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Úvod 
Steve Jobs 
Steven Paul Jobs (24. února 1955 San Francisco, USA – 5. října 2011 Palo Alto, USA) byl zaklada-

telem, výkonným ředitelem (CEO) a předsedou představenstva firmy Apple a zároveň jednou 

z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu posledních dvaceti let. v roce 1976 spolu se 

Stevem Wozniakem založil firmu Apple, která vyvinula jedny z prvních úspěšných osobních po-

čítačů. 

Narodil se americké vysokoškolačce a syrskému studentovi politologie, krátce po porodu byl ale 

adoptován Paulem a Clarou Jobsovými. Studia na vysoké škole zanechal po prvním semestru; 

přednášky, které už si ale vybíral čistě podle vlastní volby, ale navštěvoval další rok a půl. Spával 

na zemi po pokojích svých kamarádů a na jídlo si vydělával vracením lahví od coly. v tomto ob-

dobí bylo jídlo, které každou neděli rozdávalo hnutí Hare Krišna, jeho jediným pořádným jídlem. 

Ženatý s Laurene Powellovou (tři děti), dcera z předchozího vztahu. Pro něj typickým oblečením 

byl černý rolák St. Croix s dlouhým rukávem, modré džíny Levi’s 501 a tenisky New Balance 992. 

Stal se jedním z prvních lidí, kteří rozpoznali potenciál myší ovládaného grafického uživatelské-

ho rozhraní vyvíjeného v laboratořích Palo Alto Research Center firmy Xerox. v rámci divize Ma-

cintosh v roce 1984 uvedl na trh počítač ovládaný pomoci myši a menu. v roce 1985 byl vyhozen 

ze společnosti Apple a založil technologicky vyspělou, ale komerčně nepříliš úspěšnou společ-

nost NeXT Computer. Tu v roce 1996 odkoupil stagnující Apple Computer a on sám se vrátil do 

jeho vedení. Operační systém NeXTSTEP firmy NeXT Computer se stal základem nového operač-

ního systému Mac OS X. 

Byl znám pro svůj manažerský styl – často se o něm říkalo, že terorizuje své zaměstnance, že 

vyhazuje z firmy za malé drobnosti a že přenáší příliš pozornosti na sebe. Na druhou stranu byl 

také znám pro své řečnické schopnosti a pro to, že dokázal mít vizi a přesvědčit o ní mnoho lidí. 

Úspěch obchodní strategie Steva Jobse stál na tom, že dokázal vycítit aktuální potřeby trhu, klást 

důraz na jednoduchost použití a nepodceňovat design, za který si zájemci rádi byli ochotni při-

platit, neboť jim dával pocit výjimečnosti. Za jeho vedení získala struktura Applu podobu kola, 

kdy Jobs byl jeho centrem a jednotlivá oddělení a manažeři paprsky tohoto kola. Steve Jobs se 

chtěl podílet na všem, mít kontrolu nad každým procesem, díky čemuž měl roli nesrovnatelnou 

s jinými CEO, a analytici proto poukazovali na provázanost jeho osobnosti s Applem samotným. 

Díky úspěchu modelů počítače iMac, přehrávače iPod, mobilního telefonu iPhone a tabletu iPad 

se firma Apple stala největší světovou firmou. 

Dne 25. srpna 2011 oznámil rezignaci na postu šéfa společnosti Apple. Nahradil jej Tim Cook. 

Zemřel 5. října 2011, kdy podlehl rakovině slinivky břišní, ze které se sice úspěšně vyléčil, ale 

jeho tělo se již nedokázalo vypořádat s jejími následky a zákeřnou nemocí, která ničila jeho me-

tabolismus a okrádala jeho oslabené tělo o velká množství bílkovin. 
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Citáty 
• „Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na prostředí, kde se dokonalost očeká-

vá.“ 

• „Tlačítka na obrazovce jsme udělali tak lákavá, že máte chuť je olíznout.“ 

• „Vždycky jsem chtěl u všeho, co děláme, vlastnit a kontrolovat primární technologii.“ 

