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Rozdělení počítačů 
 
  
Vzdělávací obor: výpočetní technika 
Tematický okruh: základy informatiky 
Téma: 
 

Základní pojmy – vybavení počítače 
 
 
 
Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva – Základní 
pojmy – vybavení počítače. Prezentace  seznamuje s  rozdělením počítačů  
podle více kritérií. 
 





Počítače lze rozdělit podle více kritérií: 
 

 z pohledu historického vývoje 

 podle velikosti a výkonu 

 rozdělení při zapojení do sítě 

 
 
 
 



Z pohledu historického vývoje: 
 

0. generace  – používají relé (mechanické přepínače) 

1. generace  – elektronky, děrné štítky, děrné pásky 

2. generace  – tranzistory (polovodičové součástky) 

3. generace  – integrované obvody 

4. generace  – mikroprocesory  
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Podle velikosti a výkonu 
 
 

 sálové počítače (MAINFRAME) 

 servery 

 osobní počítače (PC) 

 přenosné počítače (notebook, netbook, PDA, tablet) 

 mikropočítače (např. v automobilu) 



Sálový počítač 
  používaný převážně velkými firmami, 

zpracovává velký objem dat 
     (např.: při předpovědi počasí) 
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Server 
 

 počítač, který poskytuje služby nebo počítačový 
program, který tyto služby realizuje  

     (sdílení disků, ukládání webových stránek, emailů …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 je buď umístěn volně nebo ve speciální místnosti 
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Osobní počítač  (PC - Personal Computer) 
 
 určený pro použití jednotlivce 
 nepřenosný, zapojený do zásuvky 

 



Přenosný počítač 
 

Notebook  (angl. poznámkový blok, někdy laptop, angl. na klíně) 

 může fungovat na baterie 

      Netbook  

• menší než notebook  
• nízká spotřeba,  váha   
• upřednostňuje přístup k Internetu 

a  jednoduché kancelářské práce 
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Tablet 
 
 tvar desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se 

používá jako hlavní způsob ovládání 
 
 
 
 
 
 
 

PDA (personal digital assistant - osobní digitální pomocník)  
 ovládaný obvykle dotykovou obrazovkou a perem 

 

PDA 
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Rozdělení při zapojení do sítě 
 
 řídící  počítač (server) 
 klientská stanice (PC, notebook, terminál, …) 

 


