
HARDWARE z angličtiny: 
„železářské zboží“ nebo „nářadí



Veškeré fyzicky existující technické vybavení PC. 

Součástky, bez nichž by počítač nebyl schopen 

pracovat (procesor, „case“, monitor, klávesnice, myš)



SKŘÍŇ
•Skříň - Slouží pro pohodlné uložení komponent. Liší se provedením 
formátem, různým vzhledem a materiálem, z kterého je skříň vyrobena 
(nejčastěji ocel, hliník a plast). Vnitřek skříně by měl být dostatečně velký 
pro uložení všech částí a zároveň zajistit dobré proudění vzduchu pro 
omezení vzniku přílišného tepla uvnitř skříně. 



ZDROJ

Zabezpečuje napájení všech komponent. Dodává se jako součást skříně 
nebo samostatně. Výkonem a typem použitého chlazení bývá daná i 
hlučnost. Velký ventilátor chladí nejen zdroj, ale slouží i k proudění vzduchu 
a odvádění tepla mimo skříň. Výběr zdroje se doporučuje nepodceňovat, 
zdroje mohou časem odejít a s sebou mohou vzít i celý počítač.



PROCESOR - CPU 

(Central Processing Unit) je základní výpočetní jednotkou počítače. (Někdy 
bývá také přirovnáván k "srdci" nebo "mozku" počítače). 
Procesor je elektronický čip (integrovaný obvod) pro načítání dat a 
instrukcí z paměti a jejich zpracování. Čím výkonnější procesor, tím bývá i 
výkonnější počítač.  Dva světoví výrobci procesorů: INTEL a AMD.



ZÁKLADNÍ DESKA

Jejím hlavním účelem je propojit jednotlivé součástky počítače do 
fungujícího celku a poskytnout jim elektrické napájení. Umožňuje zapojení 
procesoru, operační paměti. Další komponenty (např. grafické karty, 
zvukové karty, pevné disky, mechaniky) se připojují pomocí rozšiřujících 
slotů nebo kabelů, které se zastrkávají do příslušných konektorů. Je zde 
umístěna paměť ROM, ve které je uložen BIOS, který slouží k oživení 

počítače hned po spuštění.

•



CHLAZENÍ

Součástí skříně můžou být přídavné ventilátory pro lepší proudění 
vzduchu. Provedení a kvalita skříně a chladičů s ventilátory značně 
ovlivňuje stabilitu systému a hlučnost. Mezi základními chlazenými 
komponentami jsou procesor, grafická karta a zdroj. 



RAM - Operační paměť 

Paměť pro uložení dat po zapnutí počítače. Hlavní paměť pro komunikaci s 
procesorem, který je zpracovává. Pokud nejsou data v operační paměti 
RAM, jsou čtena z pevného disku, který je mnohonásobně pomalejší. To je 
problém při malé paměti RAM, kdy se moc dat do RAM nevejde a z pevného 
disku se musí číst častěji, což může práci na počítači zpomalovat. Při 
výpadku proudu nebo vypnutí jsou data smazána. 



PEVNÝ DISK (HDD, Hard Disk) 
Zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební elektronice (MP3 
přehrávače, videorekordéry, …) k trvalému uchovávání většího množství dat 
pomocí magnetické indukce
Obvyklá velikost na starších počítačích byla jen desítky až stovky MB. U 
nových to jsou obvykle stovky GB. 



Ovlivňuje kvalitu obrazu a plynulost grafického zpracování dat. Důležité pro 

multimedia, hry a filmy. Hlavní parametry: 
Paměť - některé grafické karty využívají hlavní paměť počítače (RAM). To je ten 
nejhorší a nejpomalejší způsob, jak získat paměť pro grafickou kartu. 
Neúčinnější je rychlá a dostatečně velká paměť přímo na grafické kartě
Při špatném chlazení se karta může přehřívat a zničit. 

GRAFICKÁ KARTA (VGA) 



ZVUKOVÁ KARTA
Karta zprostředkovávající zvukový vstup a výstup v 
počítači. U starších počítačů byly zvukové karty 
řešeny v podobě samostatných přídavných karet a 
postupně se prosadily jako standardní součást 
základní desky (integrovaná). 

MODEM - HW 

SÍŤOVÁ KARTA

zařízení zprostředkovávající připojení mezi počítači a 
pro připojení k internetu. 







Software (neboli programové vybavení) je v informatice souhrnný 
název pro všechny počítačové programy používané v počítači, 
které provádějí nějakou činnost. Mezi software zahrnujeme i data, 
která typicky neprovádějí žádnou činnost: obrázek, textový 
dokument…



SYSTÉMOVÝ SOFTWARE
- zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím

• firmware - software obsažený v hardware (BIOS, firmware 
vstupně-výstupních zařízení jako tiskárny, CD/DVD 
mechaniky, grafické a zvukové karty, …)

• operační systém - spravuje počítač, vytváří prostředí pro 
programy, např. Windows, Linux, Mac OS X



APLIKAČNÍ SOFTWARE
- se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení 

nějakého stroje

• kancelářské aplikace: textový editor, tabulkový procesor, 
prezentační program

• grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový 
grafický editor, CAD

• vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač
• zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního 

zvuku a videa apod.



Umístění PC

Počítač by měl být chráněn před přílišným teplem, prachem, cigaretovým 
kouřem, nadměrnou vlhkostí a vodou. Větrací otvory by neměly být zakryty, 
jinak může dojít k přehřívání a snížení životnosti komponent. V některých 
případech je vyžadován nějaký stupeň ochrany před fyzickým přístupem k 
počítači, a tím ochránit ho před odcizením (ať už komponent či dat). Před 
kolísáním napětí v elektrické síti může být vyžadována přepěťová ochrana 

nebo záložní zdroj UPS. 


