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Abstrakt 

Apple založil Steve Jobs a Steve Wozniak, díky jejich společnému zájmu o techniku. Od založení 

firmy se ovšem hodně změnilo.  

Apple dominuje na trhu prodejem ipadů, iphonů a ipodů. Byli však tyto přístroje vždy tak 

populární? Nemálo se chci také zmínit o vývoji počítačů. Dozvíte se také o významných členech 

této firmy a o ní vydaných publikacích. 

Podrobně zmiňuji produkty z kterých se vyvíjely dnešní MacBooky. Také vás seznámím 

s operačním systémem od Apple. Proberu i největší osobnosti Applu Steva Jobse a Steva 

Wozniaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The founders of Apple were Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne. Steve Jobs worked in 

Altari on video games. Steve Wozniak worked in Hewlett-Packard. 

Jobs always managed to make people for his ideas. Wozniak was more constructor than politician. 

He knew a lot about technology. He was the first one who made first Apple computer. Now is not 

in this bussines.  

However from their heads the best ideas came. They made the bussines how we know it now.  
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ÚVOD 

Firma Apple se dříve zabývala jen výrobou počítačů, po vydání iPodu se to ale změnilo. Dnes se 

firma zabývá výrobou notebooků, tabletů, smartphonů, stolních počítačů a mediálních přehrávačů. 

Chtěl bych probrat všechny tyto výrobky, abyste po přečtení mé práce věděli, co všechno Apple 

vyrábí a k čemu tyto věci slouží. Snad každý člověk zaznamenal smrt Steva Jobse, ale ne všichni o 

něm něco vědí, tedy i na něj jsem soustředil svou pozornost. Celé toto téma jsem se snažil pojednat 

stručně a myslím, že se mi to povedlo, jelikož o tomto tématu by se dali psát knihy. 

Píši právě o tomto, protože jsem se o něm velmi zajímal a delší dobu o něm něco vím. Přečetl jsem 

spousty knih a článků, sledoval spoustu videí a jsem neustále v kontaktu s tímto světem. 
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1 Historie 

Apple byl založen v roce 1976StevemJobsem a Stevem Wozniakem, občas se uvádí i Ronald 

Wayne, který ovšem z firmy po krátké době odstoupil. Bylo mu vyplaceno odstupné ve výši  800 

dolarů, což v té době činilo jednu třetinu firmy. Tento muž vytvořil první logo Applu. Byl oproti 

svým dvěma spolupracovníku starší a zkušenější, neviděl ve firmě potenciál, proto odstoupil. 

Později vydal knihu, ve které je zmíněno, že svého kroku nelituje. Pro zajímavost v v roce 2011, o 

35 let později, by jeho podíl činil 35milard dolarů. 

Název Apple byl naneštěstí pouze náhodný, bez jakéhokoli určitého významu. V životopisné knize 

bylo zmíněno, že kdyby Jobse napadlo jedno z vysvětlení, které se dnes můžete dočíst na internetu, 

byl by rád. Například Alan Turinga, který zemřel, když si kousl do jablka napuštěné kyanidem.  

První výrobek Applu byl Apple I. Nebyl to počítač, které známe dnes. Sestrojil ho skoro celý 

Wozniak na výrobě se podílel Jobs, návrh byl ale Wozniakův. Byl to počítač pro počítačové 

nadšence, jelikož tehdy nikdo ani nepomyslel na využití počítačů v domácnosti. Apple I měl 

poměrně velký úspěch mezi nadšenci. První ho prezentovali v Homebrew Computer Club. 

První investor byl „chlapec z Intelu“. Jmenoval se Mike Markula. Do firmy investoval 250 000 

dolarů. Byl to první investor. 

