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Externí zařízení 
počítačepočítače



ÚvodÚvod
Externí zařízení počítače (často označovaná také 

jako externí periferie, jsou zvnějšku připojovaná 

zařízení, která různým způsobem rozšiřují možnosti 

počítače, aniž by byla jeho přímou součástí.

Obvykle takto označujeme všechna zařízení, která Obvykle takto označujeme všechna zařízení, která 

jsou umístěna vně počítačové skříně.

Externí zařízení mohou být k počítači připojena buď 

kabelem přes port, nebo také bezdrátově.



DěleníDělení
Externí zařízení můžeme 

podle jejich účelu rozdělit do 

následujících skupin:

� Výstupní zařízení

� Vstupní zařízení

� Kombinovaná 

vstupně-výstupní 

zařízení

� Externí zařízení 

pro ukládání dat
Obr. 1. Příklady externích zařízení



Výstupní externí zařízeníVýstupní externí zařízení
Výstupní externí zařízení umožňují různými způsoby výstup 

zpracovaných či uložených dat z počítače v člověku srozumitelné 

podobě. Patří sem:

� Zobrazovací zařízení, např. CRT 

monitory, LCD monitory, jiné 

displeje, a tak podobně.

Obr. 2. LCD monitor s poměrem 

stran 16:10

� Audio zařízení, tj. reproduktory, 

případně sluchátka

� Tiskařská zařízení, tj. různé druhy 

tiskáren či plotterů

Některá zařízení mohou také různé typy výstupů kombinovat, 

např.  monitory se zabudovanými reproduktory.



Vstupní zařízeníVstupní zařízení
Vstupní externí zařízení umožňují zadávat data do počítače, 

obvykle (ne však nutně) v podobě srozumitelné člověku, která si 

pak počítač dále zpracuje. Patří sem například:

� Klávesnice

� Myš

� Scanner

Obr. 3. Různé typy klávesnice a myš

� Scanner

� Mikrofon

� Webová kamera

� Snímač čárového kódu

� a mnohé další…



Vstupně výstupní zařízeníVstupně výstupní zařízení
Některá externí zařízení nelze jednoduše označit za vstupní či 

výstupní, protože pomocí nich lze data do počítače jak zadávat, 

tak i z něho získávat. Mezi takováto zařízení patří:

� Vstupně-výstupní zařízení pro 

komunikaci člověk-počítač. Sem komunikaci člověk-počítač. Sem 

patří například různé typy 

dotykových obrazovek.

Obr. 4. Dotyková obrazovka

� Externí zařízení pro vzájemnou 

komunikaci mezi počítači, 

například modemy.



Externí úložná zařízeníExterní úložná zařízení
Externí úložná zařízení mají oproti interním následující 

přednosti:

� Přenositelnost

� Mohou sloužit i k navýšení úložné 

kapacity interních úložných zařízení

� Snadná vyměnitelnost

kapacity interních úložných zařízení

Obr. 5. Externí 

mechanika CD-ROM

Patří sem především:

� CD-ROM, DVD-ROM 

(mechanika obvykle interní)

� Externí pevný disk

� USB flash paměť (též USB klíč, nesprávně flash disk)
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