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Rozhodněte, kam patří: 

Vstupní zařízení: Výstupní zařízení: 

1: Myš 

5: Klávesnice 

2: Tiskárna 4: Sluchátka 

6: Monitor 

8: Skener 

7: Dataprojektor 

9: Reproduktory 10: Webkamera 

3: Mikrofon 



Vstupní a výstupní zařízení pro 
počítače 

Myš 
Klávesnice: 
  - multimediální 
  - ergonomické 
  - gumové 
  - virtuální 
 

Skenery - stolní 
              - ruční 
              - 3D 
Webkamera 
Mikrofon 

Vstupní zařízení: 

Výstupní zařízení: 
Monitory 
Tiskárny 
Dataprojektory 
Reproduktory 
Sluchátka 
 



Myš kuličková 



Trochu historie 
1963 - vynalezení myši 
1982 - firma Apple prosadila 

 myš v komerčním 
 prostředí 

Optická myš 

1996 – rolovací kolečko 
1999 – optická myš  
2002 – bezdrátová myš 
2004 – laserová myš 

Laserová  
myš (z r. 2011) 



Počítačová myš je malé polohovací zařízení, 
které převádí informace o svém pohybu po 
povrchu plochy (např. desce stolu) do 
počítače, což se projevuje na monitoru jako 
pohyb kurzoru. Nachází se na ní jedno či více 
tlačítek, může obsahovat jedno i více koleček. 
Ze spodní strany nalezneme zařízení snímající 
pohyb – optické (LED) či laserové. 

Bezdrátová myš  
s dosahem  

 2 – 10 m 



Novinky a speciality 

Myš pro 3D ovládání PC  
 za 10 000 Kč  

Myš ze zlata 

Bezdrátová myš potažená kůží  
a zdobená křišťály či diamanty 



Multimediální a ergonomická 
klávesnice 

 
Na této klávesnici najdeme opravdu hodně nejrůznějších tlačítek, které 
mají nejrůznější použití. Od ovládání zvuku po přehrávání a přetáčení 

písní a videí. Ergonomická znamená tvarově přizpůsobená. 



Ergonomické a bezdrátová 
klávesnice 



  Informatici se subtilnější postavou, kterým za léta 
sezení u počítače narostl pupík, při psaní všema deseti 
zaujímají nejrůznější ležérní polohy. Ti totiž mají problém 
poskládat ruce tak, aby se přes bříško na klávesnici dostali.  





  

Gumová (gelová) klávesnice 

 Podsvícená klávesnice 



  Taková klávesnice se dá jednoduše srolovat, 
nebo složit a strčit do kapsy. Je vodě odolná, 
lehká, skladná a může mít konektory USB nebo 
PS2. Dle výrobců má relativně delší životnost než 
běžné klávesnice (přibližně 1 až 10 miliónů 
zmáčknutí na klávesu). Provozní teplota se 
pohybuje od -36 °C až k +150 °C (dle výrobce). 
Má velmi široké použití, ať už pro běžného 
uživatele nebo v průmyslu. Jen chvíli trvá, si na ní 
zvyknout.  



Virtuální klávesnice 

 Uživatelé, kteří mají 
zkušenosti s touto 
klávesnicí, uvádějí, že 
je třeba si nějakou 
chvíli zvykat na její 
používání.  

 Virtuální „laserová“ 
klávesnice je průlomové 
zařízení. Místo toho, 
abyste sebou k mobilu 
nebo kapesnímu počítači 
nosili další neskladný 
hardware, stačí laserová 
lampička, která na stole 
vytvoří obraz klávesnice. 
A můžete začít psát.  
 



Jak to funguje? 
 Nad displejem je 

projektor, který promítá 
na plochu obraz 
klávesnice. Na spodní 
hraně mobilního přístroje 
je vysílač infračervených 
paprsků, které pokrývají 
prostor klávesnice. Pod 
displejem je pak senzor, 
který podle příjmu 
odražených paprsků 
rozpoznává pohyb prstů 
po klávesnici.  

 Příjemnou vlastností 
takových klávesnic je to, 
že se nemůže ušpinit ani 
zanést smetím; plochu 
stolu stačí jen otřít.  



Skener - stolní 
 Skener, anglicky scanner, výslovnost [skenr], 

někdy též nesprávně [skener]; doslovný 
překlad je snímač. 

Umožňuje převedení 
fyzické 2D předlohy 
(např. text na papíru) 
do digitální podoby 
jako obrázek nebo 
jako text do zvoleného 
textového editoru - 
systém OCR 



Ruční skenery 
Tímto druhem skeneru 

se musí ručně 
přejíždět po snímané 
ploše 

 
Nevýhody: 
 Nízká kvalita snímání 

způsobená malým 
rozlišením snímače 

Uživatel musí ovládat 
přístroj velmi přesně 

 
 



Čtečky čárových kódů 

• Tyto čtečky jsou také 
ruční skenery 

• Snímají asi 100 kódů 
za vteřinu 

• snímačem je laserová 
 dioda nebo optický 

CCD snímač 



Tužkový skener 
• Druh ručního skeneru 
• Skenuje jen jeden 

řádek textu 
• Skenovací čidlo je ve 
 špičce skeneru 
 Skener je snadno  

přenosný 
  

 



 

Ruční  přenosný 3D skener 
během snímání umožňuje 
vzájemný pohyb skeneru 
a tělesa.  

Skener identifikuje poziční 
značky na tělese a pomocí 
dvou kamer snímá na tělese 
laserový kříž. Na počítači se 
v reálném čase zobrazuje 
obraz snímání, těleso 
a laserový kříž. Automaticky 
se generuje polygonová síť. 

