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STANDARDNÍ DATOVÉ TYPY 
 
Datový typ charakterizuje vlastnosti proměnných, konstant a dalších veličin. Několik datových typů reprezentujících 
celá čísla a reálná čísla je standardizováno a v soudobém hardwaru zakódováno, a je proto standardně zpřístupněno 
v programovacích jazycích. Pro pohodlí programátora jazyky poskytují i různá, rovněž standardní, rozšíření nebo 
omezení těchto typů (komplexní, logické a znakové typy). 

Celočíselné typy (integer) 
Jsou vhodné pro reprezentaci matematicky celočíselných hodnot a zpravidla nutné pro indexy cyklů a prvků polí. 
V paměti mívají vyčleněnou velikost obvykle 4 byty (32 bitů) a dovolují tak udržet celkem 232 různých celočíselných 
hodnot; jazyky běžně nabízejí i jiné velikosti (1, 2 a 8 B). Bývá volitelné, zda rozsah hodnot pokrývá přirozená čísla 
(neznaménkový integer) nebo čísla po obou stranách nuly (znaménkový integer). Velikost v paměti implikuje rozsah 
dostupných hodnot v desítkové soustavě: 1bytový (8bitový) znaménkový typ zahrnuje 28 = 256 různých hodnot -
27..27-1 čili -128..127, 2bytový typ snese -215..+215-1 čili -32768..32767 a 4bytový typ -231..+231-1 čili něco přes 
±2 miliardy. 
Názvy celočíselných typů. Pascal rozumí znaménkovým typům: shortint (1 B), smallint (2 B), integer (implicitní volba, 
tzv. default, 4 B, totéž co longint) a int64 (8 B), i neznaménkovým typům: byte (1 B), word (2 B), longword (4 B). 
Celočíselné typy v C se deklarují pomocí slov [signed] char, [signed] short [int], [signed] int, [signed] long [int], 
unsigned [int] aj., znaménkové typy ve Fortranu pomocí integer, integer(4), integer(8) aj. Octave preferuje 8bytový 
reálný typ a s nadhledem dovoluje jeho použití i při indexování: příkaz n=2 vytvoří a inicializuje reálnou proměnnou 
a zápisy prvku pole a(2), a(2.), a(n) jsou pak všechny rovnocenné; k mání jsou ovšem i „čisté“ typy int32, int64, 
uint32 ad. Python má znaménkový typ int (4 nebo 8 B) a navíc paměťově neomezený typ long s celočíselnou 
aritmetikou libovolné přesnosti; např. pro 21000 lze prostě napsat 2**1000. 
Celočíselné literály. 0, 1, -2, +3 apod. Default velikost bývá 4 B, v 64bitových systémech často 8 B. C vyznačí long 
literál jako 1L, Fortran svůj integer(8) jako 1_8, Octave nemá int literály, jen konverzní funkce, int32(1), a v Pythonu 
je long jednička 1L. Jazyky umožňují zápis literálů i v šestnáctkové a dalších soustavách: 
(Pascal)  write(15,%1111,&17,$f);  // výpis: 4x 15 
(C)  printf("%d %d %d %d",15,0b1111,017,0xf); (Fortran) print *,15,b'1111',o'17',z'f' // boz literály 
(Python) 15,0b1111,0o17,0xf, int('15',10),int('1111',2),int('17',8),int('f',16) // literály a konverzní funkce 
Integer přetečení. Výsledek mimo pokryté celočíselné hodnoty běžícímu programu často nevadí (nevyvolá výjimku), 
i když je chybný. Následující ukázky se pohybují na horní hranici typu, tedy 231-1, resp. 263-1. 
(Pascal)  var n : integer; n:=high(integer); write(n,n+1)  // 2147483647 a -2147483648 čili low(integer) 
(C s limits.h) int n; n=INT_MAX; printf("%d %d",n,n+1);  // výpis jako výše 
(Fortran) integer n; n=huge(0); print *,n,n+1   // výpis jako výše 
(Octave) 2**31, int32(2**31), int32(2**1000)   // vypíše reálné číslo a 2krát liché číslo 231-1 
(Python 64bit) n=2**62; n-1+n, n+n-1, n+n    // vypíše 1krát int a 2krát long (s příponou L) 
Uzavřenost. Jazyky poskytují celočíselné dělení (podíl po odřezání neceločíselného zbytku) a celočíselná aritmetika je 
tak uzavřená, výsledky operací s celočíselnými operandy jsou celočíselné. 
Interní reprezentace. Uložení celých čísel v paměti připomíná zápis v dvojkové soustavě, např. 0101 = 22+20 = 5. 
Bity fk o hodnotách 0 nebo 1 se pro p-bitový neznaménkový integer interpretují podle vzorce 

Pp
k=1 fk ¢ 2

k¡1 a pro 
p-bitový znaménkový integer při fp = 0 jako nezáporná čísla 

Pp¡1
k=1 fk ¢ 2

k¡1 a při fp = 1 jako záporná čísla 
¡2p¡1 +

Pp¡1
k=1 fk ¢ 2

k¡1: V příkladu výše jsou číslice fk ukládány po řadě zprava doleva. 