• „Chci rozezvučet vesmír.“ 

• „Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“ 

• „Musíte v něco věřit: instinkt, osud, život, karmu, cokoliv.“ 
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1 Steve Jobs jako geniální podnikatel 
1.1 Začátky firmy Apple 
Když se sejdou správní lidé ve správnou dobu a na správném místě, může z toho vzniknout něco 

velkého. To je i případ Steva Jobse a jeho blízkého přítele Steva Wozniaka, se kterým v roce 1976 

založili firmu Apple Computer Inc (při založení byl ještě Ronald Wayne, který je autorem první-

ho loga Applu, ovšem s ústřední dvojicí se záhy rozloučil). Po firmách v Silicon Valley sháněli 

inspiraci i součástky na svůj sen o osobním počítači. Jobs musel prodat své auto, Wozniak počí-

tač, ale v garáži pak za utržené peníze vyrobili svůj první počítač. Dali mu jméno Apple 1 a pro-

dali jich sto kusů, ručně vyrobených.  

Jobs a Wozniak působili jako podnikatelský pár, 

který se perfektně doplňoval. Wozniak byl geniál-

ním technikem, Jobs vizionářem a obchodníkem. Po 

značně prototypním stroji Apple 1 přišel komerčně 

úspěšný Apple 2 (za tři roky vydělal 139 milionů 

dolarů) a o pár let usilovného vývoje později se 

zrodil Macintosh. Počítač, na kterém byla vidět Job-

sova touha po jednoduchosti, kompaktnosti a uživa-

telské přívětivosti zabalené do atraktivního designu 

a podpořené vysokým výkonem. 

Macintosh ukázal na další silnou stránku Steva Job-

se – svým výtvorům věří, je z nich sám nadšen a své 

nadšení dokáže přenést na uživatele. Přitom ví, jak 

oslovit masy a nechybí mu odvaha. Proto v roce 1984 utratil na tehdejší dobu impozantní sumu 

1,5 milionů dolarů za reklamní spot premiérově vysílaný na nejsledovanější americké události 

roku – finále amerického fotbalu. Na jeho výrobu najal špičkové lidi – marketingového kreativce 

Steva Haydena a režiséra Ridley Scotta. Výsledkem byla šokující podívaná na orwellovský svět 

pod diktátem IBM, který osvobodí právě Macintosh. Ten však v tajemné reklamě ještě nebyl ani 

k vidění. 

1.2 Nestačí jen hardware 
Při samotném oficiálním představení pak strhl všechny přihlížející perfektně připravenou pre-

zentací, kde ukázal počítač v praxi. Stačí ho vybalit a zapojit, nic víc. Nešlo totiž jen o samotný 

hardware, Jobs počítač vybavil novým operačním systémem s grafickým uživatelským prostře-

dím ovládaném myší a přidal i dva užitečné programy pro tvorbu textů a obrázků. Celek musel 

být pěkný a pohodlně použitelný, aby ho uživatelé chtěli používat co nejčastěji. 

V roce 1985 byl z Applu překvapivě vykázán, už to totiž dávno nebyla garážová firma, ale korpo-

race se správní radou. Nejdřív byl frustrován z nepochopení, ale brzy si našel nové uplatnění. 

Založil společnost NeXT Computer, která sice nebyla tak obecně známá a komerčně úspěšná jako 

Apple, ale zaměstnávala odborníky na vývoj výkonných počítačů a softwaru. Pod vedením Jobse 

vytvořili mimo jiné operační systém NeXTSTEP. Apple mezi tím stagnoval, neměl jasně daný 

směr vývoje a ironií osudu potřeboval nový operační systém. Apple proto koupil společnost 

Obrázek 1: Apple 1, první počítač od Applu byl 
uživateli nejčastěji zabudován do dřevěné kra-
bice (zdroj Wikipedia) 
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NeXT, NeXTSTEP se stal základem pro Mac OS a Steve Jobs se vrátil do vedení Applu. To bylo 

v roce 1996. 

Kromě NeXTu byl ještě většinovým vlastníkem animátorské společnosti Pixar, kterou koupil 

v roce 1984 za 10 miliónů dolarů a o dvacet let později prodal za 7,4 miliardy. Přitom se zaslou-

žil o vytvoření éry počítačově animovaných filmů. 

