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1 ÚVOD 

Jako téma svojí ročníkové práce jsem si vybral PlayStation, protože na něm rád 

hraji a zajímá mě vše okolo něj. V práci se zaměřím na historii, vznik, pokrok mezi 

konzolemi a na jednotlivé hry, které si můžete na PlayStationu zahrát. Já vlastním 

PlayStation 4 už asi pět let a za tu dobu jsem si zkusil zahrát mnoho her. Na 

PlayStationu hraji rekreačně a nejvíc hraji příběhové nebo online hry. 
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2 VZNIK 

PlayStation vzniká v roce 1986 v Japonsku v hlavním sídle Sony. Sony 

spolupracovalo s Japonskou firmou Nintendo,která měla velké zkušenosti 

s videohry, proto tato firma kontaktovala Sony. Sony byla jedna z prvních firem, která 

začala používat CD – ROM. Proto chtělo Nintendo, aby jim Sony vyrábělo a 

navrhovalo CD disky pro novou neznámou konzoli, protože se v té době používaly 

jenom kazety, které měly nízkou kapacitu a herní vývojáři byly omezeni při tvorbě 

her. Spolupráce mezi Firmami šla velice dobře a Sony dokonce vytvořilo pro 

Nintendo novou optickou mechaniku, která používala revoluční CD disky. Jeden 

z hlavních inženýrů Sony navrhl nový procesor, který byl v té době nejsilnější na 

trhu. 

 

 

Obr. 1: heslo „PlayStation logo“ otevřeno na internetové adrese: https://smartmania.cz/wp-

content/uploads /2019/04/Playstation-logo.jpg (12. 3. 2021). 

 

Nintendo PlayStation 

V roce 1991 byla v Chicagu představena nová konzole jménem Nintendo 

PlayStation. Tato konzole byla výjimečná tím, že kombinovala novou a starou 

technologii, díky tomu na ní bylo možné hrát hry z nových CD disků, ale i ze starších 

kazet. Měl to pro ni být vstup na videoherní scénu. 

Zrada 

Firma Nintendo uzavřela potají dohodu s firmou Philips, která jim nabízela 

výhodnější podmínky. V roce 1991 Nintendo uspořádalo tiskovou konferenci, na 

kterou se všichni těšili, a zajímaly je informace o novém PlayStationu. Jenže všichni 

https://smartmania.cz/wp-content/uploads/2019/04/Playstation-logo.jpg
https://smartmania.cz/wp-content/uploads/2019/04/Playstation-logo.jpg


7 
 

dostali úplně jiné informace a to ty, že Nintendo ukončilo spolupráci se Sony a ve 

skutečnosti spolupracuje s Philips. Nintendo veřejně ponížilo Sony před celým 

světem, což se Sony nelíbilo. Ředitel Sony Norio Ohga se rozčílil a celou kauzu 

poslal k soudu. Sony vyhrálo soud, a tak mělo Nintendo několik problémů a nikdo už 

s Nintendem nechtěl spolupracovat. 

PlayStation 

Rok 1992 byl rok, který musel rozhodnout o celé budoucnosti Playstationu. Ken 

Kutaragi dostal od vedení příležitost konzoli dokončit. Stačilo jen pár měsíců a 

vzniká konzole PlayStation X. Mezitím vznikla nová divize Sony Computer 

Entertainment, která se měla soustředit na vývoj konzolí. Ken Kutaragi se stal 

předsedou Sony Computer Entertainmentu. Sony ale nemělo žádnou hru, kterou by 

mohlo hráčům nabídnout, proto Ken Kutaragi kontaktoval zahraniční vývojářská 

studia a nabídl jim spolupráci. Na spolupráci kývli a Sony poskládalo divizi Sony 

Interactive Entertainment jejímž cílem bylo zásobovat PlayStation skvělými hrami. 

V roce 1994 byl PlayStation X přejmenován na PlayStation a bylo vypuštěn do světa 

a stalo se celosvětovým hitem. Netrvalo dlouho a díky zradě od Nintenda se 

PlayStation stal první konzolí na světě, jejíž prodeje překonaly stamiliony prodaných 

kusů. 

