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Úvod 
Ve své ročníkové práci se budu zabývat společností MICROSOFT. Je to velmi 

rozšířená firma známá po celém světě a její software je snad v každém počítači. Já 

osobně mám na počítači operační systém Windows 7 a tuto práci vypracovávám také 

v programu od Microsoftu. Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímají počítače a 

chtěl jsem zjistit víc o této společnosti. V této ročníkové práci vás seznámím s historií 

Microsoftu, se zakladateli, s produkty, a s plány do budoucna. 
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1.  O Microsoftu  

 

1.1 Co je Microsoft  

Microsoft je softwarová firma, která vyvíjí různý software pro stolní počítače, 

kancelářské programy, operační systémy a další věci, bez kterých by dnešní 

počítače nebyly to, co jsou. Avšak tato firma nevyvíjí jenom software, pracuje také na 

herní konzoli Xbox nebo na mobilním telefonu se značkou W indows Phone. Dále je 

známá a rozšířená po celém světě a zná ji skoro každý. V současné době Microsoft 

zaměstnává okolo 120 000 lidí. Zakladatelé Microsoftu se také zasloužili o rozšíření 

internetu do světa a nikdo neví, co plánuje do budoucna; možná se dočkáme za pár 

let nových verzí Windows. 
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2. Založení Microsoftu 

Microsoft byl založen 4. Dubna 1975 a jeho zakladateli byli dva kamarádi ze 

střední školy Bill Gates a Paul Allen. Oba měli rádi programování a vše to začalo, 

když na trh vyšel mikropočítač Altair 8800 od společnosti M. I. T. S (Micro 

Instrumentation and Telemetry Systems), kterému však chyběl operační systém. 

Proto oba napadlo, že vytvoří programovací jazyk pro tento počítač. Po úspěšné 

prezentaci v této firmě dostali smlouvu pro jejich vlastní programovací jazyk. Potom 

se přesunuli do Nového Mexika, kde byla oficiálně založena společnost Microsoft, ale 

ještě pod názvem Micro-Soft.  

 

2.1 Bill Gates  

Jeden ze zakladatelů Microsoftu a také jeden z nejbohatších lidí světa. Když byl 

mladší, tak byl plachý a tichý, ale měl vášeň pro programování. 

William Henry „Bill“ Gates se narodil 28. Října 1955. Mladý Bill se ve 12 letech 

přihlásil na soukromou školu Lakeside school, další rok poté napsal svůj první 

počítačový program s Paulem Allenem. Bill Gates se v té době snažil všemožně 

rozšířit internet a tak investoval do různých internetových služeb a firem. V roce 1992 

získává Bill národní technickou medaili od George Bushe. 

 
William Henry „Bill“ Gates  

2.2 Paul Allen 

Druhý ze zakladatelů Microsoftu a také dlouholetý kamarád Billa Gatese se 

narodil 21. 1.1953. Také je považován za jednoho z nejbohatších Američanů. A 

samozřejmě se také podílel na založení Microsoftu a jeho rozšíření do celého světa. 

 
 

 

 



9 

 

3. Historie 

Microsoft vznikl 4. Dubna 1975, proto má za sebou již dlouhou historii. V této 

kapitole budu probírat nejdůležitější události v jeho minulosti až do současnosti. 

 

3.1 Rok 1976-1980 

Roku 1976-1977 byl Microsoft zaregistrován v Novém Mexiku. Zároveň se daří 

jejich programovacímu jazyku a ten se rozšiřuje do více počítačů. 

Za následující dva roky vznikne první pobočka Microsoftu v Japonsku a poté se 

firma přesune do Bellevue ve státě Washington. Zároveň kupuje operační systém 

Version 7. Roku 1980 do firmy přichází její 30. Zaměstnanec Steve Ballmer. 

 
Operační systém zakoupený Microsoftem  

3.2 Rok 1981-1990 

Roku 1981 se tato společnost stává oficiálně Microsoft Inc. s Billem Gatesem 

jako ředitelem a Paulem Allenem jako viceprezidentem. 

Roku 1982 vydávájí Flight simulator 1.0, který sloužil jako test výkonu počítačů. 

Následujícím rokem je vydán Multi-tool Word, který je předchůdcem dnešního 

Microsoft Word. Roku 1984 se Microsoft stává klíčovou softwarovou firmou. 