1.3 Tajemství přitahuje 
Po nástupu do Applu firmu nasměroval. Osekal všechny zbytečné vývojové větve a soustředil se 

na svou vizi, které věřil a dokázal o ní přesvědčit i ostatní. Kromě počítačů rozšířil své působení 

do oblasti spotřební elektroniky. A vyplatilo se, Apple se rozjel k nevídanému růstu. Silně zisko-

vá firma generuje sedm miliard dolarů čistého zisku za čtvrtletí a své příjmy stále zvyšuje. Letos 

se Apple na chvíli stal i největší americkou firmou. 

Steve Jobs byl svými kolegy někdy označován za 

přísného, pedantního a cholerického šéfa, který 

musí mít vše pod kontrolou a vyžadoval nekom-

promisní výsledky odpovídající jeho představám. 

Ale zjevně to mělo svůj smysl. O všem nerozhodoval 

sám, měl kolem sebe tým lidí, který sám přicházel 

s nápady. 

Dobře zvolenou strategií také bylo uzavírání vývo-

jových týmů a přísné střežení informací z vývoje. 

Zaměstnanci Applu často ani nevěděli, pro jaký no-

vý produkt vyvíjí součástku. Měli jen pevně dané 

parametry, které musí splňovat. Výsledkem je zís-

kání výhody překvapení – do poslední chvíle svět netuší, co Apple chystá. A další důležitý bod 

jeho strategie – po odhalení překvapení a vzedmutí vlny nadšení se musí produkt rychle dostat 

k lidem. Ti pak v euforii stojí fronty před obchody. 

Obrázek 2: Vývoj cen akcií Applu po návratu 
Steva Jobse 
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2 Steve Jobs jako tvůrce legendárních 
produktů 

2.1 1977: Apple II 
První komerčně úspěšný počítač byl zároveň prv-

ním sériově vyráběným osobním počítačem. Prak-

ticky celý ho sestrojil Steve Wozniak, Jobs se ale 

zasloužil o jeho plastové šasi a především komerční 

úspěch. Apple II byl prvním počítačem mnohých 

amerických domácností a zasloužil se o vznik prv-

ních počítačových her.  

  

 

 

2.2 1984: Macintosh 
Revoluční osobní počítač „vše v jednom“, který při-

šel s grafickým uživatelským prostředím a ovládá-

ním pomocí myší.  

2.3 1995: Příběh hraček 
První celovečerní animovaný film vytvořený kom-

pletně pomocí počítačové grafiky. Je výsledkem 

dlouholetého vývoje studia Pixar, které Steve Jobs 

vedl během své pauzy ve společnosti Apple. 

 

 

2.4 1998: iMac 
Počítač typu „vše v jednom“, kterým Steve Jobs na-

startoval reinkarnaci společnosti Apple. Na stroji se 

projevila Jobsova posedlost designem a myšlení o 

několik let dopředu. Například nepříliš známý ko-

nektor USB odhadl jako rozhraní, které se ujme. Ve 

své době byl iMac použitím USB výjimečný.   

Obrázek 3: Apple II, zdroj Wikipedia 

Obrázek 4: Macintosh, zdroj Wikipedia 

Obrázek 5: 1998: iMac, zdroj Wikipedia 
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2.5 2001: iPod 
Na vstup do segmentu spotřební elektroniky si Steve Jobs zvolil přenosný přehrávač hudby. 

A při jeho vývoji si dal několik cílů: musí být malý, s obrovskou kapacitou, snadno ovladatelný, 

s rychlým nahráváním obsahu, dlouhou výdrží a okouzlujícím designem. Vznikl iPod. 

 

2.6 2003: iTunes 
Kromě fyzických produktů se Jobs pustil i do služeb. Spustil online obchod s hudbou iTunes a 

naučil Američany nakupovat hudbu na internetu. Teď už to učí i nás. 

 

2.7 2007: iPhone 
Když se na trhu s mobilními telefony začaly rozvíjet 

smartphony, nikdo z tradičních výrobců, včetně 

neohroženě vládnoucí Nokie, jakoby neměl jasnou 

představu, kam tyto přístroje směřují a jak budou 

vypadat za tři, pět, deset let. Steve Jobs tu představu 

měl, vyrobil iPhone a inspiroval všechny ostatní. 

