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Software 

Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - software 

Anotace:   

  1. Co je software, rozdělení, typy, zdroje 

  (výklad vytvořen ve spolupráci s žáky) 

  2. Diskuze se žáky o programech, škodlivosti, ochraně.. 

   



J E D N O D U C H Ý  V Ý K L A D  P R O  Z Š  

Software 



 sada všech počítačových programů , které provádí nějakou 
činnost 
 
=  počítačové programy, které dovolují PC využívat 

= soubor instrukcí a informací, který funguje jako prostředník 

mezi člověkem a počítačem 
 
 
Dělí se na:  
 
• Systémový software 
•Aplikační software  

Software je programové vybavení počítače 



 
 
 

Systémový software 
 
• zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím 
 
Skládá se z  
•Firmware – software obsažený v hardware 
•Operační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy 
•Jádro operačního systému 
•Pomocné systémové nástroje – pro správu operačního systému  



 
 
 

Aplikační software 
 
• pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje 
 

Obsahuje  
•Kancelářské balíky, textový editor, tabulkový procesor, prezentační 
program,.. 
•Grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický 
editor,… 
•Vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač,… 
•Zábavní software: počítačové hry, přehrávače,…. 



Typy software 

 Legálně koupený SW – licenční číslo pro identifikaci uživatele 
– zdarma konzultace, sleva pro upgrade 

 Freeware – volně šířené programy bez poplatků 
 Shareware - volně šířené programy po omezený časový limit 
 Open Source – SW s otevřeným zdrojovým kódem se kterým 

se může každý seznámit a ověřit si funkce 
 Adware – program financovaný z reklamy, která se zobrazuje 

při jeho používání.  
(SpyWare - program, nebo část programu, který skrytě 
monitoruje chování uživatele pro marketingové účely, zjištěné 
údaje zpravidla průběžně odesílá přes Internet). 

 GNU GPL - Gnu's Not Unix General public licence  - 
programy úplně zdarma a jsou k dispozici i zdrojové kódy. Je 
možné i jejich komerční využití.  

 

 



Zdroje programů 

 CD s programem 

 Internet : 

příklad užitečných serverů: 

  www.stahuj.cz 

  www.slunecnice.cz 

  www.studna.cz 

     

http://www.stahuj.cz/
http://www.slunecnice.cz/
http://www.studna.cz/


Zdroje: 


