K pátému vydání
Od prvního vydání knihy uplynulo dvanáct let. Přestože já jsem za tu dobu zestárnul
více, než je mi milé, knihy samotné jako by se ty roky vůbec nedotkly. Aktuální je
stejně jako tehdy a zájem o ni je nyní ještě větší než na začátku. To samozřejmě není
tak úplně moje zásluha, spíše jsem vsadil na dobrého koně.
V počítačové branži je dvanáct let docela hodně. Vývojářské technologie přicházejí a odcházejí a tento proces se nemusí vždy řídit jejich kvalitou, jako spíše
komerčními zájmy velkých softwarových firem. Technologie, se kterými se pracuje
v této knize, však existují již téměř dvě desetiletí. Platforma .NET, programovací
jazyk C#, vývojové prostředí Visual Studio a desktopové aplikace zůstávají stálicemi
na programátorském nebi. Jejich tvůrci z firmy Microsoft v posledních letech dokonce zveřejnili příslušné zdrojové kódy, takže celosvětová komunita čítající miliony
programátorů může v případě potřeby zajistit kontinuitu na mnohá další léta bez
ohledu na rozhodnutí určovaná komerčními zájmy.
Těší mne váš setrvalý zájem o knihu a o programování. Programování je vskutku krásné. Je to svět, kde věci fungují. Kde to záleží na vás, na vašich schopnostech,
na vašem logickém myšlení. Ne na známostech, úplatcích či slovech bez významu.
Je to svět, kde můžete tvořit, a tvorba vždycky přináší člověku radost.
Současné páté vydání jsem aktualizoval pro nedávno zveřejněnou verzi 2019
bezplatného Visual Studia Community. Kromě toho jsem knihu rozšířil o úvod do
technologie WPF – Windows Presentation Foundation, což je postup tvorby desktopových (okénkových) programů alternativní k Windows Forms tvořící páteř výkladu.
WPF je mladší sestrou Windows Forms, obě umí v zásadě totéž, v něčem je šikovnější ta, v jiném ona. Takže když už budete umět jednu, proč se neseznámit i s tou
druhou?
Přeji, ať se vám kniha dobře studuje a ať vám pomůže třeba i ve vašem zaměstnání. Někteří z vás se případně stanou profesionálními programátory, ale možná že
většinu čeká cesta těch, kteří programování prostě využijí ve svém jiném povolání –
například při správě počítačové infrastruktury podniků, přizpůsobování softwaru
vašich dodavatelů či vlastním vytváření vhodných pomocných programů.
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