 

Obr. 2: heslo „PSX Console“ otevřeno na internetové adrese: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/3/39/PSX-Console-wController.jpg (17. 3. 2021). 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/%20commons/3/39/PSX-Console-wController.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/%20commons/3/39/PSX-Console-wController.jpg
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3 PLAYSTATION 1 

7. července v roce 2000 vydalo Sony kompletně přepra-covanou verzi 

PlayStationu. PS one byla o hodně menší než předchozí modely a také měla místo 

šedé barvy bílou. Modelu PS one se prodalo kolem 28 milionů kusů do té doby, než 

byla v roce 2006 stažena z prodeje. PS one měl i vlastní displej díky kterému jste 

zařízení nemuseli připojovat k televizi nebo monitoru.  

 

Obr. 3: heslo „PlayStation 1“ otevřeno na internetové adrese: https://cdn.myshoptet.com/usr/www. 

gamershouse.cz/user/shop/big/11012_playstation-1-psone-scph-102.jpg?5f885f0e (7. 4. 2021). 

 

3.1 Hry 

Mezi oblíbené hry na PlayStation patří Crash Bandicoot, Gran Turismo 2, 

Tekken 3, Metal Gear Solid nebo Final Fantasy VII.  

Gran Turismo 2 

Blíže přiblížím hru s názvem Gran Turismo 2. Gran Turismo 2 je závodní hra od 

vývojářů Polyphony Digital. Je to pokračování velmi úspěšného prvního dílu. Na 

rozdíl od prvního dílu kde jste mohli vyzkoušet přes 170 vozidel, tak zde je 

dostupných 650 vozidel od 36 automobilek a projet je můžete na 28 tratích. Ve hře je 

potřeba splnit mnoho zkoušek, jako například jak správně brzdit nebo jak se 

zachovat při smyku. Jakmile jsou všechny zkoušky splněné, může se jít závodit. 

https://cdn.myshoptet.com/usr/www.%20gamershouse.cz/user/shop/big/11012_playstation-1-psone-scph-102.jpg?5f885f0e
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.%20gamershouse.cz/user/shop/big/11012_playstation-1-psone-scph-102.jpg?5f885f0e
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Obr. 4: heslo „Gran Turismo 2“ otevřené na internetové adrese: https://m.doupe.zive.cz/ 

getthumbnail.aspx?w=612&h=250&q=60&id_file=992726089 (17. 4. 2021). 

 

4 PLAYSTATION 2 

Konzole PlayStation 2 byla uvedena na trh v březnu roku 2000 v Japonsku. Za 

2 dny bylo prodáno milion kusů. Během jedenácti let se prodalo celkem 153,6 

milionů kusů a díky tomu se stala tato konzole nejprodávanější na světě. PlayStation 

2 je nástupce PlayStationu neboli PlayStationu X. PlayStation 2 byla první konzolí, 

která nabízí zpětnou kompatibilitu, takže hry z prvního PlayStationu jdou hrát s lepší 

grafikou i na PlayStationu 2. Na této konzoli byly poskytovány hry od roku 2000 až 

do roku 2013 takže je to také nejdéle žijící konzole na trhu. Pro PlayStation 2 byl 

hlavní konkurencí Xbox od Microsoftu, GameCube od Nintenda a Dreamcast od 

Segy. PlayStation 2 byl vyroben ve dvou verzích. Jedna se jmenuje Slim, je mnohem 

menší a kompaktnější, ale má horší chlazení a druhá Fat, je větší a má lepší 

chlazení. 

 

Obr 5: heslo „PS2“ otevřené na internetové stránce: https://gamepress.cz/wp-

content/uploads/2019/03/ps2. jpg (22. 4. 2021). 

