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Anotace 

Tato práce se zaměřuje na postupný vývoj her od těch nejstarších až po nejnovější hry. 

Dále popisuje, na čem se hry dají hrát a co je na provoz potřeba. 

 

Annotation 

This thesis focuses on progressive game development from the first to the latest games. It 

also describes how games can be played and what they need to work properly. 
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1. ÚVOD 

Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímá, jak se hry vyvíjejí úplně od začátku, kdy někdo 

dostane nějaký nápad na hru a začne ji vytvářet společně  

s týmem až do té doby, dokud ji nedokončí a nevydají. Poté je hra přístupná široké veřejnosti 

a může si ji zahrát každý, pokud hra není zpeněžená. V takovém případě, si musí zájemce 

hru zaplatit. Nebo může být free to play [zdarma stažitelná]. Hry se dají rozdělit do dvou 

skupin.  

1. Naukové, díky nimž se můžete něco naučit  

 2. Pro zábavu, což je většina her, ale i u těchto her se můžete něco naučit, třebaže tyto hry 

na to nejsou přímo zaměřené. 
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2. HISTORIE 

V roce 1947 vznikla první hra a vymyslel ji Thomas Goldsmith a Estel Mann. Byla 

vytvořena na katodových trubicích, což byly malé světelné diody a ty se rozsvěcovaly. V 70. 

letech minulého století hry byly spíše hrány v arkádách na velkých automatech. Hrály se na 

nich třeba hry jako PacMan, Donkey Kong a Super Mario. V 80. letech se hry začaly 

vylepšovat. Nejen tím, že se daly již hrát doma na konzolích, ale také v grafice, která se 

začala čím dál víc přibližovat skutečnosti. Později se začaly projevovat i hry na počítačích, 

které se daly volně stáhnout a nemusely se kupovat na různých kazetách nebo CD, jak tomu 

bylo u konzolí. V dnešní době se od konzolí trochu upustilo a tolik her se na ně nevyrábí, 

protože vzrostl zájem o hry na počítače, protože nabídly lepší ovladatelnost, hratelnost a 

hlavně lepší grafiku.  

 

 

3. ROZDĚLENÍ HER 

 

3.1. Edukativní hry 

Mezi žánr hry patří i hry s naučnou tématikou, které mají dítě nebo jakéhokoliv člověka 

naučit například, jak spočítat jednoduché příklady, poznat barvy a další užitečné věci, které 

třeba předškolní dítě a nejen to, potřebuje. Tyhle hry se ve většině případů musí platit, 

protože je potřeba velké úsilí při jejich výrobě. Největším českým vývojářem tohoto druhu 

her, je Terasoft. 

3.2. Pro zábavu 

Her pro zábavu je více než edukativních her, protože nejsou tak složité na výrobu a lépe se 

prodávají. Hry pro zábavu vznikaly dříve než hry naučné. Nejznámější čeští výrobci tohoto 

druhu her jsou 2K Czech, kteří vyrobili hru, Mafie, která se hraje po celém světě. Dále také 

firma SCS Software, která vyrobila další celosvětově známou hru Euro Truck Simulator. 

Dalšími světově známými vývojářskými firmami jsou Blizzard, Valve nebo id Software. 
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4. NA ČEM SE DAJÍ HRÁT HRY 

4.1. Personal Computer – PC [Osobní počítač] 

První počítač podobný dnešním byl vyroben roku 1944 a jmenoval se ENIAC. Do 

dokonalosti dnešních měl hodně daleko, ty současné už zvládnou velmi náročné úkony od 

hraní obyčejných her na webu až po hraní těch nejsložitějších her, které jsou náročné na 

provoz, protože je na ně potřeba co nejlepší grafická karta (přidává výkon počítači  

a pomáhá při načítání různých aplikací). Jenomže velká nevýhoda počítačů je cena. Pokud 

si chcete zahrát nějakou novější hru s lepší grafikou, je potřeba mít výkonnější počítač, aby 

hra začala vůbec fungovat.  
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4.2. Konzole 

Konzole jsou malé přenosné krabičky, které se připojují pomocí různých kabelů k televizi. 

Na těchto konzolích se dají hrát různé hry, ale ke hraní je potřeba CD, které se dá koupit 

v různých obchodech s hrami, ve kterých se dají koupit hry i hry na pc, konzole nebo na 

gameboye a různé vybavení ke konzolím, pc a dalším herním zařízením. Rozdíl 

mezi ovládáním konzole a počítače je velký. Konzole se neovládají klávesnicí a myší, ale 

speciálním ovladačem, který dostanete při koupi konzole společně v balení.  

První nejznámější konzole, která se stala celosvětově nejprodávanější, byl Playstation od 

firmy Sony a hned v těsném závěsu za ní Nintendo 64 od firmy Nintendo. Konzole jsou 

v poměru cena / výkon výhodnější ke koupi, ale nedají se na ně stáhnout žádné programy 

nebo zdarma stažitelné hry. 
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4.3. Kapesní konzole  

První kapesní konzole vznikly na začátku roku 1939 a od té doby vzniklo mnoho další verzí 

nejznámější kapesní konzole Gameboy Mezi složitější kapesní konzole, na kterých se dá hrát 

více než jedna hra, se řadí například, Nintendo 3DS, Playstation Portable a různé další. Je 

jich mnoho. Mezi ty jednodušší se řadí konzole podobné jako Gameboy, na kterých je pouze 

jedna hra, třeba Tetris. 
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5. PŘÍSLUŠENSTVÍ 

5.1. Joystick 

Joystick je česky pákový ovladač. První 

joystick vynalezl C. B. Mirick v roce 

1926. Nebyl vyroben kvůli hrám, ale kvůli 

řízení bezpilotních letadel. Používá se ke 

střílečkám, což jsou hry zaměřené třeba na 

střelbu z různých zbraní v boji proti 

teroristům nebo různým robotům 

z budoucnosti. Jeho hlavní využití patřilo  

k leteckým simulátorům (simulátor je hra, 

která má za úkol co nejpřesněji ukázat 

hráči, jaké je to například létat s letadlem 

nebo řídit autobus a byla prvotně určena 

k výcviku pilotů a řidičů). 

5.2. Volant 

Volant je hodně podobný tomu v autě, 

ale tento se používá k hraní závodních 

her, nebo když si jezdci formule 1 

potřebují projet trať, ale zrovna na ní 

nemají přístup. Díky volantu, hře a třeba 

konzoli, si ji můžou vituálně projet. 

Volant lze připojit jak k počítači, tak 

k různým konzolím, ale ne ke konzolím 

kapesním. 
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5.3. Virtuální realita 

První zařízení vytvářející virtuální realitu vyrobil Morton Heilig v 50. letech 20. století 

s názvem Sensorama. Virtuální realita jsou vlastně speciální brýle, které si nasadíte a vidíte 

v nich hru jako na monitoru. když pohnete hlavou, uvidíte JI zase z jiného úhlu. Na monitoru 

vidíte pouze plochý obraz, ale ve virtuální realitě se můžete rozhlížet kolem sebe a pozorovat 

hru prostorově, jakoby jste byli její součástí. Virtuální realitu vyrábí spousta firem. 

Například Oculus, Vive nebo Playstation. 

 

 

6. Závěr 

Díky této práci jsem se dozvěděl mnoho nového, které jsem dříve nevěděl. Děkuji paní 

učitelce Janě Šindelářové za pomoc s absolventskou prací. 
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