Errata
Novější vydání učebního textu: Rybička, J., Čačková, P. Programovací techniky. 1. vyd. Brno: ES MENDELU v Brně, 2014.
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: 5. 2. 2015

1. Strana 10, řádek 14 zdola: má být kapitole“, nikoliv kapitoly“
”
”
2. Strana 44, řádek 207 kódu: má být
if Cislo>=0 then write(sqrt(Cislo):7:2)
3. Strana 47, řádek 253 a 254 kódu: test na záporná čísla je potřeba odstranit
4. Strana 74, řádek 487 kódu: má být false: (Popis: string);
5. Strana 124, řádek 5 textu za prvním kódem: má být přidá nový prvek na konec seznamu“
”
6. Strana 126, řádek 4 v sekci 8.4.2: zde má být Navíc“
”
7. Strana 143, řádek 1158 kódu: na konci má být středník a za tímto řádkem má ještě být
Fr.Kon^.Dalsi:=nil
8. Strana 150, řádek 1294 kódu: má být:
JeVPoli:=(X>=1) and (X<=XMax) and (Y>=1) and (Y<=YMax)
9. Strana 150, řádek 1303 kódu: zde chybí kontrola na přítomnost prvku v seznamu; hodnota se
nemá vkládat opakovaně
10. Strana 181, řádek 6 zdola: na konci nemají být dvě tečky
11. Strana 195, řádek 4 v příkladu 114: správně má být veškeré“
”
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