 

https://m.doupe.zive.cz/%20getthumbnail.aspx?w=612&h=250&q=60&id_file=992726089
https://m.doupe.zive.cz/%20getthumbnail.aspx?w=612&h=250&q=60&id_file=992726089
https://gamepress.cz/wp-content/uploads/2019/03/ps2.%20jpg
https://gamepress.cz/wp-content/uploads/2019/03/ps2.%20jpg
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4.1 Hry 

Na této konzoli je k dispozici 4 490 herních titulů a PlayStation 2 je stále jednou 

z nejoblíbenějších herní konzolí. Mezi nejoblíbenější hry patří například GTA: San 

Andreas, God of War II, The Sims 2, Need for speed Underground 2, FlatOut 2 nebo 

závodní hra Gran Turismo 4. 

God of War II 

God of War je akční hra od studia Santa Monica a publikována společností 

Sony Interactive Entertainment z roku 2007. Hrajete za hlavního hrdinu Kratose, 

který je bůh války a syn boha Zeuse. Kratos spáchal v minulosti strašlivé zločiny. 

Bůh Arees mu nakázal, aby zapálil celou vesnici a všechny pozabíjel, ale Bůh Arees 

tajně zavedl Kratosovu rodinu do jednoho domu ve vesnici a Kratos svoji rodinu 

zabil. Kvůli tomu má Kratos velký hněv a každého, kdo se mu postaví do cesty, 

zabije. 

 

Obr. 6: heslo „God of War 2“ otevřeno na internetové stránce: https://www.dsogaming.com/wp-

content/uploads/2020/11/God-of-War-2-wallpaper.jpg (22. 4. 2021). 

 

5 PLAYSTATION 3 

PlayStation 3 byl vydán v listopadu roku 2006 v Japonsku. Vydány byly dvě 

verze, jedna měla pevný disk s kapacitou 20GB a druhá 60GB, která měla mnoho 

funkcí navíc. Verze s pevným diskem 20GB nebyla nikdy vydána v Evropě. V roce 

2009 byla uvedena verze Slim, která dostala nové logo a byl rozšířen na 250 nebo 

320GB. Model se 60 GB obsahoval HDMI port a WIFI internet. Konzole představila 

nový bezdrátový ovladač v bumerangovém stylu, internetový prohlížeč, přehrávač 

Blu-Ray disků a přehrávač hudby. Na PlayStationu 3 je nová aplikace PlayStation 

https://www.dsogaming.com/wp-content/uploads/2020/11/God-of-War-2-wallpaper.jpg
https://www.dsogaming.com/wp-content/uploads/2020/11/God-of-War-2-wallpaper.jpg
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Store, ve které si můžete kupovat digitální verze her nebo zkušební verze her. Na 

PlayStationu 3 je mnoho špičkových her jako například série Uncharted, Red dead 

Redemption, Heavy Rain nebo The Last Of Us. Jako poslední verze PlayStationu 3 

byla vydána v roce 2012 konzole PlayStation 3 Super Slim, která je menší než 

ostatní verze a výkonnější a má větší paměť AŽ 500 GB. 

 

Obr. 7: heslo „PlayStation 3 Slim“ otevřeno na internetové stránce: https://cdn.myshoptet.com 

/usr/www.prokonzole.cz/user/shop/big/42920_ps3-konzole-sony-playstation-3-slim320gb.jpg?603f9b 

05 (22. 4. 2021). 

 

5.1 Hry  

Na dřívějších modelech konzole PS3 byla zpětná kompatibilita, takže jste mohli 

hrát hry z PS2 na PS3, jenže tyto modely se přestaly vyrábět a hry z PS2 už nešli na 

PS3 hrát, ale v roce 2012 se na PlayStation Store začali prodávat nějaké hry z PS2. 

Na PlayStationu 3 se nachází kolem 2000 her a mezi nejoblíbenější patří hra Gta 5, 

Gran Turismo 5 nebo exklusivní hry pro Playstation The Last of Us a serie 

Uncharted. 

