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Grafická karta 

- Součást počítače, která nám umožňuje zobrazovat 

jeho výstupy (text a grafiku) na příslušném 

zobrazovacím zařízení (monitor) 

- Běžná rozšiřující karta, která se osazuje na základní 

desku počítače do příslušného slotu (PCI, AGP, PCI-

Expres) 

- Počítač bez výstupu pracovat může (např. serverové 

nebo jiné specializované počítače obykle nemají 

zapojený monitor, protože není potřeba) 

- K připojení zobrazovacího zařízení slouží porty na 

zadní straně karty (VGA, DVI, S-VIDEO, Composite video nebo HDMI) 

- Grafických karet je na trhu velké množství pro různé využití (kancelářské, domácí, 

pro výkonné sestavy, pro počítačové hry a náročnější práci, pro profesionální 

počítačové stanice) 

- Na velmi výkonném počítači je použito dvou a více grafických karet 

- Na trhu dominují grafické čipy firem nVidia a ATI (od roku 2006 AMD) 

Rozdělení grafických karet:  

a) Integrovaná grafická karta:  

 

- Lze ji obvykle vypnout a nahradit grafickou kartou (interní), 

která se zasune do příslušného slotu na základní desce  

- Není příliš výkonná a obvykle se používá jen při kancelářské 

práci, nebo na grafiku v jednodušších aplikacích 

- Převážně jsou v přenosných počítačích → nižší spotřeba 

elektrické energie, levnější a hlavně menší  

 

b) Interní grafická karta:  

- Uložená ve slotu uvnitř počítače 

- Tento typ je dnes nejpoužívanější a využívá se i ve výkonnějších noteboocích 

 

c) Externí grafická karta:  

 

- Umístěna mimo počítač 
- Nový typ karty, který má největší využití u přenosných 

počítačů, u kterých jsou nevýkonné integrované karty 

- Bývají nejčastěji zapojeny do slotů PCMCIA či 

CardBus 

 

 

 

Interní grafická karta 

Integrovaná grafická karta Nvidia 

na základní desce 

Externí grafická karta  

od firmy ASUS 
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Hlavní části grafické karty a parametry 

 
 

GPU (Graphical Processor Unit):  

- Procesor grafické karty 

- Funguje stejně jako procesor, ale stará se pouze o potřeby grafiky 

- Obvykle se velmi zahřívá a musí být chlazen chladičem 

 

Operační paměť grafické karty:  

- Funguje stejně jako operační paměť počítače, ale stará se pouze o potřeby grafiky 

- Existuje paměť typu DDR, DDR2 a DDR3, která mívá kapacitu 128, 256, 512 až 

1024 MB 

 

Takt grafické karty:  

- Udává, jak rychle grafická karta pracuje 

- Čím je vyšší takt, velikost pamětí a rychlejší čip (větší propustnost dat), tím je karta 

lepší (→ dražší) 

 

Slot pro připojení grafické karty:  

- Dnes jsou dva nejrozšířenější typy, AGP (8x) a PCI-E (16x) 

- Vše se odvíjí od základní desky, která podporuje jeden ze zmíněných typů

Části interní grafické karty 
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Chladič grafické karty:  

- Dnešní grafické karty kvůli své velké výkonnosti potřebují chladit jak vlastní čip, tak 

i paměti 

- K tomu slouží pasivní (bez použití větráčku) nebo aktivní chlazení (kombinace 

pasivního chlazení a ventilátoru → způsobuje nadměrný hluk - záleží však na 

výrobci, velikosti větráčku, otáčkách atd.) 

- Dražším řešením chlazení grafických karet bývá vodní chlazení 

 

 

Výbava grafické karty:  

- Každá grafická karta obsahuje příslušenství k ní dodané (ovladače a další software na 

CD, manuál, různé druhy redukcí konektorů, kabelů apod. ) 

 

Výstupy:  

a) VGA - analogový grafický výstup (používán staršími monitory CRT, LCD a 

kompatibilními zařízeními)  

b) DVI - digitální grafický výstup (používáno většinou LCD panelů, projektory a 

novějšími zobrazovacími zařízeními) 

c) S-video, Component video – analogový výstup (používán televizemi, 

videorekordéry).  

d) HDMI - výstup na zobrazovací zařízení (nejčastěji televize) s vysokým rozlišením - 

získáte také připojením redukce do portu DVI 

 

- K dalším důležitým parametrům patří (šířka paměťové sběrnice, propustnost pamětí, 

počet pixelů popelíne, počet vertex shaderů ad.) 
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