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Vstupní zařízení 

- Základní rozhraní mezi počítačem a člověkem 

- Pomocí nich zadáváme různá data, řídíme počítač a komunikujeme s ním 

 

Klávesnice:  

- Vstupní zařízení, pomocí kterého může člověk komunikovat s počítačem 
- Rozložení kláves vzniklo podle psacího stroje 
- Je k počítači připojena pomocí portu PS2 nebo USB 
- Speciální klávesnice určené pro použití na jiných zařízeních (notebook, pda apod.) 
- Klávesnice dělíme na drátové a bezdrátové (WiFi, Bluetooth, IrDA -  napájené 

nejčastěji bateriemi) 

- Další dělení může být podle:  
a) Počet funkčních, ovládacích a multimediálních kláves - klávesy pro vypnutí počítače, 

přepnutí do úsporného režimu, ovládání multimédií (hlasitost, play, stop…), ovládání 

internetu (email, domovská strana, o krok zpět…) či jiných zařízení (podsvícení 

klávesnice, kalkulačka, mikrofon…) 
b) Tvar klávesnice 

Myš:  

- Malé polohovací zařízení, které převádí informace o změně své pozice na povrchu 

plochy (např. desce stolu) do počítače 

- Projevuje se na monitoru jako pohyb kurzoru 

- Má  jedno a více tlačítek, může obsahovat jedno i více koleček pro usnadnění pohybu 

v dokumentu 

- Ze spodní strany nalezneme zařízení snímající pohyb 

- Dělíme ji na drátové a bezdrátové (napájené nejčastěji bateriemi nebo 

akumulátorem) 

- Další dělení je podle použitého snímače na kuličkové, optické a laserové 

- V poslední době se rozšiřují bezdrátové myši 

Kuličková myš: 

- Starší typ myši, která má na spodní straně kuličku, která se pohybem myši odvaluje a 

přenáší tak svůj pohyb na dvě hřídele (vertikální a horizontální pohyb) 

 

Optická myš:  

- Pracuje na principu optického snímání povrchu pod myší 

- V myši je umístěn optický snímač, který snímá polohu myši a je osvětlen červenou 

LED diodou 

- Optická myš pracuje spolehlivě na téměř každém povrchu kromě zrcadla 

 

Laserová myš: 

- Je to v podstatě optická myš s velmi přesným laserovým snímačem 

- Tuto myš používají grafici a hráči PC her 
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- Obecně se hodí pro velké monitory, na kterých je potřeba přesná práce 

 

Touchpad: 

- Vstupní zařízení, které pohybuje kurzorem po obrazovce podle 

pohybů uživatelova prstu na speciální ploše 

- Náhrada za počítačovou myš převážně u notebooků 

Trackball: 

- V podstatě obrácená myš 

- Princim je v tom, že nepohybujeme myší po stole, ale otáčíme kuličkou, 

která je umístěna oproti myši navrchu a tím určujeme pozici kurzoru 

jako v případě obyčejné myši 

- Dnes je používán jen zřídka a to převážně tam, kde není dostatek místa 

pro klasickou myš 

Tablet:  

- Vypadá jako elektronická tužka 

- Skládá se ze speciální podložky a pera 

- Pohyb pera po podložce je snímán a přenášen na pohyb kursoru 

- Práce s takovým zařízením je velmi přirozená a přesná, využívá se 

zejména při tvorbě a zpracování grafiky apod., kdy díky možnosti 

simulovat přítlak tužky/štětce/pera, díky tomu je možné kreslit na 

obrazovku jako na plátno 

Joystick:  

- Vstupní polohovací zařízení počítače nebo herní konzole, sloužící pro ovládání 

pohybu objektů na obrazovce, nejčastěji v počítačových hrách 

- Základním dílem je tyčka upevněná kolmo do podložky s různými ovládacími prvky 

- Vychýlení tyčky vyvolá odpovídající pohyb objektu na obrazovce 

Gamepad:  

- Vstupní zařízení k ovládání počítače nebo herní konzole, používané 

především při hraní her 

- Pracuje na podobném principu jako joystick 

Dotykový displej (plocha):  

- Zařízení, které můžeme ovládat pomocí prstu či speciálních nástrojů k tomu určených 

- Pomocí dotykového displeje můžeme ovládat počítač bez potřeby jiného vstupního 

zařízení  

- Využíván v kapesních počítačích, mobilních telefonech, ve školách (pro prezentace a 

přednášky na dotykové ploše) apod. 

Touchpad na notebooku 

Trackball 

Tablet 

Gamepad 
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- Nevýhodou je relativně malá přesnost, proto se pro 

běžnou práci na počítači příliš nepoužívají 

 

 

 

Další polohovací zařízení:  

a) Světelné pero 

b) Pedály 

c) Virtuální helmy reagující na pohyb 

d) … 
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Virtuální brýle (vlevo), volant a pedály (vpravo) 


