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HISTORICKÝ VÝVOJ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 

 
  

Snaha človeka vytvoriť si pomôcky na zníženie námahy, 

spojenej s vykonávaním akýchkoľvek prác, siaha až do 

najstarších dôb ľudstva.  

 

V tejto snahe sa človek neobmedzil len na nástroje, ktoré 

mu uľahčujú vykonávať fyzickú prácu. S vývojom duševnej práce 

hľadal spôsoby, ako si aj tu uľahčiť námahu, spojenú s 

vykonávaním opakovaných úkonov, ktoré - raz poznané - 

neznamenali už tvorivý prínos, ale za to vyžadovali mnoho času 

a značné úsilie.  

 

Zdroj: www.gymsnv.sk/~sestakova/index12a.html 

 

Tak už asi pred päťtisíc rokmi vznikla prvá pomôcka na 

vykonávanie základných počtových úkonov. Bol to akýsi tabuľkový 

systém , známy pod názvom abakus. Grécke slovo abakion znamená 

dosku, na ktorej boli vyryté jarčeky a v nich sa posúvali malé 

kamienky - po latinsky sa volajú calculus. V tomto slove má 

pôvod aj slovo kalkulačka. Abakus bol priamym predchodcom 

prvého počítadla vznikajúceho v Číne. 

ABAKUS = počítacia tabuľka (predchodca počítadla) 

       

 

rímsky abakus ruský ščot 

Logaritmické pravítko sa používa od roku 1620. Dnes je už 

skoro zabudnuté, ale pred nástupom elektronických kalkulačiek 

bolo veľmi váženým a obľúbeným pomocníkom. Dalo sa pomocou neho 

násobiť a deliť jednoduchým posúvaním pohyblivej časti.  

http://www.gymsnv.sk/~sestakova/index12a.html


 2 

 

 

 

Logaritmické pravítko je mechanická pomôcka na násobenie, 

delenie a iné jednoduché aritmetické úkony, ktorá sa používala 

až do 70. rokov minulého storočia na približné výpočty, najmä v 

technických odboroch. 

 

Celý svet prekvapil francúzsky matematik BLAISE PASCAL. Pre 

svojho otca, daňového úradníka, skonštruoval počítací stroj-

PASCALINA, ktorý s úspechom predstavil verejnosti v Paríži roku 

1642. Jeho stroj vedel iba sčitovať a odčitovať čísla pomocou 

ozubených kolies.  

  

Tento sčítací stroj zdokonalil nemecký matematik a filozof 

G.W.LEIBNITZ tak, že dokázal násobiť, deliť a počítať s 

odmocninami. Tento prístroj bol predchodcom modernej 

kalkulačky. Stroj sa obsluhoval pomocou dvoch kľúk- KALKULÁTOR 

LEIBNITZA. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sobenie
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Delenie_%28matematika%29&action=edit
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Leibniz pochopil, že desiatková sústava je pre počítací 

stroj nevýhodná a zaviedol binárnu (dvojkovú) sústavu. 

 

 V roku 1833 Angličan CHARLES BABBAGE navrhol prvý 

mechanický samočinný počítač. Tento počítač je známy pod názvom 

analytický stroj. Jeho hlavnou črtou bolo, že stroj mal mať 

pamäť a riadenie podľa vopred daného programu. Pretože stav 

jemnej mechaniky neumožňoval vyriešiť všetky problémy spojené s 

jemnou mechanikou, stroj nebol dohotovený a upadol do 

zabudnutia.  

 

 

Od roku 1855 začína obdobie rôznych typov kalkulátorov. Sú 

to počítacie zariadenia, pomocou ktorých možno mechanicky 

vykonávať základné aritmetické úkony, ktoré určuje a riadi 

človek, vykonávajúci výpočet.  

 

Rozvoj celého komplexu strojov, ktoré sa zakladajú na 

použití dierných štítkov, sa datuje od začiatku 20. stor. a 

obzvlášť po 1. svetovej vojne. Prvé takéto stroje skonštruoval 

na účely sčítania ľudu HERMANN HOLLERITH. Bol zamestnancom 

štatistického úradu, kde práve pripravovali sčítanie 

obyvateľstva USA. Pri pohľade na sprievodcu, ktorý klieštikmi 

dierkoval do cestovného lístka informácie o čase, východiskovej 

i cieľovej stanici, mu napadlo použiť takéto štítky na 

spracovanie údajov. V roku 1888 založil a viedol firmu na 

výrobu takýchto strojov, ktorú dnes poznáme pod skratkou IBM. 