Uncharted 2: Among Thieves 

Uncharted 2 je dobrodružná hra od studia Naughty Dog a publikována 

společností Sony Interactive Entertainment z roku 2009. Hlavní hrdina je Nathan 

Drake, což je potomek mořeplavce Francise Draka. Nate se s jeho přáteli vydá na 

stopu vedoucí až ke ztracenému městu jménem Shambala, ve kterém je ukrytý 

kámen Cintamani.  Po cestě ho potká mnoho nebezpečí a mnoho hádanek a setká 

se také se zločincem Zoranem Lazarevičem, který má vlastní armádu vojáků a hledá 

také Shambalu kde si chce vzít kámen Cintamani, aby byl nesmrtelný a tomu musí 
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Nathan zabránit. Hru Uncharted jsem hrál na PlayStationu 4 a je to jedna z mých 

nejoblíbenějších her. 

 

Obr 8: heslo „Uncharted 2 Among Thieves“ otevřeno na internetové adrese: https://www.kinobox.cz 

/data/video/630x342x1/uncharted-2-among-thieves-trailer.jpg (28. 4. 2021). 

6 PLAYSTATION 4 

Nástupce PlayStationu 3 se začal prodávat 15. Listopadu v Severní Americe, 

v Česku začala prodej o měsíc později. S novým PlayStationem přišel aji nový be                                                                                                                                

zdrátový ovladač DUALSHOCK 4, který nabízí spoustu nových funkcí, 

jako například novou dotykovou plošku neboli touchpad, která se nachází na horní 

části ovladače společně s novou světelnou Led lištou, která umí svítit různými 

barvami. Ovladač má silnější vibrace, malý reproduktor a nově detekci pohybu, která 

je ovládaná pomocí gyroskopu, vibracemi a akcelerometru. Do ovladače jdou zapojit 

sluchátka s mikrofonem, micro USB konektor k nabíjení nebo malá klávesnice. 

V PlayStationu se nachází nový procesor od společnosti AMD, který opět posouvá 

společně s grafikou hry o dost dál. K PS4 se dá připojit klávesnice a myš. Když 

chcete na PlayStationu hrát online hry tak si musíte založit PSN profil neboli 

PlayStation Network, s tímto účtem pak můžete volat s kamarády, nakupovat hry na 

PlayStation Store, předplatit si členství PlayStation Plus díky kterému můžete hrát 

společně s kamarády online, máte slevy na spoustu her a také se na PlayStation 

plus objeví každý měsíc 2 hry. Na PlayStationu 4 můžete také používat YouTube, 

Netflix, HBO nebo jiné aplikace. Konzolí PS4 se v Severní Americe prodalo přes 

jeden milion kusů hned první den, celkově přes 115 milionů. Jde tedy o druhou 

nejprodávanější konzolí po PS2 v historii. V roce 2016 bylo vyrobeno PlayStation VR 

neboli virtuální realita se kterou společně s novou snímací kamerou a ovladači 
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PlayStation Move můžete hrát hry a vžít se do nich ještě víc. Ve stejný rok byly 

vyrobeny nové PS4 modely a to PlayStation Slim a PlayStation Pro. Oba modely 

mají vylepšený ovladač DUALSHOCK 4 V2 a PlayStation Pro byl na ten rok 

nejvýkonnější konzole na světě a umožní rozlišení 4K s vylepšeným výkonem a lepší 

chlazení. Slim je zmenšený a kompaktnější než originální PS4 ale má stejný výkon. 

 

Obr. 9: heslo „Dualshock 4“ otevřeno na internetové stránce: Heslo „Dualshock 4“ otevřeno na 

internetové stránce: https://images.mironet.cz/foto/3/98995954/3.jpg (3. 5. 2021). 

   

 

Obr. 10: heslo „PlayStation 4“ otevřeno na internetové adrese: https://im9.cz/iR/importprodukt-

orig/baf/baf6ac 76887a8a9efc03dade87d3b22e.jpg (3. 5. 2021). 

 

 

Obr. 11: heslo „PlayStation 4 Pro a Slim“ otevřeno na internetové stránce: https://cdn.mos.cms. 

futurecdn.net/6i2tXzXAfVQYZo3VvLaWHX.jpg (3. 5. 2021). 

