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PROCEDURY A FUNKCE 
 
Pro lidské oko je stravitelnější zdrojový kód členěný do menších úseků. Funkce se podobně jako v matematice 
používají pro získání jedné návratové hodnoty, procedury jsou určeny pro ostatní účely. V každém případě se chod 
programu po vykonání funkce a procedury vrací zpět k místu volání. Mnoho tzv. standardních (vnitřních) funkcí 
a procedur je už součástí programovacího jazyka. S volající programovou jednotkou procedura (vše platí i pro 
funkce) komunikuje jednak prostřednictvím svého rozhraní, tj. svých argumentů (parametrů), jednak 
prostřednictvím dat známých oběma jednotkám (globálních dat). Data deklarovaná v proceduře jsou vně procedury 
nedostupná (lokální data). Argumenty jsou vstupní, výstupní nebo obojí; to se vyjadřuje předáním argumentu 
proceduře buď kopírováním datové hodnoty (předání hodnotou) nebo poskytnutím adresy argumentu, tj. ukazatele 
(předání odkazem). Procedury pro příbuzné účely se často sdružují do modulů (knihoven). Procedury odvolávající 
se na sebe se nazývají rekurzivní, procedury s týmž jménem, ale různým rozhraním se nazývají přetížené. 
 
Deklarace a volání 
Deklarace funkcí a procedur jsou tvořeny hlavičkou a tělem (blokem) a vkládají (vnořují) se do těla programu, 
modulu nebo jiných funkcí a procedur. 

function jméno funkce(formální argumenty) : typ návratové hodnoty; tělo funkce; 
procedure jméno procedury(formální argumenty); tělo procedury; 

Formální argumenty jsou jména lokálně reprezentující data předávaná z místa volání (skutečné argumenty); 
nemusejí být žádné. Slova argument a parametr jsou někdy záměnné, jindy se parametrem myslí formální 
parametr/argument a argumentem skutečný parametr/argument. Funkce vrací návratovou hodnotu, musí být tedy 
deklarován její typ; návratovou hodnotu je třeba přiřadit proměnné téhož jména jako funkce nebo proměnné 
jménem result. Tělo funkce a procedury obsahuje podobně jako tělo hlavního programu deklarace lokálních dat 
a složený příkaz; může obsahovat další (vnořené) funkce a procedury. 
Př.: function pi: real;      begin pi:= 3.141592653589793 end; 
 function sqr(x: extended): extended;   begin result:=x*x end; 
 procedure prumery(a,b : real; var arit,geom : real); begin arit:=(a+b)/2; geom:=sqrt(a*b) end; 
 
Volání funkcí a procedur provedou odskok z místa volání s návratem po provedení. Volání funkce vrací návratovou 
hodnotu a je tedy výrazem, funkci lze volat kdekoliv, kde lze použít výraz, např. jako součást jiného výrazu. Volání 
procedury je samostatným příkazem. 
  jméno_funkce(skutečné argumenty); 

jméno_procedury(skutečné argumenty); 
Skutečné argumenty jsou buď obecným výrazem, který se před předáním nejprve vyčíslí, nebo jménem proměnné 
(nebo prvku pole nebo položky struktury), nebo jménem jiné procedury (procedurální argument). Jejich počet musí 
odpovídat počtu formálních argumentů. 
Př.: přiřazovací příkaz s voláním funkce 

x:=pi; 
volání procedury s argumenty, jimiž jsou standardní funkce: první bez argumentu, druhá s jedním atd. 
writeln(pi, exp(1), LogN(10,100), LogN(exp(1),sqr(exp(1))));  

V dalším textu této části se píše o procedurách, vše však platí i pro funkce. 
 
Poznámka o volání v OOP (objektově orientovaném programování) 
Procedury (metody) vázané na strukturovaný typ (třídu) a potažmo na proměnnou tohoto typu (objekt) s touto 
proměnnou obvykle pracují. Je zažitá následující syntaxe pro volání metod: 
místo    procedure(object,other_arguments) 
lze volat  object.procedure(other_arguments). 
 
