
Prohlídka počítače 

 

 Prohlídku obsahu počítače 

začínáme na pracovní ploše 

ovládacím prvkem Start.  

 

 Kliknutím na Počítač se nám 

následně v okně zobrazí obsah 

našeho počítače.  

 

 Zástupce – ikonu – Počítač - 

zástupce můžeme vytvořit také 

na ploše vytažením levým 

tlačítkem myši z nabídky Start. 

 



Tento počítač 

 V okně Počítač vidíme na levé 

straně obsah počítače, knihovny 

dokumentů a multimédií.  

 Na pravé straně jsou zobrazeni 

zástupci jednotlivých součástí 

počítače – pevných disků, flash 

disků, DVD/CD mechanik, 

disketových mechanik, čtečky 

paměťových karet aj… 

 Složka/knihovna Dokumenty 

slouží uživateli počítače k 

ukládání různých souborů a 

dokumentů, které vytváří na 

svém počítači. 



Tento počítač 

 Jednotky pevných disků jsou 

zobrazeny jako místní disky a 

označeny písmeny. 

 

 Disk, na kterém je umístěn 

operační systém, je většinou 

označován písmenem C: 

 

 To, že na obrazovce někdy 

vidíme zobrazeno více 

pevných disků, neznamená, že 

je v počítači umístěno více 

harddisků. Často bývá jeden 

disk rozdělen systémem 

softwarově – říkáme opticky. 

 

 

 



Tento počítač 

 Při prohlídce počítače ještě 

vidíme zařízení pro vyměnitelná 

média. 

 Zařízení pro čtení disket 

Disketová jednotka (A:) 

 Zařízení pro čtení a záznam 

optických disků CD a DVD 

(Jednotka DVD-RW D:) 

 Flash disk (vyměnitelný disk 

E:) 

 Do současných počítačů se již 

disketové jednotky neinstalují, 

byly většinou nahrazeny 

čtečkami paměťových karet 

(Vyměnitelný disk H: -  K:). 

 



Tento počítač 

 Dvojklikem na místní disk C: 

se nám zobrazí jeho obsah 

 Složky WINDOWS, 

Documents and Settings a 

Program Files jsou vytvořeny 

systémem. 

 Ve složce Windows jsou 

umístěny soubory a složky 

potřebné k fungování 

operačního systému 

 Do složky Program Files 

(soubory programů). se 

zpravidla instalují různé 

programy .  

 Do obou složek doporučujeme 

raději nezasahovat. 



Soubory a složky 

 Složky se nám v 

okně obyčejně 

zobrazují jako 

žluté obálky. 

 

 Soubor je v okně 

zobrazen většinou 

jako 

pestrobarevná 

ikona. 

 

 Ikony složek a 

souborů se dají 

měnit. 