6.1 Hry 

Na PS4 je přes 3000 her. PS4 má také spoustu exkluzivních her, neboli hry, 

které jsou pouze na PS4 jako například Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn, God of 

War, Detroit Become Human, The Last of Us 2, Until Dawn, Gran Turismo Sport 

https://images.mironet.cz/foto/3/98995954/3.jpg
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/baf/baf6ac%2076887a8a9efc03dade87d3b22e.jpg
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/baf/baf6ac%2076887a8a9efc03dade87d3b22e.jpg
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nebo Spider-Man. Dále mezi oblíbené hry patří třeba Red Dead Redemption 2 nebo 

Tomb Raider. 

Detroit: Become Human 

Hra Detroit je příběhová hra od studia Quantic Dream  vydána v roce 2018. Hra 

se v roce 2038 ve městě Detroit. Hrajete za roboty neboli Androidy, kteří bojují za 

vlastní práva a svobodu. Ve hře hrajete za 3 hlavní postavy: Kara, Markus a Connor. 

Connor je detektivní Android, který má za úkol zjistit proč se stávají Androidi 

deviantní. Kara je chůva, která má za úkol se starat o malou holčičku a jejího 

násilnického otce. A Markus se stará o starého slavného malíře. Ve hře můžete 

učinit mnoho rozhodnutí, která ovlivní celý příběh. Po každé dohrané kapitole vám 

hra ukáže tabulku jak kapitola dopadla a jaké máte vztahy s postavami. Kapitoly 

můžete odehrát vícekrát a tak si odemknout další konce. Hra se všemi konci zabere 

asi 40 hodin času. Hru jsem hrál a je to taky jedna z mých nejoblíbenějších her. 

 

Obr. 12: heslo „Detroit Become Human“ otevřeno na internetové adrese:  https://static1. 

thegamerimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/detroit-become-human-maincharacters 

.png (12. 5. 2021).  

7 PLAYSTATION 5 

Prodej PlayStationu 5 v Evropě začala 19. Listopadu 2020. U PS5 bylo dodáno 

více kusů než při startu PS4 ale i tak se všechny předobjednávky vyprodaly za pár 

hodin. I přes to že PS5 je tu už přes 6 měsíců, tak stále je nedostatek kusů. Byli 

představeny 2 modely a to Digital Edition bez CD mechaniky a model s mechanikou.  

Konzole zvládá rozlišení her 4K a měla by zvládat až 8K. PS5 už nemá HDD disk, 

ale SSD což umožní mnohem rychlejší načítání her. PS5 také podporuje nové 

funkce jako například technologii Ray Tracing, který se stará o realistické stíny a 

odrazy, 3D zvuk a také podporuje frekvenci 120 Hz, takže se některé hry dají hrát až 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEU_csCZ955CZ955&biw=1920&bih=937&q=Quantic+Dream&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3ME_LKSp_xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyBpYmAqWSFVyKUhNzAYnriE5UAAAA
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ve 120 snímcích za sekundu což umožní mnohem plynulejší hraní. S novým 

PlayStationem se představil nový ovladač, kamera, ovladač na média a 3D 

bezdrátová sluchátka. Na PS5 se také hodně změnil ovladač, už se nejmenuje 

DUALSHOCK, ale byl přejmenován na DUALSENSE. 

 

Obr. 13: heslo „PlayStation 5“ otevřeno na internetové adrese: https://iczc.cz/2u054ehi8gqv7he6gu5b 

38bscp-1_m/obrazek (13. 5. 2021). 

 

Nový ovladač má spoustu nových funkcí jako například: Zabudovaný mikrofon, 

nabíjení pomocí moderního USB-C konektoru a haptickou odezvu u zadních tlačítek, 

takže například když se ve hře bude tato funkce podporovat, tak bude střílení z luku 

nebo pušky mnohem reálnější, protože tlačítka můžou mít pokaždé jiný odpor. 

