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Algoritmus 
 Algoritmus 
 Postup popisující konkrétní jednotlivé kroky 

vedoucí k vyřešení dané úlohy. 
 Vlastnosti algoritmů 

‐ Hromadnost a univerzálnost 
‐ Jednoznačnost (determinovanost) 
‐ Konečnost 
‐ Rezultativnost (rozhodnost) 
‐ Správnost 

 Algoritmická složitost (prostorová, časová) 
 Druhy algoritmů (rekurzivní, hladové, 

genetické, heuristické, apod.) 
 



Zápis algoritmů 
 Grafická forma 
 Vývojové diagramy 
 Strukturogramy 
 UML diagramy (aktivitní diagramy) 

 Textová forma 
 Přirozený jazyk 
 Pseudokód 
 Formální jazyk 
 Programovací jazyk (taky formální jazyk) 



Grafické vyjádření algoritmů Zdroj: http://www.wikipedia.org, http://studium.oapion.cz, http://www.hulinks.co.jp 

Vývojový diagram 

UML aktivitní  diagram 

Strukturogram 



Zásady zápisu ZK 
 Dodržování pravidel a zásad umožňuje tvorbu 

snadno udržovatelného a udržitelného kódu 
 Tvorba programu není jednorázová záležitost 
 nové přístupy pro řešení konkrétních úloh či problémů 
 nové znalosti a schopnosti programátora 
 nové požadavky na funkcionalitu a rozšiřování 
 noví programátoři 

 Čitelnost 
 vlastního zdrojového kódu 
 algoritmů a jazykových konstrukcí 

 Konvence a syntaxe 
 Konvence v závislosti na programovacím jazyce 
 Dodržování jednotného programátorského stylu 



Zásady zápisu ZK 
 Jeden příkaz na jeden řádek 

 
 
 Odsazování řádků 

 

Zdroj: http://www.natur.cuni.cz/~bayertom 



Zásady zápisu ZK 
 Vynechávání řádku mezi logickými celky 

 
 
 
 
 
 Rozlišování velkých a malých písmen 

Zdroj: http://www.natur.cuni.cz/~bayertom 



Zásady zápisu ZK 
 Komentování kódu (co, jak, proč, kdy, 

kým) 
 
 
 
 
 Délka řádku s ohledem na šířku obrazovky 

a zalamování dlouhých řádků na logickém 
místě 
 Rozumná délka jednotlivých logických 

bloků (metod, podprogramů, apod.) 
 

Zdroj: http://www.natur.cuni.cz/~bayertom 



Zásady zápisu ZK 
 Mezery ve vztahu k okolí 

 
 
 
 
 

 Snažit se pro vše používat jen jeden jazyk 
(čeština – nepoužívat diakritiku, angličtina) 

 Nepoužívat příliš dlouhé identifikátory a 
dodržovat jednotná pravidla pro tvorbu názvů 
a identifikátorů 
 
 

Zdroj: http://www.natur.cuni.cz/~bayertom 



Zásady zápisu ZK 
 Používat výstižné a odlišitelné názvy identifikátorů 

a metod (bez kolize) 
 
 
 
 
 

 Podmínky se snažit zapisovat v pozitivní formě 
 
 
 

 Nepoužívat příkazy skoku 
 

Zdroj: http://www.natur.cuni.cz/~bayertom 



Zásady zápisu ZK 
 Komentáře psát tak a tam, aby byla 

zajištěna pochopitelnost kódu i jinému 
člověku příp. za delší dobu 
 V kódu přímo komentovat významná místa 

(složité algoritmy, apod.) 
 Komentovat proměnné a jejich význam 
 Komentovat hlavičky metod a metody 
 Komentovat změny v kódu a místa s 

upozorněním 
 
 

Zdroj: http://www.natur.cuni.cz/~bayertom 



Jmenné konvence v C/C++ 
 Podstatná, přídavná jména a slovesa 
 Velká a malá písmena 
 Pascal case – BeginInvoke, GetElementValue, 

GetHtml 
 Camel case – beginInvoke, getElementValue, getHtml 
 Underscore case – begin_invoke, get_element_value 