20. listopadu 1985 Microsoft vydává operační systém Windows 1.0 a stěhuje se do 

Irska, kde zůstane jenom do roku 1986, kdy se přestěhuje do městečka Redmond. 

13. března vstupuje Microsoft na veřejnou burzu. Později ještě začíná soudní spor 

mezi Applem a Microsoftem. Apple obvinil Microsoft, že okopíroval jeho systém. Do 

konce desetiletí se už nic nedělo, kromě pokračujících soudů s firmou Apple. 

 

3.3 Rok 1991-2000 

V květnu roku 1990 vychází verze Windows 3.0, která se stala úspěšnějším, 

než předchozí verze, na počátku následujícího roku už zaměstnává přes 8 000 lidí a 

má vysoké příjmy, dále začíná pracovat na Windows NT. Microsoft roku 1994 začíná 
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pracovat na internetovém prohlížeči Internet Explorer, následujícím rokem vychází 

Windows 95, ve kterém je už nainstalovaný Internet Explorer a dále vydává 

technologii ActiveX. V letech 1996-1998 začíná Microsoft spolupracovat se 

společností Apple a později do něj investuje kolem 150 milionů Kč.  

 

3.4 Rok 2001-2010 

V roce 2001 vychází Windows XP, Internet Explorer 6 a také byla poprvé 

představena herní konzole Xbox. Další rok vychází tablet PC od Microsoftu a 

Microsoft zaměstnává okolo 50 000 lidí. Roku 2005 se dohodl s městem Redmond 

na výstavbě jejich firemního komplexu. Následující rok oznamuje Bill Gates, že po 

restrukturalizaci opustí místo ředitele Microsoftu. Poté vychází Windows Vista a 

Office 2007. V červnu 2008 Bill Gates odchází z vedení Microsoftu a jeho místo 

přebírá Steve Ballmer. V roce 2009 vychází Windows 7, který se používá do 

současnosti. Na konci desetiletí vychází Office 2010 a Windows Phone 7. 

 

3.5 rok 2011- současnost 

V roce 2011 Microsoft kupuje Skype, je předvedena testovací verze Windows 8. 

Následující rok vychází Office 2015 a Windows 8. Roku 2015 Vychází poslední a 

zatím nejmodernější Windows 10. V současnosti Microsoft pracuje na nové herní 

konzoli pod označením Scorpio a na dalších verzích Windows a Windows Phone. 
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4. Operační systém Windows  

Operační systém Windows je největším úspěchem Microsoftu. Tento legendární 

operační systém spatřil světlo světa 20. listopadu 1985. Jeho první verze se 

jmenovala Windows 1.0.  

Hned po vydání první verze Windows začal Microsoft pracovat na dalších a do 

současnosti vydal kolem 10 základních verzí a potom několik vylepšovacích nebo 

opravných. Největším problémem první verze bylo, že se různá okna nemohla 

překrývat, takže muselo být otevřeno jedno okno, nebo víc vedle sebe. Tento 

nedostatek byl opraven hned v druhé verzi. Ale větší úspěch měl až Windows 3.0, 

který vyšel v roce 1990. Poté do roku 1995 vyšla pouze opravená a vylepšená verze 

3.1, tato a následující verze byly postaveny na grafickém uživatelském rozhraní, 

které umožňuje ovládat počítač podle grafických prvků, jako jsou například okna na 

ploše, nebo záložky. Prvních několik verzí nefungoval operační systém sám o sobě, 

ale byl to pouze program, který pomohl s ovládáním počítače.  

 

        
       Windows 3.1  
  

4.1 Windows 95 a 98  

V roce 1995 vyšel Windows 95, který se už začíná podobat tomu, který známe 

dnes. Hned první den se prodalo přes 300 000 kopií tohoto systému. Tato verze už 

podporovala většinu tehdejšího hardwaru a měla dokonce připojení k internetu, ale 

tak jako všechno na světě, také nebyla dokonalá, měla pár chyb a byla nestabilní.  

Další na řadě po několika opravných verzích Windows 95 byl v roce 1998 vydán 

další, opět pokročilejší Windows 98, který se opět více podobal současným verzím, 

měl více podporovaných programů než jeho předchůdce, ale také měl i pár chyb. 

