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VÝRAZY 
 
Výraz je předpis pro získání hodnoty vyhodnocením operací kombinujících operandy (proměnné, konstanty, 
návratové hodnoty funkcí). Výraz lze použít na pravé straně přiřazovacího příkazu, jako argument při volání 
procedury, jako součást jiného výrazu a na dalších místech. Aritmetické výrazy se skládají z matematických operací 
na numerických operandech, v relačních výrazech jsou operandy porovnávány, v logických výrazech se operandy 
kombinují podle pravidel Booleovy algebry. Pro vyhodnocování složitějších výrazů jsou stanoveny priority operátorů 
určující pořadí, v jakém se vyhodnocují dílčí výrazy. Není-li v jazyce k dispozici jinak běžný operátor, je patrně 
realizován funkcí. 

Aritmetické výrazy 
Elementární operace. Jejich operandy i výsledná hodnota jsou celočíselného, reálného nebo komplexního typu. 
Zahrnují sčítání +, odčítání –, násobení *, dvě dělení a někdy umocňování. Datový typ výsledku se snaží udržet 
datový typ operandů: jsou-li operandy celočíselné, výsledek je celočíselný (s možnou výjimkou dělení), jsou-li 
operandy reálné, výsledek je reálný (nekonečna a nečísla patří mezi reálná čísla) a podobně pro operandy komplexní. 
Př. 1+1 je celočíselná 2, 1.0+1.0 je reálná 2.0, fortranský výraz (1.,0.)+(1.,0.) se vyhodnotí jako komplexní (2.,0.). 
Typová konverze. Jsou-li operandy různého typu, provede se nejprve typová konverze, konkrétněji povýšení typu 
operandu o menším typu, přičemž celočíselné typy se chápou jako menší než reálné a ty jako menší než komplexní. 
Výsledek je pak téhož typu jako oba operandy po typové konverzi, s výjimkou dělení. Konverze při umocňování jsou 
atypické, umocňování na (malý) celočíselný exponent je jistě vhodnější realizovat násobením než logaritmováním. 
Př. 1+1.0 se stejně jako 1.0+1 povýší na 1.0+1.0. 
Komutativita a asociativita. Počítačové operace + a * jsou jako v matematice komutativní, platí: 0+1 je totéž co 1+0, 
0.*1 je 1*0., high(integer)+1 je 1+high(integer) (tj. low(integer) nebo přetečení nebo výsledek povýšený do 
8bytového typu) a 1e200*1e300 je 1e300*1e200 (tj. +Inf). Operace + a * však někdy nejsou asociativní, a to jako 
důsledek omezeného rozsahu a omezené přesnosti reálných typů: při vyhodnocování v 8bytovém typu 
(1e300*1e300)*1e-300 je +Inf, zatímco 1e300*(1e300*1e-300) je 1e300, a (-1.0+1.0)+1e-16 je 1e-16, zatímco -
1.0+(1.0+1e-16) je 0.0. 
Dělení. V jazycích bývá dvojí dělení, celočíselné s celočíselnými operandy i výsledkem (tj. s celou částí 
matematického výsledku) a reálné (resp. komplexní) s reálným výsledkem. Některé jazyky (C, Fortran) mají jeden 
operátor / a rozhodují se kontextově podle typu operandů (jsou-li oba operandy celočíselné, jde o dělení celočíselné, 
jinak reálné), jiné jazyky mají různé operandy pro různá dělení: např. (Pascal) div pro dělení celočíselné a / pro 
reálné. Některé jazyky šly oběma cestami: v Pythonu 2 operátor / dělí podle typu operandů, v Pythonu 3 je to reálné 
dělení. K celočíselnému dělení pak patří i operátor pro zbytek po dělení čili modulo, v Pascalu mod, jinak (C, Python) 
často %, případně (Fortran) funkce mod. 
Př. C, Fortran, Python 2: 1/3 je integer 0; 1./3, 1/3. a 1./3. jsou real 0.333…; Pascal, Python 3: 1/3 i 1./3. je 0.333…. 
Pascal: 1 div 3 je 0 a 1 mod 3 je 1. Fortran: mod(1,3). 
++ a --. Oblíbené jsou unární operátory inkrementace ++ a dekrementace --: (C, Octave) výrazy ++i a i++ zvyšují 
hodnotu proměnné o 1 a --i a i-- hodnotu proměnné o 1 snižují. 
Umocňování. Pro umocňování se někdy (Fortran, Octave, Python) používá operátor **, jindy (MATLAB, Octave) ^, 
s knihovnou math umí ** i Free Pascal. 
Př. 2**2 je celočíselná 4 a 2.0**2 je reálná 4.0, ale spočtená patrně úsporněji než 2.0**2.0. 
Rychlost. Elementární operace +, - a * mají vysokou rychlost, odpovídá frekvenci procesoru udávané v GHz, za 
sekundu se jich tedy stihne řádově miliarda. Dělení bývá několikanásobně pomalejší. Umocnění (až na situaci 
s malým celočíselným exponentem) sdílí náročnost výpočtu s logaritmem a exponencielou, je řádově pomalejší než 
elementární operace. 
Priority. Různé operace mohou mít rozdílnou prioritu: umocnění má obvykle nejvyšší prioritu, pak přijdou na řadu 
multiplikativní operace (násobení a dělení) a nakonec aditivní operace (sčítání a odčítání). Pro více operací stejné 
priority může být stanoveno pořadí vyhodnocování, obvykle zleva doprava, s možnou výjimkou pro umocňování. 
Požadované pořadí vyhodnocování lze zvýraznit závorkami. 
Př. 1+2*3 je totéž co 1+(2*3), tedy 7. Výraz 2**3**2 je někdy 64 (Pascal, Octave), jindy 512 (Fortran, Python). 
Strašidelné příklady uplatnění priorit s kontextovým lomítkem: 1/3+1/3+1/3 je 0, 1./3+1/3+1/3 je 0.333…, 
až 1./3+1./3+1./3 je 1.0. Podobně: 1/4*4 je 0, 1/4*4. je 0.0, až 1./4*4 je 1.0. Dělení může být skryto v umocňování 
se záporným exponentem: 10**(-1) se může chápat jako 1/(10**1), tedy 0 (Pascal, Fortran), ale může být i 0.1 
(Octave, Python). 
Poznamenejme, že + a - jsou i unární operátory, např. -(1), +x. (Minus v -1 je součást literálu, nikoliv operátor.) 
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Řetězcové výrazy 
Práce s daty znakových typů se obvykle koná pomocí funkcí a procedur. K dispozici bývá jen operátor pro řetězení 
(“sčítání”) znaků a řetězců: (Pascal, Python) + či (Fortran) //. 
Př. 'A'+'BC' pro 'ABC'. V Octavu je 'A'+'B' rovno 131 (součet ASCII kódů 65+66). 