Předávání argumentů 
Úkolem je zajistit jednak jednosměrné předávání vstupních argumentů (z místa volání do procedury) a výstupních 
argumentů (z procedury ven), jednak obousměrné předávání argumentů, které tak jsou vstupně-výstupní. Snahou 
též bývá zajistit efektivní předávání rozměrnějších dat, tj. polí a záznamů. Vše se děje tzv. předáváním hodnotou 
nebo odkazem (ukazatelem). 
 
Předávání argumentů hodnotou (by value, default). Formální argumenty jsou nově alokovanými lokálními 
proměnnými, do kterých jsou zkopírovány hodnoty skutečných argumentů. Aktuální hodnoty formálních argumentů 
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se při návratu zpět nekopírují. Vhodné pro vstupní skalární argumenty; kopírování vstupních argumentů o značné 
velikosti (polí, záznamů) může být plýtváním. Skutečnými argumenty mohou být obecné výrazy. 
Př.: procedure ParamVal(i : integer); 

begin i:=9 end; 
begin i:=1; write(i); ParamVal(i); writeln(i); end  => 11 (skutečný argument je proměnná) 
begin i:=1; write(i); ParamVal((i)); writeln(i); end => 11 (skutečný argument je výraz) 

 
Předávání argumentů odkazem (by reference, klauzule var). Formální argumenty jsou ukazateli na skutečné 
argumenty. Nekopírují se tedy hodnoty skutečných argumentů, ale předávají se jejich adresy. Změny na formálních 
argumentech se tak provádějí v místě skutečných argumentů. Skutečné argumenty musí být adresovatelné, musí 
tedy být např. proměnnou, nikoliv obecným výrazem. Vhodné pro vstupně-výstupní argumenty libovolné velikosti. 
Pro vstupní argumenty je vhodnější použít předání hodnotou nebo konstantní argumenty. 
Př.: procedure ParamRef(var i : integer); 

begin i:=9 end; 
begin i:=1; write(i); ParamRef(i); writeln(i) end  => 19 
begin i:=1; write(i); ParamRef((i)); writeln(i) end nelze, skutečný argument není adresovatelný 

 
Předávání konstantních argumentů (klauzule const). Konstantní formální argumenty nesmí být v proceduře 
změněny, mohou tedy reprezentovat jen vstupní argumenty. Příslušným skutečným argumentem však může být 
proměnná (s adresou) i obecný výraz (bez adresy) a podle toho se automaticky provede předání buď hodnotou 
nebo odkazem. Jde tak o vhodnou volbu pro předávání rozměrných vstupních argumentů. 
Př.: procedure ParamConst(const i : integer); 

begin { NELZE: i:=9} end; 
begin i:=1; write(i); ParamConst(i); writeln(i) end => 11 
begin i:=1; write(i); ParamConst((i)); writeln(i) end => 11 

 
Předávání výstupních argumentů (klauzule out). Výstupní formální argumenty by měly v proceduře získat hodnotu, 
neboť jejich vstupní hodnota nemusí být převzata z volající procedury. Prakticky však jde o argumenty předané 
odkazem. 
Př.: procedure ParamOut(out i : integer); 

begin i:=9 end; 
begin i:=1; write(i); ParamOut(i); writeln(i) end  => 19 

 
Předávání polí bez udání velikosti (otevřená pole, open array parameters). Z předchozího plyne, že pole se obvykle 
předávají s klauzulemi const nebo var, tedy odkazem. Skutečné a formální argumenty předávané odkazem však 
musí být identického typu, který pro statická pole zahrnuje i popis mezí, a to je přílišné omezení. Je proto 
umožněno deklarovat formální argument typu pole bez uvedení velikosti; formální argument pak převezme velikost 
od skutečného argumentu. Bázový typ a počet rozměrů se shodovat musí. Syntaxe  
 procedure ParamArr(const a : array of BaseType); 
je stejná jako při deklaraci dynamických polí, nejde však o dynamické pole, ale o popis formálního argumentu. 
Otevřeným polím mohou být předávána pole statická i dynamická. Otevřená pole mají dolní mez (funkce Low) 
vždy 0 a horní mez (funkce High) tedy rovnu Length-1; v tom jsou podobná polím dynamickým, předaná statická 
pole jsou tak však přeindexována. 
Př.: nulování statického nebo dynamického 1D pole libovolné délky 

procedure Clear(var a: array of real);   // pole předané odkazem 
var i: integer; 
begin for i :=Low(a) to High(a) do a[i]:=0 end; 