Tentokrát podporoval i USB a už tam byly nainstalované programy, jako třeba 

Internet Explorer a Windows Media Player nebo také technologie ActiveX.  
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Technologie ActiveX umožňuje spojení mezi ostatními programy Microsoftu, ale 

jenom pokud je na počítači systém Windows.  

 

4.2 Windows NT  

Windows New Technology je skupina systémů pracujících na jádře typu NT. 

První verze byla Windows NT 3.1 a byla vydána 27. 7. 1993, také vzhled byl skoro 

stejný jako u verze 3.1. Tento typ systémů byl zprvu používán ve firmách, protože na 

něm byl přístup k internetu, ale později se začal používat i v domácnostech. Do této 

kategorie patři také verze XP, 7, 8, 10.  

 

 
Windows NT 3.1  
 

4.2.1 Windows XP 

Windows XP vyšel roku 2001, jedná se o systém fungující na jádře typu NT. 

Jako jeho předchozí „sourozenci“ měl i tento systém přístup k internetu, 

předinstalovaný Internet Explorer, Windows Media Player či podporu USB. 

Tento systém se přestal prodávat v roce 2008, softwarová podpora a 

aktualizace byli ukončeny 8. dubna 2014. 

 
 

 
Windows XP  
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4.2.2 Windows Vista 

Vista je systém fungujícím na jádře Windows NT, byl vydán roku 2007, jeho 

podpora byla ukončena 11. dubna 2017. Tento systém byl velmi kritizován pro své na 

svou dobu vysoké hardwarové požadavky, a proto byl mnohem pomalejší než 

Windows XP. Slovo „Vista“ v názvu znamená „výhled“. 

 

4.2.3 Windows 7 

Tato verze systému vyšla 22. října 2010, aktualizace pro tuto verzi jsou 

dostupné do roku 2020, potom už ji Microsoft nebude podporovat stejně jako XP 

nebo Vista. Předchůdcem této verze jsou Windows Vista a jeho nástupcem jsou 

Windows 8. Podle vývojářů má být plně kompatibilní s ovládacími programy a 

s hardwarem. Windows 7 je nejrychleji prodávaný systém v historii. 

 

 
Windows 7 
 

4.2.4 Windows 8 

Windows 8 pracuje na jádře typu NT, byl uveden do prodeje 26. října 2012. 

Tento systém lze používat v dotykových nebo mobilních zařízeních. Jeho podpora 

bude ukončena někdy kolem roku 2023. Základní ovládací plocha zůstala stejná, ale 

byla přidána druhá plocha pro aplikace atd. 

 

 
Druhá plocha Windows 8  

 

4.2.5 Windows 10 

Zatím nejnovější a nejmodernější verze byla oznámena v říjnu 2014 a vydána 

byla 29. července 2015. Tento systém pracuje, stejně jako předchozí, na nejnovějším 

typu jádra NT. Vzhled hlavní plochy zůstává podobný tomu, který je u Windows 7. 
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Samozřejmostí je plná kompatibilita s ovládacími programy a předinstalovaný 

Internet Explorer, Windows Media Player a mnoho dalších programů.  

 

5. Seznam verzí systému Windows 

 Windows 1.0 (První verze) 

 Windows 2.0 

 Windows 3.0 

o Windows 3.1 

o Windows 3.11 

 Windows 95  

 Windows 98 a 98 SE (Second Edition) 

 Windows ME (Millenium Edition), nejvíc kritizovaná 

 Windows NT 

o Windows 4.0 

o Windows 2000 

o Windows XP 

o Windows Vista 

o Windows 7  

o Windows server 2000/2008/2012 

o Windows 8/8.1 

o Windows 10 (Zatím nejnovější) 

 Windows CE  

o Windows Mobile 

o Windows Phone 7 

o Windows Phone 8  

 

6. Microsoft v České republice 

V dnešní době je Microsoft rozšířený po celém světě, takže samozřejmě i 

v České republice. Sídlo má v Praze a většinou se stará o překlady vydaných verzí 

všech programů, které jsou distribuovány touto společností nebo o opravy chyb, 

které naleznou uživatelé při práci s nimi. V České republice byl Microsoft zapsán do 

obchodního rejstříku jako Microsoft s. r. o. Sídlil v Praze 8 v ulici Zenklova, ale už se 

přestěhoval jinam. 