 

 

 

2.8 2008: MacBook Air 
Proč by nemohl být notebook tenký jako sešit? Apple ukázal, že to jde a nastartoval na trhu 

s notebooku hon za co nejmenší tloušťkou. Ale praxe ukázala, že nejde jen o ni. 

 

2.9 2010: iPad 
Podobně jako iPod nebo iPhone, stal se i tablet iPad vzorem pro ostatní. v podstatě vytvořil trh 

s tablety. 

Obrázek 6: iPhone 
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3 Steve Jobs vizionář 
Každý jsme asi někdy snili o tom, co bude za pět či deset let, jaké budou technologie a co budeme 

používat za zařízení. Většině lidí ale chybí tvůrčí fantasie a vychází přitom jen z nastavených 

trendů, ovšem Steve Jobs dokázal vidět do budoucnosti a své vize poté realizovat. 

Projevilo se to už v jeho mládí. Cítil, že v počítačích je budoucnost. v době, kdy většina lidí počí-

tač ještě ani neviděla a mít jej v domácnosti považovala za bláznovství, už plánoval se Stevem 

Wozniakem, jak budou vyrábět levné počítače pro každého. Věřil tomu, že za pár let bude chtít 

počítač doma každý. A postavil na tom svůj úspěšný byznys. 

Když si dal pauzu a koupil Pixar, začal se zabývat počítačovou animací. Začalo to krátkými re-

klamními spoty, nakonec je výsledkem celovečerní film zcela animovaný prostřednictvím počí-

tačů, který inspiroval řadu dalších tvůrců. Na počátku byla myšlenka, že se dá na počítačové gra-

fice postavit komerčně úspěšný celovečerní film.  

3.1 Věděl, kdy má přijít… 
Kromě vizí měl Steve Jobs schopnost vyhledávat 

díry na trhu a v pravý čas do nich vstoupit. v době 

zastaralých Walkmanů, neskladných CD přehrávačů 

a nepohodlných MP3 přehrávačů přišel s iPodem. 

Přehrávač hudby byl najednou jednoduchý na ovlá-

dání, vešlo se do něj obrovské množství písniček, 

dlouho vydržel na baterii a byl krásný. Lidé ho hned 

uměli používat a používají ho rádi. Postupně vzni-

kaly nové, modernější verze a celkově už se prodalo 

přes 350 milionů iPodů. 

3.2 Telefon jako žádný předtím 
Kromě dobrého odhadu toho, co lidé používat budou, měl i cit na to, bez čeho se uživatelé obe-

jdou. Pěkným příkladem je iPhone. Telefon v době svého uvedení (2007) vstoupil do rozpolce-

ného světa chytrých telefonů, kde vládly telefony klasické konstrukce se Symbianem, nebo tele-

fonující kapesní počítače s Windows Mobile. Přišlo něco nevídaného – telefon ovládaný prsty 

skrze kapacitní displej s novým uživatelským prostředím a rychlými reakcemi. Ale měl jen slabý 

fotoaparát, neuměl odesílat multimediální zprávy a spoustu dalších maličkostí, kterými se ale 

konkurenční výrobci velmi rádi chlubili. Ukázalo se, že mnohé funkce lidem vlastně vůbec ne-

chybí a iPhone se stal i přes své nedostatky vzorem pro celou navazující generaci mobilních zaří-

zení. 

3.3 Tablet až v pravý čas 
S některými vynálezy jakoby Steve Jobs váhal. Třeba iPad. Že Apple připravuje tablet se šuškalo 

už dva roky před jeho premiérou. Mezitím trh zaplavily netbooky a začaly se objevovat tablety 

nevalných kvalit. Jakoby Steve Jobs čekal na vhodný okamžik, kdy už lidé budou dostatečně na-

vyklí na styl práce s iPhonem a začnou jím v některých činnostech nahrazovat počítač. Hodilo se 

tako počkat na odeznění krize, protože iPad je zařízením vytvořeným jako doplněk počítače a 

Obrázek 7: První iPod, zdroj: Wikipedia 
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vyžaduje od uživatelů další investici. Načasování se povedlo perfektně, stejně tak se naplnili Job-

sovi představy o využití tabletu. Opět se stal vzorem pro všechny ostatní. 