Jobs chtěl utvořit dobrou a funkční firmu, proto se snažil získat ty nejvhodnější lidi. Prvním z nich 

byl John Sculley, Jobs ho tehdy získal legendárním citátem: „Chcete do konce života prodávat 

slazenou vodu? A nebo chcete s námi změnit svět?“ Svým postem nahradil Mika Markkulu 

presidenta Applu, Mike Markkula v Jobse plně důvěřoval, proto respektoval jeho rozhodnutí. 

Jobs se snažil do Applu přilákat zajímavé lidi. Zároveň se ovšem velmi úzce podílel na výrobě. 

A tak vznikl Apple více už v další kapitole. 

 

2 Počítače 

2.1 Apple 1 

Apple I byl první počítač od Apple. Sestavil ho Steve Wozniak. Jobs získal odběratele byl to 

obchod pro počítačové nadšence. Byte shop jehož majitelem byl Paul Terrell koupil 50 kusů po 

666.66 dolarech. Jobs přijal objednávku Byte Shopu, a potřebné součástky objednal z Cramer 

Electronics, aby mohl sestavit Apple I. Místní úvěrový manažer se Jobse zeptal, jak bude platit 
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splátky a on odpověděl: „Mám tuto objednávku z Byte Shop z řetězce počítačových skladů na 50 

z mých počítačů a platby jsou na dobírku. Pokud mi dodáte součástky do 30 dnů, budu schopen 

postavit a doručit počítače v daném termínu, shromáždit peníze od Terrella z Byte Shopu a zaplatit 

vám." Paul Terrell potvrzoval pravdivost objednávek. Ohromen Jobsovou vytrvalostí, Terrell ujistil 

úvěrového manažera, že až se počítače ukážou ve skladu, Jobs bude mít víc peněz než je potřeba k 

zaplacení součástek. 

Stevové, a jejich malá 

pracovní skupina, strávili 

den a noc sestavováním 

a testováním počítačů, 

aby mohli počítače 

doručit Terrelovi včas 

pro zaplacení 

dodavatelům. A aby měli 

zbylý čistý zisk na další 

objednávku. 

 

 

2.2 Apple II 

Apple II byl první mikropočítačem, který 

vyráběla firma Apple COmputer. Byl to také 

první sériově vyráběný počítač a zároveň 

poslední počítač, jehož tvůrcem byl pouze 

jediný člověk – SteveWozniak. Počítač byl 

velmi populární mezi domácími uživateli a 

po vydání prvního tabulkového kalkulátoru 

Visicalc se začal úspěšně prodávat i 

firemním zákazníkům. První Apple II. byl na 

trh uveden v květnu 1977 a postupně ho 

následovali jeho výkonnější varianty - II 

Plus, IIe, IIc a IIGS. 
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2.3 Apple Lisa 

Apple Lisa byl revoluční 

osobní počítač, jehož návrh 

vznikl ve firmě Apple 

COmputer v roce 1978. Celý 

projekt se přitom pomalu měnil 

v komplexní návrh velmi 

silného osobního počítače s 

revolučním grafickým 

uživatelským rozhraním, který 

byl primárně cílen na bohatší 

obchodní zákazníky. Kolem roku 1982 byl však Steve Jobs přinucen vystoupit z projektu Lisa, a 

tak se místo toho připojil k projektu prvního Macintoshe. Navzdory rozšířenému mýtu nebyl 

Macintosh přímým potomkem Lisy, ačkoliv je na řadě prvků vidět jejich zřejmá příbuznost. 

 

2.4 Macintosh 

První a revoluční byl Macintosh 128k. Měl revoluční grafické 

rozhraní. K jeho představení se také vytvořila velká reklama, 

kde figurovala společnost IBM jako „velký bratr“ a zároveň její 

zničení. Macintosh byl jak krabicový počítač tak počítač 

v jedné krabici s monitorem. Opět se Macintoshů vytvořilo 

několik modelů. Např. LC580 1996, Quadra 650, nebo 

Performa 5420CD 

 

2.5 Powerbook 

Byl to notebook určený profesionálů. Vybaven procesorem 

PowePC měl být dostačující pro profesionály. Tento procesor 

ale vyřadil Intel, který byl v MacBoocích. PowerBooky 

dostaly mnoho ocenění a jejich série začala v roce 1991 a 

skončila v roce 2006. Základní rozdělení PowerBooků bylo 

na G3 a G4, podle síly procesorů.  

