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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

V bakalářské práci je v úvodu stručné shrnutí vývoje osobních počítačů, následuje 

seznámení s jednotlivými komponenty – této kapitole je věnována největší pozornost. Dále 

uvádím příklady tří počítačových sestav a to pro kancelář, hráče počítačových her a 

multimediální sestavy pro foto-video. Tyto počítačové sestavy jsou srovnány z hlediska 

finanční náročnosti při nákupu celého počítače v obchodě a stavby svépomocí 

z jednotlivých komponent. 
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operační paměť, pevný disk, optická mechanika. 

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR WORK : 

The bachelor thesis starts with a brief summary of the personal computer evolution. 

The next chapter (which is the bulk of the thesis) is an introduction of the various computer 

components. Next we look at three different computer configurations, one for the office 

use, one for the computer games player and the last one for the multimedia processing of 

photos and videos. These configurations are then compared in terms of the financial cost 

for a retail purchase versus a do-it-yourself project.          
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Seznam použitých zkratek a pojmů 
 

AGP  Accelerated Graphics Port – speciální patice pro připojení grafické karty. 

AMD  Advanced Micro Devices – významný výrobce mikroprocesorů 

ATX  Advanced Technology Extended – formát základních desek. 

BIOS Basic Input-Output System - implementuje základní vstupně–výstupní funkce 

pro počítače IBM PC kompatibilní. 

BTX  Balanced Technology Extended – formát základních desek. 

CPU  Central Processing Unit – označení procesoru osobního počítače. 

DDR  Double Data Rate – označení pro operační paměť. 

DIMM Dual In-line Memory Module – paměťový modul. 

DOS  Disk Operating System – diskový operační systém. 

DVD  Digital Versatile Disc – digitální optický datový nosič. 

FDD  Floppy disk drive – disketová mechanika. 

FSB  Front Side Bus – fyzická obousměrná datová sběrnice. 

GPU  Graphic Processing Unit – grafický procesor. 

HDD  Hard Disk Drive – pevný disk. 

I/O  Input/Output – vstup/výstup 

LCD  Liquid Crystal Display – displej z tekutých krystalů 

LPT  Line Printer Terminal – paralelní port. 

MB, GB Megabite, Gigabite. 

PC  Personal Computer – osobní počítač. 

PCI  Peripheral Component Interconnect – sběrnice pro připojení periferií 

PnP Plug and Play – technologie umožňující jednodušší rozpoznání a konfiguraci 

hardware. 

RAM Random Access Memory – paměť s libovolným přístupem. 

SATA Serial ATA – typ sběrnice. 

SLI Scalable Link Interface – technologie umožňující propojení více grafických 

karet v jedné základní desce. 

USB  Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice. 

VGA  Video Graphics Array – typ grafického adaptéru.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vstupn%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstupn%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_kompatibiln%C3%AD
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1. Úvod 

Je mnoho důvodů, proč si postavit počítač z nakoupených komponent, ale je také 

hodně důvodů, proč si počítač koupit raději vcelku. Oboje má své pro i proti. Řada 

počítačových hráčů, různých fandů a kutilů dá zřejmě přednost domácí stavbě počítače a to 

z několika příčin. Jednak je to chuť experimentovat – například zkoušet různé taktovací 

frekvence procesorů a grafických karet, nebo zkoušet postavit počítač co nejtišší – 

s využitím pasivních chladičů např. z důvodu využití počítače jako centra domácí zábavy 

ve spojení s televizorem apod. Dále to může být odlišná představa o sestavě, než která se 

dá běžně koupit – to znamená, že má uživatel specifické požadavky na výběr počítačových 

komponent a žádná dostupná vcelku prodávaná sestava mu nevyhovuje. V každém z nás je 

také kus kutila, který si postaví počítač sám a má prostě jen radost z toho, že to dokázal. 

Domácí stavba počítače má ale asi největší smysl v tom, že takovou sestavu můžeme 

průběžně vylepšovat. Uživatel, který se rozhodl postavit si počítač sám, má dobrý přehled 

o tom, z jakých komponent je sestavený a po určité době může začít postupně měnit 

některé komponenty, které nejvíce zestárly - například počítačová skříň, zdroj a optické 

mechaniky zůstávají po dlouhou dobu stále vyhovující, ale třeba grafická karta, nebo 

procesor už si zaslouží výměnu. Lze také postupně dokoupit operační paměť, větší pevný 

disk a podobně… 

Naopak pokud se budoucí uživatel rozhodne koupit hotovou sestavu, vyhne se 

riziku nekompatibility některých komponent, které ač by měly teoreticky pohromadě 

normálně fungovat, tak ve skutečnosti dochází k problémům – například u základních 

desek se občas vyskytují problémy s některými komponentami. Dále pokud si koupíte 

hotový počítač, tak máte velkou výhodu v záruce na celou sestavu.  

V této bakalářské práci vás nejdříve krátce seznámím s historií osobních počítačů, 

dále popíšu jednotlivé komponenty, uvedu příklady některých počítačových sestav a 

pokusím se zodpovědět na otázku, zda se finančně vyplatí počítačovou sestavu postavit 

doma z jednotlivých komponent, nebo zakoupit již hotový počítač v obchodě. Pro srovnání 

uvedu ceny jednotlivých komponent i celých sestav u vybraných prodejců výpočetní 

techniky. Ceny budou platné pro měsíc březen 2010.  
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2. Historie osobních počítačů 

Počátek osobních počítačů lze datovat do 70. let 20. Století, kdy firmy jako Xerox a 

IBM vyrábějí počítače obřích rozměrů. V roce 1976 vstupuje na scénu firma Apple 

Computer založená Stevem Jobsem a Stevem Wozniakem s jasným cílem: uvést na trh 

počítač určený pro běžné lidi a tak vyrábějí první osmibitový počítač. Měl vlastní monitor, 

běžel na něm Basic a díky své ceně byl opravdu určen pro obyčejné lidi. V roce 1978 

vyrábí firma Intel první šestnáctibitové mikroprocesory s označením 8086 a o rok později 

8088. Jejich rozsáhlé možnosti na jedné straně a obrovská perspektiva na trhu osobních 

počítačů na straně druhé se staly rozhodujícím impulsem pro tehdy nejvýznamnější 

počítačovou firmu na světě – IBM a ta v roce 1981 přichází s produktem jednoduše 

označovaným IBM PC (PC – personal computer). Většinou bývá právě tento stroj 

označován jako opravdu první osobní počítač na světě. Operační systém mu dodala 

začínající firma Microsoft vedená Stevem Gatesem. Jednalo se o první verzi DOSu, kterou 

Microsoft údajně koupil od jistého programátora. 

A tak přichází nová etapa vývoje osobních počítačů. Firma Apple s jasným cílem 

porazit IBM začíná pracovat na projektu operačního systému Macintosh a v roce 1983 

uvádí počítač Lisa a Apple IIe - nejúspěšnější počítač té doby. Firma Microsoft v té době 

plánuje svá Windows, IBM představuje zdokonalený počítač IBM PC/XT a o rok později 

IBM PC/AT, který byl postaven na další novince Intelu, procesoru 80286. Tento počítač už 

se velmi podobal dnešním pécéčkám. V roce 1984 nastává další zlomový okamžik, kdy 

Apple přichází s počítačem, který již využívá grafické uživatelské rozhraní (tzv. GUI) a 

první počítačovou myš od firmy Xerox.  Tato doba byla silně ovlivněna právě soutěží mezi 

firmami Apple a IBM. Dvě firmy, každá s jiným přístupem a odlišnou podnikovou 

filozofií. IBM, jedna z největších firem světa, s šedesátiletou historií, štábní kulturou a 

zavedenými manažery proti firmě Apple, dynamické partě počítačových vizionářů, 

finančně naivních technických géniů. 

V roce 1985 vydává Microsoft svá první Windows, avšak takřka nepoužitelná. 

Jednalo se o grafickou nadstavbu nad jejím 16bitovým operačním systémem MS-DOS.  

V následujících letech nastává prudký rozvoj v oblasti osobních počítačů. Výrobci 

se předhánějí v rychlostech procesorů, grafických karet a velikostech pevných disků. Tento 

rozvoj trvá dodnes. Mikroprocesory do osobních počítačů jsou dnes taktovány až na 3,6 
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GHz a jsou vyráběny 32nm technologií. Další zvyšování frekvence jádra procesorů je 

obtížné a tak výrobci navyšují výkony svých procesorů používáním více jader v jednom 

pouzdře – současné špičkové desktopové procesory obsahují čtyři až šest jader. Kapacity 

pevných disků dosahují 2TB. Některé komponenty postupně zanikly a díky novým 

technologiím jsou nahrazovány novějšími. Spoluzakladatel firmy Intel Gorgon Moore 

kdysi zformuloval slavný zákon, podle kterého se každých zhruba 18 měsíců zdvojnásobí 

počet tranzistorů na jednom čipu a tím pádem se zdvojnásobí rychlost. Přestože se nejedná 

o žádný přesný fyzikální zákon, platí tento jeho postulát už téměř 50 let.  
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3. Seznámení s jednotlivými komponentami 

3.1. Skříň 

Všeobecně se dá říci, že osobní počítač je jakási stavebnice, kterou lze různě 

sestavovat a doplňovat. Základem je základní deska – mainboard, ke které se připojují 

ostatní díly. Vše je poté uzavřeno v počítačové skříni, tzv. case. Každá počítačová skříň má 

na čelní straně ovládací tlačítka (větší pro zapnutí nebo vypnutí počítače a menší pro 

restart), tzv. šachty o velikosti 5,25 palce pro DVD mechaniky a 3,5 palce pro pevné disky 

a disketové mechaniky. Neosazené pozice jsou překryty záslepkami, které se dají před 

zasazením nové mechaniky snadno vyjmout. Dnes je již téměř standardem umístit na čelní 

panel i přídavné USB konektory, čtečky různých paměťových karet, popřípadě také 

výstupy zvukové karty. Na některých skříních bývá i displej, který zobrazuje frekvenci 

procesoru nebo teplotu uvnitř skříně.  Na zadní straně najdeme propojovací konektory. 

