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LCD monitor (přímý a boční pohled) 

Monitor (obrazovka): 

- Výstupní zobrazovací zařízení, které slouží k zobrazování textových a grafických 

informací 

- Obraz na monitoru je složen z velkého množství pixelů (obrazových bodů) - každý 

bod je ještě rozdělen na tři barevné části - červenou, modrou a zelenou (RGB) - 

smícháním těchto tří barev (každá část se rozsvítí různou intenzitou) můžeme 

dosáhnout libovolného barevného odstínu 

- Většinou propojen s grafickou kartou (v případě použití s počítačem), ovšem může být 

připojen i k dalším zařízením nebo do nich přímo integrován (např. PDA) 

- Velmi důležitou součástí, která výrazně ovlivňuje komfort práce s počítačem je 

nevhodně či špatně nastavený monitor → může to vést až ke zdravotním potížím jako 

bolest očí, hlavy, nevolnost apod. 
Základní parametry monitorů  

Úhlopříčka:  

- Udávána v palcích, běžně používané monitory mají 

od 14" do 24" 

 

Rozlišení:  

- Říká, z kolika bodů se obraz skládá 

- Udává se v počtu bodů na šířku x počet bodů na 

výšku - čím větší rozlišení (více bodů) při stejné 

velikosti monitoru, tím musí být jednotlivé body 

menší (aby se tam vešly) a obraz z nich složený bude tedy jemnější 

- Čím větší monitor, tím více bodů se na jeho plochu vejde a tím více informací na něm 

můžeme zobrazit 

- U LCD se jedná o skutečný počet bodů 

- Použití jiného, než tohoto rozlišení vede k různým deformacím obrazu 

- U CRT jde o maximální zobrazitelný počet bodů a ten je omezen maximální vstupní 

frekvencí 

 

Obnovovací frekvence:  

- Říká, kolikrát za vteřinu se celý obraz na monitoru obnoví (kolikrát za vteřinu paprsek 

přejede všechny body na monitoru) 

- U LCD je tento parametr nepodstatný 

 

Doba odezvy:  

- Čas, za který se bod na LCD monitoru rozsvítí a zhasne 

- Když je krátká doba odezvy, bude nám obraz při přesouvání připadat rozmazaný a 

budou za ním „duchové“ 

- Doba obnovení se pohybuje v řádech milisekund [ms] 

- U monitorů pro běžnou kancelářskou práci je dostačující kolem 8 ms, ale pro hraní 

her, sledování videa apod. je třeba kratší doba odezvy 
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Kontrast:  

- Hodnota, která je vypočítána z poměru svítivosti bílé a černé barvy (poměr jejich 

hodnot v luxech) 

- Většinou se stačí držet toho, že čím více, tím lépe, ale někdy může být příliš vysoký 

kontrast na škodu (zejména u levných modelů), monitor je pak přesvětlen a může být 

nepříjemný pro oči, hlavně v tmavém prostředí  

 

Příslušenství:  

- To, co je dalšího v monitoru vestavěno nebo k němu přidáno 

- Jsou to reproduktory, webová kamera, USB hub, mikrofon, redukce, manuál ad. 

 

Vstupy:  

- Zařízení, pomocí kterých přivádíme do monitoru signál 

- V současnosti se používají D-SUB (analogový), DVI (digitální) a HDMI (digitální) 

 

Další parametry  

a) Elektrická spotřeba (u LCD je poloviční až třetinová proti CRT o stejné úhlopříčce) 

b) Spotřeba ve stavu spánku 

c) Rozteč bodů 

d) Rozměry (CRT je podstatně hlubší než LCD) 

e) Pozorovací úhly 

f) Hmotnost… 
 

Druhy monitorů: 

a) CRT 

b) LCD 

c) Plazmové 

d) … 

 

 

CRT (Cathode Ray Tube): 

- Klasické monitory, které již dnes pomalu mizí 

z trhu (kromě profesionálních grafických 

monitorů) 

- Základním principem je vakuová trubice na 

konci rozšířená v plochu monitoru 

- Na této ploše je vrstva s jednotlivými 

obrazovými body, na které dopadá paprsek 

elektronů a postupně je rozsvěcuje, čímž 

vzniká obraz 

- K výhodám patří věrné zobrazení barev, 

rychlost reakce obrazu ad. 

CRT monitor 
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- K nevýhodám patří vysoká hmotnost, velikost, spotřeba energie, nízká obnovovací 

frekvence (proto někdy „bliká“) ad. 
 

 

LCD (Liquid Crystal Display):  

- Tzv. „ploché monitory“ 

- V poslední době se tento typ monitorů dostává do popředí zájmu i díky relativně nízké 

ceně 

- Základním principem je, že 

každý obrazový bod (pixel) je 

aktivně ovládán jedním 

tranzistorem 

- Aby vznikl obraz, potřebujeme 

dvě složky - světlo a barvu 

- Světlo je zajišťováno speciálními 

zářivkami, které jsou u těchto 

displejů velice jasné - pro každou 

barevnou složku každého pixelu 

existuje jeden tranzistor 

ovládající tekuté krystaly 

- Tekuté krystaly jsou materiály, které pod vlivem elektrického napětí mění svoji 

strukturu  

a díky tomu určují množství procházejícího světla 

- Každý obrazový bod je ohraničen různými filtry, vyrovnávacími vrstvami a vše je 

vymezeno tenkými skleněnými vrstvami  - protože se obrazový bod skládá ze tří 

barevných sub-pixelů, vznikají tak miliony různých barev 

- K výhodám LCD patří velmi klidný a stabilní obraz, menší hmotnost, nízká spotřeba 

energie, úspora místa, možnost použití digitálního rozhraní ad.  

- K nevýhodám patří nižší věrnost barev (ve srovnání s CRT monitory), u levnějších 

modelů velká odezva, občasná nefunkčnost jednotlivých pixelů nebo subpixelů ad.  

 
 

Dataprojektor:  

- Zařízení, které se používá pro projekci (promítání) počítačového 

výstupu (toho, co by normálně bylo vidět na monitoru) na 

nějakou plochu (plátno) 

- Vyrábí se v různých provedeních a velikostech - počínaje 

ultralehkými projektory, které jsou vhodné na cesty, konče 

konferenčními projektory, které jsou součástí konferenčních 

místností, poskytující maximální kvalitu obrazu 

- Pracují na podobném principu jako monitory - pro projekci se 

jako zdroj světla používá halogenová lampa nebo jiné speciální druhy 
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Princip CRT monitoru 

Princip LCD monitoru (subpixel) 

Dataprojektor 


