Errata
Učební text: Rybička, J., Čačková, P. Programovací techniky. 1. vyd. Brno: ES MENDELU v Brně,
2012.
Závažnější chyby jsou vyznačeny tučným řezem.
Ve zdrojových textech na mnoha místech došlo vlivem použité technologie sazby k drobným posunům,
takže nejsou občas pod sebou zarovnané proměnné nebo příkazy. Tohle nebylo zejména z časových důvodů při přípravě vydání řešeno. Přebývající nebo chybějící mezery však nejsou ve zdrojových textech
chybami, proto nebudou zobrazovány ani v tomto seznamu. Dále nebyly dořešeny některé typograﬁcké
prvky (precizní mezerování, usazení řádků apod.). Stejně tak není všude optimalizován přechod na novou stránku – může se stát, že (zdánlivě) nesmyslně jeden řádek visí“ na konci stránky a mohl by lépe
”
být na začátku stránky nové. To rovněž nebude v tomto seznamu zachycováno.
Děkuji všem přispěvatelům do následujícího seznamu chyb a nedostatků – s jejich pomocí bude možné
text zkvalitnit a připravit tak dobrý materiál pro případné další vydání.
Stav ze dne: 6. 6. 2014

1. Strana 23, řádek 8 kódu: zde nemá být středník
2. Strana 35, řádek první u zadání příkladu 4: text zakončených číslem −5“ patří vynechat
”
3. Strana 44, řádek první u zadání příkladu 4: text zakončených číslem −5“ patří vynechat
”
4. Strana 48, řádek 285 kódu: slovo VAR má být tučně
5. Strana 53, řádek 329 kódu: vlivem interpretace doplňkového kódu má být hodnota výrazu −13
6. Strana 55, řádek 2, 5 a 6 v tabulce 2: rozsahy hodnot typů single, comp a currency jsou
vyjádřeny chybně
7. Strana 57, řádek 9: na konci řádku patří velké písmeno u identiﬁkátoru Vkladany
8. Strana 104, řádek 747–748 kódu: na konci ř. 747 nepatří středník a na začátku ř. 748 patří else
9. Strana 114, řádek 13 zdola: místo Hracˆ.Ukaz má být Hracˆ.UkZaznam
10. Strana 115, řádek 9: patří která“ místo které“
”
”
11. Strana 121, řádek 832 kódu: slovo var zde nemá (nemusí) být
12. Strana 124–125, řádek 893–929 kódu: procedura Odeber obsahuje řadu chyb a celá bude vyměněna
13. Strana 126, řádek 961 kódu: zde nemá být středník
14. Strana 127, řádek 996–998: místo rovnítek mají být použity dvojtečky
15. Strana 127, řádek 998 kódu: naplnění Dalsi=nil zde nemá být
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16. Strana 127, řádek 999 kódu: proměnná Pom je zde deklarována zbytečně
17. Strana 130, řádek 11 zdola: má být řetězec znaků UTF-8“
”
18. Strana 133, řádek 4 zdola: má být syntaktické“
”
19. Strana 139, řádek 1085 kódu: zde chybí test na prázdnost zásobníku
20. Strana 140, řádek 1129–1131 kódu: funkce IsEmpty má být deklarována před procedurou Pop
21. Strana 143, řádek 1171–1174 kódu: chybí test na prázdnost fronty
22. Strana 150, řádek 1300 kódu: implementačně závislý test přítomnosti v množině je potřebné
nahradit porovnáním s krajními mezemi obou intervalů
23. Strana 153, řádek 2 v příkladu 78 a 79: místo tabulkou s rozptýlenými hesly, klíčem je index
”
prvku“ má být text lineárním jednosměrným seznamem“
”
24. Strana 155, řádek 5: vkládání nového prvku do neaktivního seznamu má být na začátek, nikoliv
na konec
25. Strana 162, řádek 4 v podsekci 10.2.3: má být možné“
”
26. Strana 163, řádek 1390 kódu: zde nemá být středník
27. Strana 165, řádek 1421 kódu: před parametrem P má být slovo var
28. Strana 167, řádek 6: má být rekurzivní“
”
29. Strana 169, řádek 10: má být sám“
”
30. Strana 169, řádek 1463 kódu: zde nemá být středník
31. Strana 170, řádek 11: má být rekurzivní“
”
32. Strana 175, řádek 1552 kódu: správně má být Z:=Z^.dalsi;
33. Strana 182, řádek 8 zdola: za větou má být tečka
34. Strana 184, řádek 1581 kódu: za hlavičkou metody musí být středník
35. Strana 184, řádek 1586 kódu: v testu patří Pocet<=MaxPocet
36. Strana 186, řádek 1607 kódu: za hlavičkou metody musí být středník
37. Strana 187, řádek 1636 kódu: parametr Koho musí být volán odkazem
38. Strana 189, řádek 1659 kódu: za hlavičkou metody musí být středník
39. Strana 189, řádek 1665 kódu: za hlavičkou metody musí být středník
40. Strana 191, řádek 1700 kódu: za hlavičkou metody musí být středník
41. Strana 201, řádek 1733–1734 kódu: tyto řádky je potřebné navzájem přehodit
42. Strana 217, řádek 5 zdola: zkratka má být ADT“, nikoliv ATD“
”
”
43. Strana 217, řádek 1831 kódu: proměnná D má být typu 0..Max
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44. Strana 217, řádek 1841 kódu: tento řádek má být až za řádkem 1843 (s příslušnou úpravou
středníků)
45. Strana 217, řádek 1845 kódu: zde nemá být středník
46. Strana 217, řádek 2 v rámečku: za tučným kurzívním slovem string má být větší mezera
47. Strana 231, řádek 2042 kódu: zde nemá být středník
48. Strana 232, řádek 2045 kódu: proměnná Zapl zde nemá být
49. Strana 232, řádek 4 zdola: má být nepřirozená“
”
50. Strana 247, řádek 13 shora: za var má být mezera
51. Strana 251, řádek 2296 kódu: za X chybí ještě jedna uzavírací závorka
52. Strana 251, řádek 2309 kódu: má být volána funkce Bin, nikoliv BinParita
53. Strana 250 a 251, řádek 2278, 2280, 2295–2298, 2300, 2303, 2304, 2307, 2309: textům chybějí
komentářové závorky a příslušný vzhled písma
54. Strana 255, řádek 7 zdola: má být sám“
”
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