Dále v počítačové skříni nalezneme napájecí zdroj, který někdy bývá již součástí skříně a 

pokud tomu tak není, osazuje se do skříně dodatečně při montáži. Vzhledově se různé 

počítačové skříně mohou odlišovat barvou – většinou jsou černé nebo šedé, ale v poslední 

době se můžeme setkat i s provedením v jiných barvách, zvlášť u počítačových hráčů – 

nadšenců. Dále se rozlišují velikostí a tvarem – rozdělujeme je do dvou základních 

provedení, tzv. desktop (naležato) a tower  (věžové provedení). 

 Desktop je nízký a široký, většinou se na něj staví LCD panel nebo monitor do 

úhlopříčky přibližně 17“ (větší monitory by byly příliš těžké). Výhodou tohoto 

provedení je její prostor, takže není problém pozdější rozšiřování počítače a nemá 

problémy s chlazením. Další výhoda oproti věžovitým skříním je pohodlný přístup ke 

konektorům na zadní straně skříně. Velká nevýhoda je ten fakt, že se staví přímo na 

pracovní stůl (i když se na ni staví monitor či LCD panel) a tím zabírá zbytečně místo. 

 Tower – skříně typu tower jsou nejpoužívanější. Většinou jsou schované pod stolem, 

takže zbytečně nezabírají místo na pracovním stole. Platí pravidlo, že čím vyšší je 

skříň, tím více má šachet pro různé mechaniky či pevné disky a obvykle obsahuje 

silnější zdroj. Podle výšky se skříně typu tower dále dělí na minitower, miditower a 

bigtower (od nejmenší po největší) 
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 Nejmenší je Minitower (někdy též Micro Tower) hojně používaný pro kancelářské 

počítače. Minitowery nabízejí pouze minimum místa a osazují se menšími formáty 

základních desek než standardními ATX. 

 Miditower (někdy také Middle Tower) je dnes nejrozšířenější typ počítačových skříní. 

Jsou jen o pár centimetrů větší než minitower, což však postačuje na to, aby mohly být 

osazeny základními deskami plného formátu ATX. Ve skříni je již dostatek místa pro 

většinu komponent a zpravidla mají místo pro přídavný větrák pod šachtami na 

mechaniky, což zaručuje lepší cirkulaci vzduchu v celé skříni a snížení teploty v celém 

systému. Z toho důvodu jsou Miditowery vhodné pro výkonnější sestavy například pro 

práci s grafikou, nebo hraní her. Hodí se pro univerzální počítače do domácnosti. 

 Bigtower je největším typem těchto skříní, dosahuje výšky až 60cm. Skříň má většinou 

5 pozic pro mechaniky velikosti 5,25 palce a 3-5 pozic pro zařízení velikosti 3,5 palce. 

Tyto skříně se využívají hlavně u serverových sestav, kde je potřeba zapojit více 

pevných disků a jiných zařízení, pro které je zde dost místa a zabezpečeno dostatečné 

chlazení. 

 

Obr. 1 Různé varianty počítačových skříní. Největší vlevo bigtower, miditower, minitower a zcela vpravo leží 

desktop 
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3.2. Zdroj 

Napájecí zdroj zajišťuje napájení všech komponent v počítačové sestavě a jeho 

špatná činnost může být příčinou mnoha problémů. Základem je, že výkon zdroje musí 

pokrýt spotřebu všech komponent počítače. Ve skutečnosti je to však složitější a to z toho 

důvodu, že každý zdroj má výkon rozdělený do několika větví s různým napětím a právě 

možné odběry z jednotlivých větví jsou důležité a nesmějí se překročit. 

 Zdroje AT – jedná se o staré zdroje, které dodávaly dvě napěťové úrovně a to 12 V a 5 

V. Zapínání a vypínání zdroje probíhalo mechanicky. K příslušné patici na základní 

desce se připojovaly dvěma šestipólovými konektory. 

 Zdroje ATX – novější zdroje, připojení k základní desce se nejdříve realizovalo 

jediným 20pinovým konektorem, později rozšířeným o další čtvercový 4pinový 

konektor, který zabezpečoval vyšší spotřebu mikroprocesorů Pentium 4, Athlon XP a 

grafických karet. V současnosti se používá buď jediný 24pinový konektor, nebo 

kombinovaný 20+4pinový konektor, se kterým jdou napájet starší i současné základní 

desky. 

 Z větve 3,3 V je napájena čipová sada, paměťové moduly a AGP slot (AGP je 

v současnosti už nepoužívaná sběrnice pro grafické karty, ale u starších systémů 

ji ještě najdeme). 

 Z 5 V větve jsou napájeny převážně PCI karty a u starších systémů to byly i 

procesory). 

 +5 VsB – samostatná nezávislá větev, která v pohotovostním režimu napájí 

obvody důležité pro probuzení počítače, někdy i paměti a USB porty. 

 -12 V je pomocná větev využívaná především zvukovými kartami k napájení 

výstupních zesilovačů. 

 12 V je nejdůležitější větev. Napájí mikroprocesor a sloty PCI Express. Jelikož 

mikroprocesory a grafické karty dnes mívají velkou spotřebu (mikroprocesor 50-

120 W a standard PCI Express 2 povoluje dokonce 150 W), používají současné 

zdroje více nezávislých obvodů s napětím 12 V, ze kterých je pak vyvedeno více 

konektorů, zajišťujících napájení komponent PC. Při výběru zdroje je tedy 

důležitým hlediskem, aby počet nezávislých 12 V větví pokryl v PC jejich 

skutečnou potřebu. 



Michal Friml: Historie a vývoj osobních počítačů a jejich komponenty 

2010                                                                                                                                      7 

 

Konektory - Jednotlivé napájecí větve vycházející ze zdroje jsou zakončeny 

konektory. Jednotné barevné značení pro napěťové úrovně: 

 Černá – zem 

 Červená - pro 5 V 

 Ţlutá - pro 12 V 

Základními konektory, které najdeme u každého zdroje jsou: 

 Main Power – je určený k napájení základní desky. U starších desek v provedení AT – 

s 12pinovým konektorem. U dnešních ATX desek v provedení s 20pinovým 

konektorem a přídavným slotem, ale nejčastěji s 24pinovým konektorem. Konektory 

jsou klíčovány, tzn., nejde je zastrčit opačně. Napájí se jím obvody 3,3 V, 5 V a 12 V. 

 Power +12 V – někdy nazývaný též jako P4 konektor, jedná se o 4pinový čtvercový 

konektor s klíčováním, který vznikl jako „posila“ konektoru Main Power. Je určen 

k napájení mikroprocesoru, který má být napájen ze samostatné větve 12V. 

 AUX Power – 6pinový konektor, který se používal u starších desek a zdrojů na 

posílení větve 3,3 V a 5 V - z těchto větví se totiž dříve napájely mikroprocesory. Dnes 

jsou napájeny z větve 12 V, takže tento konektor pozbývá důležitosti a u nových zdrojů 

je v podstatě přesunut do konektoru Main Power. 

 Peripheral Power a Floppy drive Power – konektory určené pro napájení periférií. 

Jejich počet není nijak blíže definován, ale obvyklé jsou 1-2 konektory Floppy Drive 

Power pro disketové mechaniky (některé zdroje tento konektor už nemají, protože 

disketové mechaniky se již takřka nepoužívají) a 3-8 konektorů Peripheral Power pro 

pevné disky a mechaniky DVD s rozhraním EIDE. 

 Seriál ATA – slouží k napájení pevných disků a DVD mechanik s rozhraním Seriál 

ATA (SATA). Pokud budeme mít zdroj, který tento konektor neobsahuje, můžeme 

použít redukci, pomocí které je disk SATA napájen z konektoru Peripheral Power. 

 Další (volitelné) konektory, které mohou být implementovány – např. snímač a 

regulátor otáček zdroje, napájení Fire-Wire konektorů, nebo konektor PCI Express, 

určený k napájení grafických karet. Tento konektor bývá pro svou podobnost často 

zaměňován s konektorem Power +12 V. Naštěstí se jejich piny tvarově liší, a tudíž 

nejde konektor Power +12 V zasunout do grafické karty. 
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Obr. 2 Celkový pohled na napájecí zdroj a jeho konektory. 

Spotřeba komponent - pro představu uvedu spotřebu jednotlivých komponent. Ve 

12 V větvi jsou největšími odběrateli procesor a grafická karta. Čtyřjádrové procesory Intel 

Core 2 Extreme odeberou až 130 W výkonu, čtyřjádrové Intel Core Quad okolo 100 W a 

nejrozšířenější Intel Core 2 Duo asi 65 W. Procesory AMD jsou na tom podobně, většina 

Athlonů 64x2 spotřebují 65 W a čtyřjádrové Phenomy kolem 120 W. 

Máme-li velké nároky na grafiku a použijeme kombinaci dvou grafických karet 

(nVidia SLI nebo ATI CrossFire) musíme počítat s odběrem u páru méně výkonných karet 

kolem 200 W, extrémně výkonné karty spotřebují až 400 W. Při výběru zdroje pomůže 

následující tabulka průměrné spotřeby typických komponent: 
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Tab. 1 Průměrná spotřeba komponent PC 

Komponenta Špičková spotřeba Použitá napěťová větev 

Grafická karta AGP 10-30 W +3,3 V 

Grafická karta AGP s externím 
napájením 

30-70 W +3,3 V a +12 V 

Grafická karta PCI-E v zátěži 200-270 W +12 V 

Běžná karta PCI 5-10 W +5 V 

10/100 síťová karta PCI 4 W +3,3 V 

Řadič SCSI do PCI 20 W +3,3 V a +12 V 

Mechanika floppy 5 W +5 V 

CD-ROM, DVD-ROM 10-25 W +5 V a +12 V 

Pevný disk IDE 5-25 W +5 V a +12 V 

Přídavné větráky 1-5 W (každý) +12 V 

Základní deska (bez CPU a RAM) 25-50 W +3,3 V a +12 V 

Procesor Intel Core 2 Duo 65 W +12 V 

AMD Phenom II X4 125 W +12 V 

Procesor Pentium 4 115 W +12 V 

3.3. Základní deska 

Základní deska, anglicky motherboard či mainboard představuje nejdůležitější 

komponentu celého počítače. Fyzicky je reprezentována deskou plošného spoje s mnoha 

elektronickými obvody a konektory pro připojení dalších periferií. Její důležitost spočívá 

v tom, že zajišťuje veškerou komunikaci mezi všemi komponentami počítače (procesoru, 

paměťmi, řadičem disku, porty, sloty a periferiemi). Základní deska také poskytuje 

potřebnou stabilitu systému: začnou-li se nám jednotlivé komponenty mezi sebou „hádat“, 

dochází např. k občasným nevysvětlitelným restartům či „zamrzání“ počítače, 

pravděpodobně to bude způsobeno nekvalitní základní deskou. Pokud budeme při stavbě 

počítače sledovat krom jiného také ekonomická hlediska, tak se spíše vyplatí, když 

ušetříme na procesoru, než na desce. Základní deska určuje, jak bude v budoucnu počítač 

rozšiřitelný. Chybějící slot PCI-Express nám například v budoucnu znemožní zasunout 

moderní grafickou kartu. Základní deska ovlivňuje následující: 
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 Jaký typ mikroprocesoru budeme moci použít (většinou jde osadit několik variant 

procesorů, ale není možné kombinovat mikroprocesory různých výrobců ani 

mikroprocesory stejného výrobce, ale rozdílné generace). Fyzicky o tom rozhoduje 

patice mikroprocesoru, kterou je deska osazena. 

