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Základní pojmy 
 
Přehled pojmů 
Programovací jazyky (Pascal, C, Fortran aj.) bývají kodifikovány mezinárodními normami (Pascal: ISO 7185, C: ANSI 
C89, C99, Fortran: 77, 95, 2003 aj.), které popisující syntaxi (formální pravidla pro zápis programů) a sémantiku 
(význam) jazykových konstrukcí. Ve větším či menším souladu s těmito normami softwarové systémy zvané 
překladače překládají zdrojové texty programů do strojového kódu.  

K zápisu zdrojových textů se používá abeceda jazyka (velká i malá písmena, číslice, speciální znaky). 
Stavebními kameny zdrojových textů jsou klíčová slova jazyka (Pascal: program, begin, end, if, for, while aj.) 
a jména (kombinace písmen a číslic zahájená písmenem) veličin zaváděných programátorem či definovaných 
překladačem. Zápis zdrojového textu je vhodné pro zvýšení srozumitelnosti podřídit zavedeným konvencím 
(komentování, odsazování, mnemotechnická jména, používání velkých a malých písmen aj.).  

Pro veličiny deklarované v programu jsou k dispozici standardní datové typy, charakterizující velikost veličiny 
v paměti počítače (1, 2, 4, 8, 16 bytů) a obor hodnot, kterých veličina může nabývat. Ke standardním datovým 
typům patří typ celočíselný (integer, C: int), reálný neboli s plovoucí tečkou (real, single, double, C: float, double), 
komplexní (Fortran: complex), logický (boolean, Fortran: logical) a znakový (char, Fortran: character). Pro příklad, 
4bytový (32bitový) integer umožňuje zachytit 232 ~ 4 x 109 různých celočíselných hodnot, volitelně se znaménkem 
nebo bez znaménka; 8bytový double poskytuje pro mantisu 15 platných míst a desítkové exponenty v rozsahu -324 
až +308. Reálné typy zahrnují i speciální hodnoty pro nekonečno (±Inf) a pro matematicky nedefinované výsledky 
(NaN, Not-a-Number). Literály (doslovné hodnoty) jsou konstanty jednotlivých datových typů reprezentující samy 
sebe, např. integer: 1, -2, real: 1., -2.2, 3.402823e+38, fortranský complex: (0.,1.), boolean: false, true, char: 'a', 
'1', '+'. Z veličin o standardních datových typech lze vytvářet veličiny strukturovaných typů, v první řadě pole (typ 
složený z prvků téhož typu) a záznamy/struktury (typ složený z položek různých typů). Často je nutno provádět 
typové konverze, při nichž se veličina daného typu smysluplně překóduje do reprezentace odpovídající jinému typu; 
tyto konverze se někdy provádějí automaticky (při vyhodnocování výrazů, v přiřazovacích příkazech), jindy ne.  

Pro pojmenované veličiny se kromě datového typu deklaruje i to, zda budou symbolickými konstantami 
(Pascal: const), tedy po počáteční inicializaci již neměnné, nebo proměnnými (Pascal: var), jimž náležející paměťová 
místa lze za chodu programu přepisovat. V četných kontextech jsou užitečné ukazatele, proměnné neobsahující ve 
svém paměťovém místě datovou hodnotu, ale adresu jiného paměťového místa, na které tak ukazují. 

V programu jsou často vyhodnocovány výrazy, složené z operandů a operátorů. Výrazy číselných typů 
obsahují aritmetické operátory (aditivní +, –, multiplikativní *, /), k ruce jsou též operátory znakové (+, Fortran: //) 
a logické (not, and, or aj.); relační operátory (=, <>, <, <=, >, >=; první dva v C: ==, !=, ve Fortranu: ==, /=) 
porovnávají kompatibilní operandy všech standardních typů. Jsou definovány priority operátorů, v případě dílčích 
výrazů o totožných prioritách často i směr jejich vyhodnocování. 

Program je v podstatě tvořen jednak výše zmiňovanými deklaracemi proměnných a symbolických konstant, 
dále mj. deklaracemi odvozených datových typů, jednak příkazy pro řízení chodu programu, které mohou nabýt 
i složitější podoby tzv. příkazové konstrukce. Jsou to především přiřazovací příkaz, podmíněné příkazy pro větvení 
programu do dvou (if) nebo více větví (case), příkaz cyklů s podmínkou (while, repeat) a indexovaného cyklu (for, 
Fortran: do), příkaz volání procedury (jejím jménem, Fortran: call) a příkazy obecného a speciálních skoků (goto; 
continue, break, exit, Fortran: cycle, exit, return). V Pascalu jsou deklarace a příkazy spojovány do tzv. bloků, které 
(spolu se svými hlavičkami) tvoří funkce a procedury korespondující s funkcemi v C a programovými jednotkami ve 
Fortranu. Funkce a procedury jsou typickou oblastí platnosti jmen v nich deklarovaných. 