Macintosh 128k 
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2.6 iBook 

Naproti od PowerBooků byly 

iBooky určeny pro domácí 

použití. Byly oproti 

PowerBookům levnější a hůře 

vybavené. Opět se 

s příchodem MacBooků a 

Intel Core Duo přestaly 

vyrábět. 

2.7 MacBook a Macbook Pro 

Jsou vybaveny procesory Intel. MacBook se 

vytvářel v plastovém obalu v bílé a černé 

barvě. MacBook Pro se vyrábí v hliníkovém 

obalu. Ve velikostech 13“ 15“ a 17“. Jako 

obvykle je MacBook zaměřen pro domácnost 

a MacBook Pro pro profesionály. Dnes se vyrábí 

pouze MacBook Pro, který je vyráběn formou 

„unibody“, což znamená, že MacBook nemá žádné 

mechanické spoje, je složen pouze ze dvou částí. 

Jsou také vybaveny vestavěnou kamerou a 

indikátorem světla, podle kterého se může ztlumit 

podsvícení klávesnice a jas monitoru. 

 

2.8 Mac mini 

Je to nejmenší počítač od firmy 

Apple. Je navržen tak, aby 

nabízel co nejvíce funkcí v co 

nejmenším a velice elegantním 

balení. Proto ho můžete 

kupříkladu připojit k televizi. Jeho velikost by se dala přirovnat ke třem obalům od CD položeným  

na sebe. Prodává se od roku 2005 od té doby prošel spousty změn. 
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2.9 eMac 

eMac je zkratkou anglického education Mac, volně 

přeloženo: Mac určený pro školství. Tyto počítače byly 

původně vytvořeny pro potřeby škol a ve své době se 

jednalo o nejlevější model Macu. V průběhu času se měnil 

výkonově, ale ne vzhledem, takže nejnovější a nejstarší 

model od sebe prakticky nerozeznáte. Jeho úspory se 

týkaly hlavně monitoru: obsahuje CRT monitor na rozdíl 

od iMacu, který už měl ve stejné době LCD. 

2.10 iMac 

Svého času byl Apple jediný, kdo vyráběl počítače „vše v 

jednom“. Na trh byl uveden v roce 1998 a dostalo se mu 

velké popularity. Jeho krása spočívá v tom, že všechny 

kabely vychází z jednoho místa. Starší iMacy jste mohly 

vzít do ruky za poutko umístěné na vrcholu. 

Dnešní iMac je v hliníkovém obalu a je to nejprodávanější 

stolní počítač od Applu. Vše je zapojeno ze zadní strany 

„monitoru“. 

 

 

2.11 Power Mac G4 Cube 

Byl spíše umělecké dílo, než počítač. Navrhl ho 

Johnatan Ive vypadal, jak již název napovídá, jako 

kostka. Na stole se určitě velmi vyjímal, kvůli 

nedostatku konektorů, ale nebyl populární. New York 

Muzeum moderního umění má G4 Cube, spolu s jeho 

výraznými Harman Kardon průhlednými reproduktory, 

jako součást své sbírky. 
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2.12 Power Mac 

Powermac byl stolní počítač, byl nahrazen počítačem Mac 

Pro. Připomínal spíše typické krabicové počítače, i tak byl ale 

designově zpracován. Byly zaměřeny na vyšší výkon. 

 

2.13 Mac Pro 

Dnes je to jeden ze tří 

stolních počítačů, které 

Apple vyrábí. Je zaměřen 

pro tu nejnáročnější práci. 

