
Autor: Marek Liška www.nasprtej.cz Hardware interní: Mechaniky pro přenos dat 

  Ročník: 1. 

 

 

1 

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové          © Úpravy může provádět pouze tým serveru www.nasprtej.cz. 

 

Mechaniky počítače a zařízení pro přenos dat 

- Nezbytná součást jakéhokoliv počítače pro běžného uživatele 

- Slouží k práci s různými přenosnými médii (CD, DVD, disketa ad.)  

 

Rozdělení a parametry 

CD mechanika:  

- Slouží pro práci s CD 

- Dnes už se příliš nepoužívají, protože téměř všechny DVD mechaniky podporují 

práci s CD 

 

Typy CD mechanik:  

a) CD-ROM - pouze CD čtou 

b) CD-RW vypalovačky - čtou a vypalují CD 

c) COMBO mechaniky - čtou a zapisují na CD a čtou DVD 

 

DVD mechanika:  

- Slouží pro práci s DVD a CD 

- Někdy je na vypalovačkách vytištěn údaj DL (umí 

vypalovat i dvouvrstvá DVD) 

 

Typy DVD mechanik: 

a) DVD-ROM - pouze čtou CD a DVD 

b) DVD-RW vypalovačky – čtou a vypalují CD i DVD 

 

HD-DVD mechanika:  

- Slouží pro práci s DH-DVD, DVD a CD 

 
 

Disketová mechanika:  

- Umožňuje počítači pracovat s daty na disketách 

- Nejběžnější formát je 3,5" dříve i mechaniky 5,25" a 8" 

- Diskety používají velmi podobnou technologii zápisu jako pevné disky 

- Zapisovací hlava upravuje magnetickou záznamovou vrstvu na povrchu diskety 

 

Čtečky paměťových karet: 

- Slouží k práci s paměťovými kartami, 

které se využívají (fotoaparátech, 

mobilních telefonech ad.) 

- Na panelu bývá integrováno mnoho 

slotů pro velké množství různých typů 

paměťových karet (CF, Microdrive, 

Interní DVD mechanika 

Čtečka paměťových karet interní (vlevo), externí (vpravo) 
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SDHC, SD, miniSDHC, miniSD, microSD, TransFlash, MMCplus, MMC, 

MMCmobile, RS-MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, 

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, xD Card atd.) a většinou také porty 

USB, FireWire, audio ad. 

Základní parametry  

a) Rychlost čtení – jak rychle je nosič čten 

b) Rychlost přepisu – jak rychle přepisuje přepisovatelný disk 

c) Rychlost zápisu – jak rychle zapisuje data na disk 

- Rychlost se určuje v násobcích základní rychlosti (např. 48x, 32x, 16x...), rychlost 

1x = rychlost přehrávání (když si např. pouštíme muziku, přehráváme ji rychlostí 1x) 

- Většina mechanik počítače je interní, připojují se nejčastěji přes rozhraní IDE nebo 

SATA k základní desce 

- Existují i mechaniky externí – připojují se nejčastěji přes USB, PCMCIA, Express 

Card, FireWire apod. 
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