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 Mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Nejdříve tu špatnou: počítač je uvnitř 
nesmírně složitý. A teď tu dobrou: jeho ovládání je velmi jednoduché.

 Pokud pochopíte, jak počítač vlastně funguje a jak se s ním tedy pracuje, máte napůl 
vyhráno. Získáte totiž solidní základy, na kterých budete dál stavět. Váš pohled na počítač 
se zásadně změní. Práce s ním přestane být nepochopitelná a plná nepříjemných 
překvapení…

 Nakonec jedna rada: nečekejte, že vše poberete hned a za týden budete vše umět. 
Zkuste se do toho pustit. Učte se po menších částech, ale důkladně, a vracejte se k již 
probraným věcem.

 Kurz pro samouky vás všemi úskalími provede a uvidíte, že začnete počítači rozumět a 
ještě vás to bude bavit.

Tak se do toho společně pustíme!



Následující stránky to přehledně (a raději několikrát) vysvětlují. 

 To, jak počítač funguje, plyne samozřejmě z jeho složení a ze součástek, 
ze kterých se skládá. 

 Těchto součástek naštěstí není mnoho a základní princip fungování 
počítače plyne pouze ze tří jeho nejdůležitějších dílů.

 Na následujících stránkách jsou postupně jednotlivé díly a vazby mezi 
nimi vysvětleny. A dále je pak jednoduše podané celkové schéma 
současného počítače. 

 Čtěte pomalu, snažte se pochopit a „vstřebat“ jednotlivé pojmy. Není 
kam chvátat, důležité je fungování počítače opravdu porozumět.



 Vše, co vidíme na obrazovce, vykonává (mikro)procesor
počítače v jeho operační paměti.

(Mikro)procesor Operační paměť

Výkonné díly

 Oba dva díly jsou čistě elektronické. 

 Díky tomu jsou nesmírně rychlé, ale…

 … kvůli tomu po vypnutí počítače nic neobsahují.

Stačí jen několik základních dílů…



Setkáte se s názvy: Intel a AMD, většinu procesorů pro běžné počítače dodávají tyto firmy.

 Procesor si můžeme představit jako „mozek“ počítače. 
Obsahuje dnes kolem miliardy aktivních prvků. Procesor 
vykonává vše, co s počítačem děláme. Pošleme do něj 
číslo 44, znaménko plus a číslo 86, a procesor vrátí 130. 
To zvládne sice žák druhé třídy, ale na kousek křemíku je 
to zázračný výkon.

 Pracuje tak, že neustále nesmírně rychle počítá, 
odborněji řečeno, vykonává instrukce (pokyny) 
programů.

 Vše, co s počítačem děláme (od zobrazení tohoto textu 
až po přehrávání videa), se dá převést na řadu výpočtů. 
A procesor počítá a počítá…

Vysvětlení



Operační paměť je prostor pro zpracovávaná data, proto je u ní důležitá její 
velikost (kapacita).

 Operační paměť si opět můžeme představit jako část 
„mozku“ počítače. Sama sice nic nevykonává, ale slouží 
jako místo, ze kterého procesor čte, co má udělat a kam 
dává výsledky svých výpočtů. 

 Podobnost s naší činností je zde také. Pokud si přečteme 
z papíru nějaký příklad (44 plus 86), tak si ho na chvilku 
pamatujeme ve své „operační“ paměti. Náš mozek 
(procesor) ho vypočítá a opět se nám v paměti objeví 
výsledek výpočtu, číslo 130. 

 Pokud ho chceme trvale uložit, musíme ho někam 
zapsat, protože pokud „vypneme“ svůj mozek (usneme), 
tak tento výsledek zapomeneme. 

Vysvětlení



 Jestliže tedy výkonné díly po vypnutí počítače nic neobsahují, 
potřebujeme svá data někam zapsat, trvale uložit.

 K trvalém ukládání souborů v počítači slouží tzv. pevný disk.
 Dnes může být typově podobný „flešce“, označuje se pak jako tzv. 

SSD disk.
 Data také můžeme (trvale) vypálit na zapisovatelný DVD disk.

Stačí jen několik základních dílů…

Ukládání souborů

Pevný disk, SSD CD , DVD a Blu-Ray disk USB flash disk



Disky představují prostor na naše data, proto je u nich důležitá jejich velikost (kapacita).

 Pevný disk si můžeme představit jako velkou „krabici“ 
na naše data (knihy, filmy, hudbu…).

 Trvalé ukládání našich souborů přímo v počítači je dnes 
možné na různá záznamová média:

 Klasické pevné disky (označované HDD) s velkou kapacitou 
(cca 1 000 GB i více, třeba až 4 000 GB)*.

 Takzvané SSD disky, založené na principu „flešek“. Jsou 
velmi rychlé, ale zatím poměrně drahé. Používají se 
v tabletech a v noteboocích. Mají kapacitu od 64 GB do cca 
512 GB. 

 Paměťové karty (SD karty a další) mají nešťastně zvolený 
název. Nejsou to totiž (operační) paměti (viz předchozí 
stránky), ale trvalá uložiště, disky. Používají se v mobilních 
telefonech a digitálních fotoaparátech.