 Typ, rychlost a maximální velikost paměťových modulů (DDR nebo DDR2). 

 Použitý BIOS. 

 Integrované řadiče pevných disků (EIDE, SATA) a disketové mechaniky. 

 Integrované vstupně-výstupní rozhraní (pro připojení klávesnice, myši, sériové a 

paralelní porty). 

 U základních desek pro mikroprocesory Intel rychlost komunikace mikroprocesoru 

s operační pamětí – typ sběrnice FSB a její takt (v mikroprocesorech AMD je řadič 

operační paměti obsažen v procesoru. Rychlost komunikace s pamětí je dána typem 

mikroprocesoru). 

 Integrovaný USB kontrolér. 

 Další integrované díly – zvuková karta, síťová karta, grafická karta atd. 

  
Obr. 3 Základní deska 

 

V dnešní době se setkáváme s třemi základními typy základních desek – ATX, 

microATX a BTX: 

 ATX (Advanced Technology eXtended) je dnešní základní standard, se kterým se 

setkáváme nejčastěji. Na desce je integrována většina rozhraní a všechny konektory 
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jsou vyvedeny přímo na zadní stranu počítače, což usnadňuje montáž. Další podstatnou 

vlastností tohoto formátu je zapínání a vypínání počítače signálem ze základní desky. 

 microATX – protože standard ATX neumožňuje montovat desky do malých skříní, byl 

trochu zmenšen a nazván microATX. Není zde tolik prvků, k dispozici jsou většinou 

jen 2-3 sloty kombinace PCI a PCI Express. MicroATX s úspěchem využívá zejména 

čipsety s integrovanou grafickou kartou, čímž se ušetří jeden rozšiřující slot. 

Integrovaná síťová a zvuková karta je dnes již samozřejmostí, takže menší počet slotů 

u microATX již není velkým problémem. Speciální skříně pro microATX jsou menší a 

širší, protože mají zdroj umístěn bokem, vedle desky a nikoliv nad ní jak je to běžné. 

Většina dnešních větších skříní má montážní otvory jak pro ATX, tak pro microATX, 

takže umožňují montáž desek obou rozměrů. 

 BTX  - se zvyšováním frekvence Pentií 4 stoupl také jejich tepelný výkon. Potřeba 

účinnějšího chlazení přinutila Intel k vývoji dalšího formátu základní desky: BTX. 

Prvky na desce jsou rozmístěny tak, aby proud vzduchu ochlazoval všechny kritické 

součásti a cíleně odváděl teplo ven. Nové mikroprocesory Intel Core ovšem 

neprodukují tolik odpadového tepla jako Pentia 4, a tak je možné, že formát BTX 

postupně zanikne. 

3.3.1. Porty vyvedené na zadní straně počítače: 

 Sériový port – sériové porty bývaly v počítači dva, dnes najdeme pouze jeden, nebo už 

žádný. Sériový port má velmi malou průchodnost – umožňuje přenášení max. rychlostí 

115 Kb/s a označuje se COM1 a COM2 (maximální počet je 4). Má 9 pinů (výjimečně 

25) a poznáme ho také podle modré barvy konektoru. Dnes ho již zcela vytlačil port 

USB. 

 Paralelní port – bývá v počítači jeden a na nejnovějších základních deskách ho opět 

již nemusíme najít. Je 25pinový a na rozdíl od 25pinového sériového portu je obrácený, 

tj. nemá piny, ale malé dírky. Ve Windows je paralelní port označován jako LPT1. Je 

rychlejší než sériový port, ale je náročnější na způsob komunikace. Dříve se paralelní 

port využíval pro připojení tiskáren a skenerů, dnes je však již podobně jako sériový 

port nahrazován USB portem. 

 USB port – nejpoužívanější, který postupně vytlačil sériový i paralelní port. Dnes již 

prostřednictvím tohoto portu připojíme k počítači téměř jakoukoliv periférii. USB port 
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komunikuje sériově a používá jednu z rychlostí přenosu: 1,5 Mb/s, 12 Mb/s (USB 1.1) 

či 480 Mb/s (USB 2.0). Nejnovější USB ve verzi 3.0 nabízí teoretickou rychlost až 5 

Gb/s. Kromě rychlosti poskytuje USB port další velkou výhodu a to je možnost 

připojená zařízení k němu řetězit – tzn. na jeden USB port v počítači můžeme připojit 

až 127 dalších zařízení. Používají se k tomu tzv. rozbočovače USB, které z jednoho 

portu vyvedou až 8 dalších. Zařízení lze připojovat za chodu počítače, to znamená, že 

USB podporuje technologii PnP (Plug And Play). Další výhoda spočívá v tom, že 

pokud připojené zařízení odebírá méně než 500 mA (USB 2) respektive 900 mA (USB 

3.0), nemusíme ho napájet z odděleného zdroje – potřebnou energii dodá USB. Kromě 

toho, že jsou USB porty vyvedeny na zadní stranu počítače, bývá zvykem vyvést 

pomocí připojovacího kabelu od základní desky také několik USB portů na čelní stranu 

počítače – usnadní se tak časté připojování např. USB disků, fotoaparátů a podobných 

zařízení. Protože se dnes k počítači připojuje přes USB téměř vše, bylo vyvinuto 

několik konektorů USB a to: 

 typ A- zásuvka, nebo zástrčka, 

 typ B – požívaný na tiskárnách a skenerech, 

 mini USB a micro USB – oba typy najdeme na malých zařízeních 

jako např. mobilní telefony, fotoaparáty atd. 

 

Obr. 4 Konektory USB v pořadí zleva – micro USB, mini USB, typ B, typ A zásuvka a zcela vpravo je typ A 

zástrčka (bývá na kabelu, který zasunujeme do počítače). 

 

 FireWire – označovaný také jako IE1394. Je určen pro vysokorychlostní komunikaci 

s externím zařízením a nejčastěji se používá k připojení digitální kamery. Přenosová 

rychlost je 400-800 Mb/s. 
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 PS/2 – určený výhradně pro připojení klávesnice (fialový) a myši (zelený). Obě 

periférie můžeme připojit také prostřednictvím USB, ale tím si zbytečně obsadíme 

univerzální porty. 

 Konektory zvukové karty – dnes je již na každé desce integrována zvuková karta a 

logicky najdeme na zadní straně PC její konektory. Starší základní desky mají tři 

základní výstupy a to: Line-in, Mic a Speaker. Line-in slouží k připojení externího 

zdroje zvuku, MIC je určen k připojení mikrofonu a na Speaker připojíme reproduktory 

nebo sluchátka. Dnešní zvukové karty (i ty integrované na základní desce) používají 

více výstupů pro tvorbu prostorového zvuku (Dolby Digital, DTS) a tomu odpovídá 

počet konektorů na zadní straně karty. Jednotlivé konektory jsou barevně odlišeny, což 

najdeme v dokumentaci k základní desce. 

3.3.2. Rozšiřující sloty na základní desce 

Každá základní deska obsahuje různý počet rozšiřujících slotů pro přídavné karty. 

Jednotlivé sloty jsou různě dlouhé a mají různou barvu. Pracují na jednoduchém principu: 

do slotu se vloží přídavná karta, jejíž zadní část osazená konektory se stane součástí zadní 

strany počítače a je tedy přístupná pro připojení externích zařízení. 

 PCI – do slotu PCI se zasunují všechny druhy rozšiřujících karet (s výjimkou grafické 

karty). Slot podporuje PnP, je 32bitový a umí komunikovat v tzv. Bus Master režimu, 

což znamená, že si karta sama řídí svoji funkci a není tudíž závislá na procesoru, který 

nezatěžuje. Dnes je tento slot nahrazován PCI Express slotem, ale kvůli zpětné 

kompatibilitě jej na dnešních deskách stále nalezneme. 

 PCI Express – zkráceně PCIe dnes postupně nahrazuje PCI slot, který přestal 

vyhovovat potřebám stále výkonnějších mikroprocesorů a periferií. Sběrnice 

komunikuje sériově a k dispozici je několik variant, lišících se počtem vodičů 

vyčleněných ke komunikaci se sběrnicí. Podrobnosti vidíme v následující tabulce: 
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Tab. 2 Druhy sběrnice PCIe 

Typ Propustnost Počet vodičů pro jeden směr 

PCI Express x1 250 MB/s 2 

PCI Express x2 500 MB/s 4 

PCI Express x4 1000 MB/s 8 

PCI Express x8 2000 MB/s 16 

PCI Express x12 3000 MB/s 24 

PCI Express x16 4000 MB/s 32 

PCI Express x32 8000 MB/s 64 

 

Prakticky to znamená, že se na základní desce setkáme se sloty sběrnice PCIe 

v různých délkách závislých od počtu použitých datových vodičů. Nejčastěji zde najdeme 

PCIex1 (běžné karty – zvukové, síťové atd.) a PCIex16 určené pro grafické karty. Z této 

sběrnice je také možno odebírat větší výkony bez nutnosti napájecích kabelů vedených 

přímo od zdroje. Výkonové grafické karty se ale bez napájení přímo ze zdroje neobejdou. 