Zdrojový text programu (v Pascalu) je strukturován jednak jako sada procedur a funkcí vnořených do 
hlavního programu, jednak pomocí samostatných modulů obsahujících kromě modulových dat i vnořené funkce 
a procedury. Moduly se pak připojují k těm programovým jednotkám, které data, funkce a procedury obsažené 
v modulech potřebují. Programové jednotky a moduly mohou být rozloženy do více zdrojových souborů. 
 
Jednotky informace 
Veličina o velikosti 1 bit (binary digit, zkratka b) může nabývat 21 hodnot (0..1). Byte (zkratka B) se usadil na 
8 bitech a může zachytit 28 = 256 hodnot (0..255). Slovo je typicky velikost adresy v paměti počítače, a také velikost 
obvyklých číselných datových typů, a dnes je buď 32bitové (4bytové), umožňující popsat 232 = 4 x 230 ~ 4 x 109 
hodnot, nebo 64bitové (8bytové) pro 264 hodnot. Bit i byte mohou být zvětšovány předponami kilo K (nebo k), mega 
M, giga G a tera T. Ty se mohou chápat buď jako 103, 106, 109 a 1012 násobky nebo jako násobky odvozené 
z dvojkové soustavy, 210 = 1024 ~ 103, 220 ~ 106, 230 ~ 109, 240 ~ 1012, lišící se od předchozích o 2 až 10 %. V jejich 
druhém, dvojkovém významu se mají číst jako kibi (kilo-binary), mebi, gibi a tebi, ale kdo by to dělal. Spíš je třeba 
pokračovat k peta P pro 1015, neboť touto příponou se doplňuje jednotka FLOPS (floating-point operations per 
second) při poměřování výkonu soudobých superpočítačů, en.wikipedia.org/wiki/TOP500. 
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Příkazy 
 
Příkazy a složitější příkazové konstrukce se v programu psaném v duchu strukturovaného programování provádějí 
sekvenčně. Frekventovaný je přiřazovací příkaz, kterým se vyhodnotí výraz a uloží jeho výsledek. K dočasnému 
vytvoření dvou nebo více větví v programu jsou určeny podmíněné příkazy. Příkazy cyklu zajišťují opakování částí 
programu. Volání procedury provede odskok s návratem. Jiné příkazy skoku (až na několik výjimek) vnášejí do 
programu nepřehlednost a do strukturovaného programování nepatří. V programovacích jazycích se vyskytují i další 
specifické příkazy: prázdné a složené, vstupní a výstupní, alokační a dealokační a jiné. Příkazy se oddělují 
oddělovačem (často středník, někdy jen konec řádku). Různé programovací jazyky poskytují obdobné příkazy, 
samozřejmě každý jinak. Níže preferujeme ukázky v Pascalu (novější konstrukce ve Free Pascalu) a příležitostně 
zmiňujeme C, Fortran, Octave a Python. 
 
Přiřazovací příkaz 
Je určen pro vyhodnocení výrazu na pravé straně a přiřazení výsledku do cíle na levé straně. Cílem je obvykle 
jednoduchá (skalární) proměnná, cenná jsou zobecnění příkazu pro strukturované proměnné. 
Syntaxe v Pascalu:  levá strana := pravá strana; 
V C, Fortranu a mnohých jiných jazycích postačí místo symbolu := pouhé rovnítko, =. 
Při statických deklaracích datových typů proměnných 

var n : integer; x : real; b : boolean; ch : char; 
můžeme tyto proměnné inicializovat triviálním přiřazením literálů, 

n:=1; x:=3.1415926; b:=true; ch:='A'; 
nebo můžeme zachytit výsledky složitějších výrazů, 

n:=1+1; x:=arctan(1)*4.; b:=not true; ch:=succ(ch); 
(Př. +1) Velmi častým přiřazením je zvětšení hodnoty proměnné o 1, 