Steve Jobs od začátku 

věděl, že lákavá specifi-

kace a skvělý výkon 

hardwaru nestačí. Musí 

mít skvělý design, jed-

noduché ovládání a 

funkce, které umožní 

produkt okamžitě pou-

žívat na plno. Aby měli 

lidé čím nakrmit své 

iPody, byl stvořen iTu-

nes Store, nezbytné roz-

šiřující aplikace pro iPhony daly vzniknout App Storu. Vše musí být maximálně jednoduché, 

rychlé a fungující. Pak lidé rádi zaplatí. Také v tom se Steve Jobs trefil a na svých „storech“ vydě-

lává miliardy dolarů. 

3.4 Přijdou televize Apple? 
Podobně jako v případě iPadu je cítit opožděný 

nástup také v případě služby iCloud. Není to ale tím, 

že by Jobse něco takového nenapadlo, protože o vizi 

iCloudu veřejně mluvil už v roce 1997, tedy před 

čtrnácti lety. Ale asi až teď jsou na to lidé dostateč-

ně připraveni. Na cloudové řešení ukládání dat na-

jdou návaznost v každém novém produktu Applu a 

ani nemusí vědět, že je to nějaký iCloud. Prostě vy-

fotí iPhonem fotku a ta se hned objeví v počítači. 

Co mohl Steve Jobs vidět dál? Už dříve se spekulo-

valo, že po přenosné hudbě, chytrých telefon a 

tabletech hodlá udělat revoluci v televizích. Tam se 

sice technologie obrazu stále nějak vyvíjejí, ale po 

stránce poskytování obsahu je to dost roztříštěné. 

Apple zatím bez většího humbuku nabízí krabičku 

Apple TV, ale šušká se o přípravě celé televize. Od ní se očekává brilantní obraz, jedinečný 

design, nový způsob ovládání a především navázaná nabídka obsahu. Kromě běžného vysílání, 

filmů či seriálů z iTunes Store, by to mohly být třeba i hry z App Store. Samozřejmé je bezdrátové 

spojení s ostatními zařízeními Apple.  

Je obtížné hádat, co by se nám jednou mohlo líbit, ale Steve Jobs to uměl a ke svým vizím dokázal 

lidi nasměrovat. 

  

Obrázek 8: iPad opět změnil trh 

Obrázek 9: Zatím jen malá televizní krabička, v 
budoucnu možná i celé televize 
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4 Steve Jobs vynálezce 
V jednom z často vzpomínaném citátu Steve Jobs říká: „Vždycky jsem chtěl u všeho, co děláme, 

vlastnit a kontrolovat primární technologii.“ Obklopil se řadou špičkových designérů, inovátorů 

a dalších odborníků, sám se však aktivně podílel na vývoji mnoha produktů. Jak upozornil deník 

NY Times, Steve Jobs je jako autor či spolupracovník uveden u 313 patentů či průmyslových vzo-

rů určujících design výrobků (ty převažují). 

Jobs neuměl vymýšlet jen elektronické hračky, podílel se i na návrhu vznášejicích se skleněných 

schodů. 

Mezi jeho dítka patří samozřejmě Macintosh, první barevný iMac, iPody, iPhony či iPad. Ovšem 

překvapí, že Jobs stál také u vývoje skleněných schodů používaných ve značkových obchodech 

Applu. Jeho jméno figuruje také u maličkostí jako je balení produktů či jejich nabíječky. 

Pěkný grafický přehled patentů a průmyslových vzorů, pod kterými figuruje jméno Steva Jobse, 

nabízí NY Times: 

 

Obrázek 10: Patenty Steva Jobse 
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5 Charizmatický řečník 
Kromě samotných produktů a úspěchů značky Apple proslavily Steva Jobse také jeho přednášky. 

Při svém vystupování dokázal udržet pozornost a v pravém okamžiku vyvolat nadšení, nechyběl 

mu přitom vtip a především schopnost ideálního načasování. Samozřejmě, základem musí být 

vždy produkt, který je schopen nadšení vyvolat, nicméně jak ukazují mnohé přednášky jiných 

technologických osobností, jen samotná okouzlující věc nestačí. 