 
Přiřazení skutečných argumentů formálním je poziční, tj. přiřazuje se první skutečný argument prvnímu 
formálnímu, druhý druhému atd. Počty skutečných a formálních argumentů se proto musí shodovat. Předávání 
argumentů hodnotou umožňuje předávat argumenty neidentických typů podle pravidel o kompatibilitě vůči 
přiřazení, tedy s možností typové konverze jako v přiřazovacích příkazech. Při předávání odkazem však skutečné 
a formální argumenty musí být identického typu, s uvedenou výjimkou pro otevřená pole. 
 
Poznámka. Jazyky (nikoliv Pascal) někdy nabízejí syntaxi pro volitelné argumenty. K takto deklarovanému 
formálnímu argumentu nemusí existovat příslušný skutečný argument. Volitelný argument bez přiřazeného 
skutečného argumentu musí mít uvedenou defaultní hodnotu nebo nesmí být za běhu programu používán. 
Variantou volitelných argumentů je možnost deklarovat proměnný počet argumentů.  
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K volitelným argumentům se váže možnost předávat argumenty nikoliv pozičně, ale přiřazením jménu formálního 
argumentu. Např. ve Fortranu lze standardní funkci pro vyjádření podmíněného výrazu 
merge(tsource,fsource,mask) volat s pozičním přiřazením, merge(1/i,0,i/=0), i s přiřazením pomocí formálních 
jmen, merge(mask=i/=0,tsource=1/i,fsource=0). 
 
Procedurální argumenty 
Bývá žádoucí, aby procedura mohla přijmout jako argument jméno jiné procedury. Procedury a funkce jako 
formální argumenty musí mít procedurální typ, popisující jejich rozhraní a u funkce návratovou hodnotu. 
Př. type tFun = function (x : real) : real; 
 function rtbis(f : tFun; x1,x2,xacc : real) : real; 

type tProc = procedure (x : real; var f,df : real); 
function rtnewt(p : tProc; x1,x2,xacc : real); 

Procedura jako skutečný argument musí mít rozhraní odpovídající typu příslušného formálního argumentu a měla 
by být uvozena adresním operátorem @ (v Delphi nepovinně, ve Free Pascalu povinně). 
Př. function f1(x : real) : real; ... 

function f2(x : real) : real; ... 
writeln(rtbis(@f1,a,b,eps),rtbis(@f2,a,b,eps)); 

procedure p1(x : real; var f,df : real); ... 
procedure p2(x : real; var f,df : real); ... 
writeln(rtnewt(@p1,a,b,eps),rtnewt(@p2,a,b,eps)); 

 
Rekurzivní procedury 
Rekurzivní neboli na sebe se odvolávající zápisy jsou v matematice běžné s účelem převést úlohu na obdobnou, ale 
jednodušší.  

Př. n-faktoriál:  
½

0! = 1

N ! = N(N ¡ 1)! pro N = 1; : : :
 

V leckterých případech (i zde) existuje sice i alternativní nerekurzivní zápis, N ! =
QN

n=1 n, ne však vždy. Rekurzivní 
algoritmy se často používají např. při práci s dynamickými datovými strukturami nebo při řešení úlohy půlením. 
(Př. Setřídit pole? Setřiď obě poloviny a vhodně je sluč.) Programovací jazyky rekurzivní volání procedur obvykle 
umožňují, přímo (procedura volá sama sebe) i nepřímo (první procedura volá druhou, druhá volá první). Nezbytnou 
součástí rekurzivní procedury je podmíněný příkaz s testem ukončení (př. nerekurzivní větev pro 0-faktoriál). 
Př. n-faktoriál: 

// rekurzivní funkce 
function FactRec(const n : integer) : real; 
begin 
  if n<=0 then result:=1         // test ukončení 
  else result:=n*FactRec(n-1);  // rekurzivní volání 
end; 

 

// nerekurzivní funkce 
function Fact(const nmax : integer) : real; 
var n : integer; 
begin 
  result:=1; 
  for n:=1 to nmax do result:=result*n; 
end; 