n:=n+1; x:=x+1.; 
Pro tuto akci existují v jazycích různé zkratky: v Pascalu (pro integer, nikoliv pro real) inc(n), v C, Octave a Pythonu 
(pro integer i real) lze místo n=n+1 psát n+=1 a dokonce (v C a Octave) jen n++ nebo ++n. 
Typové konverze. Zatím jsme na levé straně používali proměnnou datového typu identického jako typ výrazu na 
pravé straně. V klasických jazycích, kde proměnné mají staticky deklarovaný datový typ, je přiřazení schopno 
provádět implicitní konverzi datového typu výsledku z pravé strany na typ proměnné na levé straně. Přípustné 
konverze se shrnují pod pojem kompatibilita vzhledem k přiřazení a obvykle jsou to tyto: integer na real, malý 
integer na větší, real na complex, char na string apod. Pascal odmítne automatický převod real na integer, 
desetinnou část je nutno explicitně oříznout funkcí trunc nebo zaokrouhlit funkcí round: 
  x:=n; {nelze n:=x;} n:=trunc(x+0.5); n:=round(x+0.5); // přiřazované hodnoty: 3.0, 3, 4 
V jiných jazycích může být přiřazení n=x přípustné; v C a Fortranu to lze a implicitně se ořezává. 
Dynamický datový typ. Ve skriptovacích jazycích proměnné běžně získávají datový typ dynamicky. Jednou z cest je 
přiřazovací příkaz: v Pythonu sekvence přiřazení a výpisů 
(Python) a=1; type(a); a=1.; type(a); a=1+0j; type(a); 
dokládá, jak s každým přiřazením nastane změna datového typu cíle, nikoliv konverze typu přiřazované hodnoty. 
Zobecněná přiřazení. Dosud jsme na levé straně používali skalární proměnné. Uvidíme, že existují zobecněná 
přiřazení do cílů strukturovaných typů – běžně do prvků polí či položek záznamů, a někdy i do polí a záznamů jako 
celku nebo do jejich částí. Fortran a Octave mají při práci s poli obzvláštní sílu; např. pole tam lze sčítat příkazem 
c=a+b, zatímco v Pascalu je pro totéž nutný cyklus, for i:=1 to n do c[i]:=a[i]+b[i]. 
Symbolické konstanty. Přiřazenou hodnotu musí samozřejmě mít i symbolické konstanty, u kterých se to však děje 
nikoliv přiřazovacím příkazem, ale už pomocí inicializačního výrazu v deklaraci,  

const z=0; 
Řetězení. Někdy lze přiřazovací příkazy řetězit, např. v C, Octave či Pythonu příkaz b=c=d přiřadí hodnotu d do 
proměnných c i b. Jindy má podobná konstrukce význam porovnání c s d a přiřazení výsledku do b; to by však 
v Pascalu muselo být psáno při boolean b a real c,d jako b:=c=d; a ve Fortranu jako b=c==d. 
Přiřazování adres. Přiřazovací příkaz může být pojat i jinak – nemusí přiřazovat do proměnné na levé straně hodnotu 
z pravé strany, ale paměťovou adresu, na které se ona hodnota nachází. Proměnná je tak ukazatelem na adresu 
s hodnotou. Někdy se toto alternativní pojetí přiřazovacího příkazu zvenku neprojevuje, jindy ano – třeba tehdy, když 
na jednu adresu ukazují dva ukazatele. Změna hodnoty pomocí jednoho ukazatele se pak projeví i při pohledu skrz 
druhý ukazatel. Např. statická pole v Pascalu se přiřazují hodnotou, sekvence a[0]:=0; b:=a; a[0]:=1; nezmění 
hodnotu 0 v b[0], zatímco dynamická pole se přiřazují adresou, po sekvenci c[0]:=0; d:=c; c[0]:=1; je v d[0] 
hodnota 1. Octave upřednostňuje přiřazování hodnot: a=[0]; b=a; a(1)=1; b ponechá v b nulu, Python přiřazování 
adres: a=[0]; b=a; a[0]=1; b ukáže v b jedničku. 
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Prázdný a složený příkaz 
Objevují se pro uspokojení formálních či estetických požadavků programovacích jazyků. V Pascalu a C je prázdný 
příkaz téměř neviditelný a složený příkaz nevyhnutelný, ale jde to i jinak: ve Fortranu zní prázdný příkaz continue 
a složený příkaz neexistuje. 
Syntaxe v Pascalu – prázdný příkaz: nic, složený příkaz: begin commands end. Složený příkaz v C: { }. 
Př.  begin end  je složený příkaz obsahující jeden prázdný příkaz,  

begin ; end  je složený příkaz obsahující dva středníkem oddělené prázdné příkazy. 
Př. Swap. Výměna obsahu dvou proměnných může nabýt podoby jednoho z následujících minialgoritmů, vložených 
do složených příkazů: 

begin t:=x; x:=y; y:=t end;  // přesuny s pomocnou proměnnou 
begin x:=x+y; y:=x-y; x=x-y end; // přesuny s aritmetickými operacemi 