Reálné typy (real, floating point) 
Jsou vhodné k aproximaci reálných čísel. Jejich podobu ukotvila norma IEEE 754, v procesorech respektovaná. 
Popisuje čísla v semilogaritmickém tvaru o dvojkovém základu (¡1)s ¢M ¢ 2E; kde s je znaménkový bit o hodnotách 
0 nebo 1, mantisa M = 1 +

Pp¡1
k=1 fk ¢ 2

¡k a E je celočíselný exponent v mezích hEmin; Emaxi; bity fk nabývají hodnot 
0 nebo 1, f0 je vždy 1 a je 1 · M < 2: Reprezentovaná čísla mají omezenou přesnost mantisy a omezený rozsah 
exponentu, zachycují tedy jen některá reálná, přesněji racionální čísla, a někdy se jim raději než reálná říká „floating 
point“, čísla s plovoucí (binární) tečkou. Norma definuje několik formátů (přesností), daných celkovým počtem bitů 
čísla, počtem p bitů mantisy a rozsahem exponentů. Procesory nejčastěji implementují přesnost jednoduchou 
(4bytovou) a dvojitou (8bytovou) a zatím zřídka čtyřnásobnou (16bytovou), někdy je dostupná i dvojitá rozšířená 
(10bytová) přesnost. Stojí za zvýraznění, že v reálných typech lze ukládat přesně zlomky (a součty zlomků) 
s mocninami dvou ve jmenovateli, např. 1/2, 3/4, nikoliv však např. 1/3 nebo 1/10.  
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Názvy reálných typů. V Pascalu je zvykem mít typy single (4 B) a double (8 B) pro jednoduchou a dvojitou přesnost 
a extended (10 B) pro rozšířenou přesnost; obecný real se ztotožňuje s 8bytovým double. C zavádí typy float, double 
a long double pro 4B, 8B a 16B přesnost, Fortran real(4), real(8) a real(16) pro totéž. Octave má typy single 
a double a Python jen float pro 8bytovou přesnost.  
Reálné literály. Obsahují desetinnou tečku nebo v semilogaritmickém tvaru o desítkovém základu symbol exponentu: 
0., 1.1, -0.2, 1e0, +1.e+0, 3.14e0, 6.67e-11 (pro 6:67 ¢ 10¡11). V C, Pascalu, Octave a Pythonu je jejich default 
přesnost 8 B, ve Fortranu 4 B. V C mají float literály příponu f a long double L, Fortran používá podtržítka: 1._8, 
1._16, Octave je bez single literálů, lze jen single(1). 
(Pascal)  writeln(1.,12345678901234567890.0); // 10bytové literály; pozor: lze psát 1., nelze (1.), lze (1.0) 
(C)  printf("%f %f %f %f %Lf %Lf",1.,1e0, 1.f,1e0f, 1.L,1e0L); // 2x 8bytová, 4bytová a 16bytová 1. 
(Fortran) print *,1.,1._4,1e0,1e0_4,real(1,4), 1d0,1._8,1e0_8,real(1,8) // 5x 4bytová 1., 4x 8bytová 1. 
(Octave) 1,1.,1e0,double(1), single(1)  // 4x 8bytová 1., 1x 4bytová 1. 
(Python) 1.; 1e0; float(1)    // 3x 8bytová 1. 
Meze reálných typů. Přesnost mantisy a rozsah exponentu jsou definovány v dvojkové soustavě, člověk je pozoruje 
v desítkové soustavě: 
   celkem  mantisa      exponent 
precision  bytů bitů p bitů relativní přesnost platných míst dvojkově desítkově  
single   4 32 24 2¡23 ¼ 1:2 ¢ 10¡7   7,22           -126..127            -45..38 
double   8 64 53 2¡52 ¼ 2 ¢ 10¡16 15,95           -1022..1023       -324..308 
double extended 10 80 64 2¡63 ¼ 1 ¢ 10¡19 19,27           -16382…16383 -4951..4932 
quadruple  16 128 113 2¡112 ¼ 2 ¢ 10¡34 34,02           -16382…16383 -4951..4932 
Relativní přesnost (též počítačové epsilon) chápeme jako nejmenší číslo, jehož přičtením či odečtením lze změnit 
jedničku, a při p-bitové mantise se rovná 21¡p. Počtem platných míst v desítkové soustavě pak myslíme hodnotu 
P = p log10 2 plynoucí ze vztahu 10¡P = 2¡p: Největší single hodnota je 