Například úvod přednášky k představení iPhonu z roku 2007 je klidný, vtipný a přitom dokáže 

publikum strhnout k velkému nadšení. 
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6 S čichem na dobré lidi 
6.1 6. Steve Jobs a jeho tým 
Steve Jobs byl sice významnou osobnostní, ale ne supermanem, aby všechno zvládl udělat sám. 

Kromě jeho vlastních schopností stáli za jeho úspěchy další lidé, kterými se obklopil. Začalo to 

osudovým setkáním se Stevem Wozniakem. 

Současný tým okolo Steva Jobse se o faktický chod Applu stará již několik let. Je nutné si uvědo-

mit, že ne za všemi dobrými strategickými rozhodnutími v minulosti stál Steve Jobs. Není to 

pravda – například revoluční rotační kolečko používané na iPodech po dlouhá léta bylo nápadem 

Philipa Schillera, současného viceprezidenta pro světový produktový marketing. 

Philip Schiller dal světu kolečko iPodu nebo Mac Mini • za Retinu můžete poděkovat Jeffu Willi-

amsovi. 

6.2 Designové týmy 
Také zavedení malé řady počítačů Mac mini, která je velmi úspěšná a Apple jí dopřává pravidel-

ný update, nebylo činem Jobse, ale výkonného týmu, který jej zkrátka přesvědčil, že na trhu je 

pro tento počítač místo. Být pouze na „vizionářství“ Jobse, Mac mini by se nikdy prodávat neza-

čal. 

Nebo zůstaňme více v přítomnosti. Myslíte si, že za rozhodnutím osadit v nových iPhonech dis-

plej Retina je Jobs? Není, hlavní roli v tomto rozhodnutí má Jeff Williams – člověk odpovědný za 

to, jaká komponenta se v Apple produktech objeví a také za to, kdo ji pro Apple vyrobí. 

Zajímavým člověkem je také Bob Mansfield, který vymyslel celý koncept MacBooku Air a sou-

časně dohlíží na celou současnou produkci. O použití toho kterého procesoru nebo grafiky 

v Apple produktech rozhoduje právě Mansfield a jeho úkolem je volit hardware tak, aby poskytl 

operačnímu systému Mac OS X maximum prostoru za přijatelné náklady. Vývoj nového typu SSD 

disku v aktuálních MacBoocích Air je také jeho prací. 

Byli jste někdy v některém z oficiální Apple Store obchodů a byli jste uchvácení jejich vzhledem, 

řešením, nápadem – no zkrátka vším? Tak to jste byli uchváceni prací Rona Johnsona. Ten je 

z pozice viceprezidenta pro retailový prodej otcem Apple Storů a tím, pod koho spadá více než 

300 v současnosti provozovaných obchodů Applu. Známé Genius bary – pulty, u kterých vám 

odborníci poradí s vašimi problémy – jsou jeho nápadem. 

Při představování nových produktů jsme mohli často vídat také Scotta Forstalla. Forstall vede 

tým, který rozhoduje o všem ohledně iOS a rozhoduje také o vzhledu a provedení uživatelského 

rozhraní, aplikací i dostupných frameworků. Časté nářky v diskusích nad „Proč nám Jobs nedá 

funkci XY“ by tak správně měla znít „Proč nám Forstall nedá funkci XY“. 

6.3 Vychovaní nástupci 
Vše dohromady spojuje Tim Cook: špičkový manažer, který již mnohokrát dokázal, že je mužem 

na svém místě. Člověk, který v Apple pracuje dlouhých třináct let a společnost zná dokonale. 

Bylo tedy logickým krokem, že Steva Jobse ve vedení společnosti nahradil 
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Poprvé řídil Tim Cook firmu Apple po dobu dvou měsíců již v roce 2004, kdy Jobs prodělal ope-

raci rakoviny slinivky břišní. Podruhé stanul v čele vpolovině roku 2009, kdy Jobs prodělal 

transplantaci jater. 