Dá se také koupit jako 

server. Začal se prodávat 

v roce 2006 a nahradil 

Power Mac. Celý je opět 

„obalen v hliníku“. 

 

2.14 MacBook Air 

Je vlajková loď Applu, byl první z velkých firem, 

které investovaly do takzvaných ultrabooků. Před jeho 

prodejem se všem zdálo nereálné, aby notebook 

neobsahoval mechaniku. Tím se ovšem pekelně spletli. 

MacBook vystřelil v počtu prodaných jako raketa. Ostatní firmy 

nezahálely a začaly vytvářet sortiment notebooků bez mechanik, kterým se začalo říkat 

ultrabooky. Po čase se výkon Macbooku Air zvyšoval a zvyšoval a dnes je 

schopen se vyrovnat normálním notebookům. 

Fakt že nemá optickou mechaniku se rychle 

přešel. I já pokud si uvědomím tak svou mechaniku skoro vůbec nevyužívám. Dnes jsou k dostání 

dvě velikosti 11palcový a 13 palcový, který se vyrovná velikosti učebnice.  
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3 Multimediální přehrávače 

Apple tyto přehrávače nazývá iPod. Většina má barevný display a je možno na nich přehrávat 

video. Klasické ovládání je 

pomocí dotykového kolečka. Když 

vyvíjeli tento přehrávač, snažili se, 

aby byl intuitivní a aby se dalo 

knihovou medií co nejlépe listovat, 

proto zvolili kolečko. 

Hudební knihovnu lze 

synchronizovat přes program 

iTunes, který zároveň slouží pro 

nákup mediálního obsahu. Bez iTunes žádný obsah na váš iPod nenahrajete, proto je verze i pro 

Microsoft Windows. 

Nově si můžete do svého iPodu stáhnou i „přečtené“ všechny názvy vašich písní. Zabere vám to 

ovšem trochu více místa. Funkce se jmenuje VoiceOver. 

3.1 iPod Shuffle 

Jsou vytvořeny 4 generace tohoto iPodu. První 

měl flash paměť až 1GB a byl vytvořen v roce 

2005. Jeho baterie vydržela až 12 hodin při 

poslouchání hudby. 

Druhá generace se již vytvářela ve více 

barvách, měla klipsu na opasek. 

Třetí generace byla bez ovládacího kolečka. Tlačítka se zobrazila po doteku modrými světly. Opět 

se vyráběl v několika barvách. 

 

 

 

ShuffleNanoClassicTouch 

1. Gen. 

2. Generace 

3. G 

4. Gen. 
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1. G                    2.G                   3.G                   4.G                    5.G                 6.G 

3.2 iPod Nano 

Již od první generace obsahoval display. Začal se prodávat v roce 2005. První i druhá generace 

měly velmi malý display. Třetí generace měla naprosto odlišný, širší tvar byl podobnější iPodu 

Classic. Měla také větší displej a její paměť byla až 8GB. Od páté generace má iPod Nano 

zabudované i rádio. 

 

 

 

3.3 iPod Mini 

Již se dnes nevyrábí. První generace byla vyrobena v roce 2004, 

druhá v 2005 téhož roku byla nahrazena konceptem 

iPodu Nano. Jako první přehrávač přinesl dotykové 

kolečko (clickwheel). Písně se ukládaly na pevný 

disk o kapacitě 4GB a 6GB. Jeho druhá generace 

dokázala přehrávat hudbu již pozoruhodných 

18 hodin.  

 

3.4 iPod Classic 

Jak již název připomíná, jedná se o naprosto „jednoduchý“ přehrávač. Prodává se pouze ve dvou 

barvách. Občas je ovšem k dostání i v limitovaných edicích. Jeho kapacita je největší ze všech 

přehrávačů, první generace měly minimální kapacitu 5GB dnes je jeho největší kapacita 160GB, 

což zhruba pojme 40 000 písní. Tvar přehrávače se od 

první generace nezměnil, až do čtvrté generace 

neobsahoval dotykové kolečko ani barevný display. 

