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SUMMARY 
Genetic algorithms are quite often presented as a panacea that is suitable to almost any problem and is 

going to replace traditional techniques. They are oversimplified, oversold and their real potential is very often 
overestimated. In order to avoid some mistakes related to genetic algorithms application and to prevent frustration 
associated with that it is necessary as in the other fields of human activities to learn from faults that were done before. To be 
able to do it these failures must be recorded, described, and analysed.  

Unfortunately, there are just a few contributions whose authors have confessed a failure when attempting to apply 
genetic algorithms to a particular problem and who has analysed such a disappointment. When one gets deeper into genetic 
algorithms field it is easy to realise that these algorithms are definitely not a kind of tool that is applicable immediately and 
to whichever problem without sufficient understanding the essence of the particular problem. Having understood the nature 
of the particular problem we might be able to design a hybrid evolutionary algorithm that might be a very competitive one or 
we might reach a conclusion that it is not a good idea to employ an evolutionary inspired approach. We do believe that there 
are some very good reasons that can help us to indicate potential problems and that is why we are going to describe them 
here in a greater detail. 
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1. ÚVOD  

P esto�e genetické algoritmy jsou snadno 
aplikovatelné a do zna né míry i univerzální, nelze 
automaticky o ekávat, �e bez detailní znalosti jejich 
fungování a podrobné analýzy problému, je mo�né 
aplikací evolu ních technik dosáhnout uspokojivých 
výsledk . Klí  k opravdu efektivnímu vyu�ívání 
genetických algoritm  je zcela z eteln  ukryt ve 
vyu�ívání maxima znalostí o struktu e a charakteru 
konkrétního problému (viz. [12]), ve vzájemném 
prolínání evolu ních algoritm  s tradi ními 
technikami, které byly pro e�ení t chto problém  
vyu�ívány v minulosti, v procesu, který souhrnn  
nazýváme hybridizací.  

Ve snaze p edejít n kterým chybám spjatým 
s aplikací genetických algoritm  a vyhnout se 
mo�nému zklamání, je vhodné se stejn  jako 
v jiných oborech lidské innosti pou it z chyb, které 
jsou obvykle zaznamenávány práv  za tímto ú elem. 
Bohu�el, existuje jen málo prací, které by p iznaly 
neúsp ch nasazení genetického algoritmu na ur ité 
domén  nebo zkoumaly mo�né p í iny takových 
neúsp ch . Proto�e genetické algoritmy rozhodn  
nejsou nástrojem pou�itelným okam�it  a na 
kterýkoliv problém bez hlub�ího porozum ní jeho 
podstat  a následném vhodném p izp sobení 
genetického algoritmu konkrétnímu problému, je 
nutné a nanejvý� pot ebné se t mto témat m 
hloub ji v novat. 

Existuje celá ada d vod  pro mo�ný neúsp ch 
p i aplikaci genetického algoritmu a je t eba si na 
tuto otázku odpov d t v n kolika r zných rovinách. 

Dle na�eho názoru je nutné rozli�ovat neúsp ch 
zp sobený neopodstatn nou snahou o vyu�ití 
genetického algoritmu, selhání zp sobené 
nevhodným typem konkrétního problému a kone n  
pochybení p i vlastní aplikaci genetického 
algoritmu. V dal�ím textu se pokusíme tento názor 
obhájit, blí�e objasnit a zkonkretizovat. 
 
2. NEOPODSTATN NÉ POU�ITÍ 
 

Z ejm  nejjednodu��ím d vodem, pro  genetické 
algoritmy selhávají, je nesprávná motivace pro jejich 
pou�ití. Proto�e celá oblast evolu ními procesy 
inspirovaných paradigmat je relativn  mladá, velmi 
populární a zdá se, �e mnoho výzkumných 
pracovník  i praktických specialist  p íslu�né 
algoritmy s úsp chem pou�ívá, vzniká u n kterých 
u�ivatel  pot eba �jít s dobou� a také najít pro tuto 
technologii n jaké pou�ití. Tento entusiasmus, který 
provází ka�dý slibn  se rozvíjející obor, a to nejen 
v oblasti informatiky, sice p itahuje nové a nové 
u�ivatele, ale je té� p í inou astých roz arování, 
pokud se ideáln  vypadající výsledky dosa�ené na 
ilustrativních úlohách �kolního typu neda í 
zopakovat p i e�ení skute ných problém  [7]. 

Podobn  jako u jiných moderních sm r  
výzkumu je snadné i v tomto p ípad  najít mno�ství 
publikací, jejich� cílem je vysv tlit innost 
genetického algoritmu co nej�ir�ímu okruhu 
potenciálních u�ivatel . Ve snaze o maximální 
jednoduchost a názornost takového textu se b �n  
stává, �e funkce genetického algoritmu je 
demonstrována na relativn  jednoduchém problému. 
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Z hlediska pedagogického je samoz ejm  vhodné 
volit jednoduchý p íklad, ale pokud se v souvislosti 
s takovým výkladem sou asn  neuvede, �e daný 
problém je ilustrativní a �e na té�e úloze funguje 
mnohem lépe algoritmus jiný (a  ji� z hlediska asu 
výpo tu i kvality nalezeného e�ení), vytvá í se 
u u�ivatel  zcela matoucí a chybný dojem, �e 
genetické algoritmy jsou s výhodou pou�itelné na 
p íslu�né t íd  problém  (viz. nap . [8] a [9]).  

