366 
Mezipaměť L1: 4 x 64 KB 
Mezipaměť L2: 4 x 256 KB 
Mezipaměť L3: 12 MB (společná) 
Tepelný výkon: 130 W 
Podpora 64-bitových instrukcí Intel 64 kompatibilní s 
AMD64 v procesorech Athlon64 

javascript:window.close()
javascript:window.close()
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Část 4. Pevné disky a optické mechaniky 

Pevné disky slouží k ukládání a zálohování dat počítače, notebooku a dalších zařízení. Dělí se na 
interní disky, které využijete, pokud skládáte počítač nebo potřebujete rozšířit jeho úložný prostor, a 
externí disky. Externí disky se hodí k ukládání a zálohování dat, jako jsou filmy, fotky nebo hudba. Ke 
stolnímu počítači, notebooku, ale i televizi se zpravidla připojují prostřednictvím USB. Můžete je tak 
snadno odpojit i za běhu počítače, televize a připojit k jinému zařízení. 
Dnes se používají pevné disky tří typů:  
 
Pevný disk (HDD) - disky, které data ukládají na rotující plotny pomocí magnetické indukce. Jejich 
největší výhodou je nízká cena oproti SSD, jsou ale výrazně pomalejší. V moderních sestavách hájí 
svoje osazení na pozici úložiště pro data nebo málo používané programy. 
 
Základní vlastnosti HDD: 

1. Kapacita pevného disku v jednotkách TB.  
 

2. Počet otáček pevného disku je dnes buď 5400/7200/10000 otáček za minutu 
 

3. Velikost vyrovnávací paměti se pohybuje od 2MB do 256 MB. Čím je tato hodnota vyšší, tím 
je pevný disk rychlejší. 
 

SSD disky - moderní disky založené na technologii NAND Flash, která k ukládání dat využívá 
tranzistory. Tyto disky jsou velmi rychlé a neobsahují pohyblivé části, což má pozitivní vliv na 
odolnost vůči mechanickému poškození. Pro jejich vysokou rychlost jsou dosazovány jako disky pro 
operační systém a nejpoužívanější aplikace. 

 
Základní vlastnosti SSD: 

1. Kapacita pevného disku se dnes udává ve stovkách MB až jednotkách TB.  
 

2. Rychlost čtení / zápisu – neměla by být menší než 500 MB/s 
 
SSHD disky - kombinují obě populární technologie. Jediné pouzdro obsahuje hlavní HDD, kterému 
sekunduje menší SSD sloužící jako velká cache paměť. Do ní jsou data přesouvána automaticky podle 
četnosti jejich využívání. Jedná se o dobrý kompromis, například pokud máte v notebooku pouze 
jednu pozici a chcete co nejrychlejší pevný disk. 

Příklady pevného disku: 
 
Seagate SV35 2000GB      Samsung 850 EVO 250GB 
 
Pevný disk SATA III, 64MB cache, 7200ot  SSD disk 2.5", SATA III, čtení až 540MB/s, 

zápis až 520MB/s, 7mm 
Cena: 1500 Kč      Cena: 1000 Kč 
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Optické mechaniky ukládají data na optické disky. Ty jsou snadno přenositelné, levné a mohou 
nabývat vysokých kapacit. Přestože flash disky dnes vládnou světu, v některých případech jsou 
optické mechaniky nenahraditelné, mnoho filmů i her je na DVD a Blu-ray discích stále dodáváno. 
 
CD mechanika 
Je nejstarší a stále nejrozšířenější. Mechanika, která umí vypalovat CDR média, se značí CDRW. 
Nepleťte si s CDRW médiem. Médium CDRW je možno naformátovat a je na něj možné zapisovat 
několikrát. 
 
CD médium má nejčastěji kapacitu 650 nebo 700MB. Kapacita CD je dostatečná pro zálohování 
důležitých dat, distribuci většiny software a například i pro filmy ve formátu DivX. Kdybyste ale chtěli 
zálohovat celý 80GB disk, potřebovali byste až 100 CD a to už je neekonomické. Pro velké objemy dat 
je výhodnější DVD (80GB dat dostanete na 17 klasických DVD). 
 
DVD mechaniky jsou v nových počítačích standardem. Jsou zpětně kompatibilní s CD mechanikami. 
Na standardní DVD médium se vejde až 4,7GB dat. Je možné použít i dvouvrstvá média s celkovou 
kapacitou 8,5GB.  
 