Můžete si ho pohodlně vzít do ruky, je to zhruba širší 
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mobil. Proto je vhodný i k přehrávání videí, a nebo díky své vysoké kapacitě jak přenosný 

harddisk. Velice kritizován je jeho zadní kryt, který vymyslel Johnatan Ive šéfdesignér Applu. 

Tento zadní kryt se se velmi lehce poškrábe, tím pádem jsou oblíbené růžné pouzdra a podobně. 

3.5 iPod Touch 

Jak už název napovídá je to hudební přehrávač s velikým dotykovým displayem. Také znám jako 

populární přenosná herní konzole. Někdy bývá označován jako iPhone bez mobilu.  Je využíván 

k hraní her, poslouchání hudby, přehrávání filmů, čtení a brouzdání po internetu. Rozměry má 

podobné smartphonům. K surfování na internetu každého nadchne Wi-Fi. Jelikož obsahuje 

dotykový display, tak je poměrně mladý. Jeho první generace vyšla roku 2007 a její nejmenší 

kapacita byla 8GB, dnes se kapacita iPodu Touch pohybuje mezi 8-64GB.

 

4 iPhone 

4.1 iPhone 

Zatím je známo 5 verzí iPhonu. Je to 

mobilní telefon, který je často 

kritizován za například baterii, kterou 

nemůžete vyměnit. Přesto si pokaždé 

utrhne většinu trhu na poli 

smartphonů. Od první verze se 

výrazně liší. První iPhone nebyl 

zrovna výkonnostně nejsilnější, navíc 

jen operační systém zabíral už 

700MB z dostupné 4GB nebo 8GB paměti. 
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4.2 iPhone 3g a 3GS 

 Iphone 3 už byl o něco úspěšnější 

kousek. Spojil jsem iPhone 3G a iPhone 3GS v jedno 

téma, protože se nějak výrazně neliší. Vzhledově jsou 

si indentické, pouze jejich technické parametry se liší. 

Mají zaoblený tvar, který vám padne do ruky. Oba 

typy musí mít na vysunutí SIM karty speciální nástroj. 

Prodávají se v černé a bíle barvě, jako všechny iPhony. 

4.3 iPhone 4 a 4S 

Opět má stejný vzhled. Porovnání jeho 

výkonu už je ovšem velmi odlišné, 

nemile to odnáší jeho baterie. Narozdíl 

od předchozích typů u těchto iPhonů 

zvolili ostré hrany, což při delším 

používání vice obtěžuje. Také bývá 

kritizován za jeho křehkost. Je velmi 

časté, že iPhone majiteli vypadne 

z rukou a nevýměnný kryt popraská ba i 

display. Baterie v porovnání s výkonem 

nese spotřebu velmi těžce. Kameru má 

iPhone již ze předu i zezadu, kvůli 

podporovaným videohovorům. 

Rozlišení Retina displaye, tedy displaye u kterého by jste na vzdálenost uchopení neměli vidět 

pixely, je 960 × 640 obrazových bodů a zůstává nezměněno. Jeho fotoaparát s rozlišením 8 

megapixelů a Full HD rozlišením videa s 30fps se stal obdobou digitálního fotoaparátu. Fotoaparát 

má automatické ostření a můžete si u něj vybrat ostřící bod. Je 

k němu připojen i LED blesk. Paměť iPhonu 4S vzrostla až na 

64GB. 

Velmi populární se také stalo hlasové vyhledávání Siri, které se 

ihned snažili dohnat ostatní výrobci. Účinkovalo v několika 

videích a je možno s ním vyhledávat formou vět a né pouze slov. 