Vysvětlení

*Jednotky si vysvětlíme    
v další části kurzu.



Předchozí i následující stránky to přehledně (a raději několikrát ) 
vysvětlují a opakují. 

 Všechny operace v počítači vykonává procesor, využívá pro svoji činnost tzv. 
operační paměť. Paměť s procesorem tvoří vlastně „mozek“ počítače. Zde se 
vytváří to, co zrovna vidíme na obrazovce. Fungují a něco obsahují však pouze 
v době, kdy je počítač zapnutý. 

 Abychom mohli v počítači něco trvale uchovat, obsahuje počítač disky, které 
pracují na podobném principu jako magnetofonová kazeta, nebo jako flash
disk (fleška). Můžeme tedy na ně něco nahrát (uložit) a tam to zůstane, i když 
je počítač vypnutý. Po novém zapnutí počítače tam vše najdeme – na disku je 
tedy vše trvale uloženo.

 Vše je opravdu poměrně jednoduché. 

Shrnutí



 Z předchozích stránek plyne, proč stále musíme ukládat 
a otevírat své dokumenty.

 V době, kdy s nimi 
nepracujeme, jsou uloženy 
(„leží“) na pevném disku 
počítače.

 V době, kdy si je prohlížíme 
nebo je měníme (tzv. 
editujeme), se nacházejí 
v operační paměti počítače.



 Vše v počítači je uloženo ve formě souborů. Tedy naše texty, obrázky, 
písničky, videa, tabulky atd. a také programy, pomocí kterých své 
dokumenty prohlížíme a vytváříme. 

 Tedy v počítači jsou desítky tisíc 
souborů, vše v počítači je uloženo 
ve formě (počítačových) souborů.

 Tyto soubory jsou dvou druhů:

 Programy, které něco dělají (dají 
se spustit.)

 Datové soubory (nebo také 
dokumenty), které prohlížíme, 
upravujeme a vytváříme pomocí 
programů.



 Z principu práce počítače (pracujeme v operační paměti díky 
procesoru, dokumenty ukládáme na disky) plyne existence a 
obsah nabídky Soubor. Tuto nabídku proto najdeme 
v každém programu, pomocí kterého něco vytváříme.

Založí v paměti počítače nový soubor, tj. nový dokument.

Otevře existující dokument (z disku do paměti).

Uloží stav na obrazovce (z paměti na disk).

Uloží, ale nejdříve se zeptá, kam a s jakým jménem má soubor uložit.

Zavře aktuální rozpracovaný dokument, okno programu nechá otevřené.



 Se soubory se pracuje stále a v každém programu, kde něco 
vytváříme. Je proto užitečné znát klávesové kombinace pro 
často prováděné činnosti.

CTRL + N

CTRL + O

CTRL + S (z angl. Save – uložit do bezpečí)

F12 (ne vždy, ale často)

CTRL + F4

Stačí tedy kdykoliv 
v průběhu práce 

stisknout CTRL + S 
a program uloží 

naši rozpracovanou 
práci do souboru 

na disku.

(Tipy v textu poznáte odlišným podbarvením.)



 Často se setkáme s podobným hlášením. Nyní už bychom 
měli vědět, co znamená a proč se vlastně objevilo?

Zkuste si v duchu odpovědět a teprve potom přejděte na 
následující stránku.



 Odpověď: Změnili jsme obsah otevřeného dokumentu (v paměti 
počítače) a zadali zavření okna programu (nebo dokumentu). Tvůrci 
programu samozřejmě znají princip práce počítače a varují nás, že změny 
provedené od posledního uložení souboru na disk nebudou uloženy, 
tj. přijdeme o část své práce.

 Vždy tedy klepneme na tlačítko Uložit (pokud nezamýšlíme odmítnutí 
všech změn od posledního uložení).

 Volba Storno zavře toto okno a nechá program i dokument stále otevřený.



Díly počítače včetně tzv. základní desky, která je zde zatím vynechána, 

vysvětluje podrobněji samostatná část kurzu. 

 Následující stránky ukazují další běžné počítačové díly, většinou tzv. 
karty. (Opravdu tak někdy vypadají a do počítače se zasunují.)

 Jsou v každém počítači a jsou nezbytné pro jeho činnost.

 Z jejich funkce plynou jejich potřebné parametry, které jsou uváděny 
u nabídek počítačových sestav.

Dobře rozumět funkcím jednotlivých karet naštěstí není pro základní 
práci s počítačem nutné. Je ale užitečné tušit, že v počítači jsou.



 Počítač kromě procesoru, operační paměti 
a disků obsahuje tzv. karty, které plní další 
základní funkce:

 Grafická karta umožňuje zobrazení. 
Připojuje se k ní monitor.

 Modem nebo wi-fi umožňují přenos dat na 
dálku, wi-fi dokonce bezdrátově.

 Síťová karta také přenáší data, většinou 
hodně rychle. Má jen jeden konektor pro 
síťový kabel.