Citlivé je užívání procedur s vícenásobným rekurzivním voláním. Je to v pořádku, pokud vícenásobná rekurze 
odpovídá vnitřní struktuře algoritmu nebo dat (např. při průchodu binárním stromem). Vícenásobná rekurze nad 
lineární strukturou (např. nad posloupností) ovšem hrozí plýtváním. 
Př. Fibonacciho posloupnost 

F0 = 0

F1 = 1

FN = FN¡1 + FN¡2 pro N = 2; : : :

 

Při volání podle definice, result:=FibRec(N-1)+FibRec(N-2), roste výpočetní složitost s N exponenciálně, při volání 
podle odvozených vzorců 

  F2N¡1 = F 2
N + F 2

N¡1

F2N = FN (FN + 2FN¡1)
 

složitost roste jen lineárně, stejně jako při výpočtu cyklem. 
 
Přetížené procedury 
Často se vyskytují procedury s obdobným úkolem, ale různým rozhraním – různým počtem nebo datovým typem 
formálních argumentů. Takové procedury mohou mít stejné jméno a říká se jim pak přetížené (nebo také 
generické, zastupující specifické procedury). Syntaxe: za hlavičky přetížených procedur se přidá klauzule overload. 
Př.: funkce rozhodující se pro celočíselné a reálné dělení podle typu argumentů 

function Divide(X, Y: Real): Real; overload; 
begin Result:= X/Y end; 
function Divide(X, Y: Integer): Integer; overload; 
begin Result:= X div Y end; 
begin writeln(Divide(1,2),Divide(1.,2),Divide(1,2.),Divide(1.,2.)) end. 
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Lokální a globální proměnné 
Rozsah platnosti proměnné: od deklarace do konce bloku 
tj. při deklaraci proměnné nad deklarací procedury/funkce: proměnná vzhledem k proceduře globální 
    při deklaraci proměnné v bloku procedury/funkce:  proměnná v proceduře lokální 
    při deklaraci proměnné za blokem procedury/funkce:  proměnná v proceduře nedostupná 
Při shodě jmen globální proměnné a lokální proměnné nebo formálního argumentu: 
        globální proměnná v proceduře zastíněná 
Lokální proměnné si po opuštění bloku neuchovávají definovanost. 
 
Kam s procedurami 
Některé jazyky umožňují poskládat procedury do zdrojového kódu sekvenčně v libovolném pořadí, jindy je možné 
procedury vnořovat do těla programu (nebo jiné procedury), jindy sdružovat do samostatných modulů, které se 
pak k programům explicitně připojují. Pascal nabízí vnořování a moduly. 
 
Vnořování procedur do bloku vnější programové jednotky: deklarace procedury se umístí pod deklarace globálních 
proměnných (dostupných v proceduře) a nad deklarace lokálních proměnných volající programové jednotky 
(nedostupných v proceduře). Procedura musí být (v Pascalu) deklarována nad místem svého volání. 
Př. program prog;  // hlavička programu 
 var ...   // globální proměnné programu 
 procedure proc(...); // hlavička vnořené procedury 

var ...   // lokální proměnné procedury 
 begin ... end;  // tělo procedury 
 var ...   // lokální proměnné programu 
 begin ... end.  // tělo programu 
 
Moduly (units) slouží jako kolekce (souvisejících) proměnných a procedur, které lze volat po připojení modulu 
(příkaz uses) z různých programů. Moduly mohou obsahovat veřejná i (v modulu) soukromá data a procedury. 
Veřejná data a procedury se vyjmenují v rozhraní modulu (interface), deklarace všech procedur se pak umístí do 
implementační části modulu (implementation). 
Př. // modul 

unit m;   // hlavička modulu 
  

interface  // rozhraní modulu 
 var ...;    // veřejné deklarace 

procedure proc(...);  
 ... 

implementation  // implementační část 
 var ...;    // lokální data modulu 

procedure proc(...); // implementace procedur 
begin ... end; 
... 

 end.   // konec modulu

// program 
program prog; 
uses m;  // připojení modulu 
var ...;  // lokální proměnné programu 
begin ... end. // blok programu 