 

Ruční 3D skener 



3D skener    pro přesné měření 

umění či lékařství 



 DAVID Laserscanner 
Jednoduchý systém pro bezkontaktní skenování. Skládá se 

z kamery, ručního laserového snímače a programu na 
zpracování nasnímaných dat. Díky snadnému použití a nízké 
ceně je vhodný i pro školy. 

  
 



Webová kamera 
  

 

• běžně nazývána webkamera, 
patří do počítačových vstupních 
zařízení,podobných fotoaparátu, 
kameře či skeneru.  

 
• Pořizuje snímky, které většinou 

ukládá na internet. Díky tomu je 
aktuální záběr dostupný uživateli 
na počítači s připojením k 
internetu kdekoliv na světě.  



 Provozovatel webové kamery s 
rychlým internetovým připojením 
může umožnit i častější snímání                                                    
a odesílání snímků a uživatel může 
pak tyto obrázky sledovat plynule 
jako video.  

 

Mnoho dnešních domácích 
uživatelů i firem webkamery 
používá jak pro obrazovou 
komunikaci, tak pro 
ochranu majetku.  



Průmyslové webkamery 
 Velkým přínosem pro 

veřejnost  je využití 
webkamer na důležitých 
dopravních tepnách, 
dálnicích a ulicích. Každý 
řidič pak může sledovat 
aktuální stav dopravy 
takřka on-line. 
 

    



Mikrofon 

se sluchátky 

bezdrátový 

na klopu 

na stůl stereo mikrofon 



Výstupní zařízení 

Monitory 
Tiskárny 

Dataprojektory 
Reproduktory 

Sluchátka 
 



MONITORY - výstupní zařízení 

 

CRT monitor        LCD monitor 
jako velká elektronka                          dvě skleněné  

           desky 



CRT monitor 
1. Elektronové dělo 

2. Svazky elektronů 

3. Zaostřovací cívky 

4. Vychylovací cívky 

5. Připojení anody 

6. Maska pro oddělování paprsků pro 
červenou, zelenou a modrou část 
zobrazovaného obrazu 

7. Luminoforová vrstva s červenými, 
zelenými a modrými oblastmi 

8. Detail luminoforové vrstvy nanesené 
z vnitřní strany obrazovky 

Zjednodušeně – je to velká elektronka, kde paprsek 
postupně rozsvěcuje  body na vnitřní straně obrazovky. 



LCD monitory 

•  Zjednodušeně jde o dvě 
skleněné desky a uvnitř tekuté 
krystaly, které svým 
pootočením propouští světlo 
 
•  Každý pixel (bod) je 
rozdělený do tří subpixelů a to 
červeného, zeleného a 
modrého (tedy RGB)  

LCD monitory nemají 
žádný negativní vliv 
na zrak člověka.  



Novinky 
  

Výkonný počítač ukrytý 
v dotykovém monitoru 

 Monitor s trojrozměrným 
obrazem a s 3D brýlemi 



Firma Apple 
představuje 

počítačový tablet 
iPad 

Tenký ultrabook  
s dotykovým monitorem  

a Full HD rozlišením 
1920 x 1080 pro 24“ 

 
Další typy rozlišení: 
1024 x 768 pro 15“ 

1280 x 1024 pro 17“ 



Inkoustová tiskárna 
 Inkoustová tiskárna je nejběžnější druh tiskárny. 

Pro tisk fotek je potřeba speciální papír i inkoust. 
   

 Princip inkoustové  
tiskárny - na papír kápne  

již namíchaný odstín barvy.    
 
 
 
 

Barvy inkoustu:      černá + červená, žlutá, modrá 
  



Laserová tiskárna 
 - má barvu v podobě prášku. Používá se pro kvalitní 

černobílý i barevný tisk - např. vysvědčení. Nerozpíjí se. 
 

Princip laserové tiskárny  



Jehličková tiskárna 
  Jehličkové tiskárny používají k tisku tiskovou hlavu, 

která se pohybuje ze strany na stranu po listu papíru a 
přes barvící pásku naplněnou inkoustem se otisknou 
jehličky na papír. 

Princip jehličkové tiskárny    



Dataprojektory 

Dataprojektor (nebo také datový projektor) je zařízení 
umožňující zprostředkovat prezentaci všem přítomným 
tím, že obraz, jehož zdrojem může být osobní počítač, 

notebook, přehrávač DVD  a jiná videozařízení, promítá 
na plátno či zeď. 

 



Reproduktory jsou 
elektro-akustické měniče, 

tj. zařízení, která 
přeměňují elektrickou 

energii na mechanickou 
energii ve formě zvuku.  

Reproduktory 

Sada pro domácí 
kino s Blu-ray 
přehrávačem. 



Sluchátka 

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem umožňující kromě 
hraní (případně poslechu hudby či sledování filmů) také 

přímou komunikaci. Sluchátka se mohou pochlubit 
komfortní konstrukcí, která nijak neomezuje ani při 

dlouhodobém  poslechu.  
Komunikace probíhá prostřednictvím bezdrátové 

technologie na frekvenci 2,4 GHz. Napájení sluchátek 
zajišťuje vestavěná baterie s výdrží zhruba 10 hodin 

aktivního poslechu. 
 



Použité zdroje:  
 

alza.cz, rafoshop.cz, www.mmspektrum.com, 
www.handyscan.cz, www.ukazatelrychlosti.cz, 
www.jipexalerm.cz, www.obrazky.cz, 
www.novinky.cz , www.ics-kv.cz, cs.wikipedia.org  

Konec 

KONEC 
 

Vypracovala  

Mgr. Nesnídalová 2012 
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