Ovladač je také větší a ergonomikou tentokrát připomíná víc ovladač od Xboxu. 

PlayStation 5 má tentokrát velkého konkurenta a to Xbox Series X, který konkuruje 

s větším výkonem, ale PlayStation si většinou získá víc hráčů díky nabídce her a 

tentokrát hlavně ovladačem. 

 

Obr. 14: heslo „Dualsense“ otevřeno na internetové adrese: https://gmedia.playstation.com 

/is/image/SIEPDC/dualsense-white-image-block-01-en-12may21?$native--t$ (13. 5. 2021). 

 

https://iczc.cz/2u054ehi8gqv7he6gu5b%2038bscp-1_m/obrazek%20(13
https://iczc.cz/2u054ehi8gqv7he6gu5b%2038bscp-1_m/obrazek%20(13


16 
 

7.1 Hry 

Hry Na PS5 má 99% her z PS4 zpětnou kompatibilitu. Mezi oblíbené hry na 

PS5 patří: Resident Evil 8 Village, Spider-Man: Miles Morales, Astro’s Playroom – 

hra pro představení nového ovladače, která je zadarmo, Call of Duty: Black Ops 

Cold War, Demon’s Souls, Returnal. Na PS5 má také spoustu her ještě vyjít jako 

například: God of War Ragnarok, Horizon Forbidden Forest, Gran Turismo 7, Far 

Cry 6, Hogwarts Legacy. 

Demon’s Souls  

 

Obr. 15: heslo „Demon Souls“ otevřeno na internetové adrese: https://gmedia.playstation.com 

/is/image/SIEPDC/demons-souls-screenshot-DiscoverJourney01-en-04sept20?$native$ (22. 5. 2021). 

 

Hra Demon’s Souls byla vydána v listopadu 2020 zároveň s PlayStationem 5. 

Je to klasická akční hra od Japan Studio. Ve hře se prozkoumává prokletá země 

Boletaria s hrdinou, kterého si vytvoříte na začátku hry. Ve hře je 22 hlavních 

nepřátel a když je hrdina zabit tak je poslán na začátek úrovně a všichni nepřátelé 

oživnou. Tato hra je původně z roku 2011, ale v roce 2020 udělali na PlayStation 5 

Remake, takže hra je kompletně graficky a vizuálně předělaná.   

8 ZAJÍMAVOSTI KONZOLÍ 

• Předobjednávky na PS5 byli vyprodány hned první den co se začal PS5 

prodávat i přes to, že bylo vyrobených víc kusů než u předchozího PS4 

• PS2 je nejprodávanější konzole na světě, což činí 158 milionů prodaných 

kusů 
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• Nejdražší PlayStation stál při uvedení do prodeje 13 500 Kč a to je 

PlayStation 5, ale druhý nejdražší je PlayStation 3 se startovací cenou 12 500 

Kč 

• Generace ovladačů DUALSHOCK se ukončila vydáním nového ovladače 

DUALSENSE na PlayStation 5 

9 ZÁVĚR 

Ve své ročníkové práci jsem se zaměřil na historii, zajímavosti a vznik 

PlayStationu, dále na jednotlivé hry a rozdíly mezi konzolemi. Nejvíce mě bavilo psát 

o mých oblíbených hrách. Díky psaní ročníkové práce jsem se dozvěděl spoustu 

nových informací. Nejvíce mě zaujal PlayStation 5 kvůli vysokému výkonu, ovladači 

a nabídce her. Jednou bych si ho chtěl pořídit. Doufám, že jsem vám dobře přiblížil 

téma, které je mi blízké, a že se vám moje ročníková práce líbila.  

10 RESUMÉ 

In my written work I focused on the history, interesting facts and origins of the 

PlayStation, as well as on individual games and differences between consoles. 

Because I searched a lot of information about consoles, I learned a lot of new 

information and I was most interested in PlayStation 5. I hope that I have introduced 

you to a topic that is close to me and that you enjoyed my work. 
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