P23
k=0(

1
2
)k ¢ 2127, přibližně 3.4e38, a pro 

double 
P52

k=0(
1
2
)k ¢ 21023 ~ 1.8e308, nejmenší řádnou kladnou hodnotou je single 2¡126 ~ 1.2e-38 a double  2¡1022 

~ 2.2e-308. Lze pracovat i s čísly s menší než řádnou kladnou hodnotou, tj. s f0 = 0: Nejmenším kladným z nich je 
v single přesnosti (1

2
)23 ¢ 2¡126 ~ 1.4e-45, v double (1

2
)52 ¢ 2¡1022 ~ 4.9e-324. 

Běžně se počítá v 8bytové přesnosti s 16místnou mantisou, přičemž procesory mohou interně vyčíslovat ve vyšší 
přesnosti (proto má mantisa 10bytového typu právě 64 bitů). 16bytová přesnost s 34místnou mantisou se užívá jen 
výjimečně, bývá softwarově emulovaná a velmi pomalá, pokud je vůbec překladačem nabízena. S rozmyslem se musí 
zacházet se 4bytovou přesností o 7místné mantise, která může snadno narazit: tři pokusy o výpis 8ciferné hodnoty, 
(C) printf("%f\n",16777217.f); (Fortran) print *,16777217., (Octave) single(16777217), vedou k výpisu hodnoty 
16777216.0. To také dokumentuje, že existují 4bytová integer čísla, která nelze přenést do 4bytového reálného typu 
přesně (sekvence x=n; n=x může při single x a integer n změnit hodnotu n); 8bytový reálný typ už pojme všechna 
4bytová celá čísla bez ztráty platných míst. 
Přetečení, podtečení a uzavřenost. Rozsah exponentů uvedený v tabulce (vždy mocnina 2 minus 2) napovídá, že 
2 hodnoty exponentu jsou rezervovány pro speciální hodnoty. Patří k nim dvě znaménková nekonečna (+Inf, –Inf) 
pro čísla s příliš velkou absolutní hodnotou, dvě znaménkové nuly, subnormální čísla neboli nenulová čísla s f0 = 0 
a tzv. nečísla (NaN, Not-a-Number), kterými se nahrazují matematicky nedefinované výsledky, např. 0./0., sqrt(-1.) 
apod. Výsledky operací s reálnými operandy tak mohou zůstat v oboru reálného typu, reálná aritmetika je uzavřená. 
Na závěr paradox: „celých čísel je více než reálných čísel“, přesněji celočíselný datový typ reprezentuje více různých 
číselných hodnot než reálný typ o témže počtu bytů, už jen kvůli existenci dvojice reálných nul, hlavně však nečísel. 

Komplexní typy (complex) 
Jsou vhodné k aproximaci komplexních čísel. Interně jsou reprezentovány dvěma čísly reálného typu pro reálnou 
a imaginární část. Ve standardním Pascalu komplexní typ není, ve Free Pascalu ho přináší modul ucomplex. C získalo 
komplexní aritmetiku normou C99, Fortran ji má od kolébky, Octave a Python také. 
Př. Odmocnina z -1. Jazyky preferují udržování výsledků matematických funkcí s reálnými argumenty v reálném 
oboru; výpočet 

p
¡1 voláním funkce sqrt(-1) tak zpravidla vede k NaN (Octave je výjimkou). Pro počty v komplexním 