 

 ISA, AGP – tyto sběrnice se již nevyužívají a můžeme je nalézt pouze na starých 

základních deskách. ISA jako systémová sběrnice a AGP pro grafické karty. Karty 

těchto norem již do nových základních desek nezasuneme. 

3.3.3. Datové konektory pro připojení mechanik a disků 

Pro přenos dat mezi diskovými paměťmi (pevné disky, mechaniky CD a DVD, 

disketové mechaniky) máme k dispozici několik datových konektorů. Tyto konektory 

vycházejí z typu řadiče integrovaného na základní desce. Disketová mechanika se 

propojuje 36žilovým plochým datovým kabelem. DVD mechaniky a starší pevné disky se 

připojují podle normy EIDE (označované také jako Ultra ATA nebo PATA). Připojení je 

realizováno plochým 40žilovým kabelem. Díky svému plochému tvaru se ale dají ohýbat 

pouze v jedné rovině a bohužel tak tvoří překážku cirkulaci vzduchu ve skříni, čímž 

zapříčiňují přehřívání systému. Naštěstí se prostřednictvím EIDE dnes připojují jen DVD 

mechaniky, takže těchto širokých kabelů není tolik jako dřív.  Existuje několik standardů 

Ultra ATA, které se označuje číslem 33, 66, 100 a 133. Toto číslo udává maximální 
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propustnost sběrnice. Od standardu Ultra ATA/66 se používá 80žilový kabel, který má 

jemnější vodiče a vede lépe signál hlavně ve vyšších frekvencích (vyšší rychlost). 

Standardem, který se dnes používá pro připojování pevných disků je Serial ATA. 

Tento řadič umožňuje připojení více disků. Má jen 7 vodičů, takže se s ním podstatně lépe 

manipuluje ve skříni. Maximální propustnost je u první verze 150 MB/s a novější řadiče 

komunikují rychlostí 300 MB/s. Na základní desce najdeme několik konektorů SATA a ke 

každému můžeme připojit jeden disk. V dnešní době se SATA prosazuje také u DVD 

mechanik, které se dosud připojovaly přes EIDE. 

3.3.4. Patice pro procesor 

Vzhledem k mnoha typům procesorů navíc produkovaným několika výrobci se také 

odlišují patice, do kterých jsou procesory na základní desce zasunuty. Základní rozdělení je 

na patice pro mikroprocesory Intel a AMD. Oba typy patic se od sebe odlišují elektrickými 

a mechanickými parametry. Zatímco procesory Intel mají kontakty, které dosedají na 

odpružené kontakty slotu tak mikroprocesory AMD mají „nožičky“ které se zasunují do 

zdířek patice. 

Patice Intel 

 Socket 478 – dlouhou dobu standardní patice - mikroprocesory měly 478 nožiček, 

které zapadaly do zdířek v patici (toto řešení dodnes používá AMD). Tuto patici 

najdeme už pouze ve starších počítačích.  

 LGA 775 (Socket 775) – určena pro většinu procesorů Intel. Má 775 kontaktů, na něž 

nasedají kontakty mikroprocesoru. 

 LGA 1156 (Socket 1156) – novinka roku 2010, určená pro nové procesory Intel  Core 

i3, Intel Core i5 a Intel Core i7. 

 LGA 1366 (Socket 1366) – jedná se o nástupce patice LGA 775 v nejvyšším 

segmentu. Má 1366 kontaktů a je určena pro nejnovější procesor Intel Core i7 a pro 

šestijádrový Intel Core i9, který má být představen v průběhu roku 2010. 

Patice AMD 

Všechny typy mají zdířky, do kterých se zasunují kontakty mikroprocesoru. 

U AMD je rozdíl mezi paticemi důležitější než u Intelu, protože komunikaci s 
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operační pamětí a ostatními periferiemi řídí přímo mikroprocesor (u Intelu je to 

čipset). 

 Socket 754 – stará patice, určená pro levné mikroprocesory AMD. Umožňovala pouze 

pomalejší, jednokanálovou komunikaci s operační pamětí. 

 Socket 393 – byl určen pro výkonnější mikroprocesory AMD – Athlony 64 a Athlony 

64FX. Dovoluje dvoukanálovou komunikaci s operační pamětí DDR a sběrnice 

HyperTransport je rychlejší než u Socketu 754. 

 AM2 – je současnou paticí, komunikuje dvoukanálově s operační pamětí DDR2 a stále 

pracuje se sběrnicí HyperTransport 1. 

 AM2+ - je vylepšená AM2. Používá rychlejší sběrnici HyperTransport 3.0 a vylepšené, 

oddělené řízení spotřeby pro mikroprocesor, paměťový řadič a integrovanou grafiku. 

 AM3 – patice vydaná začátkem roku 2009 s uvedením dvoujádrového procesoru AMD 

Phenom II. Je nástupcem patice AM2+ ale procesory určené pro AM2+ do ní nelze 

osadit. Podporuje paměti typu DDR3. 

3.3.5. Paměťové sloty 

Paměťové sloty (tzv. banky) jsou posledními důležitými sloty na základní desce. 

Zasazují se do nich paměťové moduly (tzv. DIMMy) V zásadě rozeznáváme tři odlišné 

typy paměťových modulů a to : 

 DDR - (někdy označovaná DDR1), má 184 pinů, napájecí napětí je 2,5 V. 

 DDR2 – pracuje s dvojnásobnou rychlostí než DDR (během 1 řídícího impulsu 

provede 4 operace). Má 240 pinů a napájecí napětí je 1,8 V. 

 DDR3 – pracuje čtyřikrát rychleji než DDR (během řídícího impulsu provede 8 

operací). Má 240 pinů, napájecí napětí je 1,5 V. 

Každý typ paměťového DIMMu vyžaduje odlišný bank, paměťový modul tedy 

volíme podle konkrétní základní desky. 

3.3.6. Čipset 

Čipset je srdcem základní desky. Jedná se o soustavu elektronických obvodů, která 

se významnou měrou podílý na kvalitě základní desky. Výběr čipsetu je proto jedním 

z kritérií při výběru základní desky. Podrobné popisování jednotlivých čipsetů by zdaleka 
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přesáhlo rozsah této práce, a proto popíšu pouze základní rozdíly čipsetů pro 

mikroprocesory Intel a AMD. 

 Čipsety pro mikroprocesory Intel – základním spojovacím článkem mezi 

mikroprocesorem a okolím je čipset základní desky, skládající se ze dvou částí: 

 North Bridge (severní most) – který je sběrnicí FSB (Front Side Bus) připojen 

k procesoru a zajišťuje rychlé přenosy dat mezi klíčovými oblastmi počítače – 

mikroprocesorem, operační pamětí a slotem pro připojení grafické karty. Přes 

North Bridge procházejí také data ke spodní části čipsetu – South Bridge. 

 South Bridge (jiţní most) – se naopak stará o připojení ostatních periferií 

k základní desce. Zde je připojen kompletní diskový subsystém, takže 

parametry South Bridge rozhodují o tom, jakou přenosovou rychlost budou 

moci pevné disky využívat. Mimo to se South Bridge stará o USB, sériové a 

paralelní porty, integrovanou síťovou a zvukovou kartu. Zajišťuje službu 

BIOSu. Sběrnice mezi oběma mosty není popsána žádnou univerzální normou, 

takže každý výrobce používá své vlastní řešení. 

 

Obr. 5 Principiální uspořádání čipsetu se sběrnicí FSB. 
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Nevýhodou tohoto řešení je úzké místo mezi severním mostem a mikroprocesorem, 

tudy totiž musí projít všechna data. Proto od Pentií 4 násobí sběrnice základní frekvenci, 

kterou je celý počítač řízen čtyřmi. Tato technologie se nazývá quad pumped a díky ní 

provede sběrnice 4 operace během jediného taktu. 

S příchodem nových procesorů Intel Core i3, i5 a i7 se změnila i struktura čipsetů 

pro tyto procesory. Čipsety pro Core i7 (modelová řada Bloomfield) na LGA 1366 přinesly 

první významnou změnu: paměťový řadič se přesunul ze severního můstku čipsetu přímo 

na procesor a čipsety pro Core i3, i5 a i7 (Lynnfield) na patici LGA 1156 šly ještě dál - 

přímo k procesoru se přesunul i řadič PCI Express. Severní můstek tak již není zapotřebí a 

z čipsetu zbyl jen jižní můstek, který plní úlohu rozbočovače pro pomalejší zařízení, jako 

jsou zvukové a síťové karty, USB či SATA porty. Tato zařízení si vystačí s pomalejším 

rozhraním DMI. 

 Čipsety pro mikroprocesory AMD – z hlediska komunikace s okolím používají 

čipsety pro mikroprocesory AMD dvě odlišné technologie. 

 Integraci paměťového řadiče do mikroprocesoru, takže data neproudí do 

paměti přes severní most ale přímým spojem, pracujícím stejným taktem jako 

mikroprocesor. 

 Pro komunikaci s okolím se používá sběrnice HyperTransport. Její šířka může 

být 2, 4, 6, 8, 16 a 32 bitů, frekvence 200 MHz až 1,4 GHz. Je tedy patrné, že 

použitý typ HyperTransportu  rozhoduje o kvalitě (a ceně) čipsetu. 



Michal Friml: Historie a vývoj osobních počítačů a jejich komponenty 

2010                                                                                                                                      19 

 

 

Obr. 6 Principiální uspořádání čipsetu se sběrnicí HyperTransport 

3.4. Procesor 

Pro počítačovou sestavu je velmi důležitý výkon procesoru. Ten řídí běh programu 

a jeho rychlost, určuje také rychlost zpracovávání instrukcí programu. Některé instrukce 

zpracovává sám, k provedení ostatních instrukcí používá různé komponenty počítače 

(operační paměť, disky, sběrnice, displej, tiskárny atd..). Jeho kvalita podstatně (ale nikoliv 

úplně) ovlivňuje rychlost a výkonnost počítače. Výběrem vhodného procesoru by měla být 

definována potřebná počítačová sestava. Požadovanému procesoru bude odpovídat typ 

základní desky a její čipset, rychlost a velikost operační paměti. 

