
Převody jednotek dat



Informace pro žáky

• Zdravím, protože máme momentálně ztížené 
podmínky pro výuku, výklad vám poskytnu skrze 
prezentace. Prezentace jsou zhotoveny podrobně, 
ale pokud byste se chtěli na něco zeptat a nebo 
vám cokoliv nebylo jasné, neváhejte se ozvat na 
můj e-mail: ucitelinformatikazsdp@gmail.com

• Poznámky z prezentace si prosím přepište do 
sešitu, nemusíte si psát vše, pouze věci označené 
červeně, zbytek slouží jen pro lepší orientaci v 
látce.

mailto:ucitelinformatikazsdp@gmail.com


Co jsou to data a jak fungují?

• Data jsou v informatice údaje určené 
k počítačovému zpracování.

• Pro lepší představu data jsou například 
(obrázky, zvukové soubory, PC hry, dokumenty 
atd.)

• Data se zapisují na hard disk (pevný disk), 
který slouží jako paměť počítače



• Pro lepší ilustraci 
přikládám obrázek 
pevného disku, který 
společně s ostatními 
komponenty naleznete 
uvnitř PC

• Veškerá data se zapisují 
do disku za pomocí 
číslic



Velikosti dat

• Podobně jako v matematice máme jednotky 
např. hmotnosti, v informatice máme jednotky 
dat.

• Nejmenší jednotka dat je 1 bit, značí se jako 
„b“

• Tato jednotka je tak malá, že může nabývat 
pouze hodnot 0 nebo 1



Byte

• O něco větší než „bit“ je takzvaně byte (čte se 
„bajt“)

• 8 bitů = 1 byte

• Pro představu velikosti bajtu: 1 byte = jeden 
znak

• Kdybyste chtěli uložit např. písmenko „a“ 
budete potřebovat 1 byte volného místa na 
harddisku, slovo „pes“ by pak bylo velké 3 
bajty nebo také 24 bitů



Jaké máme ostatní jednotky?

• Jednotek dat máme nespočet, pro naše běžné 
potřeby nám ale budou stačit tyto (seřazeno 
vzestupně podle velikosti): 

• Bit, bajt, kilobyte, megabyte, gigabyte, 
terabyte

• Tyto jednotky se dají převádět mezi sebou



Tabulka převodů

• 8 bitů (b) = 1 byte (B)

• 1000 Bajtů = 1 kilobyte (kB)

• 1000 kilobyte = 1 megabyte (MB)

• 1000 megabytů = 1 gigabyte (GB)

• 1000 gigabytů = 1 terabyte (TB)



Jak je co velké?

• Na průměrný harddisk se v dnešní době vejde 
500GB – 2TB dat

• Na flashdisk: 4 – 256GB

• Do přílohy e-mailu: 25 MB

• Písnička: 3 – 10 MB



Konec ☺

• Další týden budeme pokračovat ve výkladu a 
postupně si zkusíme jednotky dat převádět 
mezi sebou