 Vlastní datové typy, třídy – PascalCase (bez 
prefixu) 

 Vnější proměnné, atributy - PascalCase 
 Vnitřní proměnné, parametry – camelCase 
 Konstanty – UPPER_UNDERSCORE_CASE 
 Metody – camelCase() 
 Namespace – model::lowercase 
 Kolekce (pole, atd.) – množné číslo – points, 

elements 
Pěé  it  i  j  k  l 

http://geosoft.no/development/cppstyle.html 



Dokumentace 
 Nejlepší dokumentace je čitelně a 

kvalitně napsaný kód a jeho komentáře 
 V některých jazycích je možné používat 

specifické způsoby tvorby komentářů, 
které následně umožní jejich automatický 
převod (pomocí odpovídajících nástrojů) 
do podoby dokumentace (Java, .NET) 
 Obvykle vyžadují transformační nástroj 

(JavaDoc, XSL transformace, NDoc, 
Doxygen, apod.) 



Komentování v Javě Zdroj:http://cs.wikibooks.org 



Komentování v C# Zdroj:http://www.vyvojar.cz 

VS 2008 nebo NDoc 
http://ndoc.sourceforge.net/ 



Komentování v C/C++ 
 Pomocí univerzálního nástroje Doxygen 
 Má vlastní konvence, ale je možné 

používat styl JavaDoc /** **/ 
 Podpora celé řady jazyků a výstupních 

formátů 
 

http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/ 



JavaDoc komentáře 
/** 
@author „Michal Radecky" 
*/  

/** @deprecated Tato metoda je zastarala, nahrada {@link #getValue}*/  

/** Další informace <a href={@docRoot}/info.html></a>. */  

/** tato metoda n-tou mocninu  
@param number cislo, které chceme umoznit 
@param power vyjadruje cislo mocniny 
@return vraci cislo na n-tou 
*/ 
public static float getPower(float number, int power) 
{ 
... 
}  

/* 
@version ZpProject1.2 
*/  

/** odkaz v textu: 
* Text ... {@see <a href="http://java.sun.com/">Java 
Sun</a>} ... 
* odkaz za textem: 
@see java.lang.Object 
*/  



Týmová práce 
 Přímá komunikace v týmu  
 email, ICQ, Live Messenger, apod. 

 Kolektivní komunikace 
 diskusní skupiny, fóra, konferenční hovory, apod. 

 Řízení týmové spolupráce a reportování 
 workflow systémy, projektový management, správa chyb, 

apod. 
 Spolupráce při vytváření obsahu 
 SVN, CSV, TFS, Google Docs, Live, apod. 

 Dodržování stejných pravidel a konvencí napříč 
týmem 

 
 Cílem je vytvoření prostředí pro komunikaci a 

spolupráci jednotlivých subjektů nad jedním 
projektem/úkolem/aplikací, atd. 

 Často je využití těchto nástrojů efektivní také pro 
aplikací v „netýmovém“ prostředí 



Nástroje pro team work 
 Správa zdrojových kódů 

 verzování a historie 
 „mergování“ a správa úprav 
 víceuživatelský přístup 
 nezávislost na platformě a možnost 

multiplatformního přístupu 
 využívá se tzv. repository 
 nástroje: TFS, VSS (SourceSafe), CVS, SVN (http://tortoisesvn.net/, 

http://svn1clicksetup.tigris.org/) 
 existují volně dostupné systémy 

pro hostování zdrojových kódů projektů 
(Sourceforge, CodePlex, Google Code, atd.) 

 

http://tortoisesvn.net/�
http://svn1clicksetup.tigris.org/�


Nástroje pro team work 
 Správa projektů a úkolů 

 správa členů vývojového týmu 
 správa úkolů a chyb pro jednotlivé členy nebo 

skupiny v týmu (bug tracking, issue tracking) 
 podpora testování 
 reportování činností v týmu 

a vyhodnocování projektů 
 správa a toky činností a dokumentů 
 správa zdrojů 
 nástroje: 

Office Project, 
OpenProj, 
BugZilla 
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