Na trhu jsou v současnosti tři základní výrobci procesorů pro platformu PC: Intel, 

AMD a VIA. Vzhledem k tomu, že procesory VIA jsou optimalizované na malou spotřebu 

a výkon, mají drtivou majoritu na trhu stolních počítačů firmy AMD a Intel, takže se 

nadále budu soustředit na tyto dva výrobce. 
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Vlastnosti mikroprocesorů 

 Výkon každého procesoru se udává ve dvou základních typech operací: práci s celými 

čísly a práci s desetinnými čísly (s tzv. plovoucí čárkou) 

 Rychlost procesoru se udává v GHz (gigahertzích) – čím více, tím lépe. S rostoucí 

frekvencí roste zákonitě cena procesoru. Nejvýkonnější desktopový procesor od Intelu 

šestijádrový Core i7-980X pracuje na frekvenci 3,3 až 3,6 GHz (díky technologii Intel 

Turbo Boost) a nejvýkonnější procesor od AMD, čtyřjádrový Phenom II X4 975 

pracuje na frekvenci 3,6 GHz. 

 Počet jader – poslední doba ukázala, že zvyšování frekvence nad 3 GHz je velmi 

obtížné a tak se výkon mikroprocesorů zvyšuje počtem jader. V jedné patici je jedno 

pouzdro, v němž je zasazeno několik jader: typicky Intel 2-6 a AMD 2-4 jádra. 

 Vnitřní šířka mikroprocesoru – popisuje schopnost mikroprocesoru zpracovat 

najednou určité množství bitů. Čím více bitů zpracuje, tím je rychlejší. Dnes 

rozeznáváme mikroprocesory: 

 Jen 32bitové - starší typy, které pomalu dožívají. 

 Jen 64bitové – používají se u serverů. 

 32 i 64bitové – dnešní standard desktopových počítačů. 

 Výrobní technologie – určuje velikost (a tím i hustotu) polovodičových prvků 

mikroprocesoru. Dnes se udává v nanometrech (dříve v mikronech) a čím je nižší, tím 

lépe. Například hustota dnešních procesorů Intel Core i5-i7 je 45 nm. 

 Vyrovnávací paměť – všechny mikroprocesory mají integrovanou cache L1 která 

slouží k zásobování jednotek mikroprocesoru daty ze sběrnice. Protože cache pracuje 

rychleji než sběrnice, nemusí mikroprocesor čekat. Pro přesun dat mezi 

mikroprocesorem a operační pamětí mají mikroprocesory integrovánu cache L2. 

Některé nejvýkonnější procesory mají ještě ve svém jádře integrovanou cache třetí 

úrovně označovanou jako cache L3. 

 Rychlost sběrnice – to, s jak rychlou sběrnicí (FSB či HyperTransport) může 

mikroprocesor spolupracovat, je další důležitý ukazatel kvality. 

3.3.1. Mikroprocesory Intel 

Špičkovou řadou jsou mikroprocesory Intel Core i7 s jádrem Bloomfield. Jsou 

určeny do patice LGA 1366. Taktovány jsou frekvencí 2,66 GHz (Core i7-920) až 3,33 
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GHz (Core i7-975). Jsou čtyřjádrové (8 virtuálních jader – technologie Hyper-Threading) a 

vyrobeny jsou 45nm technologií. Obsahují řadič pamětí DDR3. Podporují novou 

technologii Intelu: Turbo Boost - procesor sám zvyšuje svoji frekvenci při zatížení, 

maximální frekvence se odvíjí od toho, nakolik jsou vytíženy jednotlivé části procesoru a 

jakých dosahují teplot. Mimo jiné to znamená, že výkon závisí i na teplotě procesoru a na 

dobře dimenzovaném chlazení záleží více než kdy dříve. 

 

Obr. 7 Procesor Intel Core i7 975. 

Následují procesory do patice LGA 1156: Intel Core i3 a i5 s jádrem Clarkdale - 

dvoujádrové procesory (4 virtuální) s integrovanou grafikou přímo v procesoru (Intel HD 

Graphics) vyrobené 32nm technologií a Intel Core i5 a i7 s jádrem Lynnfield – čtyřjádrové 

procesory (8 virtuálně) obsahující mimo jiné technologii Turbo Boost. 

Všechny další procesory Intel se zasazují do starší patice LGA 775. Jedná se 

především o mikroprocesory Intel Core 2 se dvěma nebo čtyřmi jádry, následují 

dvoujádrová Pentia D řad 8xx a 9xx a jednojádrová Pentia 4 řad 5xx a 6xx, kdysi šlo o 

vlajkovou řadu Intelu. V nabídce ještě najdeme procesory Celeron D, což jsou tradičně 

levné produkty, které se odvozují z výkonnějších řad. 

3.3.2. Mikroprocesory AMD 

Z pozice levného výrobce nepříliš výkonných procesorů, který měl kdysi jen 

několik procent trhu s procesory se AMD řadou procesorů K8 (Athlon 64 a Sempron) 
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přesunula do pozice rovnocenného protihráče Intelu. Procesory AMD používají podobné 

technologie jako konkurenční Intely, ale AMD pro ně používá odlišné názvy. 

 

Obr. 8 Procesor AMD Phenom II X4 955. 

Nejvýkonnější desktopové procesory AMD jsou zasazené do patic AM2+ či AM3 a 

jedná se o dvou až čtyřjádrové procesory AMD Phenom II.  Jsou vyráběny 45nm 

technologií, podporují DDR2 i nejnovější DDR3 paměti a taktovány jsou až na 3,6 GHz 

v případě vlajkové lodi AMD procesoru AMD Phenom II X4 975. Každé z jader procesoru 

má svou vlastní vyrovnávací paměť první a druhé úrovně. Navíc nese procesor další L3 

cache, která je pro všechna jádra společná. Podobně jako Intel se svými Celerony, i AMD 

nabízí lowendovou řadu levných jednojádrových procesorů AMD Sempron, a to jak do 

patice AM2 tak i do AM3. 

3.5. Grafická karta 

Jedná se o nejdůležitější rozšiřující kartu počítače. Před rozhodnutím jakou zvolit 

grafickou kartu je třeba zvážit, k jakému účelu bude počítač určen. Stavíme-li počítač pro 

nenáročné kancelářské aplikace, tak si klidně vystačíme s nejlevnější grafickou kartou na 

trhu, nebo jen s integrovaným grafickým čipem na základní desce či přímo na procesoru 

(Intel Core i3 a i5 s jádrem Clarkdale - dvoujádrové procesory s integrovanou grafikou 

přímo v procesoru schopnou přehrávat video ve vysokém rozlišení). Počítač určený pro 

herní aplikace nebo jiné graficky náročné programy však bude na grafiku vyžadovat 

investici v řádu tisíců korun. Špičkové grafické karty jsou dokonce výrazně za hranicí 

deseti tisíc korun. 
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Grafická karta (videokarta) umožňuje počítači prezentovat data na zobrazovači 

(dnes typicky LCD). Jde o samostatnou jednotku, jejíž vlastnosti definují kvalitu 

zobrazení. Je osazena speciálním grafickým mikroprocesorem (grafickým čipem - GPU) a 

pamětí, která se dnes pohybuje v rozmezí 256 MB – 2 GB. V zásadě lze říci, že na volbě 

grafického čipu, velikosti a rychlosti paměti závisí z 99% výkon grafické karty. Rychlost 

dnešních grafických čipů bývá přibližně 350 až 800 MHz, paměťové moduly se používají 

typu GDDR 3 až GDDR5 o frekvenci až 4000 MHz. Karty se typicky zasazují do slotu 

PCI Express, na starých základních deskách je pro grafiku vymezen slot AGP. Podstatné 

z hlediska výběru grafické karty je také vybavenost konektory. Existují dva základní druhy 

konektorů: starší analogový D-Sub a moderní digitální DVI. V poslední době přibývá 

karet, kde je vedle konektoru DVI ještě navíc HDMI, což je univerzální multimediální 

rozhraní pro přenos nekomprimovaného zvukového a obrazového signálu v digitální 

podobě. 

Rozhodující výrobci grafických čipů jsou dnes firmy nVidia a ATI (která je 

zároveň majetkem firmy AMD – výrobce mikroprocesorů). ATI i nVidia staví kolem 

svých GPU svoje vlastní grafické karty, ale existuje mnoho jiných výrobců grafických 

karet, využívajících grafické čipy ATI či nVidie, lišící se svojí výbavou - velikostí paměti, 

výstupními konektory, použitém chlazení apod. Mezi výrobce GPU patří také firma Intel, 

která se ovšem specializuje na grafické čipy integrované na základní desky. 

 

Obr. 9 Výkonná grafická karta GeForce GTX 295 určená do rozhraní PCI Expressx16, vybavená dvěma 

konektory DVI a jedním HDMI.  
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Pro zvýšení výkonu nabízejí oba výrobci grafických čipů možnost spojit více 

grafických karet paralelně na jedné základní desce. ATI nazývá tuto technologii CrossFire 

a nVidia SLI. Je třeba si uvědomit, že pokud přistoupíme na toto řešení, tak výrazně 

stoupnou pořizovací náklady nákupem více grafických karet, zvýší se spotřeba – bude 

potřeba silnější napájecí zdroj a stoupne také hlučnost celého systému, protože každá karta 

má svůj chladič. Základní desky vybavené dvěma a více sloty pro grafickou kartu jsou také 

dražší než desky pro jednu grafiku. Proto je třeba zvážit, zda se nevyplatí pořízení jedné 

dražší, ale zato špičkové karty. 

V současnosti je na výběr velké množství grafických karet s GPU od ATI i nVidie. 

V následujících tabulkách uvedu od každého výrobce zástupce dvou levných karet pro 

kancelářské aplikace, dále dvě karty střední kategorie (tzv. mainstream) a vyberu dvě 

špičkové karty pro graficky náročné operace. 

 

Tab. 3 Přehled grafických karet ATI (březen 2010). 