U DVD je několik standardů zápisu a druhů médií. Základní nepřepisovatelná média jsou R+ a R-. Liší 
se použitou technologií zápisu, z hlediska uživatele jsou téměř stejná. Dále existují DVDRW média, 
které je možné podobně jako u CDRW naformátovat a použít znovu pro nahrání jiných dat.  
 
Mechanika Blu-ray používá některé pokročilejší technologie a může pojmout 23,3-27GB dat. V 
dvouvrstvé verzi pak až 54GB. Je podporována jen kompatibilita s předešlými médii CD a DVD. 
 
 
 
Příklad interní a externí mechaniky Blu-ray: 
 
Lite-On iHES208 je interní Blu-Ray přehrávač a DVD / CD 
vypalovačkou. Stejně jako jeho předchůdci zvládá i klasická DVD±R a 
Dual-Layer, CD a DVD disky. Zahrnutý je také SMART-BURN, který 
automaticky přizpůsobí vypalování s cílem zajistit nejlepší kvalitu 
vypalování. Jiné pozoruhodné aspekty Lite-On iHES208 patří 
ochrana Buffer-Under-Run, snížení vibrací a hluku.  
 

 

Externí Blu-Ray vypalovačka Samsung SE-506CB v ultratenkém těle s 
elegantním černým designem. Její hladký a zaoblený kryt v lesklém 
provedení je velice odolný proti poškrábání. Jednotka je navržena 
pro snadné přenášení a je tak velice vhodná na cestování. Toto 
zařízení je konstruováno tak, aby mělo co nejmenší nároky na 
napájení. K připojení vypalovačky stačí pouze jeden USB konektor. 
Po připojení externí optické jednotky pomocí USB kabelu lze 
multimediální obsah na Blu-Ray discích přehrávat na televizoru 
nebo dokonce na tabletu.  

 

 

http://www.alza.cz/Galery/ShowImage.asp?iditem=143313&fd=f3&cd=GL370b
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Tento konektor se nazývá 
DisplayPort a je to nástupce 
konektorů DVI a HDMI. 

 

Část 5. Grafické a zvukové karty 

 

Základní funkce grafické karty je převádět data z počítače do takové formy, aby je bylo možné 
zobrazit na monitoru. Grafická karta velmi úzce spolupracuje s procesorem a provádí náročné 3D 
výpočty. Díky tomu, že má svůj vlastní specializovaný procesor, který podporuje zpracování častých 
grafických výpočtů na hardwarové úrovni, dokáže zpracovávat grafiku daleko rychleji než procesor. 
Toho se využívá především u her, které bývají na zpracování grafiky nejnáročnější. 

Protože grafické karty mají svůj vlastní grafický procesor (nazývaný též GPU), potřebují i svou paměť. 
Základní rozdělení grafických karet podle paměti: 

 integrované karty se sdílenou pamětí  

 samostatné grafické karty s vlastní pamětí.  

 

Integrované grafické karty jsou součástí základní desky, mají malou spotřebu, jsou levné a mají 
nízký výkon.  

Na obrázku je část základní desky. Dokážete na ní najít (a určit) typy výstupních konektorů grafické 
karty? 

 

 

 

 

 

Samostatné grafické karty se připojují k počítači prostřednictvím slotů (dnes zejména PCIe). 
Samostatné karty jsou dražší, mají vyšší výkon a nejvýkonnější karty vyžadují i masivní chlazení. 

Na obrázku je část samostatné grafické karty. Dokážete na ní najít (a určit) typy výstupních konektorů 
grafické karty? 
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Zvukové karty slouží k převodu digitálních dat na analogový zvukový signál a opačně převod 
zvukového signálu do digitální podoby. Dnešní zvukové karty podporují většinou i vícekanálový 
prostorový zvuk. 

Základní specifikace 

Zatímco integrovaná grafická karta je vhodná jen pro kancelářské aplikace, s integrovanou zvukovou 
kartou si vystačí většina uživatelů. Dnes podporují i integrované zvukové karty vícekanálový zvuk. Pro 
přehrávání filmů, hudby a hraní her tedy stačí integrovaná zvuková karta. Samostatnou grafickou 
kartu využijí především profesionální hudebníci, zvukaři a ti, kdo vyžadují maximální kvalitu poslechu. 
Zvuková karta se připojuje většinou do PCI slotu. 