 
Podmíněný příkaz if 
Slouží k podmíněnému provádění příkazů neboli k dvoucestnému větvení podle podmínky, tj. podle výsledku 
(true/false) logického (boolean) výrazu. 
Syntaxe v Pascalu: plná  if expressionBoolean then commandTrue else commandFalse; 

zkrácená if expressionBoolean then commandTrue;   // bez else-větve 
C, Fortran: obdobně, s uzavřením logické podmínky v kulatých závorkách. Fortran vyžaduje koncové endif.  
Př. Minimum. Nalezení menší ze dvou hodnot, ekvivalent funkce min(x,y): 

if x<y then min:=x else min:=y; 
Větve. Větve příkazových konstrukcí obvykle zahrnují několik příkazů. V Pascalu i C přitom bývá ve větvi formálně 
přípustný jen jediný příkaz, tedy jím musí být složený příkaz. Ve Fortranu a Octave jsou větve ukončeny koncovými 
příkazy end, složený příkaz tak není potřebný. V Pythonu se větve vyznačují odsazením a nepotřebují ani složený, ani 
koncový příkaz. 
(Pascal)  if test then begin cmd1; cmd2 end; (C)   if (test) {cmd1; cmd2}; 
(Fortran) if (test) then; cmd1; cmd2; endif; (Octave) if test, cmd1; cmd2, end 
(Python) if test: || __cmd1 || __cmd2  (zde || značí nový řádek a __ zvýrazňuje odsazení) 
Podmíněný výraz. Je určen pro větvená přiřazení do téže proměnné (hojný výskyt v jazycích, v Pascalu však není). 
K příkazu s podmíněným přiřazením do proměnné x, if exprBool then x:=exprT else x:=exprF; lze psát alternativu 
pomocí podmíněného operátoru ?: (C), x=exprBool ? exprT : exprF, pomocí funkce merge (Fortran), 
x=merge(exprT,exprF,exprBool), anebo ještě jinak (Python), x=exprT if exprBool else exprF. 
Vnořování a řetězení. Vnořování podmíněných příkazů do větví nadřazených podmíněných příkazů je možné, ale spíše 
nepřehledné, zvláště zde bez odřádkování a odsazování: 

if exprB1 then begin if exprB2 then cmdT2 else cmdF2 end else begin if exprB3 then cmdT3 else cmdF3 end; 
Řetězení else-if je vnořování příkazu if do větve else předchozího if, tedy ještě dobře čitelná obecná konstrukce pro 
vícecestné větvení: 

if exprB1 then cmdT1 else if exprB2 then cmdT2 else cmdF2; 
Př. Sign. Pro získání znaménka numerického výrazu slouží funkce sign(x), vracející ±1 pro kladné či záporné hodnoty 
a 0 pro nulu. Implementace pomocí řetězení: 

if x>0 then s:=1 else if x=0 then s:=0 else s:=-1; 
Vícecestné větvení. Větvení podle více než dvou hodnot jedné proměnné lze zapsat pomocí řetězení s několika 
podmínkami, 
 if n=1 then cmd1 else if n=2 then cmd2 else cmd3; 
ale v takovém případě je vhodnější užít následující specializovaný podmíněný příkaz. 
 
Podmíněný příkaz (přepínač) case 
Slouží k vícecestnému větvení podle hodnot výrazu ordinálního datového typu (integer, boolean, char, nikoliv real). 
Syntaxe v Pascalu: case expressionOrdinal of listOfConstants1: command1;    

    listOfConstants2: command2; ...; 
else commands 
end;    // listOfConstants: konstanty nebo intervaly oddělené čárkou 

V C a Octave se příkaz nazývá switch, ve Fortranu select case. 
Větvení podle ordinálního výrazu umožňuje vyhodnotit výraz právě jednou a vskočit rovnou do vhodné větve. Totéž 
pomocí if je méně efektivní i méně přehledné. 
Př. case n of 1: cmd1; 2: cmd2; else cmd3 end;   // vícecestné větvení (varianta příkladu s if) 
 case DoW of 1..5: VsedniDen; 6,7: Vikend; else Chyba end; // day of week 
 case n of -MaxInt-1..-1: s:=-1; 0: s:=0; 1..MaxInt: s:=1 end; // ekvivalent funkce sign(n) pro integer n 
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Příkazy cyklu s podmínkou while a repeat 
Používají se pro opakované provádění (iterování) části programu – těla cyklu, přičemž počet opakování se odvíjí od 
hodnoty podmínky čili logického výrazu na začátku (příkaz while) nebo konci cyklu (příkaz repeat). Cyklus lze opustit 
nastavením patřičné hodnoty podmínky nebo předčasně pomocí příkazů skoku. 
Syntaxe v Pascalu – varianty s podmínkou na začátku a na konci: 