Grafický čip HD 3450 HD 4350 HD 5570 HD 5670 HD 5870 HD5970 

Frekvence čipu 
MHz 

600 600 650 775 850 735 

Typ paměti GDDR 2 GDDR 2 GDDR 3 GDDR 5 GDDR 5 GDDR 5 

Šířka sběrnice 
(bit) 

64 64 128 128 256 512 

Frekvence paměti 
(MHz) 

600-800 800 1800 4000 4040 4040 

Velikost paměti 
(MB) 

256-215 512-1024 1024 512-1024 1024 2048 

pipes 

40 pixel 
Shader 
40 vertex 
Shader 

80 pixel 
Shader 
80 vertex 
Shader 

400 pixel 
Shader 
400 vertex 
Shader 

400 pixel 
Shader 
400 vertex 
Shader 

1600 pixel 
Shader 
1600 
vertex 
Shader 

3200 pixel 
Shader 
3200 
vertex 
Shader 

DirectX/OpenGL 10.1/2.0 10.1/2.1 11/3.2 11/3.2 11/3.2 11/3.2 

Orientační cena 
(Kč včetně DPH) 

700-900 800-1200 2000-2200 2100-2700 8700-9700 
14000-
15000 
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Tab. 4 Přehled grafických karet nVidia (březen 2010). 

Grafický čip 8400 9400 9600 GT 9800 GT GTX 285 GTX 295 

Frekvence čipu 
MHz 

567-576 550 650 550-600 650 576 

Typ paměti GDDR 2 GDDR 2 GDDR 3 GDDR 3 GDDR 3 GDDR 3 

Šířka sběrnice 
(bit) 

64 128 256 256 512 896 

Frekvence paměti 
(MHz) 

667-1000 533-1000 1800 1800 1800-2484 1998 

Velikost paměti 
(MB) 

256-512 512-1024 512-1024 512-1024 1024 1792 

pipes 

16 pixel 
Shader 
16 vertex 
Shader 

16 pixel 
Shader 
16 vertex 
Shader 

64 pixel 
Shader 
64 vertex 
Shader 

112 pixel 
Shader 
112 vertex 
Shader 

240 pixel 
Shader 
240 vertex 
Shader 

480 pixel 
Shader 
480 vertex 
Shader 

DirectX/OpenGL 10/2 10/2.1 10/2 10/2.1 10/2.1 10/2.1 

Orientační cena 
(Kč včetně DPH) 

700-900 1100-1500 2000-2700 2300-3100 7800-9800 
14000-
16000 

3.6. Operační paměť 

Vlastní paměťové obvody jsou zapouzdřeny do paměťových modulů zvaných 

DIMM, které se zasunují do paměťových slotů (tzv. banků) na základní desce. Navzájem 

se liší vnitřním kmitočtem a velikostí. Při výběru pamětí musíme respektovat základní 

desku a použít ty moduly, které deska podporuje. U starších desek to jsou moduly DDR 

(někdy označované jako DDR1) a DDR2, dnešním standardem jsou DDR3, které 

podporují již všechny prodávané základní desky a jejich čipsety. Jedná se o 240pinové 

moduly se sníženým napájením na 1,5 V, hlavní předností jsou ovšem vyšší přenosové 

rychlosti. 
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Obr. 10 Dva paměťové moduly DDR3. 

Téměř všechny čipsety podporují tzv. dual channel, což je dvoukanálové spojení 

s operační pamětí. Princip je jednoduchý, místo jedné sběrnice spojující čipset s operační 

pamětí jsou použity sběrnice dvě. Moduly DDR tak tvoří pár, ke každému modulu vede 

samostatná sběrnice, čímž se zvýší propustnost (teoreticky dvakrát, prakticky je to ovšem 

méně). Aby dual channel fungoval, musí se moduly osazovat v párech a navíc musí být 

každý kanál osazen stejným typem DIMMu. Nejlepší je tedy zakoupit tzv. dual channel kit 

což je dvojice identických paměťových modulů. Druhou podmínkou fungování 

dvoukanálového řadiče paměti je správné osazení na základní desku tak, aby každý DIMM 

byl umístěn do jiné skupiny banků (aby k němu vedla samostatná sběrnice) - toto si 

nastudujeme v manuálu základní desky.  

Tab. 5 Nejpoužívanější Moduly DDR3 

Značení modulu Propustnost (GB/s) 
Efektivní rychlost 

DIMMu (MHz) 
Rychlost sběrnice 

(MHz) 

PC3-6400 6400 800 100 

PC3-8500 8533 1066 133 

PC3-10600 10667 1333 166 

PC3-12800 12800 1600 200 
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Při výběru paměťového modulu, musíme sledovat několik kritérií. Kromě první 

podmínky a to volby správného typu paměti (DDR2 nebo např. DDR3) je to rychlost 

desky. Pracuje-li čipset desky s frekvencí 166 MHz, pro paměť DDR3 to znamená 1333 

MHz a tím pádem je nejvhodnější modul PC3-10600 (viz. Tabulka 5). Koupíme-li dražší a 

rychlejší modul PC3-12800, bude sice s deskou spolupracovat, ale pouze rychlostí 1333 

MHz (kterou pracuje deska, k níž je připojen) a jeho rychlost sice zaplatíme, ale 

nevyužijeme. Dalším kritériem při výběru paměťového modulu je časování. Jde o časové 

intervaly, které paměť potřebuje, aby našla a předala uložené údaje. Vyjadřuje se čtyřmi 

čísly např.: 7-7-7-20 (tCL, tRCD, tRP, tRAS). Obecně platí, že čím jsou časové intervaly 

menší, tím lépe, přičemž nejdůležitějším údajem je první číslo – tCL. Dalším kritériem 

(pravděpodobně nejdůležitějším) je kapacita paměti. Dnes se vyrábějí paměťové moduly 

různých velikostí, od 512 MB do 4 GB. Vzhledem k současnému standardnímu 

dvoukanálovému uspořádání není rozšiřování pamětí jednoduché. Musejí se osazovat 

v párech a většina desek má pouze 4 sloty. Navíc se musejí vsazovat stejné moduly (nebo 

staré vyjmout a koupit nové, větší). Proto je lepší vybavit počítač dostatečnou pamětí už při 

jeho nákupu, nebo stavbě. Její nedostatek totiž zpomalí práci s počítačem daleko víc než o 

něco pomalejší procesor. 

3.7. Pevný Disk 

Pevný disk (Hard Drive – HDD) patří mezi magnetická záznamová média. Jejich 

úkolem je uchování dat, s nimiž mikroprocesor momentálně nepracuje, ale která si 

v případě potřeby načte. Důležité je, že vypnutí počítače nezpůsobí ztrátu dat uložených 

v těchto pamětech. Dalším magnetickým záznamovým médiem je disketová mechanika, 

která se však už téměř nepoužívá. 
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Obr. 11 Pohled uvnitř pevného disku. 

Pevný disk je složen z několika otáčejících se disků neboli ploten umístěných 

v několika patrech nad sebou. Data se zapisují do magnetické vrstvy nanesené na každý 

jednotlivý kotouč. S takto upraveným povrchem disků jsou prostřednictvím magnetických 

silokřivek v kontaktu čtecí/zapisovací hlavy, které se nad ním vznášejí ve vzdálenosti řádu 

jednotek mikrometrů. Vznášení hlav zajišťuje aerodynamický vztlak vznikající nad 

roztočenou plotnou. Jakékoliv drobné zrnko prachu by způsobilo rýhu v disku a 

znehodnocení dat. Z tohoto důvodu jsou disky hermeticky uzavřeny ve vzduchotěsném 

pouzdře. Při vypnutí disku zajistí mechanika magnetických hlav jejich přistání do 

vyhrazené parkovací oblasti. Hlava se tak nikdy nedotkne datové oblasti. Pevné disky tak 

vynikají vysokou spolehlivostí a trvanlivostí. 

Řadič spojuje disk se základní deskou. Deska i disk tedy musí mít identické 

rozhraní. Dřívějším standardem pro pevné disky bylo rozhraní EIDE, dnes také 

označované jako PATA (Paralel ATA), které se ještě používá u mechanik DVD. Pro pevné 

disky je podstatně lepším řešením SATA. Toto rozhraní existuje ve třech variantách: starší, 

s přenosovou rychlostí 1,5 Gb/s, novější s rychlostí 3 Gb/s (toto je někdy nesprávně 

označováno jako SATA II) a nejnovější varianta disponuje rychlostí 6 Gb/s. Pokud máme 

na základní desce řadič SATA 3 Gb/s, koupíme si stejně rychlý disk, neboť systém pracuje 

s diskem velmi často a jeho rychlost má na rychlost celé sestavy významný vliv. 
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Základní parametry pevných disků jsou: 

 Kapacita – je určitě nejdůležitějším kritériem. Kapacita dnešních pevných disků 

se pohybuje od 80 GB s cenou kolem 1100 Kč až do 2 TB v cenách okolo 3500 

Kč. 

 Rychlost práce disku udávaná jako přístupová doba. Ta je součtem dvou časů: 

doby vystavení a doby čekání. Tyto časy jsou hodně závislé na rychlosti disku. 

Čím rychleji se disk točí, tím je menší přístupová doba. Dnešní disky se otáčejí 

rychlostí zpravidla 5400, nebo 7200 otáček za minutu. Rychlost 10000 ot/min je 

u desktopových disků výjimkou, používají ji spíše disky určené pro servery. 

Přístupová doba disku by měla být pod 10 ms. 

 Velikost vyrovnávací paměti – jelikož je pevný disk relativně pomalé zařízení, 

používá vyrovnávací paměť. Do ní se načítají data z disku a odtud se pak 

přenášejí na sběrnici. Dnešní disky pracují s vyrovnávací pamětí o velikost 2-16 

MB. Standardní velikost je 8 MB, větší hodnoty již rychlost disku nijak výrazně 

nezvyšují.  

3.8. Optické mechaniky 

Mezi optické mechaniky řadíme především CD či DVD mechaniky, a v poslední 

době také Blu-ray. CD mechaniky byly periferií, bez níž se moderní počítače dlouhou dobu 

neobešly. Dnes byly nahrazeny mechanikami DVD (které umějí formát CD také používat) 

a proto se v následujícím textu budu věnovat právě DVD. 