Na obrázku je část základní desky. Dokážete na ní najít (a určit) typy výstupních konektorů zvukové 
karty? 

 

 

 

 

 

Na obrázku je zvuková karta. Dokážete na ní najít (a určit) typy vstupních a výstupních konektorů 
zvukové karty? 

 

CREATIVE SOUND BLASTER X-Fi Titanium 

 

 

 

 

 

Barevné označení konektorů 

Modrý - analogový vstup mikrofonu 

Zelený - výstup pro hlavní stereo signál (přední reproduktory, sluchátka) 

Šedý – výstup pro boční reproduktory 

Oranžová – výstup pro středový reproduktor - Subwoofer  

Černý – výstup pro zadní reproduktory 

1 x Optický digitální S/PDIF výstup 

1 x Optický digitální S/PDIF vstup 
 

Tato zvuková 
karta nabízí 
skvělý 3D zvuk i 
ve sluchátkách! 
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Co musíte umět (9. třída) 
 

1) Vysvětlete termíny hardware a software. 

2) Jak se jmenuje vynálezce osobního počítače? 

3) Vyjmenujte základní technické vybavení počítače. 

4) Vyjmenujte základní programové vybavení počítače. 

5) Vyjmenujte aktuální operační systémy od firmy Microsoft. 

6) Dopište do architektury digitálního počítače názvy základních modulů: 

 

 

 

 

7) Kde leží a k čemu slouží systém BIOS? 

8) Jak se nazývá součást základní desky, která slouží pro montáž procesoru? 

9) Jak se nazývá součást základní desky, která slouží pro montáž modulů operační paměti? 

10) Jak se nazývá součást základní desky, která slouží pro montáž grafické karty? 

11) Co označuje PCI-Express x16? 

12) Podle obrázku pojmenujete vnější konektor základní desky a uveďte příklad zařízení, které lze ke 

konektoru připojit (příklad konektoru). 

 

13) Jakou funkci má procesor v počítači? 

14) Vyjmenujte základní parametry procesoru, které mají vliv na jeho výkon. 

15) V jakých jednotkách se uvádí taktovací frekvence procesoru? 

16) Napište označení nejrychlejší paměti cache na procesoru. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_up7t2p_MAhWLWRoKHZ8ICwEQjRwIBw&url=http://www.hd.cz/rady/prehled-pocitacovych-konektoru-zadni-panel-usb.php&psig=AFQjCNHsS140LmPIzSlnXcujuoQu8NqgzA&ust=1461327358541851
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17) Na základě popisu procesoru vyberte výkonnější typ. Výběr zdůvodněte. 

18) Vyjmenujte dva hlavní světové výrobce procesorů. 

19) Z jakého důvodu je dostatečná velikost operační paměti velice důležitá? 

20) Jakou minimální velikost operační paměti musíte mít v počítači s nejnovějším operačním 

systémem Windows 10 64 bitů? 

21) Jaké je označení nejnovějšího modulu operační paměti? 

22) Vyjmenujte základní parametry pevného disku. 

23) Jak se nazývá pevný disk s elektronickým systémem zápisu? 

24) V jakých jednotkách se udává kapacita pevného disku? 

25) Jaká je kapacita dnešních běžných pevných disků? 

26) Jak se nazývá moderní a rychlé rozhraní pro připojení pevného disku k základní desce? 

27) K čemu použijete externí optickou mechaniku? 

28) K čemu použijete externí pevný disk? 

29) K čemu slouží optické mechaniky DVD a k čemu optické mechaniky Blu-ray? 

30) Jak se od sebe liší DVD a DVDRW disk? 

31) Jaká je kapacita jednostranného disku DVD? 

32) K jakému účelu slouží v počítači samostatná grafická karta? 

33) Jaký je rozdíl mezi integrovanou a samostatnou grafickou kartou z hlediska použití? 

34) Jaká je hlavní výhoda integrované grafické karty? 

35) Určete na obrázku typy výstupních konektorů grafické karty. 

36) Co označuje zkratka GPU? 

37) Určete na obrázku typy výstupních konektorů zvukové karty. 

38) Kdo nejvíce využije samostatnou zvukovou kartu? 

39) Můžete na dnešním běžném počítači poslouchat zvuk i bez samostatné zvukové karty? 

40) K čemu se používá vícekanálový prostorový zvuk? 

 


