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1. Historie počítačů, modely počítačů (von Neumannovo schéma, Harvardské schéma). 

Historie, princip a rozdělení procesorů. Rozdělení pamětí a princip práce. 

2. Internet (historie, struktura, služby (www, e-mail, …), protokoly služeb). Rodina 

protokolů TCP/IP.   

3. Přenos signálu (faktory ovlivňující přenos, modulace, typy přenosu /simplexní, 

duplexní/). Sériový a paralelní přenos dat (popis, parita, CRC). Způsoby připojení k PC – 

porty.  

4. Princip zápisu na záznamová média (FD, HDD, SSD, USB FlashDisk, paměťové karty, 

CD, DVD, BD) a typy chyb na záznamových médiích (opravy dat, fragmentace a řešení. 

Životnost záznamových médií.) 

5. Rozdělení počítačových sítí, topologie. Přenosová média v počítačových sítích. 

6. ISO/OSI – fyzická, linková vrstva a síťová vrstva (popis, souvislost s vrstvami TCP/IP). 

7. ISO/OSI – transportní vrstva, relační, prezentační a aplikační vrstva (popis, souvislost 

s vrstvami TCP/IP). 

8. Aktivní síťové prvky (typy, princip, souvislost s modelem ISO/OSI). Směrování 

(zařízení, typy, princip, srovnání statický a dynamický). 

9. Bezdrátové sítě (principy přenosu, standardy, frekvenční pásma, antény. Principy 

zabezpečení.) 

10. Algoritmus (popis, vlastnosti, obecný zápis, blokové schéma, vývojový diagram, 

posloupnost, větvení, typy cyklů). Programovací a skriptovací jazyky (rozdělení, popis 

syntaxe, prostředí). 

11. Třídící algoritmy (obecné využití, rychlost třídění). Vyhledávací algoritmy nesetříděného 

a setříděného souboru prvků. 

12. Objekty v programování, vlastnosti, metody, události.  



13. Škodlivý software, antivirové programy. Popis bezpečného chování při práci s počítačem, 

surfování na Internetu a s poštou. Firewall (typy, možnosti, náklady pořízení a správy). 

14. Operační systém (historie, význam, dělení, struktura, licence OS, textový a grafický 

režim). Souborový systém OS (základní pojmy, systémové adresáře, typy souborů, 

omezení souborových systémů, srovnání Windows a Linux, skripty). 

15. Správa procesů (úloh) v OS (základní pojmy, stavy procesů, priorita). Správa zařízení 

v OS  (BIOS, zařízení Plug and Play, ovladače). 

16. Správa uživatelských účtů v operačních systémech Windows a Linux (účty, skupiny, 

oprávnění). 

17. Polohovací zařízení (touchpad, trackball, myš, tablet). Typy tiskáren (princip, ekonomika, 

praktické použití, plottery). 

18. Základní části PC (motherboard, procesor, operační paměť, sběrnice, porty). Rozšiřující 

karty v PC (grafická, síťová, zvuková, …). Sběrnice (adresní, řídící, datová). Sběrnice 

v PC). 

19. HDD a SSD (parametry, typy připojení, diskové pole (Raid), bezpečnost). 

20. Zobrazovací jednotky (princip, vlastnosti, výhody a nevýhody jednotlivých typů). 

Rozhraní pro připojení a propojení video zařízení (popis, rozdělení, parametry a použití). 

21. Datové typy v relačních databázích a programovacích jazycích. Tabulky, index, primární 

klíč, relace, … 

22. Digitalizace obrazu (základní pojmy  - dpi, rozlišení, šum, barevná hloubka, skener, 

OCR). Barvy na PC (barevné modely, míchání barev, oblasti počítačové grafiky). 

23. Číselné soustavy – Rozdělení, popis, vzájemné vztahy jednotlivých soustav (převody). 

24. HTML ( syntaxe, editory, schéma stránky). Metody rozvržení stránky (rámce, tabulky, 

beztabulkový layout). Kaskádové styly (výhody/nevýhody, metody umístění, dědičnost). 

Dynamické stránky – XHTML, PHP, JavaScript. 

25. Rozdělení grafiky (2D, 3D, rastrová, vektorová, základní grafické formáty, typy souborů, 

komprimace ztrátová, bezztrátová, barevné módy). Záznamové materiály pro fotografie a 

video (srovnání klasické a digitální formy záznamu, převod mezi nimi). Video – formáty 

videa MPEG1, 2, 4. Kodeky – DivX, XVid.  

26. Booleovské funkce (popis, metody zápisu, booleova algebra). Metody zjednodušování 

logických funkcí (Karnaughova mapa, popis, princip zjednodušení výrazu). Kombinační 

logické obvody (popis, použití, logické členy /AND, OR,…/). 

 


