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Základní počítačové pojmy 

PC [písí] 

 Z angličtiny „Personal Computer“ [personal compjútr] = osobní počítač 

 Někdy se též říká "písíčko" 

Hardware [hardvér] tj. hard = tvrdý; ware = zboží 

 Zkratka HW 

 Počítačové „železo“ = vše, na co si můžeme sáhnout 

 Jedná se o komponenty (součástky) nutné pro práci s počítačem = procesor, 

základní deska, monitor, klávesnice  atd. 

Software [softvér] tj. soft = měkký;  ware = zboží 

 Zkratka SW 

 Počítačové programy (např. Microsoft Teams, MS Word, Malování atd.) 

Operační systém 

 Základní počítačový program, který zůstává v paměti počítače nebo mobilního telefonu 

od jeho zapnutí, až po jeho vypnutí 

 Pro PC - operační systém Windows (Windows 10, Windows 7) od firmy Microsoft 

 Pro Mac - operační systém macOS od firmy Apple 

 Pro mobilní telefony - operační systém Android (od firmy Google) nebo operační 

systém iOS pro telefony iPhone (od firmy Apple) 

Microsoft [majkrosoft] 

 Počítačová firma zabývající se vývojem programů a služeb související s počítači 

 Tvůrce operačního systému Windows (Windows 10 a kancelářského balíku MS Office 

(MS Word, MS Excel atd.) 

 Vyrábí herní konzole Xbox (konkurent k Xboxu je herní konzole PlayStation od Sony) 

 Sídlí v USA ve státě Washington 

Windows 10 [windouz 10] 

 V současné době nejnovější a nejrozšířenější operační systém pro PC 

Windows 7 [windouz 7] 

 Starší operační systém, který ještě normálně PC funguje, ale v roce 2020 firma 

Microsoft ukončila jeho podporu (nevydává pro něj již bezpečnostní záplaty) 
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Apple [épl], tj. apple = jablko 

 Počítačová firma vyrábějící počítače Mac s operačním systém macOS 

 Vyrábí také mobilní telefony iPhone s operačním systémem iOS , hodinky 

Apple Watch, tablety iPad, MP3 přehrávače iPod atd. 

 Sídlí v USA v Kalifornii 

Součásti nutné pro práci s počítačem 

 Počítač (skříň)  

 Ve skříni jsou umístěny všechny komponenty, nutné pro chod počítače 

(procesor, základní deska, pevný disk, operační paměť, zdroj atd.) 

 Monitor  

 Velikost monitoru se určuje podle velikosti jeho úhlopříčky v palcích 

 značka pro palec je " a 1" (jeden palec) = 2,54 cm 

 Anička má doma 24" monitor, tj. jeho úhlopříčka je 24 x 2,54 cm = cca 61 cm 

 Klávesnice (drátová x bezdrátová) 

 Myš (drátová x bezdrátová) 

Další možné příslušenství (periférie) k počítači 

 Tiskárna (černobílá x barevná; laserová x inkoustová) 

 Skener 

 Reproduktory 

 Webkamera 

 Mikrofon 

 Sluchátka 

 