oboru bývá třeba používat funkce se specifickým názvem. 
(Pascal)  uses ucomplex; var c : complex; c:=cinit(-1,0); c:=csqrt(c); write(cstr(c),' ** 2 = ',cstr(c**2,6,2)); 
(C s complex.h) double complex c; c=-1+0*I; c=-1; c=csqrt(c); printf("I*I = %f+%fI",creal(c*c),cimag(c*c)); 
(Fortran) complex c; c=(-1,0); c=cmplx(-1,0); c=-1; c=sqrt(c); print *,(0,1),' ** 2 = ',c**2 
(Octave) c=-1+0i; c=complex(-1); c=-1; c=sqrt(c); [num2str(1i) ' ^ 2 = ' num2str(c^2)] 
(Python) import cmath; c=-1+0j; c=complex(-1); c=-1; c=cmath.sqrt(c); print(1j,' ** 2 = ',c**2) 
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Logické typy (boolean, logical) 
Jsou vhodné pro reprezentaci logických hodnot pravda/nepravda. Ty se nejčastěji objevují při rozhodování 
v podmíněných příkazech jako výsledky relačních výrazů. V Pascalu se logický typ nazývá boolean (literály: true, 
false), v C je zvykem reprezentovat ho číselnými hodnotami (0 pro false, nenula pro true), od C99 lze užít typ bool 
(literály: true, false), Fortran má typ logical (.true., .false.), Octave logical (true, false) a Python bool (True, False). 
Octave a Python rozumí po vzoru C i číselným hodnotám. 
Př. Větvení podle podmínky. Opakujeme podmíněný příkaz if, zde s jedinou větví, a podmíněný výraz, pokud v jazyce 
existuje. 
(Pascal)  var b : boolean; b:=true; if b then write(b);     // výpis TRUE 
(C)  int b; b=1; if (b) printf("%d ",b); printf("%s",b ? "true" : "false");  // výpis 1 true 
(C s stdbool.h) bool b; b=true; if (b) printf("%d ",b); printf("%s",b ? "true" : "false");  // výpis 1 true 
(Fortran) logical b; b=.true.; if (b) print *,b; print *,merge('true ','false',b)  // výpis T true  
(Octave) b=true; if b, b, end; b=1; if b, b, end      // výpis 1 1 
(Python) b=True || if b: print(b) || b=1 || print('true' if b else 'false')   // výpis True true 

Znakové typy (char, character) 
Jsou určeny pro reprezentaci znaků, v programovacích jazycích obvykle 1bytových (v kódování podle tabulky ASCII), 
občas i 2bytových (kódování UTF-8, Unicode). 1bytové kódování umožňuje reprezentovat 256 znaků, z nichž pevně 
daná první polovina (tzv. 7bitové ASCII kódy 0..127) zahrnuje 10 číslic, 2krát 26 znaků pro velká a malá písmena bez 
diakritiky a několik desítek dalších symbolů (mezera, !, '', # atd., nikoliv však např. ≠, ≤, ≥); druhá polovina tabulky 
se znaky národních abeced je přepínatelná. Dá se zapamatovat několik ASCII kódů a v příhodné okamžiky jich využít: 
souvisle řazené číslice začínají na kódu 32*3/2 (např. jednička na 48+1), velká písmena na 32*2+1 a malá písmena 
na 32*3+1. Ve Windows přežívá starodávný postup pro zadávání znaků pomocí jejich ASCII kódů: podržet klávesu 
Alt, na numerické klávesnici (klávesy vpravo, ne nahoře) zadat kód a uvolnit Alt (např. Alt+64 pro @, Alt+92 pro \). 
Znakový typ v Pascalu je char, v C rovněž, ale jde o 1bytový celočíselný typ (pro ASCII kód znaku), Fortran má 
character, Octave char a Python str. Znakové literály se uzavírají mezi apostrofy, př. 'a', někdy jsou povoleny i 
uvozovky, "a"; literál obsahující apostrof se píše někde zdvojeně, '''', jinde pomocí tzv. escape sekvence, '\''. Ke 
znakovým literálům lze řadit i prázdný řetězec ''. Jméno char či chr typicky nese i konverzní funkce ASCII kódu na 
příslušný znak. 
Př. ASCII tabulka. Třířádkový výpis klíčové části tabulky se znaky s kódy 33-64, 65-96, 97-128 (128 je bonus). 

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~⌂Ç 
(Pascal)  var r,c : integer; for r:=1 to 3 do begin for c:=1 to 32 do write(char(r*32+c)); writeln end; 
(C)  int r,c; for (r=1; r<=3; r++) { for (c=1; c<=32; c++) { printf("%c",r*32+c); } printf("\n"); } 
(Fortran) integer r,c; do r=1,3; do c=1,32; print '(a$)',char(r*32+c); enddo; print *; enddo 
(Octave) for row=1:3, disp([char((1:32)+row*32)]); end 
(Python) for row in range(1,4): || __for col in range(1,33): || ____print(chr(row*32+col)), || __print 