 

Obrázek 11: Tři hlavní muži Applu: Tim Cook, Steve Jobs a Philip Schiller 

Dnes již není možné dohledat důvěryhodné prameny hodnotící Cookovo působení v čele Apple 

v roce 2004, máme však k dispozici čísla za půlroční období roku 2009. Za tuto dobu pod Cooko-

vým vedením stoupla cena akcií společnosti o celých 67 %, za což mu byla vyplacena speciální a 

zasloužená odměna ve výši 22 milionů dolarů. 

Historicky tedy již Tim Cook dokázal, že je více než schopen vést celou společnost a pokračovat 

tak v plnění dlouhodobých cílů. Byl to Tim Cook, který oznámil zahájení prodejů telefonu iPhone 

4 u operátora Verizon. Byl to Cook, který zahajoval loňskou akci Back to Mac. 

Tým vedoucích pracovníků, které v posledních letech kolem sebe Steve Jobs shromáždil, je 

schopna pokračovat v jeho práci a nastoupeném trendu společnosti Apple. 
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7 Uznávaná osobnost 
Po smrti Steva Jobse se naplno ukázalo, jak významnou byl osobností. Památku mu uctili jak 

běžní uživatelé jeho produktů, tak řada důležitých lidí. 

7.1 Bill Gates: 
„Jsem hluboce zasažen zprávou o smrti Steva Jobse. Melinda a já skládáme upřímnou kondolenci 

jeho rodině, přátelům a všem, které Steve zasáhl svou prací. 

Steve a já jsme se poprvé potkali před téměř 30 lety. Byli jsme kolegy, konkurenty a přáteli bě-

hem více než polovinu našich životů. 

Svět jen zřídka spatří někoho, kdo má tak významný vliv, jako měl Steve. Jeho vliv budeme poci-

ťovat ještě po mnoho generací. 

Pro ty z nás, kteří měli tu čest s ním pracovat, to byla obrovská pocta. Steve mi bude nesmírně 

chybět.“ 

7.2 Barack Obama: 
„Michelle a já jsme zarmouceni odchodem Steva Jobse. Steve byl jedním z největších amerických 

inovátorů – měl odvahu myslet jinak, víru, že může změnit svět, a talent, aby to dokázal. 

Začal v garáži, vybudoval jednu z nejúspěšnějších společností na celé planetě a stal se příkladem 

americké vynalézavosti. Počítače udělal osobními, internet dostal do našich kapes a informační 

revoluci tak nejen umožnil, ale on z ní udělal radost. A tím, že změnil svůj talent v reálné příběhy, 

přinesl radost miliónům dětí i dospělých. 

Steve byl známý svým rčením, že žije každý den tak, jako by byl jeho posledním. A protože se tím 

řídil, změnil naše životy, změnil celá průmyslová odvětví a dosáhl jednoho z nejvzácnějších cílů 

v historii lidstva: změnil způsob, jakým každý z nás vidí svět. 

Svět ztratil vizionáře. Možná není větší pocty Stevova úspěchu, než skutečnost, že se velká část 

světa dozvěděla o jeho smrti na zařízení, které on vynalezl. Michelle a já posíláme naše myšlenky 

a modlitby Stevově manželce Laurene, jeho rodině a všem těm, kteří ho milovali.“ 

Steve Jobs na večeři u Baracka Obamy, spolu s dalšími významnými šéfy ze Silicon Valley (únor 

2011) 

7.3 Mark Zuckerberg: 
„Steve, děkuji ti za to, že jsi mi byl učitelem a přítelem. Díky, že jsi mi ukázal, co může změnit 

svět. Budeš mi chybět.“ 

7.4 Sergey Brin: 
„Od prvních dnů Googlu, kdykoli jsme s Larrym hledali inspiraci pro vize a vedení, nemuseli jsme 

se dívat dál než do Cupertina. Steve, tvou vášeň pro dokonalost pocítil každý, kdo se někdy dotkl 

nějakého Apple produktu.“ 
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7.5 Arnold Schwarzenegger: 
„Steve žil kalifornský sen každý den svého života, změnil svět a všechny nás inspiroval.“ 

Stala se i věc doposud nevídaná. Titulní stránka vyhledávače Google je nejcennější prostor na 

internetu, ve kterém se nikdy nezobrazuje reklama či odkaz na cizí weby. Dnes patří Stevu Job-

sovi s odkazem na Apple.com 

Svou úctu ke Stevu Jobsovi projevují i běžní uživatelé produktů Apple a fanoušci značky. Obcho-

dy Apple Store po celém světě jsou dnes vyzdobeny vzkazy, svíčkami, kyticemi. 
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8 Inspirující budhista 
Podobně jako viděl vize svých produktů, měl Steve Jobs i velmi dobrou představu o svém životě. 

