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Počítač je programovatelný stroj na 

zpracování informací. Informací rozumíme 

sdělení nějaké skutečnosti. „Venku prší“ je 

informace a tu můžeme zpracovat v počítači 

například formou: 

• tabulky 

• grafu 

• můžeme napsat email, poslat SMS, poslat 

zprávu do chatu 

• můžeme vyfotografovat deštivý den.  

Hlavní části počítače 

• hardware – technické vybavení počítače 
• software – programové vybavení počítače 
• data1 – vše co na počítači vytvořím 

Počítače využíváme ve většině oblastí lidské činnosti 

– školství, státní správa, účetnictví, programování, 

výroba, elektronické bankovnictví, obchod, 

zdravotnictví,… 

Pokud informaci převedeme do digitální podoby, 

zpracováváme DATA. Data pak ukládáme na 

nějaké úložiště – například pevný disk počítače.  

Nejmenší jednotkou informace je jeden BIT. Jeden 

bit může být v informatice vyjádřený 0 

(nulou) nebo 1 (jedničkou). 

Pokud dáme takových nul a jedniček za sebou 8, 

vytvoříme jeden BYTE2. 

Například: 

0101 1111 

1111 0101 

0101 0111 

Větší jednotkou než BYTE je: 

kB 1000 B 

MB 1 000 000 B 

GB 1 000 000 000 B 

TB 1 000 000 000 000 B 

 
1 Jedná se o nejcennější část počítače! Jsou to texty, obrázky, 
fotografie, tabulky, kontakty,… 

Podoba dnešních počítačů: 

• stolní počítač - desktop 
• tablet 
• notebook 
• server 
• netbook 
• mobilní telefon - smartphone 
• hrací konzole  
• all-in-one počítač 
• 2 v jednom (tablet + notebook) 
• spotřební elektronika - navigace, počítač 

v automobilu, chytrá domácnost, … 

Základní sestava stolního počítače 

• Základní jednotka - skříň (case) 

• Monitor 

• Klávesnice 

• Myš 

• Reproduktory 

• Sluchátka 

• Mikrofon 

• Scanner 

• Tiskárna 

• Web kamera 

Kam ukládáme naše data? 

Při vytváření vlastních dat – dokumentů, tabulek, 
obrázků, databází, programů, fotografií vždy 
nastane otázka, jak a kam svá data ukládat. Vždy 
musíme mít na paměti, že vždy data leží na nějakém 
hardware a ten může být náchylný k poruchám, 
odcizení, nežádoucímu zašifrování. 

Hlavní datová úložiště 

• pevný disk počítače 

• síťový disk 

• flash disk 

• externí harddisk 

2 Byte je skupina 8 bitů 
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• paměťová karta 

Počítač je součástí počítačové sítě 

Počítač je dnes ve většině případů součástí nějaké 
menší počítačové sítě (doma, ve škole, 
v zaměstnání) a dále je součástí sítě internet. 
Počítačová síť je tvořena: 

• koncová zařízení – stolní PC, notebooky, 
telefony, … 

• servery 
• tiskárny 
• switche – propojují kabely jednotlivých PC 

do jednoho celku 
• routery – směrují provoz v síti 
• kabely 

 

 
 

Počítač v počítačové síti má své jméno a  IP adresu. 

IP adresa3 je 32bitové číslo, které je v dané síti vždy 

JEDINEČNÉ. 

 

Příklad IP adresy 

10.0.0.1 

192.168.87.10 

 
3 IP adresa verze 4, dnes se nahrazuje IP adresou verze 6 

195.113.221.178 

127.0.0.1 

Software počítače 

Jedná se o nedílnou součást počítače, stejně jako 
hardware a data. V této souvislosti mluvíme o 
programovému vybavení počítače. 

Hlavní skupiny software 

• operační systémy - Windows 10, Windows 7, 
Windows XP, iOS, Linux… 

• antivirové programy - AVAST, AVG, Norton, 
… 

• programy pro kreslení 
• programy pro úpravu fotografií 
• hry 
• programy pro psaní - Word 
• internetové prohlížeče - Chrome, Firefox, 

Internet Explorer, Opera, Edge, … 
• programy na úpravu a přehrávání videa 

Hlavní části počítače 

 

 

 
1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………….... 

4………………………………………………………………………. 

5……………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………….. 
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7……………………………………………………………………….. 

8……………………………………………………………………….. 

9……………………………………………………………………….. 

10……………………………………………………………………… 

11……………………………………………………………………… 

12…………………………………………………………………….. 

13…………………………………………………………………….. 

14…………………………………………………………………….. 

15…………………………………………………………………….. 

16……………………………………………………………………. 

Otázky k opakování 

1. Co je to počítač a k čemu slouží? 

2. Jak můžte v počítači zpracovat nějakou 

informaci? Uveďte konkrétní příklad. 

3. Co je to BIT a co je to BYTE? 

4. Jaké jsou větší jednotky informace? 

5. Z čeho se skládá základní sestava počítače? 

6. Na jaké úložiště můžeme ukládat svá 

počítačová data? 

7. Z jakých částí se skládá počítačová síť? 

Doplňující otázky  

1. Jak v Příkazovém řádku zjistíte odezvu 

vzdáleného počítače? 

2. Doplňte následující IP adresy: 

a. 192.168.88. …….. 

b. 192.168.87.  …….. 

c. 10.0.0. ……. 

d. 84.16.109. ….. 

e. 192.168. ……. . ……. 

f. 172.16. …… . …… 

3. Uveďte příklady názvů počítačů v PC síti4 

4. Na určitý počítač v počítačové síti můžeme 

ukládat a číst souboty. Jak se takový počítač 

obecně nazývá? 

5. Zjistěte, kde máte doma zařízení (nejčastěji 

router), které je připojeno do sítě internet. 

6. Zjistěte, kde máte doma zařízení switch. 

 
4 Vynechejte diakritiku a mezery 

7. Zjistěte, jakou rychlostí jste doma připojeni 

k síti internet. 

8. Jakým příkazem Příkazového řádku zjistíte 

IP adresu Vašeho počítače? 

 


