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R. Mc Donough: Osnovy mikro-kornpjuter
ny ch vyč islen i j . Vysšaja škola, Moskva, 
1989, 272 stráň. C e n a 2.00 Rb. 

Nedávno se dostal na pulty našich predajní 
zahraničnej literatury ruský překlad troch v jed
nom zvázku na seba nadvázujúcich knih First 
Mikrocomputing Book, Second Mikrocomputing 
Book, Third Mikrocomputing Book anglického 
specialistu ROBINA MCDONOUGHA . Knihaje úvo-
dom do programovania na mikropočítačoch v ja
zyku B A S I C Obsahuje krátku históriu vývoja 
výpočtovej techniky, nutné minimum o struktuře 
počítačov a mikropočítačov pre programátorov 
a velkú časť knihy tvoří popis a vyučovanie pro-
gramovaeieho jazyka BASIC a metod zostavova-
nia programov. 

Obsah recenzovanej publikácie sa dělí na tri 
samostatné časti podlá jednotlivých knih, ktoré 
obsahuje. Prvá časť obsahuje 16 kapitol. V pr
vých dvoch je uvedená stručná história vývoja 
mechanických počítacích strojov. Tretia kapitola 
je věnovaná číselným sústavám. V štvrtej kapito
le je stručné zachytený vývoj elektronických po
čítačov od elektronkových až p o moderně mikro
počítače. V piatej kapitole čitatel získá základné 
informácie o komunikácii s počítačom. Ďalšie dve 
kapitoly (6. a 7.) sú věnované výstupu z počítača 
a tiež súvisiacim príkazom jazyka B A S I C V ós-
mej kapitole sa preberajú číselné premenné a pří
kaz priradenia. Deviata kapitola obsahuje popis 
aritmetických výrazov. Desiata kapitola sa zao-
berá reťazovými premennými. Jedenástu kapito
lu tvoří súbor riešených úloh a ich programové 
realizácie. Ďalšie kapitoly (13. a 14.) sú věnova
né struktuře číslicového počítača a jeho jednotli
vým častiam. Posledně dve kapitoly (15. a 16.) 

prvej časti sú orientované na tvorbu programov 
v jazyku BASIC 

Kapitoly 17. až 32. tvoria druhů časť knihy. 
V sedemnástej kapitole je stručné zhrnutie zna
lostí o programovacom jazyku BASIC, přebra
ných v prvej časti knihy. V osemnástej kapitole sú 
popísané a na príkladoch vysvětlené manipulácie 
s reťazcami a tiež funkcie, ktoré slúžia na spra-
covanie reťazcov. Dvadsiata kapitola je oriento
vaná na preverenie vědomostí získaných v pred-
chádzajúcich kapitolách. Ďalšia kapitola obsahu
je podrobnejšie informácie o základnej památi 
a o vonkajších památiach počítača. Sú tu tiež 
vysvětlené spósoby archivovania a kopírovania 
programov. Kapitoly 22. a 24. sú věnované vy-
svetleniu cyklov, ich používaniu v programoch 
a spósobom ich radenia. Celá ďalšia kapitola je 
preverovaním vědomostí čitatela. Dvadsiata sies
ta kapitola uvádza možnosti vstupu informácií 
do programu s dórazom na příkazy DATA a RE-
AD. Dvadsiata siedma kapitola je věnovaná jed-
noduchej znakovo orientovanej počítačovej grafí-
ke. Dvadsiata osma kapitola je znovu zameraná 
na preverovanie získaných vědomostí z tematic
kých celkov z predchádzájúcich kapitol. 

Nasledujúce dve kapitoly (29. a 30.) sú věno
vané tvorbě programov. Je tu uvedená všeobec
ná struktura počítačových programov, základné 
požiadavky na programy a tiež niekoBco užitoč-
ných rád pře začínajúcich programátorov. Trid-
siata prvá kapitola obsahuje niekoBco vhodných 
zadaní pre začínajúcich programátorov, Tridsia-
ta druhá kapitola je zhrnutím základných prvkov 
jazyka B A S I C 

