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Záznamová média 

- Slouží k zálohování, k přenášení či jiné manipulaci s daty 

- Můžeme je rozdělit do kategorií podle způsobu záznamu na optická, magnetická a 

elektronická 

 

1) Magnetická média:  

- Využívají k záznamu dat povrch pokrytý jemnými zmagnetizovanými částečkami 

- Principielně jde o shodnou metodu, jakou využívají třeba audio/video kazety, s tím 

rozdílem, že jde o data digitální nikoliv analogová 

- Výhodou je, že záznam lze snadno upravovat, přepisovat a mazat 

- Jsou ovšem velmi citlivá na magnetické pole (přiblížíte-li k médiu využívajícímu 

magnetického záznamu zdroj magnetického záření (magnet), téměř jistě dojde ke 

zničení uložených dat) 

- Do této skupiny můžeme zařadit:  

 

a) Diskety (Floppy disk):  

 

- Pružné plastové kotoučky pokryté z obou stran slaboučkou vrstvou 

magnetických částeček, umístěné v plastovém krytu s čtecím 

otvorem 

- Jsou malé, lehké, mobilní, ale mají velmi malou kapacitu (kapacita 

3,25" diskety je 1,44 MB), a proto jsou diskety dnes využívané 

velmi málo 

- Ke čtení disket slouží disketová mechanika 

 

b) Pásková média:  

- Velmi podobná audio/video kazetám 

- Záznam je prováděn na pásku namotanou na kotoučích 

- Používala se především jako vysokokapacitní zálohovací média pro zálohy serverů a 

jiných velkých objemů důležitých dat 

- Práce s nimi je pomalá, ale mají vysokou kapacitu 

- Dnes už téměř vymizela 

 

c) Zip:  

- Vysokokapacitní média, podobná disketám 

- Nejsou příliš rozšířená, předběhly a nahradily je optické disky 

 

 

2) Optická média:  

- Data jsou zaznamenávána ve formě mikroskopických prohlubní (tečky, čárky) na 

povrchu příslušného média 

- Jde tedy o mechanický záznam, který lze považovat za 

trvalý a kvalitnější, ve srovnání se záznamem magnetickým 

Disketa (vlevo), Zip (vpravo) 
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- Čtení záznamu je prováděno pomocí optického zařízení a laserového paprsku, tudíž 

nedochází k žádnému mechanickému kontaktu ani opotřebení (detektor sleduje pouze 

změnu odrazu laseru při dopadu na jednotlivé prohlubně na povrchu média) 

- Takových mikroskopických bodů se vejde na malou plochu  

hodně, takže optická média mají stále větší kapacitu 

- Čtení je relativně rychlé a spolehlivé 

 

a) CD-ROM, CD-R, CD-RW:  

- CD (Compact Disk) je již relativně dlouhou dobu používané médium, zpočátku 

zejména jako hudební nosič, ale dnes již naprosto běžné a levné médium pro záznam 

libovolných digitálních dat 

- Kapacita běžného CD je 650 MB či 700 MB 

- Záznam je proveden pouze na jedné straně (proto na druhé straně mohou být popisky 

apod.) 

- Můžeme rozlišit tři základní typy:  

 

I. CD-ROM (CD - Read Only Memory): 

 

- Je tzv. „lisované CD“, body jsou na něj skutečně při výrobě vylisovány podle 

připravené matrice 

- Taková média jsou nejkvalitnější, většina CD jsou lisovaná 

- Záznam na těchto discích nejde nijak přepsat či smazat 

 

II. CD-R (CD - Recordable):  

 

- Jsou CD, která si můžete zakoupit prázdná a vypálit na ně data pomocí vypalovací 

mechaniky v počítači 

- Jednou vypálené CD-R již nelze nijak měnit a mazat, podobně jako CD-ROM 

 

III. CD-RW (CD - Read/Write (ReWritable)): 

 

- jsou tzv. přepisovatelná CD, data na nich lze dle libosti zaznamenávat, přepisovat a 

mazat 

 

b) DVD, DVD-R, DVD-RW:  

- DVD (Digital Versatile Disc) je v současné době velmi rozšířené médium 

- Principielně jde o shodný způsob záznamu jako výše zmiňované CD 

- Jednotlivé body jsou ale zaznamenány ještě hustěji a navíc mohou být ve dvou 

vrstvách nad sebou, čímž získáme mnohem větší kapacitu 

- Toho se využívá zejména k nahrávání a distribuci filmů ve vysoké kvalitě apod., ale v 

současné době se DVD využívá i k uchovávání libovolných digitálních dat 

- Stejně jako v případě CD, můžeme rozlišit tři základní typy DVD: lisované, 

zapisovatelné a přepisovatelné) 

- Běžné jednovrstvé DVD má kapacitu 4,7 GB, dvouvrstvé dvojnásobek 

- Ke čtení resp. k zápisu se používají DVD mechaniky 

c) HD DVD:  

- Nová technologie odvozená z DVD 

Blu-ray Disk, HD DVD, DVD, CD 
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- Používá stejnou strukturu disku, ale díky použití kratší vlnové délky laseru se na 

jednu vrstvu vejde 15GB dat 

 

d) Blu-ray Disk:  

- Nová technologie využívající stejný laser jako HD DVD, ale jinou strukturu záznamu 

na disku, čímž umožňuje na jednu vrstvu zapsat až 25GB dat 

 

Elektronické paměti: 

- K záznamu je využíván paměťový čip, který je schopen si data uchovat i po odpojení 

od počítače a tím umožňuje přenos dat mezi počítači 

- Jedná se o USB flash disky a paměťové karty, 

- Velmi často se používají v digitálních fotoaparátech, 

v mobilních telefonech ad. 

- Výhodou těchto zařízení je odolnost proti nárazům, 

škrábancům i magnetickému poli, malá velikost a 

snadná přenositelnost 

- Na trhu je velmi mnoho paměťových karet (CF, 

Microdrive, 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 ad.), lišících se zejména rychlostí, 

velikostí, kapacitou apod. 

- Tyto karty se čtou ve čtečce paměťových karet nebo k tomu slouží různé adaptéry 
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