Můžete pomocí Siri ovšem zadat i poznámku do kalendáře nebo 

se zeptat na počasí. 
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5 Tablety 

Tablety od Applu se nazývají iPad, opět do jejich světa přinesli spoustu inovací.  

5.1 iPad 

Je první pokus firmy o tablet. Byl velmi úspěšný prodalo se ho dvakrát tolik, než byli 

nejoptimističtější odhady. Prodalo se ho kolem 15 miliónů kusů. 

5.2 iPad 2 

Má atraktivnější design. Jeho míry jsou celkově menší. Jako iPhone 4S má 2 digitální fotoaparáty 

s možností nahrávání HD videa i případné editace. Jeho celkové ovládání je velmi intuitivní a 

snadné. Můžete se z něj připojit na internet použít bluetooth a jeho paměť opět dosahuje 64GB. 

Jsou také dostupné videohovory FaceTime. 

5.3 iPad 3 

The new iPad jak bývá označován, se liší asi jako 

iPhone 4 a 4S, pouze výkonem. Narozdíl od iPhonu 

se jim zde podařilo zvětšit kapacitu baterie a tím si 

její pohotovostní dobu udržet. iPad má Retina 

display, silnější procesor a lepší grafiku. Čímž se 

chlubili již při předvádění, iPad se dá tedy využít 

jako herní konzole, údajně lepší než dosud 

populární PlayStation 3. Jeho natáčení videa se 

posunulo z HD na Full HD. A podporuje síť 4G 

LTE, které se asi jen tak nedočkáme. 

Jsou na něj již od iPadu 2 populární magnetické kryty, které vám nezaberou moc místa, ale ochrání 

display. 

6 Další produkty 

6.1 Apple TV 

Je digitální prohlížeč i přehrávač ze sítí jako iTunes 

Store, Netflix, YouTube atd…, nebo z počítače který 

obsahuje iTunes. Připojíte ho k vaší televizi. Zatím 
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jsou známé jen 3 generace. První a druhá generace může přehrávat video do 720p, třetí si již poradí 

s formátem 1080p. Po druhé Generaci byla o čtvrtinu zmenšena její velkost a zároveň byla levnější. 

První ještě obsahovala upravený OS další již iOS.  

 

 

7 Software 

7.1 Operační systém 

7.1.1 Mac OS 

Od počátků se Apple snažil vyrobit svůj vlastní systém. Nicméně se 

na začátku nesetkal s velkou oblibou. Doopravdový systém přišel 

po té co se Jobs vrátil do Applu. Byl vyhozen, protože si správní 

rada myslela, že to bude dobrý krok. Jobs měl vyděláno, proto mu 

nedělalo problém založit si vlastní firmu s názvem NeXT. Nakonec 

Apple firmu NeXT koupil a Jobse s ní. Spojili jejich operační 

systém s operačním systémem NeXTu a vytvořily už o něco 

populárnější systém s názvem OS X. Jeho poddruhy jsou označeny 

po divokých šelmách například: Lev, Puma, Gepard, Leopard atd... 

Dále jsou označovány čísly pro rozlišení rozšíření apodobně. 

7.1.2 iOS 

Dále je na trhu také systém pro přenosné zařízení s názvem iOS. Jeho celé jméno je iPhone OS. 

Užívá ho iPad, iPhone a iPod Touch. Opět je označován čísly 

pro upřesnění verze. Jelikož se využívá i u iPadů jsou na něj 

dostupné i složitější upravené programy jako například Adobe 

sady. Jelikož je pouze pro dotykové zařízení, můžete na něj 

uplatnit spoustu gest. iOS je v podstatě odlehčená verze systému 

Mac OS. 
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7.2 Software 

Apple samozřejmě vyrábí i software, mezi nejpopulárnější patří 

Final Cut Studio pro střih videa. Jsou k dostání ale i nástroje pro 

tvorbu prezentací a dokumentů 

s názvem sady iWork. Dále je tu 

sada kterou jste dosud dostali 

k nově koupenému Macu. Jmenuje se iLife a obsahuje iPhoto, 

program sloužící ke správě a editaci fotografi, iMovie 

jednoduchý, ale kreativní nástroj pro tvorbu videí, iWeb 

jednoduchý nástroj pro tvorbu webových stránek a GarageBand 

sloužící k nahrávání upravování a exportování vlastní hudby. 

