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Zvuková karta 

- Rozšiřující karta počítače pro vstup a výstup zvukového signálu ovládaná 

programem 

- Typická zvuková karta obsahuje zvukový čip, který 

provádí digitálně-analogový převod nahraného 

nebo vygenerovaného digitálního záznamu, tento 

signál je přiveden na výstup zvukové karty 

- Zvukových karet je na trhu velký výběr a liší se 

mnohými parametry ovlivňujícími výslednou kvalitu 

záznamu i reprodukce 

 

Rozdělení a parametry  

a) Integrovaná zvuková karta:  

- Většinou integrována v chipsetu základní desky 

- Plně postačuje potřebám uživatele 

 

b) Interní zvuková karta:  

 

- Koupí si ji jen ten, kdo pracuje se zvukem jako hudebník nebo potřebuje využívat 

více zvukových kanálů, než nabízí karta integrovaná 

- Zapojuje se na základní desku do slotu PCI nebo PCI-E 

 

c) Externí zvuková karta:  

 

- Má stejné nebo podobné vlastnosti jako karta interní, ale 

připojuje se vně počítače pomocí portů nebo slotů (USB, 

PCMCI, CardBus) 

- Nejčastěji používána u přenosných počítačů 

Porty:  

- Zvuková karta má několik vstupů a výstupů (pro připojení sluchátek, reproduktorů, 

mikrofonu, linkového vstupu ad.)  

 

Typy nejčastějších portů 

a) Line-In – vstup zvuku z externích zařízení (magnetofon)  

b) Mic-In – vstup mikrofonu  

c) Line-Out – výstup pro stereo signál  

d) Game/midi – umožňuje připojení různých herních zařízení (gamepad, joystick) nebo 

připojení hudebního nástroje  

e) Optical-out – optický výstup pro připojení dalšího zařízení (zesilovač)  

f) Firewire – vysokorychlostní zařízení pro připojení dalších zařízení (kamera)  

g) Audio port – do něho se připevňuje kabel z CD nebo DVD mechaniky - bez něho by 

nefungovalo přehrávání hudebních CD a nefungoval by zvuk u filmů na DVD – port se 

nachází uvnitř počítače 

Zvuková karta (interní) Creatice Audigy 2 ZS 

Externí zvuková karta 
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Síťová karta 

 
- Umožňuje připojit počítač do počítačové sítě 

pomocí kabelu 
- Schopná přijímat a odesílat informace (data) a 

komunikovat tak s okolními počítači (servery 

apod.), nebo se připojit na celosvětovou síť 

internet 
- Je to buď rozšiřující karta, která se zapojuje na 

základní desku slotu (PCI, PCI-E), nebo bývá integrována přímo na základní desce 

- Na zadní straně je port pro připojení kabelu (nejčastěji se používá typ RJ45) 

- Rychlost připojení dnes bývá 100 Mb/s nebo 1Gb/s 

 

Wi-Fi karta:  

- Druh síťové karty, která umožňuje bezdrátové připojení 

k síti a tím vám umožní udělat si malou domácí síť (bez 

nutnosti vrtat do zdi a napojovat kabely) 

- Ke kartě v počítači se připojí malá či velká anténa podle 

potřebného dosahu a dále už vše funguje jako 

"obyčejná" kabelová síť 

Rozdělení a parametry  

- Wi-Fi karty můžeme rozdělit na integrované (v 

noteboocích), interní (ve stolním počítači) nebo externí (v 

noteboocích, kde není karta integrovaná) 

Rychlost, dosah a pásma  

- Rychlost připojení je podle použitého standardu, nejrozšířenější rychlost je 54Mb/s, 

ale už existuje i standard, který má přenosovou rychlost až 300Mb/s 

- Dosah připojení se liší podle místa používání - v budovách je dosah až desítky 

metrů, podle tloušťky a materiálu zdí, ve volném prostoru je pak při přímé 

viditelnosti vysílače a přijímače dosah až několik desítek kilometrů 

- Wi-Fi sítě pracují ve volném provozním pásmu 2.4 GHz a 5 GHz 

 

Modem:  

- Zařízení, které umožňuje počítači komunikovat 

vytáčeným spojením přes telefonní linku s jinými 

počítači (servery) a připojovat se tak k počítačové síti 

(internetu) 
- Vytáčené připojení (Dial-Up) je už méně používaný způsob 

připojení k internetu pro jeho nízkou přenosovou rychlost (56 Kb/s) a 

zastaralou technologii  

Síťová karta 

Interní Wi-Fi karta 

Externí Wi-Fi karta připojitelná přes USB 
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- Modemy můžeme rozdělit na integrované na základní desce, interní (rozšiřující 

karta, která se osazuje přímo na základní desku do slotu PCI nebo PCI-E) a externí 

(mimo skříň počítače, který je připojen přes USB nebo COM) 
- Dále můžeme modemy dělit na softwarové a hardwarové 

Televizní karta:  

- Součást počítače, která umožňuje přijímat a zpracovávat televizní signál 

- Na počítači tak můžeme snadno sledovat či nahrávat 

televizní programy 

- Současné karty umí často přijímat signál klasický 

(analogový), digitální (DVB-T) a satelitní (DVB-S) 

- Často také bývají TV karty kombinované pro různé 

typy signálu, či kombinace s radiokartou 

- Rozdělujeme je na interní a externí (připojené přes 

USB, PCMCIA, Express Card) 

Karty s přídavnými porty, řadiče, adaptéry a další specializované karty:  

- Používají se pro počítače, které nejsou vybaveny 

některými dalšími porty a sběrnicemi (např.: 

USB, FireWire, LPT, COM, SATA apod.) → 

možnost tyto porty doplnit instalací přídavné 

karty, obsahující námi potřebný řadič 

- Rozdělujeme je na interní a externí (připojené 

přes USB, PCMCIA, Express Card) 

Specializované a další karty:  

- Vedle těchto karet lze narazit i na specializované pro nějakou konkrétní činnost 

- Můžou to být speciální karty určené pro laboratorní měření nebo pro použití 

společně s nějakým speciálním hardwarem 

- K dalším přídavným kartám patří: radiokarta (umožňuje příjem radiového signálu), 

střihová karta (umožňuje do počítače nahrávat a upravovat video) ad.  
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Interní modem 

Externí TV karta a 

příslušenství (vlevo), interní 

TV karta (vpravo) 

Různé typy karet s přídavnými porty a adaptéry 