 

IBM - International Business Machines Corporation 

(prezývaná tiež Big Blue čiže Veľká modrá), je popredná svetová 

spoločnosť podnikajúca v odbore informačných technológií. Medzi 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Informa%C4%8Dn%C3%A9_technol%C3%B3gie&action=edit
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jej hlavné činnosti patrí výroba a predaj počítačového 

hardvéru, softvéru a poskytovanie služieb v oblasti IT.  

 

 K podstatnému obratu v princípoch činnosti samočinných 

počítačov došlo v roku 1945, keď Američan maďarského pôvodu 

JOHN VON NEUMANN (pôvodným menom NEUMANN JÁNOS) vyslovil ideu, 

aby sa výpočet na samočinnom počítači riadil programom, ktorý 

by bol uložený podobne, ako aj ostatné údaje, vo vnútornej 

pamäti stroja. Tak vzniklo počítacie zariadenie s vnútorným 

riadením, na rozdiel od predchádzajúcich, ktoré mali riadenie 

vonkajšie. V roku 1946 napísal článok, v ktorom popisoval návrh 

elektronického výpočtového systému, podľa ktorého sa dodnes 

konštruuje väčšina počítačov von Neumannovej koncepcie. 

 

 Podľa tohto návrhu bol v roku 1946 zostrojený prvý 

elektrónkový samočinný počítač (ENIAC). Mal hmotnosť okolo 18 

ton, spotreboval 140 kW energie (ako malá dedina), zaberal 85 

m2 a pri konštrukcii bolo použitých 18000 elektrónok . (jeho 

spustenie si vynútila vojnová situácia, pretože vojaci hľadali 

prostriedok zrýchľujúci výpočty balistických dráh striel = čo v 

tej dobe nezvládol ani štáb s 200 pracovníkmi s klasickými 

kalkulačkami). Bez poruchy dokázal pracovať len 30 sekúnd. 

Vedcom začalo prekážať veľmi pomalé a prácne menenie 

programu. Preto sa obrátili na Johna von Neumanna a vznikol, 

systém stroja s programom uloženým v pamäti. (EDVAC) 

 

Ďaľší vývoj je podmienený úspechmi elektrotechniky v  

miniaturizácii a integrácii.  

V priebehu 50-tych rokov 20.storočia vznikajú tranzistory. 

Koncom 60-tych rokov sa objavujú prvé polovodičové integrované 

obvody viacerých tranzistorov na jedinej kremíkovej platničke. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hardv%C3%A9r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Softv%C3%A9r
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V roku 1971 vyvinula firma INTEL prvý mikroprocesor (Intel 

8086), čiže takú centrálnu jednotku spracúvania informácie, v 

ktorej sú logické a aritmetické operácie realizované na 

kremíkovej doštičke s rozmermi menšími ako 0.5 x 0.5 cm.  

 

V roku 1975 sa konštruktérom tejto firmy ako prvým podarilo 

realizovať celý jeden počítač na jedinej platničke (tzv. 

Chipe).  

1976 – výroba 8-bitového počítača, realizovaného na chipe, 

ktorý obsahoval ekvivalent 20000 tranzistorov.  

 

Začali sa vyrábať počítače ako sú: APPLE, PET, ZX80, ZX81, 

ZX Spectrum.  

1981 – firma IBM začala predávať mikropočítače PC, 

neskôr PC XT , PC AT a PC RT, PC 286, 386, 486, 

Pentium, XP. Tento počítač bol taký malý, že ho bolo možné 

postaviť na písací stôl a svojou konštrukciou, bol prispôsobený 

tak, aby ho mohli využívať nielen operátori s vysokými 

odbornými znalosťami, ale aj “obyčajní ľudia”.  

 

prvé IBM PC 

 

Počítače obsahovali operačný systém MS-DOS (Microsoft’s 

Disk Operating System) firmy Microsoft. 

A čo je najdôležitejšie, práca s týmito osobnými počítačmi 

sa stala tak nenáročnou, že sa ich ľahko naučí používať takmer 

každý. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Microsoft