while exprBoolRun do command;  // dokud je exprBoolRun true, prováděj command 
repeat commands until exprBoolBreak;  // opakuj commands, než bude exprBoolBreak true 

 skoky: continue; break;    // pokračuj novou iterací; skoncuj cyklus 
C: while, do...while, Fortran: do while...enddo, Octave: while...end, do...until, Python: while...else. V C, Octave 
a Pythonu jsou příkazy skoku rovněž continue a break, ve Fortranu se používá cycle a exit. 
Nekonečný cyklus. Někdy programátor chce zadržet program napořád, jindy si totéž způsobí neúmyslně – nekonečné 
cykly jsou denním chlebem. Postačí, když je v cyklu while podmínka stále true nebo v cyklu repeat false: 

while true do; 
repeat until false. 

Obrácením logiky lze simulovat prázdný příkaz: while false do; repeat until true. 
Př. Počítačové epsilon. Víme, že 1 + 1=2n > 1 pro konečné n. Počítači to je jedno, jeho procesor zvládá reálnou 
aritmetiku jen s omezenou přesností. S jak omezenou, to napoví počítačové epsilon neboli nejmenší kladné číslo, pro 
které 1+eps>1. Zjistíme ho cyklem s podmínkou, v jehož těle se půlí hodnota v proměnné eps: 
(Pascal)  eps:=1; while 1+eps>1 do eps:=eps*0.5; writeln(eps); 
Je to spíš jen náhoda, že zrovna Pascal odpoví hodnotou přibližně 5x10-20, což je nejmenší (a tedy nejlepší) možná 
odpověď na procesorech dnešních osobních počítačů. Ty nabízejí 3 úrovně přesnosti reálné aritmetiky (single, 
double, extended) a různé programovací jazyky implicitně zpřístupňují různé z nich. C, Octave a Python s podobným 
programem vrátí 1x10-16 a Fortran 6x10-8. Horší výsledky než v Pascalu nejsou ostudou, prostě si jen programátor 
musí být vědom a případně nastavit, která přesnost reálných počtů se v jeho programu použije. 
(Octave) eps=1; while 1+eps>1, eps=eps*0.5; end; eps  // dvojitá přesnost (double) 

eps=single(1); while 1+eps>1, eps=eps*0.5; end; eps // jednoduchá přesnost (single) 
(Python) eps=1 

while 1+eps>1: 
  eps=eps*0.5 
print(eps) 

Skoky. Iterace lze opouštět předčasně pomocí speciálních skoků. Skok continue ukončí aktuální průchod těla cyklu a 
pokračuje novou iterací, skok break přeruší celý cyklus a pokračuje za ním. 
Př. repeat pomocí while. Ne každý z námi sledovaných jazyků se namáhá nabídnout cyklus s podmínkou na konci. 
Ten, podobně jako cyklus s podmínkou někde uvnitř, lze ovšem simulovat pomocí nekonečného cyklu while, 
podmíněného příkazu if a skoku break: 

repeat cmd until exprBoolBreak;    // opakuj cmd, než nastane exprBoolBreak 
while true do begin cmd; if exprBoolBreak then break; end; // alternativa pomocí while 

 
Příkaz indexovaného cyklu (s řídicí proměnnou) for 
Používá se pro opakované provádění těla cyklu, přičemž počet iterací se stanoví v hlavičce cyklu pomocí výchozí 
a konečné meze indexu (řídicí proměnné). Index je obvykle celočíselný, krok často jednotkový, kladný i záporný. 
Cyklus lze opustit předčasně pomocí příkazů skoku. 
Syntaxe v Pascalu – varianty s rostoucím a klesajícím krokem 1: 

for i:=lowerBound to upperBound do command; // prováděj command pro i od dolní do horní meze 
for i:=upperBound downto lowerBound do command; // prováděj command pro i od horní do dolní meze 

 skoky: continue; break;     // pokračuj iterací s následujícím i; skoncuj cyklus 
C: značně obecný for, Fortran: do...enddo s volitelným krokem (nejen ±1), Octave: for...end, Python: for...else. 
Příkazy skoku v C, Octave a Pythonu: continue a break, ve Fortranu: cycle a exit. 
Př. for pomocí while. Pro zvýraznění, co všechno cyklus for vlastně dělá, zapíšeme příkaz for i:=lb to ub do cmd 
pomocí cyklu while. Není to přesný ekvivalent – obě varianty se mohou ve specifických situacích chovat různě. 