Tretiu časť knihy tvoria kapitoly 33. až 48. 
Tridsiata tretia kapitola je stručným zopaková
ním obsahu prvej a druhej časti (teda prvej a dru-
hej anglickej knihy). V dalších dvoch kapitolách 
(34. a 35.) sú vysvětlené podmienený příkaz a sú-
visiace porovnávacie operátory a ich používanie. 
Tridsiata siesta kapitola je věnovaná aritmetic
kým operaciam; je tu vysvětlené prioritné pora-
die jednotlivých operácií a možnosti riadenia po-
radia ich realizácie. V závěre kapitoly je popis ria-
diacich znakov v příkaze PRINT. Tridsiata sied
ma kapitola obsahuje úlohy a otázky na preve
rovanie vědomostí získaných v predchádzájúcich 
častiach. V kapitolách 38. a 39. sú uvedené stan
dardně reťazcové funkcie a příklady na ich vyu
žíváme. Ďalšie dve kapitoly obsahujú konkrétné 
programy na spracovanie čísel a reťazcov. Štyri-
dsiata druhá kapitola je opáť zameraná na kon
trolu úrovně vědomostí. 

V kapitole 43. sú vysvětlené definovanie a vy
užíváme používatelských funkcií a tiež je tu dopl
něná množina prebratých štandardných funkcií. 
Kapitoly 44. až 46. sú věnované poliam. Nasle-
dujúca kapitola obsahuje 5 programov zaujíma-
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vých hier. Je to odměna za usilovné a trpezlivé 
studium programovacieho jazyka BASIC Posled-
n á kapitola představuje úplný prehlad prebraté-
ho materiá lu v zhustenej formě. Za tým následuje 
krátký závěr a tri přílohy. 

Prvá příloha obsahuje operátory a funkcie po
čítačové] grafiky v programovacom jazyku BA
SIC. Druhů přílohu tvoří prehlad hlášení o chy
bách. V tretej prílohe sa nachádza tabulka ASCII 
kódu symbolov abecedy jazyka BASIC a tabulka 
kódov písmen ruskej abecedy. 

V závěre knihy sú uvedené zoznam literatury, 
riešenia úloh, odpovede na otázky, ktoré boli 
zadané v jednotlivých kapitolách a předmětový 
ukazovatel. 

Z podrobného rozpisu obsahu knihy vidieť, že 
určité tematické celky autor nevyčerpá na jed
nom mieste, ale k mnohým sa vracia po doplnění 
dalších vědomostí a p o vytvoření predpokladov 
k rozšíreniu a hlbšiemu pochopeniu látky. Nové 
infbrmácie autor podává v primeraných dávkách, 
p o ktorých nasledujú kontrolně otázky, úlohy na 
riešenie a preverovanie získaných vědomostí. Kni
h a je n a dohřej metodickej, obsahovej a grafickej 
úrovni. Text uvedených programov je zvýrazně
ný modrým pozadím, ktoré ich odděluje od vy-
svetřujúceho textu. Kniha je dobrou učebnicou 
pre získanie základných vědomostí o počítačoch 
a o ich programovaní v jazyku BASIC Možno 
ju doporúčať žiakom středných škol, začínajúcim 
programátorom. Ako učebnica je vhodná pre sa-
moukov a tiež pre učitelov. 

V. Štofová 

Petr Hebák — Jiří Hustopecký: Průvodce 
moderním i stat ist ickými metodami. SNTL, 
Praha, 1990, 296 stran, 16 obrázků, 87 tabu
lek, první vydání, náklad 1 500 výtisků, cena Kčs 
30,-. 

Vyjdou-li během tří let dvě publikace, které se 
zabývají velice blízkou tématikou a jejichž autory 
jsou identické osoby, nevzbuzují přílišnou důvěru. 
Navíc, vyjdou-li knihy ve stejném nakladatelství 
a s téměř nerozeznatelným (byť velice nápadi
tým) přebalem, závěr bývá nasnadě: opět si ně
kdo přivydělal tím, že pouze poopravil předchozí 
dílko. V případě doc. ing. Petra Hebáka, CSc. 
(v současné době vedoucí katedry pravděpodob
nosti a matematické statistiky na VŠE v Praze) 
a ing. Jiřího Hustopeckého, CSc. (spolupracovní
ka doc. Hebáka) je situace však úplně jiná. Na 
rozdíl od [1] má „průvodce" nejen odlišný obsah, 
ale především je sepsán odlišnou, nanejvýše při
tažlivou formou. Jakou? 

