
Errata

Novější vydání učebního textu: Rybička, J., Čačková, P. Programovací techniky. 1. vyd. Brno: Vydava-
telství MENDELU vBrně, 2016 a 2017.

Závažnější chyby jsou vyznačeny tučným řezem.

Ve zdrojových textech namnohamístech došlo vlivempoužité technologie sazby k drobnýmposunům,
takže nejsou občas pod sebou zarovnané proměnné nebo příkazy. Tohle nebylo zejména z časových dů-
vodů při přípravě vydání řešeno. Přebývající nebo chybějící mezery však nejsou ve zdrojových textech
chybami, proto nebudou zobrazovány ani v tomto seznamu.Dále nebyly dořešenyněkteré typografické
prvky (preciznímezerování, usazení řádků apod.). Stejně tak není všude optimalizován přechod na no-
vou stránku –může se stát, že (zdánlivě) nesmyslně jeden řádek

”
visí“ na konci stránky amohl by lépe

být na začátku stránky nové. To rovněž nebude v tomto seznamu zachycováno.

Děkuji všempřispěvatelůmdonásledujícího seznamu chyb a nedostatků – s jejich pomocí budemožné
text zkvalitnit a připravit tak dobrýmateriál pro případné další vydání.

Stav ze dne: 10. 10. 2018

1. Strana 26, řádek 46 kódu: vypisovat semá proměnná ExtPos, nikolivExt

2. Strana 104, řádek 757 až 760 kódu: chybí ošetření prázdného seznamuaodebírání posledního
prvku

3. Strana 105, řádek 776 kódu: klíčové slovo end patří k záznamu, nikoliv k sekci typů

4. Strana 105, řádek 773 a 786 kódu: není uvažován prázdný seznam, což není typické. Vložení
do prázdného seznamu je potřebné ošetřit zvlášť

5. Strana 106, řádek 797 a 798 kódu: chybějí testy na první a poslední prvek seznamu

6. Strana 110, řádek 1. zdola: typová definice má mít rovnítko, nikoliv dvojtečku, název typu má
být Pole. Stejně tak i u příkladu 4 na stejné stránce má být v typové definici rovnítko, nikoliv
dvojtečka.

7. Strana 126, řádek 2. v sekci 8.4.2: místo typu Soutezici patří typ Ucastnici

8. Strana127, řádek1. za řádkem981kódu: operaceNacti v implementaci polemnení zcela iden-
tická, neobsazuje v záznamu ukazatel

9. Strana 163, řádek 1387 kódu: datový typ funkce Fibomůže být longint, aby byl ve shodě se
s. 170

10. Strana 187, řádek 1625 kódu: před tento řádek patří chybějící příkaz Inc(Pocet)

11. Strana 192, řádek 1700 kódu: první parametr procedury newmá být typ ukazatel. Příkaz na
tomto řádkumá tedy správně být: PA:=new(PSUschovna, Zacni)

12. Strana 211, řádek 1. zdola (poznámka pod čarou): odkaz je nefunkční, lze použít například
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asymptotická_složitost
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13. Strana 250, řádek 2285 kódu: v řešení chybí procedura požadovaná v zadání – zde je uvedeno
jen její tělo

14. Strana 252, řádek 2324 kódu: volání procedury UlozTuristymusí mít první dva parametry
v obráceném pořadí

15. Strana253, řádek6:definicepojmuDnozásobníkumábýt: prvek, kterýbyl dozásobníkuvložen
jako první

16. Strana 257, řádek 24: slovo
”
konec“ patří nahradit slovem

”
koncem“

17. Strana 258, řádek v literatuře: odkaz na titul již není funkční, náhrada nebyla nalezena.
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