i:=lb;    // nastav dolní mez indexu 
while i<=ub do begin   // opakuj, dokud je index menší než nebo stejný jako horní mez 
  cmd;     // proveď příkaz 
  inc(i);     // přejdi k následující hodnotě indexu 
end; 

Hodnota indexu po ukončení cyklu. Různé jazyky a jejich překladače implementují cyklus for různě. Např. po cyklu 
s kladným krokem a lb>ub, jehož tělo se neprovádí, může index udržet svou předchozí hodnotu (Free Pascal) nebo 
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nabýt lb (příklad s while výše) nebo ub. Po řádném doběhnutí cyklu, tedy po ub–lb+1 iteracích, může mít index 
hodnotu ub (Free Pascal) nebo ub+1 (příklad s while výše). Po ukončení skokem index zachovává aktuální hodnotu. 
Skoky. Iterace lze opouštět předčasně pomocí speciálních skoků. Skok continue ukončí aktuální průchod těla 
a pokračuje iterací s následující hodnotou indexu, skok break přeruší celý cyklus a pokračuje za ním. Není možné 
nebo vhodné snažit se o podobný efekt změnou hodnoty indexu (v jazycích často nepřípustné) nebo konečné meze 
(často neúčinné). Např. tělo cyklu lb:=1; ub:=10; for i:=lb to ub do begin ub:=0; writeln(i) end proběhne 10krát, 
bez přihlédnutí ke změně horní meze uvnitř cyklu; počet opakování cyklu byl totiž stanoven pevně podle hodnot mezí 
při vstupu do cyklu. 
Reálný index. Některé jazyky umožňují použití nejen celočíselného indexu. Pascal připouští index ordinálního 
datového typu (integer, boolean, char): při var z : char lze vypsat abecedu cyklem for z:='a' to 'z' do write(z). Někdy 
se mohou hodit i cykly s reálným indexem, jsou však riskantní a v některých jazycích (v Pascalu) zakázané. 
(C)  double x; for (x=0; x<=1; x=x+0.1) { printf("%25.20f\n",x); } // double precision 
(Fortran) real x; do x=0.,1.,.1; print *,x; enddo; end   // single precision 
(Octave) format long; for x=0:.1:1; disp(x); end; for x=0:single(.1):1; disp(x); end; 
Tyto cykly mají postupovat od 0 do 1 s reálným krokem 0.1. Bohužel proběhnou někdy 10krát, jindy 11krát, 
a poslední vypsaná hodnota může být větší než horní mez. Vidíme tu opět v akci reálnou aritmetiku s omezenou 
přesností: hodnotu 0.1 nelze reprezentovat přesně, platí pro ni: přesná 0.1 < 0.1 v přesnosti double < 0.1 
v přesnosti single, a při kumulaci těchto 0.1 do proměnné x probíhá zaokrouhlování v různých přesnostech různě. 
Vnořování cyklů. Cykly lze vnořovat. Časté je to při práci s vícerozměrnými poli, např. dvourozměrnou matici lze 
v Pascalu inicializovat takto: for i:=imin to imax do for j:=jmin to jmax do m[i,j]:=0. Konstrukce se záměnou 
vnějšího a vnitřního cyklu je svým výsledkem ekvivalentní: for j:=jmin to jmax do for i:=imin to imax do m[i,j]:=0, 
může zde však být podstatný rozdíl v efektivitě (době provedení). Při zacházení s vícerozměrnými poli je podstatné 
snažit se o sekvenční průchod pamětí, což v Pascalu a C upřednostňuje první variantu a ve Fortranu a Octave druhou 
(více v části o polích). Oč je jednodušší, když se takové věci dají zapsat bez cyklů, jako ve Fortranu a Octave: 
m(imin:imax,jmin:jmax)=0 nebo rovnou m=0. 
Př. Kombinovaný cyklus. Pro cyklus omezený logickou podmínkou i limitem na počet průchodů máme na výběr: 

for i:=lb to ub do begin if exprBoolBreak then break; cmd end;  // cyklus for a podmínka if 
 while not exprBoolBreak do begin cmd; i:=i+1; if i>ub then break end; // cyklus while a ruční správa indexu 
 