15 

 

7. Produkty Microsoftu 
Produkty této firmy jsou známé po celém světě a používá je skoro každý, kdo 

má doma alespoň jeden počítač nebo mobil. 

 

7.1 Skype  

V květnu roku 2011 byl program Skype koupen společností Microsoft za 

rekordních 8.5 miliardy dolarů. Skype je aplikace, která umožňuje hovor přes PC 

nebo přes mobil zdarma a také videohovor více lidí.   

 

7.2 Microsoft Office 

Microsoft Office je balík kancelářských programů vyvinutý společností Microsoft. 

Umožňuje psát dokumenty, vytvářet grafy, tabulky, prezentace, které já používám při 

vypracování mé ročníkové práce nebo je používáme k vytváření různých prezentací 

při výuce. 

 

7.2.1 Microsoft Word 

Word je součást Microsoft Office a slouží pro zapisování textu, používá se 

v kancelářích. Jeho předchůdce byl vydán roku 1983 pod názvem Multi-Tool Word a 

byl to přestavěný program, který Microsoft koupil od firmy Xerox. Word, který 

pracoval na OS Windows vyšel až v roce 1989. 

  

7.2.2 Microsoft Powerpoint 

Powerpoint je program, který patří do balíku Microsoft Office. Tento program 

umožňuje vytvářet prezentace o různých produktech, nebo tématech. První verze 

vyšla v roce 1993. 

 
7.2.3 Microsoft Excel 

Excel také zapadá do Microsoft Office, slouží k vytváření tabulek, dají se do něj 

vkládat grafy, obrázky a lze i vytvořit jednoduchou kalkulačku. V Excelu je také 

mnoho funkcí např. matematické, logické, převodní, textové. Tyto funkce pracují tak, 

že do jedné kolonky zadáme jedno číslo, do druhé nějaké jiné, zvolíme funkci např. 

součet a ve třetí kolonce nám vyjde součet obou čísel. 
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           7.2.4 Xbox  
Xbox je konzole určená pouze pro hraní. Microsoft tuto konzoli uvedl jako reakci proti 

konzoli PlayStation 2 od firmy Sony. Tyto herní konzole jsou určeny pouze pro hraní, 

takže nemají myš a ani klávesnici a pro ovládání se používá ovladač nebo senzor 

Kinect. Xbox vyšel zatím ve třech verzích: Xbox, Xbox One a Xbox 360.   

 

8 Microsoft a budoucnost  

8.1 Project Scorpio 

Project Scorpio je přezdívka pro plánovanou herní konzoli od Microsoftu. Tato 

konzole spadá pod Microsoft Xbox, má se jednat o nejvýkonnější herní konzoli na 

světě. Je navržena pro hraní ve 4K (ultra HD) rozlišení. Bude mít 1 terabyte 

diskového prostoru, procesor přizpůsobený pro tuto konzoli, 6 teraflopů grafického 

procesoru (jednotka FLOP označuje počet operací v jedné řadě za jednu vteřinu, 

pomocí této jednotky se měří výkon počítačů. 1 teraflop má 1 000 000 000 000 flopů, 

konzole Xbox 360 má 1 teraflop.), dále bude mít propustnost pamětí 326 GB/s a 12 

GB paměti RAM. Předpokládané vydání je o letních prázdninách roku 2017. 

 

8.2 Další plány 

 Microsoft plánuje několik dalších verzí Windows Phone. Určitě se také 

dočkáme dalších verzí Windows. 
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Závěr 

 
Moje ročníková práce byla na téma Microsoft. V této práci jsem se zaměřil na 

dobu od založení až po současnost, na zakladatele, jejich operační systém, produkty 

a také o nějakých plánech do budoucna. Jsem rád, že jsem si na moji ročníkovou 

práci vybral právě toto téma, protože mě zajímají počítače a sám jsem se dozvěděl 

něco nového o firmě, která na svět uvedla jeden z prvních graficky ovládaných 

systému. Zjistil jsem, že Microsoft vydává mnohem více produktů, než jsem věděl. 
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Resumé 

 
The topic of my final thesis is the company called Microsoft. I focused on the 

beginning of the company, its history, products and future plans. I think I have 

chosen good topic, because I am interested in computers and I wanted to know more 

about Microsoft; it was easy to write about it. I also found out that Microsoft 

introduces more products than I knew. 
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