Relační výrazy 
Relace slouží k porovnání operandů kompatibilních typů. Vždy lze porovnávat na rovnost a nerovnost, pro operandy 
datových typů, pro které je definováno pořadí, lze porovnávat i velikost. (Standardní datové typy, s obvyklou 
výjimkou pro typ complex, mají definováno pořadí.) Výsledkem bývá hodnota logického typu, v některých jazycích 
celočíselná hodnota s logickou interpretovatelností. 
Operátory. Pro test rovnosti se užívá někdy = (Pascal), jindy dvojice == (C, Fortran, Octave, Python), operátor pro 
nerovnost je ještě mnohotvárnější: <> (Pascal), != (C, Octave, Python), /= (Fortran). Operátory pro porovnání 
velikosti jsou jednoznačné: >, >=, <, <=. Fortran má i ekvivalentní zkratky: .eq., .ne., .gt., .ge., .lt., .le.. 
Př. (Pascal) 1=1, 1<>2, 1<2, 1.<=2., 1<2., false<true, '1'<'2' pro 7krát true. 
Test rovnosti v reálné aritmetice. Zvýrazněme nevhodnost až nebezpečnost zjišťování přesné rovnosti dvou reálných 
operandů, jsou-li výsledkem nepřesných operací reálné aritmetiky. Vhodné je stanovit si potřebnou přesnost 
a porovnávat absolutní hodnotu rozdílu reálných operandů s touto přesností. 
Př. 0.1+0.1==0.2 vrací true, zatímco 0.1+0.1+0.1==0.3 vrací false (pro 8bytový real). Robustní modifikace: 
abs(0.1+0.1-0.2)<1e-15 a abs(0.1+0.1+0.1-0.3)<1e-15 pro 2krát true. 

Logické výrazy 
Operandy logického typu lze skládat podle pravidel Booleovy algebry. K dispozici bývají operátory pro negaci (not, !), 
konjunkci neboli logický součin (and, &&), disjunkci neboli logický součet (or, ||) a exkluzivní disjunkci (xor). 
operandy...  výsledky operací... 
a b  not a  a and b  a or b  a xor b  not a or b (=>)   
false  false  true  false  false  false  true 
false true  true  false  true  true  true 
true false  false  false  true  true  false 
true true  false  true  true  false  true    
Bývá možné nastavit zkrácené vyhodnocování logických výrazů: ve výrazech false and X a true or X není třeba pro 
zjištění výsledku vyhodnocovat operand X. To však může v některých situacích způsobit odlišné chování programu 
než při úplném vyhodnocení všech operandů. 

Priority 
Pravidla pro pořadí vyhodnocování aritmetických výrazů jsme již uvedli. Po vyhodnocení dílčích aritmetických výrazů 
se obvykle vyhodnocují relace a ty se nakonec poskládají pomocí logických operátorů. Pascal má podivnou výjimku: 
relace se vyhodnocují jako poslední. Každopádně, když standardní priority nevyhovují nebo nejsou zřejmé, lze 
závorkovat. 
Př. (C, Octave) 1<2 && 3<4, (Fortran) 1<2 .and. 3<4, (Python) 1<2 and 3<4, ale (Pascal) (1<2) and (3<4). 

A jiné 
Jazyky mívají bitové operátory, operující na integer operandech bit po bitu podle pravidel Booleovy algebry. Je-li 
v jazyce zaveden datový typ množina, jsou tam i množinové operátory (průnik, sjednocení ad.). Při práci s ukazateli 
bývá potřeba unární referenční a dereferenční operátor (Pascal: @ a ^, C: unární * a &). Oblíbený bývá podmíněný 
výraz (jediný ternární, se třemi operandy) vracející podle logické interpretace jednoho operandu hodnotu druhého 
nebo třetího operandu: (C) 1 ? "ano" : "ne", (Python) 'ano' if 1 else 'ne' pro 'ano'. Vzácností je operátor pro faktoriál: 
(gnuplot) 5!. 