3.3.1. DVD 

Vyšších kapacit DVD disků oproti CD bylo dosaženo podstatným zvýšením 

hustoty zápisu dat, čímž se při stejných rozměrech médií dosahuje větších kapacit, a 

použitím kvalitnějšího a přesnějšího laseru. Dalším krokem ke zvýšení kapacity bylo 

zápisem do dvou datových vrstev. Laser je při čtení/zápisu zaostřen vždy jen na jednu 

rovinu. Posledním „fíglem“ jsou oboustranná média. Jelikož mechaniky čtou média jen 

z jedné strany, je oboustranné disky potřeba otáčet. Jak nám ukazuje následující tabulka, 

kombinací různých variant pak dostáváme několik typů DVD médií: 
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Tab. 6 Varianty DVD disků. 

Označení Počet stran Počet vrstev Kapacita disku Označení 

DVD-5 1 1 4,7 (4,38 GB) SS/SL 

DVD-9 1 2 8,5 (7,91 GB) SS/DL 

DVD-10 2 1 9,4 (8,76 GB) DS/SL 

DVD-18 2 2 17 (15,82 GB) DS/DL 

  

Vývojem DVD se zabývaly dvě skupiny výrobců, z nichž jedna skupina používá 

označení DVD+ a druhá DVD-. Každá vyvinula své vlastní normy, což z pohledu uživatele 

již není důležité, protože všechny dnešní mechaniky podporují oba formáty. Existuje 

několik technologií použití DVD disku a mechanik: 

 DVD-ROM – mechanika pouze čte, 

 DVD-R, DVD+R – mechanika čte a je navíc schopna na každé zapisovatelné 

médium jednorázově zapsat data, 

 DVD-RW, DVD+RW – mechanika je schopná opakovaných zápisů a mazání 

disku DVD, 

 DVD-R DL, DVD+R DL – (DL Dual Layer), jednorázový zápis do dvou 

vrstev, 

 DVD-RAM – první standard zapisovatelných médií, určený pro práci s daty. 

Umějí ji pouze některé mechaniky a potřebují na ni médium DVD-RAM. 

Celkově stojí stranou od výše uvedených technologií. 

Při výběru mechaniky můžeme zohlednit její rychlost, která se liší v jednotlivých 

režimech. Některé mechaniky také dovedou svým paprskem vypálit na povrch disku 

popisek či obrázek. Existují dvě technologie: LightScribe od firmy Hewlett Packard a 

LabelFlash firmy NEC. LightScribe zapisuje na jednu stranu disku (tam kde nejsou data) a 

LabelFlash dokáže zapisovat na obě strany média. Kromě mechanik, které dokážou 

pracovat s jednou z těchto technologií budeme potřebovat ještě software (bývá 



Michal Friml: Historie a vývoj osobních počítačů a jejich komponenty 

2010                                                                                                                                      31 

 

příslušenstvím mechanik či vypalovacích programů) a média se speciální vrstvou, kam je 

zápis prováděn. 

Výběr mechaniky je i přes existenci více standardů a norem jednoduchý. Jak jsem 

již výše uvedl, dnešní mechaniky podporují všechny normy plusových i minusových 

standardů. Stačí si podle symbolů v dokumentaci nebo dvířkách mechaniky zkontrolovat 

zda umí všechny normy. Určitým problémem může být rozhraní, jehož prostřednictvím 

připojíme mechaniku k základní desce. Mechaniky DVD se prodávají s EIDE i SATA 

rozhraním. Většina desek disponuje oběma variantami připojení takže je na nás, jakou 

variantu zvolíme. Pokud je na základní desce volný SATA konektor, je lepší zvolit tuto 

variantu, ve skříni pak nebude žádný široký EIDE kabel, který bude bránit cirkulaci 

vzduchu ve skříni. 

3.3.2. Blu-ray 

Jelikož filmovému průmyslu v souvislosti s projekcí videí ve vysokém rozlišení 

disky DVD kapacitně nestačily, objevil se požadavek na vysokokapacitní média, na nichž 

by byly filmy pro HD (High Definition) uloženy. Dlouho spolu soupeřily dvě technologie: 

HD DVD a Blu-ray. Poté, co v roce 2008 studio Warner Bros. Entertainment oznámilo, že 

bude nadále vydávat své filmy pouze na discích Blu-ray a následně japonský elektronický 

koncern Toshiba ukončil výrobu přehrávačů a rekordérů technologie HD DVD, bylo jasné, 

že válku formátů vyhrál právě Blu-ray. A podobně jako tomu bylo u DVD, zanedlouho se 

média i mechaniky objevily v počítačovém provedení. Disky Blu-ray se vyrábějí buď 

v klasickém provedení – o průměru 12 cm (stejně jako DVD), nebo v miniaturním 

provedení – o průměru 8cm. Jsou jednostranné a podobně jako DVD se vyrábějí jedno- 

nebo dvouvrstvé.  

Tab. 7 Kapacita Blu-ray disků. 

Fyzický rozměr Kapacita jednovrstvého disku Kapacita dvouvrstvého disku 

12 cm 25 GB 50 GB 

8 cm 7,8 GB 15,6 GB 
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3.9. Další rozšiřující karty 

Přídavné karty jsou elektronické desky, které se zasouvají do rozšiřujících slotů 

základní desky. Tyto sloty dnes existují ve dvou provedeních: 

 PCI – starší a pomalejší, pro nějž však existuje spousta rozšiřujících karet, takže 

jeho sloty stále mají své místo na základních deskách. 

 PCI Express – novější slot, který existuje ve více variantách. PCI Expressx1 

(šířka 1 bit) – používá se například pro zvukové a síťové karty, a PCI 

Expressx16 (16 bitové) který je typický pro grafické karty (podrobnosti jsou 

v kapitole „Základní deska“) 

Nejdůležitějšími rozšiřujícími kartami jsou: síťová, grafická a zvuková. Jelikož se 

bez nich počítač neobejde, bývají na většině základních desek již integrovány. V případě 

zvukové a síťové karty se jedná o plnohodnotné řešení, které uspokojí drtivou většinu 

uživatelů.  
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4. Výběr jednotlivých sestav 

Pro zodpovězení otázky, zda koupit hotovou počítačovou sestavu, nebo se pustit do 

stavby svépomocí, existuje několik kritérií. V následujících třech kapitolách uvedu na 

příkladě tří různých počítačových sestav srovnání, kde jediným kritériem bude cena. 

Vyberu tři přední prodejce výpočetní techniky, u každého zvolím jednu počítačovou 

sestavu, a v tabulce uvedu ceny samostatných komponentů u téhož prodejce. 

Každá sestava se výrazně odlišuje cenou, vybavením a celkovým výkonem. První 

sestava od společnosti Alza.cz je vhodná pro kancelářské použití. V druhém případě jde o 

velmi výkonný herní počítač nabízená firmou Mironet a poslední, multimediální sestava je 

od firmy Czech Computer, kde si můžeme pomocí konfigurátoru sestavit počítač dle 

vlastních požadavků. Ceny komponent včetně DPH jsou platné ke konci března 2010. 

 

4.1. Kancelářské PC 

Tato sestava nebude obsahovat výkonné komponenty, neboť pro práci 

s kancelářskými aplikacemi jako word, excel, powerpoint, a pro přístup do podnikové sítě 

či internetu postačí základní komponenty s integrovanou grafickou, síťovou i zvukovou 

kartou na základní desce. Vybral jsem nejprodávanější sestavu pro kancelářské použití 

Alza TopOffice DC E5300. Jedná se o počítačovou sestavu s velmi kvalitní základní 

deskou, která je osazená dvoujádrovým procesorem Intel Pentium Dual-Core. Součástí 

sestavy je klávesnice a optická myš. Tato verze je dodávána bez operačního systému. 

V následující tabulce č. 8 je přehled všech komponent této sestavy a jejich ceny. Vidíme, 

že u nejlevnějšího počítače v tomto srovnání, je úspora při nákupu samostatných 

komponent pouze 221 Kč. 
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Tab. 8 Kancelářská sestava Alza TopOffice DC E5300 

Komponenta Cena včetně DPH 

Základní deska GIGABYTE G31M-ES2L - G31/ ICH7, VGA 
+ PCIe x16, DDR2 800, SATA II, USB2.0, GLAN, 8ch audio, 
mATX, sc775 

1 067 Kč 

Procesor INTEL Pentium Dual-Core E5300 - 2.60GHz, 
800MHz FSB, 2MB cache, socket 775, EM64T BOX 

1 475 Kč 

Chladič ARCTIC Freezer 7 PRO 419 Kč 

 Operační paměť 2GB (2xDDR2 667MHz PC5300 CL5) 
KINGSTON BOX 

1 150 Kč 

HDD Western DIGITAL Caviar SE, WD1600AAJS, 160GB, 
SATA II, 8MB cache, 7200ot, 8.9ms 

959 Kč 

DVD vypalovačka LG GH22NS SATA - DVD±R 22x, 
DVD+DL 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, 
SecurDisc, bulk 

515 Kč 

Klávesnice Logitech Internet keyboard 250 Deluxe černá - 
USB, bulk 

299 Kč 

Myš Logitech U96 černá optická, USB 266 Kč 

Zdroj FORTRON 300W ATX2.0, LowNoise - tichý, 120 mm, 
PFC/P4 [ATX-300PNR] 

544 Kč 

Počítačová skříň CoolerMaster Elite 330 - černý tower, 
ATX, 4x5.25", 2+5x3.5" 

839 Kč 

Celková cena samostatných komponent 8 178 Kč 

Cena hotové sestavy na Alza.cz 8 399 Kč 

Úspora při vlastní montáži 221 Kč 

4.2. Herní PC 

Další počítačová sestava je zároveň nejvýkonnější, a bude určena k provozování 

těch nejnáročnějších aplikací, což jsou hlavně moderní počítačové hry. K tomuto účelu 

jsem vybral velmi výkonný, značkový počítač Fujitsu Celsius X3, který je osazen 

špičkovým čtyřjádrovým procesorem z rodiny procesorů INTEL i7, která je známá také 

pod kódovým označením Nehalem. Vyráběn je pokrokovým 45nm procesem a osazuje se 

do nejmodernější patice Socket 1366. U této sestavy očekáváme vysoký výpočetní výkon 

procesoru a grafické karty, takže s integrovanou grafikou si již nevystačíme a proto je zde 

použita grafická karta pro nejnáročnější hráče obsahující dvě inovovaná grafická jádra řady 
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GT200b. GeForce GTX295 je TOP produktem technologického leadera trhu – společnosti 

NVIDIA. Sestava bude mít vysoký odběr, a proto je vybavena výkonným napájecím 

zdrojem s výkonem 700W. Každý hráč také ocení osazený pevný disk s kapacitou 1 TB a 6 

GB operační paměti. Vše je uloženo v elegantní skříni velikosti Tower, s předními USB, 

FireWire a audio konektory. Jak nám ukazuje následující tabulka č. 9, úspora je při domácí 

montáži u nejdražšího počítače značná: 3 282 Kč. 