Celá kniha je souhrnem 31 příkladu převza
tých z praxe (ekonomie, sociologie, demografie, 
technika), na kterých je vysvětlena teorie. Kaž
dá kapitola (příklad) je uvedena problémem — 

popisem úlohy. Poté následuje analýza, která ob
sahuje rozbor vstupních dat a potřebný statistic
ký aparát, přičemž se předpokládá znalost stati
stických metod na úrovni vysokoškolského kursu 
a matematiky na nižší úrovni. Následující řeše
ní již úlohu početně vypracovává. Mnohé kapi
toly jsou doplněny poznámkami, ve kterých se 
určitý jev či statistická metodologie upřesňuje, 
poukazuje se n a možné vztahy, j iná ekvivalentní 
řešení a podobně. V tomto uspořádání tkví vel
ké plus recenzované publikace. Kníha je čtivá — 
přináší mnoho nových poznatků a pohledů z této 
v posledních letech bouřlivě se rozvíjející oblasti. 
Uvedme si, kterými příklady budeme provázeni: 
Výběrová zjišťování, odhady, testování hypotéz, 
statistická regulace výrobních procesů, statistic
ká přejímka, kontingenční tabulky, analýza roz
ptylu, neparametrické testy, korelační koeficient, 
závislost pořadové proměnné, vztahy a jejich eli
minace ve skupině kvantitativních proměnných, 
lineární regrese, multikolinearita, analýza kova-
riance. 

Forma výkladu teorie pomocí praktických pří
kladů je u podobných učebnic velice zajímavá, 
avšak nepříliš častá. Porovnám-li „průvodce" na
příklad s podobně uspořádanou knihou [2] (co se 
týče formy, nikoli obsahu), působí na mne kom
paktnějším dojmem. (Podrobnější recenze publi
kace [2] lze například nalézt v časopise Statistika 
10/88 ss. 457-458, nebo v časopise NETTO 2/89 
s. 40.) „Příklady" [2] jsou totiž uspořádány tak, 
že v první kapitole jsou uvedena zadání všech 
úloh a ve druhé je vysvětlena teorie a příklady se 
řeší. (Postup řešení je uveden u základních pří
kladů, řešení ostatních podobných je ponecháno 
čtenáři.) Jestliže tedy studujeme jeden příklad, 
jsme nuceni v knize listovat. 

Poznámky k „průvodci" nejsou podstatné. 
Jestliže příručka nemá rejstřík, bylo by ales
poň vhodné, kdyby určité důležité termíny by
ly zvýrazněny v textu například kurzívou. Mnozí 
by jistě rádi uvítali, kdyby kniha byla volitelně 
(!) doplněna disketou s nahranými daty probíra
ných příkladů nebo kdyby byly vybrané příkla
dy analyzovány a obsahovaly například informa
ce o tom, kterým softwarovým systémem (pro
gramovým statistickým paketem a podobně) lze 
daný problém vyřešit. 

Jestliže jsme se na začátku zmínili o obsahově 
podobné publikaci jako „průvodce" (viz [l]), ne
bude jistě nezajímavé tyto příručky v krátkosti 
porovnat po stránce obsahové. Je zcela zřejmé, 
že vzhledem k počtu stránek obsahují „víceroz
měrné metody" (recenzi můžeme nalézt v časopi
se Statistika 12/1987 ss. 562-563) některé pasáže 
dalších statistických metod a že popis je podrob
nější. Co je tedy ve „vícerozměrných metodách" 
navíc? V první řadě jde o úvod, kde se specifi-
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kuje pojem modelu a modelování a presentují se 
základní poučky maticového počtu. Detailněji je 
rozebráno vícerozměrné rozdělení (náhodný vek
tor, charakteristiky) a výběrová rozdělení. Pro
stor je věnován i diskriminační, shlukové a fakto
rové analýze a dále analýze hlavních' komponent 
a nehneárnímu regresnímu modelu. Kniha je do
plněna rejstříkem tennínů, seznam literatury má 
115 titulů. 

Závěrem naší recenze můžeme bez problémů 
doporučit obě zmiňované publikace všem, kte
ří se setkávají se statistickým zpracováním dat 
v praxi a chtějí se blíže seznámit s moderními 

statistickými metodami. 
Martin Kořínek 
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