8 Osobnosti 

8.1 Steve Jobs 

Příběh tohoto muže je velmi zajímavý a o to populárnější, že se stal tak slavným. Narodil se 

vysokoškolákům, kteří ho dali k adopci odkud  si ho vzaly Clara a Paul Jobsovi u kterých již zůstal. 

Jobs se sice setkal se svým genetickým otcem, ovšem ne jako syn, ale jako zákazník. Naopak se 

svou genetickou matkou se setkal a udržel mírný kontakt přes svoji biologickou sestru, která se 

stala novinářkou. 

Studia na vysoké škole zanechal po prvním semestru stále ale chodil ne jím vybrané přednášky. 

Odtud se také znal se Stevem Wozniakem se kterým ještě s jedním společníkem tropili hlouposti. 

Byl to také člověk, se kterým založil Apple. Oba byly zběhlí v technice. Jobs dokázal lidi ohromit 

šarmem a svést pro svou myšlenku. 

Jeho stravu tvořilo převážně ovoce, se svým stravováním měl ale veliký 

problém, mnohdy malé množství lupínků tvořilo jeho celo týdenní stravu. 

Později se mu snažilo pomoct spoustu lidí, Jobsovi ale nic nechutnalo, proto 

byla jeho postava vychrtlá. I proto měl později zdravotní potíže. 

Na své okolí dokázal být buď naprosto destruktivní, nebo motivační. 

Často po lidech křičel, proto ho moc lidí nemělo v oblibě. Dokázal 

z nich ovšem dostat to nejlepší a to se podepsalo i na jejich produktech. 
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Je o něm napsána spousta knih, určitě stojí za to si přečíst jeho životopisnou knihu, na které se 

podílel, neměnil v ní však obsah, prostě se od tohoto distancoval. Proto můžete v knize nalézt i věci 

které Jobse líčí krutým, leč pravdivým způsobem. 

Jobs balancoval na hranici se smrtí již delší dobu. Byly to už snad 2 roky, které trávil vysílený 

v posteli, občas posbíral zbytky sil a šel se již jen podívat na prezentace produktů, pokaždé byl 

ovšem vyzván na jeviště, kde se i přes veliké křeče tvářil spokojeně. Jeho smrt téměř okamžitě 

zasáhla celý svět... 

8.2 Steve Wozniak 

Vždy úsměvný muž, který si zkrátka umí 

užívat života. Jako malý vyrůstal 

v technickém prostředí, snad proto se 

stal inženýrem. Nikdy moc netěžkal 

k tak dramatickým metodám jako Jobs. 

Nikdy nebyl moc politickým typem, 

přesto jeho práce důležitě ovlivnila celý 

Apple. Sestrojil první Apple počítač. 

Kvůli panovačnému Jobsovi ale po čase z firmy odešel. A užívá si svého finančního kapitálu. 

Dosud se velmi vyzná v technice a je to taková inženýrská ikona. 
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9 Zhodnocení 

Apple byla velice prosperující firma. Otázkou je co se s ní stane po smrti Jobse, vychoval si 

dobrého nástupce Tima Cooka (dnešní CEO Applu). Ovšem již delší dobu jsou jen samé žhavé 

články a žádné produkty. Brzy bude konference, kde by mohl představit novinky. Pokud ovšem 

nepředstaví nic nového, je možné že firma začne pomalu upadat. Zatím ovšem prodeje rostou a 

jsou velmi stabilní. Doufejme jen, že má Apple pořád dostatek nápadů a inovací. 
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