Příkaz cyklu for..in („foreach“) 
Používá se pro opakované provádění těla cyklu pro každý prvek daného pole nebo některých dalších datových typů. 
V těle cyklu lze použít symbolické jméno prvku, nikoliv indexu. 
Syntaxe ve Free Pascalu: for x in a do cmd; 
V C++ nalezneme zobecněný for, v Octave a Pythonu pokrývá syntaxe předchozí i tuto variantu. 
Př. Průchod polem. Posuďme úspornost dvou variant, nepotřebujeme-li hodnotu indexu výslovně: 
(Free Pascal) for i:=1 to 5 do a[i]:=i; for i:=1 to 5 do writeln(i,a[i]);   for x in a do writeln(x);  
(C++)  for (int i=1; i<6; i++) { a[i-1]=i; printf("%i %f\n",i,a[i-1]); } for (float x : a) cout << x << endl; 
(Octave) a=1:5;   for i=1:numel(a), disp([i,a(i)]); end;  for x=a, disp(x); end; 
(Python) a=range(1,6);  for i,x in enumerate(a): print(i,x,a[i]); for x in a: print(x); 
 
Příkaz volání procedury 
Poznávacím znamením procedurálního programování je rozprostření dílčích kroků programu do procedur. Příkazem 
volání procedury se do ní odskočí, po jejím provedení se chod programu vrací na příkaz následující za voláním. 
Syntaxe v Pascalu: jmenoProcedury(argumenty); 
V Pascalu (a ve Fortranu) se odskakuje i do funkcí, jejich volání však není příkazem, ale výrazem. Někdy procedury 
formálně splývají s funkcemi (v C, Octave a Pythonu jsou jen funkce) a volají se výrazovým příkazem (tj. pouhým 
jménem, jako v Pascalu); lze je pak použít i jako součást výrazu, neboť mají definovanou návratovou hodnotu. 
Př. Přičtení 1, převod řetězce na číslo, výpis řádku – to vše jsou v Pascalu volání standardních procedur: 
 inc(n); val('3.14',x,ierror); writeln('pi ~ ',x); 
Předčasné ukončení. Z procedur se vrací po provedení jejich posledního příkazu nebo předčasně pomocí skoku exit, 
pomocí halt se předčasně ukončí chod celého programu. (C: return a exit, Fortran: return a stop.) 
  
Příkazy skoku. Výjimky 
Obecný příkaz skoku je ve strukturovaném programování hlavním otloukánkem. Jazyky ho poskytují v podobě 
příkazu goto label, kde návěští label je (v Pascalu) identifikátor nebo číselný kód, označující řádek v aktuální 
programové jednotce. Na ten se má nesekvenčně přeskočit. Je radno se skoku goto vyhýbat a ve specifických 
kontextech jej nahrazovat vhodnějším příkazem. Viděli jsme skoky pro předčasné ukončení cyklu (continue, break) 
a předčasné opuštění procedury (exit).  
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Další situací vyvolávající potřebu někam si odskočit je vznik chybového stavu programu neboli vyvolání softwarové 
výjimky (exception). Překladače vkládají do programů kód se standardním ošetřením softwarových výjimek, 
nejčastěji vedoucí k ukončení programu, některé programovací jazyky však programátorovi dovolují reagovat na 
výjimky vlastním kódem. V následujících konstrukcích se provádějí příkazy v části try, a nastane-li chyba (zachytí-li se 
výjimka), přeskočí se na příkazy v části except, resp. catch: 
(Free Pascal) try commandsTry except commandsExcept end;  // konstrukce může být složitější 
(Octave) try, commandsTry, catch, commandsCatch, end 
(Python) try: || __cmdsTry || except exception: || __cmdsExc ... || else: || __cmdsEls || finally: || __cmdsFin 
Poté program pokračuje sekvenčně příkazem za konstrukcí try. 
Př. Dělení nulou. Dělení reálné nenuly nulou vrátí jako výsledek znaménkové nekonečno (±Infinity, ±Inf) a dělení 
nuly nulou nečíslo (Not-a-Number, NaN); obojí patří mezi hardwarové výjimky zachycované procesorem (floating-
point exceptions), které mohou a nemusí vyvolat softwarovou výjimku. V Octavu hardwarové výjimky nevadí 
a program pokračuje bez softwarové výjimky, v Pascalu a Pythonu se softwarová výjimka vyvolá: 
(Free Pascal) for i:=-1 to 1 do writeln(1/i:4:1); // výpis -1.0 a chyba Runtime error 200 Division by zero 
(Octave) for i=-1:1, 1/i, 0/i, end   // výpis -1 -0, Inf NaN, 1 0 
(Python) for i in (-1,0,1): print(1./i)  // výpis -1.0 a chyba ZeroDivisionError: float division by zero 
Nevyhovuje-li standardní ošetření softwarové výjimky, může programátor připravit vlastní postup pomocí try. 
V Octave jsou hardwarové výjimky neškodné a větev catch je nečinná, v Pascalu (z příkazového řádku, Lazarus 
situaci komplikuje) a Pythonu větev except už v akci uvidíme: 
(Free Pascal) for i:=-1 to 1 do try writeln(1/i:4:1) except writeln('error') end; // výpis -1.0, error, 1.0 
(Octave) for i=-1:1, try, 1/i, 0/i, catch, 'error', end, end   // výpis -1 -0, Inf NaN, 1 0 
(Python) for i in (-1,0,1):       // výpis -1.0, error, 1.0 