Tab. 9 Herní počítač Fujitsu Celsius X3 

Komponenta Cena včetně DPH 

Základní deska GIGABYTE EX58-EXTREME - X58/ 
ICH10R, 3x PCIe x16, DDR3, SATA II RAID, USB2.0, 

5 399 Kč 

Procesor INTEL Core i7-920 Quad-Core - 2.66GHz, 1x 
4,8GT/s QPI, 8MB L3 cache, socket 1366, BOX 

6 708 Kč 

Grafická karta GAINWARD BLISS GTX295, 1.8GB DDR3 
(2016MHz), NVIDIA GeForce GTX295 (576MHz), PCIe x16 

12 299 Kč 

 Operační paměť 6GB (KIT 3x2GB) DDR3 1333MHz CL8 A-
DATA RETAIL BOX - vhodné pro TripleChannel 

3 587 Kč 

Pevný disk WESTERN DIGITAL Caviar Black 1000GB, 
SATA II, 32MB cache, 7200ot, PMR, 8.9ms, WD1001FALS 

2 268 Kč 

DVD vypalovačka LG GH22NS SATA černá - DVD±R 22x, 
DVD+DL 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x 

515 Kč 

Interní čtečka karet SWEEX , ALLin1 (vč. xD), USB2.0, bulk 269 Kč 

Počítačový zdroj CoolerMaster Silent Pro Active 700W 
Modular, ATX V2.3, aktivní PFC, 135mm ventilátor 

2 903 Kč 

Počítačová skříň AKASA Infinity - černý tower, hliník, ATX, 
11x5.25", 2+4x3.5", bez zdroje 

2 687 Kč 

Operační systém OEM Microsoft Windows 7 Home 
Premium 64-bit CZ, DVD 

2 399 Kč 

Klávesnice Logitech Internet keyboard 250 – USB 299 Kč 

Myš Microsoft Laser Habu Gaming, laser - 2000dpi, USB 1463 Kč 

Celková cena samostatných komponent 40 796 Kč 

Cena hotové sestavy na Mironet.cz 44 078 Kč 

Úspora při vlastní montáži 3 282 Kč 
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4.3. Multimediální PC 

Poslední a zároveň nejvybavenější sestava je určena pro práci s multimédii. Jako 

dodavatele této sestavy jsem tentokrát vybral firmu Czech Computer, specializující se na 

prodej výpočetní techniky a spotřební elektroniky – držitele prestižního certifikátu 

Microsoft Gold certified partner a dvojnásobného držitele ocenění Křišťálová lupa. Tuto 

firmu jsem vybral proto, že kromě hotových počítačových sestav umožňuje zákazníkům 

zkonfigurovat si počítač dle svých specifických požadavků. Firma provede montáž, 

konfiguraci, testování a celou sestavu dodá jako hotový počítač. 

Multimediální sestava je složena z výkonných komponent doplněných o kvalitní 

zvukovou a grafickou kartu, mechaniku Blu-ray a DVB-T tuneru určeného do PCI slotu. 

Sestava je vhodná nejen k provozování náročných aplikací a hraní počítačových her, ale 

lze na ní přehrávat kromě standardních DVD také Blu-ray disky ve vysokém rozlišení, 

sledovat a nahrávat (do formátu MPEG II) televizní programy, prohlížet teletext atd.… 

Vzhledem k určení této sestavy se jeví jako vhodné doplnění o širokoúhlý LCD panel 

s úhlopříčkou 24“ a full HD nativním rozlišením (1920 x 1080). Díky HDMI konektoru je 

možné sestavu připojit k velkoformátové LCD či plasma TV. Výstupy ze zvukové karty 

lze propojit s domácím kinem. Jelikož je použit tichý zdroj bez ventilátoru, počítač svým 

hlukem nebude rušit. V ceně sestavy je zahrnut i operační systém Windows 7 Ultimate CZ 

64 OEM, jehož součástí je mimo jiné aplikace Windows Media Center. Ta nám umožní 

vedle přehrávání obsahu knihoven i přístup k internetovým televizím a rádiím, ve 

spolupráci s televizním tunerem i sledování a nahrávání pozemního digitálního vysílání. 

Složení a cenu komponent sestavy nám přiblíží tabulka č. 10: 
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Tab. 10 Multimediální PC 

Komponenta Cena včetně DPH 

Základní deska Gigabyte GA-EP45-UD3LR - Intel P45 - 
Patice LGA775 pro Intel, až 1600MHz FSB, 2x PCI + 4x PCI-
E x1 + 1x PCI-E x16, 6x SATA, DDR2 paměti až 1366MHz. 

2 256 Kč 

Procesor Intel Core 2 Quad s jádrem Yorkfield, frekvence 
2.50GHz / 1333MHz FSB, 4MB L2 cache, 45nm výrobní 
proces, 64bit, SSE4 

3 444 Kč 

Grafická karta Asus ENGT240 SILENT/DI/1GD3, PCI-E -  
NVIDIA Graphics PLUS GT 240, takt jádra 550 MHz, 1024 
MB pamětí DDR3 s frekvencí 1580 MHz, 128 bit sběrnice, 
DirectX 10.1, DVI-D, HDMI, D-SUB. 

2 736 Kč 

 Operační paměť 4GB (2x Kingston DIMM 2048MB DDR II 
800MHz Nvidia SLI-Ready kit) 

4 558 Kč 

HDD Samsung Spinpoint F1 HD753LJ - 750GB SATA II 1 632 Kč 

Blu-Ray kombo mechanika s podporou většiny CD i DVD 
formátů, čtení Blu-ray disků až 8x, zápis na CD/DVD disky 

3 164 Kč 

AVerTV DVB-T Super 007 - TV tuner pro PCI pro příjem 
digitálního pozemního vysílání DVB-T, EPG, teletext, stereo, 
anténní vstup, dálkové ovládání, Wake-UP nahrávání. 

978 Kč 

Creative Labs X-Fi mX Xtreme Audio, OEM - Zvuková 
karta, 7.1 kanálů, EAX ADVANCED HD efekty, PCI. 

1 040 Kč 

CoolerMaster Elite 330 RC-330-KKN1-GP - Middletower 
ATX skříň, 4x 5.25", 2x (+5 skryté) 3.5", 2x USB + audio, bez 
zdroje. 

961 Kč 

Zdroj Fortron Zen 400-60GNF 400W - Bezventilátorový 
400W ATX zdroj, pasivní PFC, max. hlučnost 0 dB, modré 
zbarvení, ochranná pojistka, zkratová ochrana. 

3 972 Kč 

OS - Microsoft Windows 7 Ultimate CZ 64bit OEM 4 380 Kč 

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000 CZ - Bezdrátový 
set multimediální klávesnice a myši s laser. snímačem, USB. 

2 450 Kč 

Celková cena samostatných komponent 28 453 Kč 

Cena hotové sestavy na CzechComputer.cz 29 053 Kč 

Úspora při vlastní montáži 600 Kč 

Jak je zřejmé, u této sestavy složené podle požadavků zákazníka si prodejce účtuje 

600 Kč za montáž.  
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5. Závěr 

Technický pokrok jde velmi rychle dopředu a ve výpočetní technice toto platí 

dvojnásob. Uživatel, který se rozhodne pořídit osobní počítač, má v podstatě na výběr dvě 

možnosti: zakoupení celé sestavy u některého prodejce výpočetní techniky, nebo sestavení 

počítače svépomocí z nakoupených komponent. O tom, kterou variantu zvolit rozhoduje 

především budoucí určení počítače a také znalosti o jednotlivých komponentách. Uživatel, 

který potřebuje osobní počítač především jako nástroj ke své kancelářské práci téměř určitě 

zakoupí hotovou sestavu a naopak nadšený počítačový hráč, nebo uživatel náročných 

grafických programů pravděpodobně dá přednost vlastnímu výběru i sestavení. 

V bakalářské práci jsem se snažil srozumitelnou formou popsat všechny 

komponenty osobních počítačů. Případným zájemcům jsem tak zpřístupnil informace o 

tom, z čeho se počítač skládá, k čemu jednotlivé díly slouží a u některých zařízení jak 

fungují. U těch komponent, které se vyvíjí nejrychleji (jako např. procesory či grafické 

karty), jsem zájemce seznámil s nejlepšími produkty dnešní doby (březen 2010). 

 V předposlední kapitole bakalářské práce jsem na příkladu tří různých 

počítačových sestav od různých prodejců výpočetní techniky demonstroval, že domácí 

montáž počítačové sestavy se vyplatí i finančně - úspora se projevila u všech tří sestav. 

Nejmenší úspora a to 221 Kč byla u nejlevnějšího – kancelářského PC a naopak u 

nejdražšího počítače v tomto srovnání – herního PC je úspora 3 282 Kč. Dá se tedy říci, že 

s rostoucí cenou počítače roste i úspora finančních prostředků při stavbě svépomocí. Tento 

fakt ocení zejména hráči počítačových her a různí nadšenci, kteří kromě úspory peněz mají 

velkou svobodu ve výběru komponent a mohou si tak sestavit počítač „na míru“. Mimo 

jiné tak mají velkou výhodu do budoucna v možnosti snadné výměny zastaralých 

komponent za nové, a tím zachování vysoké užitné hodnoty počítačové sestavy po dlouhou 

dobu. 
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