Netajil se svým příklonem k budhismu a než se stal bohatým mužem, dokázal šťastně žít i 

s málem. O svých životních zkušenostech otevřeně promluvil k absolventům Stanfordovy une-

verzity v roce 2005. Tato jeho řeč se velmi proslavila a stala se pro mnohé inspirací. 

Podívejte se na video s českými titulky (odkaz naYoutube). 

http://vimeo.com/27898110
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9 Cíl vtipálků 
Jako každá veřejně známá osobnost byl Steve Jobs terčem mnoha vtipů. v souvislosti s jeho od-

chodem se objevilo pár nových, nicméně docela milých a decentních, tak snad už nikoho neurazí 

jejich publikace: 

• Proč nebyl představen iPhone 5, ale iPhone 4S? Protože telefon je památkou a označení je 

zkratkou „for Steve“. 

• Svět významně ovlivnila tři jablka: Jablko hříchu Evy, jablko na stromě Isaaca Newtona a 

nakousnuté jablko na produktech Steva Jobse. 

 

Obrázek 12:  „Mám na to aplikaci!“ 
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10 Člověk 
10.1 Steve Jobs, obyčejný člověk 
Sice se podařilo Stevu Jobsovi změnit svět, ale přesto není v jádru ničím jiným než člověkem, 

jako každý z nás. Narodil se 24. února 1955 v San Franciscu americké studentce vysoké školy a 

jejímu syrskému spolužákovi. Mladá dívka se rozhodla dát dítě k adopci, a tak se rodiči malého 

Steva stali Paul a Clara Jobsovi. 

Biologická matka vyžadovala po adoptivních rodičích příslib, že syna dají studovat na vysokou 

školu. Toto přání se jí nakonec splnilo, ale Steve Jobs studium po prvním semestru ukončil. Ne-

naplňovalo ho. Místo toho chodil jen na pár přednášek, které ho zajímaly, spával u kamarádů a 

různými způsoby si vydělával na obživu. O pár let později už vydělával víc peněz, než dokázal 

utratit. 

Od 18. března 1991 byl ženatý s Laurene Powellovou, se kterou vychovával syna a dvě dcery. 

Jednu z nich už však měl z krátkého předchozího vztahu. 

Steve Jobs se proslavil i svým oblečením. Na přednáškách vystupoval v černém roláku značky St. 

Croix, džínách Levi’s 501 a s teniskami New Balance 991 na nohou. Jezdil ve stříbrném mercede-

su SL 55 AMG a na dlouhé cesty měl malý soukromý tryskáč Gulfstream V. 

V roce 2004 mu byla poprvé diagnostikována rakovina slinivky. Ukázalo se, že se jedná o vzác-

nou mutaci, kterou lze operativně léčit. Po pár měsících se znovu ukazuje vyléčen a v plném pra-

covní nasazení. Ovšem zákeřná nemoc se záhy projevila znovu. Ačkoli se pacienti s touto diagnó-

zou dožívají zpravidla maximálně dvou let, Steve Jobs dokázal vzdorovat sedm roků. Pomohla 

tomu i transplantace jater, kterou v rámci léčby postoupil. 

Začátkem letošního roku si vzal zdravotní dovolenou. Svět i pohublý Steve Jobs už tušil, že ho 

nemoc zanedlouho přemůže. Přesto překvapil svou přítomností při březnovém uvedení druhé 

generace iPadu. Po příchodu do přednáškového sálu si vysloužil nadšené přijetí a potlesk ve 

stoje. Bohužel, bylo to naposled, co Steve Jobs široké veřejnosti předvedl své prezentační umění 

při představení nového produktu značky Apple. 

Steve Jobs byl významnou osobností a spolutvůrcem počítačového světa, jak ho známe dnes. 

Čest jeho památce. 
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