  try: print(1./i) 
  except: print('error') 
 

Příkazy pro vstup a výstup dat 
Vstupní data lze do programu vpravit pomocí přiřazovacích příkazů ve zdrojovém textu nebo pomocí příkazů pro 
vstup dat z klávesnice nebo z diskového souboru. Výstupní data mohou pomocí příkazů pro výstup mířit na 
obrazovku nebo do diskového souboru. Zde se soustředíme na vstup z klávesnice a výstup na obrazovku, ke čtení 
a zápisu souborů se vrátíme později. Frekventovanými slovy programovacích jazyků pro příkaz vstupu jsou read, 
scan a input, pro výstup se užívá print, write, disp aj. Někdy (Pascal, C) je vstup a výstup formálně chápán jako 
příkaz volání příslušné standardní procedury či funkce. 
Syntaxe v Pascalu – vstup: read(data), readln(data), výstup: write(data), writeln(data). Varianty s koncovkou -ln 
provedou odřádkování (čteme read-line, write-line). 
V C se nabízí dvojice scanf a printf, ve Fortranu read a print/write, v Octave input a disp a v Pythonu input a print. 
V interaktivním režimu Octave a Pythonu je běžné vypsat hodnotu výrazu pouhým jeho zápisem. 
Př. Vstup a kontrolní výpis dat. Na výzvu odpovíme zadáním čísla z klávesnice a údaj vypíšeme s implicitním 
i explicitním formátováním. Pascal může explicitně formátovat jednoduchým uvedením délky výpisu za výraz, např. 
writeln(1:2,3.:4:1) pro 2znakový výpis celočíselné 1 a 4znakový výpis reálné 3. s 1 znakem za desetinnou tečkou 
(tj. _1_3.0). V jazycích dominuje formátování inspirované funkcí printf jazyka C. Ta obsahuje formátové specifikace, 
pomocí nichž se formátují výstupy celočíselné (%d, %nd), reálné (%f, %nf, %n.nf, %n.ne), znakové (%s, %ns) ad. 
Free Pascal poskytuje v knihovně sysutils funkci format, jejímž prvním argumentem je řetězec s obdobnými 
formátovými specifikacemi. Fortran používá specifikace I pro integer, F a E pro real, L pro logical a A pro znaky. 
(Pascal)  write('Zadej n: ');  readln(n);  writeln('n = ',n); writeln(format('%s%d',['n = ',n])); 
(C)  printf("Zadej n: ");  scanf("%d",&n);   printf("%s%d\n","n = ",n); 
(C++)  cout << "Zadej n: "; cin >> n;  cout << "n = " << n; 
(Fortran) print *,'Zadej n: ';  read *,n;  print *,'n = ',n;  print '(A,I0)','n = ',n 
(Octave) n=input('Zadej n: ');    n,   printf('%s%d\n','n = ',n)) 
(Python) n=input('Zadej n: ');    print('n = ',n);  print('%s%d'%('n = ',n)) 
Př. Pozastavení programu. Volání readln bez argumentů slouží k pozastavení programu. Pokračuje se stisknutím 
klávesy Enter: program prg; begin write('Press Enter to continue . . . '); readln; end. 
 
Komentáře 
Pestře volené jsou symboly pro vyznačování komentářů ve zdrojových textech různých programovacích jazyků. 
Obecně může programátor použít řádkový komentář, platný od příslušného symbolu do konce řádku, nebo blokový 
komentář, platný od příslušného symbolu do jeho párového protějšku. Řádkové komentáře v Pascalu jsme výše 
použili, jsou uvozeny dvojitým lomítkem //. Totéž platí v C99, ve Fortranu uvozuje ! (a kdysi C v prvním sloupci), 
v Octave %, v Pythonu #. Blokové komentáře: (* Pascal *), { Pascal }, /* C */, %{ Octave %}, ''' Python '''. 