 Zvuková karta přehrává a nahrává zvuky 
(má hodně barevných konektorů pro různé 
typy reproduktorů a pro mikrofon).

Další díly v počítači

Grafická karta

modem, wi-fi

Síťová karta

Zvuková karta



Dnes cédéčka i dévédéčka „mizí“, nahrazuje je stahování hudby a filmů přes Internet.

 Optické mechaniky a disky (CD, DVD) je „složitý“ 
název pro to, co už asi všichni známe, tj. pro cédéčka 
a dévédéčka.

 Data se z nich čtou opticky (světlem, přesněji laserem). 

 CD disky (cédéčka) jsou nejstarší, proto mají poměrně 
malou kapacitu, jen 700 MB, tj. 0,7 GB (gigabajtů)*. 
Používají se na hudbu. 

 DVD disky (dévédéčka) jsou novější, mají už větší 
kapacitu, cca 4,7 GB dat. Používají se na filmy.

 Blu-ray disky jsou nejnovější a ne tak známé. Mají 
kapacitu cca 25 GB a používají se opět na filmy, 
tentokráte s výbornou kvalitou obrazu, tj. s jeho vysokým 
rozlišením. 

Další díly v počítači

*Jednotky si vysvětlíme  
v další části kurzu.

Současné optické 
mechaniky obsahují 
často loga všech 
zmíněných disků, umí 
tedy číst jak CD, tak 
DVD i Blu-ray disky.



Následující snímek ukazuje kompletně 
jednotlivé díly současného počítače a 
co se děje mezi nimi, když spouštíme 
programy a když otevíráme a 
ukládáme dokumenty.

Nelekejte se. Technické díly, z kterých se počítač skládá, budeme podrobněji 
probírat v jiném dílu kurzu pro samouky. Ale pokud je všechny úplně 

nepochopíte, nevadí, i tak se dá s počítačem s porozuměním pracovat .



(Mikro)procesor Operační paměť

Ukládání souborů

Pevný disk, SSD CD , DVD a Blu-Ray disk USB flash disk

Grafická karta

ADSL modem, wi-fi

Síťová karta

Zvuková karta

LCD panel

Telefonní linka 
– internet

Reproduktory

Počítačová síť

Klávesnice Myš

Výkonné díly

Ukládání dokumentů Otevírání
dokumentů

Spouštění
programů

Vstupní zařízení



Shrnutí:

 Místo (černé) skřínky supersložitého tajemného počítače 
vidíme několik základních dílů, ze kterých se počítač 
skládá: procesor, operační paměť, disky, karty (pro 
zobrazení, zvuk a přenos dat) a také klávesnici a myš.

 Rozumíme principu práce počítače (v paměti činností 
procesoru vytváříme, prohlížíme či měníme dokumenty a 
tyto dokumenty pak ukládáme na disky).

 Chápeme nyní také význam voleb v nabídce Soubor, která 
slouží právě k ukládání/otevírání našich souborů –
dokumentů.



 Klepnutím otevřete následující odkaz 
(webovou adresu) a myší přetahejte 
obrázky dílů (vpravo) i jejich názvy 
(dole) na správná místa a pak klepněte 
na „fajfku“. (Tip: obrázky i texty musí být 
uvnitř rámečků, do kterých patří. :-)

 (Soubor si sami otevíráte v prohlížeči 
z našeho kurzu, je proto důvěryhodný.)

http://www.pocitaceprosamouky.cz/ppp.swf

(Cvičení v textu poznáte odlišným podbarvením.)

http://www.pocitaceprosamouky.cz/ppp.swf


Jdeme dále:

 Vysvětlíme podrobněji soubory, programy a data a práci s nimi.

 Dozvíte se, k čemu vlastně slouží operační systém (dále OS).

 Ukážeme si základy ovládání OS.

 Zopakujeme si základní počítačové díly, doplníme k nim další informace, 
dozvíte se také, co se kam a do které zdířky zapojuje.

 Vysvětlíme jednotky (bity a bajty), které se v počítačích používají, jejich 
násobky (kilo, mega, giga a tera (bajt)) a hlavně, ukážeme si, kolik to 
vlastně čeho je.

 Dozvíte se, jak funguje Internet, web, e-mail atd.

 Seznámíme se s webovým prohlížečem a s webovými (cloudovými) 
službami.

 Naučíme se efektivně hledat informace na webu.

 Shrneme si zásady a opatření pro bezpečnou  práci s počítačem 
a s webem (Internetem).



 Tento e-book podléhá autorskému zákonu. Proto prosím, 
abyste ho šířili pouze odkazem na mé webové stránky, kde si 
ho každý může stáhnout. Děkuji Vám za pochopení.

 Tento materiál je informačním produktem. Nemohu se zaručit 
za to, že ho budete umět použít správně. Proto se vyvazuji 
z jakékoliv právní zodpovědnosti za to, co si z tohoto textu 
vezmete a jak to v praxi použijete. 

http://pocitaceprosamouky.cz/
http://pocitaceprosamouky.cz/
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