Je proto t eba jasn  a z eteln  konstatovat, �e 
genetické algoritmy jsou sice do zna né míry 
univerzálním a v�estrann  pou�itelným nástrojem, 
ale pokud pro danou t ídu problém  existuje 
specifický algoritmus, potom nelze o ekávat, �e 
jednoduchý genetický algoritmus (bez dal�ích úprav, 
které by podstatným zp sobem zvý�ily jeho ú innost 
na daném problému) by z p íslu�ného porovnání 
mohl vyjít vít zn  a  ji� z hlediska rychlosti 
zpracování i kvality nalezeného e�ení.  

Genetické algoritmy by tedy nem ly být 
vnímány a aplikovány jako náhrada stávajících 
technik, pokud takové existují a umo� ují nám 
dosahovat na dané t íd  problém  p ijatelných 
výsledk  v p ijatelném ase. Je-li v�ak t eba 
atakovat problém, na kterém tradi ní metody 
selhávají nebo neexistují (krom  enumerativních 
metod, které jsou v�ak obvykle prakticky 
nepou�itelné), potom rozhodn  pou�ití genetického 
algoritmu stojí za úvahu. �ance genetických 
algoritm  tkví také v jejich vzájemné kombinaci 
s tradi ními technikami (tzv. hybridizaci), která 
m �e vést k velmi zajímavým výsledk m.  
 
3. NEVHODNÝ PROBLÉM  

 
Vychází-li na�e motivace z opravdových pot eb 

a nikoliv pouhého poku�ení vyzkou�et si mo�nosti 
genetických algoritm , stále je�t  je mo�né narazit 
na skute nost, �e konkrétní problém není vhodný 
pro e�ení pou�itím t chto algoritm . Goldberg [6, 
s. 42-47] se podrobn ji zabývá nap íklad takzvanými 
klamnými problémy (deceptive problems), které se 
pro genetický algoritmus jeví jako velmi obtí�né. 
Jejich spole ným znakem je skute nost, �e optimální 
e�ení je izolované a obklopené e�eními 

s podpr m rným ohodnocením. Jeliko� genetický 
algoritmus vyu�ívá p i hledání optimálního e�ení 
informaci obsa�enou v chromosomech 
nadpr m rných jedinc , k dal�ímu postupu ve 
hledání dochází kombinací ástí t chto 
chromosom , jen� jsou v tomto p ípad  vzdáleny od 
osamoceného optima. Algoritmus je tak vlastn  
klamán zvlá�tní strukturou prohledávaného prostoru 
a hledání je sm ováno do takových oblastí 
prohledávaného prostoru, které jsou daleko od 
optimálního e�ení [1].  

Jako jednoduchý p íklad klamného problému zde 
m �e poslou�it hledání maxima funkce f(x) 
zobrazené na obrázku íslo 1 (upraveno podle [10, 
s. 151]). Je z ejmé, �e u takto jednoduché funkce 

i p i relativn  malé populaci existuje velká 
pravd podobnost, �e se genetickému algoritmu 
poda í nalézt maximum ji� v po áte ní náhodn  
vygenerované populaci. 

P edpokládejme v�ak nyní, �e funkce g(x1,.., x25) 
je definována nad p tadvaceti ty bitovými et zci 
a platí, �e  

g(x1,.., x25) = f(x1)+ ...+ f(x25), 
p i em� funkce f(x) je definována dle obrázku 
íslo 1. Pravd podobnost, �e genetický algoritmus 

nyní najde ji� v po áte ní populaci optimální et zec 
(slo�ený ze sta nul), je velmi malá a vzhledem ke 
zp sobu fungování algoritmu a struktu e problému 
lze snadno experimentáln  ov it, �e evolu ní postup 
bude zaveden spí�e do maxima lokálního ( et zec 
slo�ený ze sta jedni ek). 
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Obr. 1  P íklad klamného problému 
Fig. 1  An example of deceptive problem 

 
Úlohu vykazující vý�e uvedené vlastnosti lze 

nejen pom rn  snadno sestrojit, ale krom  teoreticky 
vykonstruovaných úloh je mo�né se s v t�ím i 
men�ím stupn m klamnosti potýkat i p i e�ení 
n kterých praktických problém  (viz. [6]). P esto�e 
klamnost není vlastností konkrétního problému, ale 
ur ité reprezentace tohoto problému [4], nemusí být 
v bec jednoduché, najít takovou reprezentaci, která 
ji� tuto negativní vlastnost mít nebude.  

Klamné problémy bohu�el nep edstavují jediné 
úskalí pro pou�ití genetických algoritm . 
P edstavíme-li si nap íklad relativn  jednoduchý 
problém, kde bude existovat n kolik navzájem 
izolovaných e�ení s nadpr m rným ohodnocením, 
p i em� v�echny dal�í prvky prohledávaného 
prostoru budou ohodnoceny podpr m rn  
a s pouze minimálními rozdíly i dokonce 
konstantn , genetický algoritmus ztratí schopnost 
rekombinovat a celý proces se zredukuje na hledání 
jehly v kupce sena, která bude odhalena jen s velmi 
malou pravd podobností. 
 
4. CHYBY P I VLASTNÍ APLIKACI 
 

Z vý tu d vod  pro mo�ný neúsp ch aplikace 
genetických algoritm , které byly uvedeny vý�e, je 
z ejmé, �e i kdy� existuje opodstatn ná motivace 
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a problém se jeví jako vhodný pro nasazení 
genetického algoritmu, je mo�né stále je�t  adu v cí 
pokazit jeho nevhodnou a konkrétnímu problému 
nep izp sobenou aplikací. Proto�e tento poslední 
z vý�e uvedených d vod  je nejkonkrétn j�í 
a konkrétnímu nebezpe í se dá mnohem lépe elit, 
nebude na �kodu si jej zde rozebrat podrobn ji. Jako 
ilustrativní problém, na n m� budou mo�ná úskalí 
demonstrována, byl vybrán problém obarvení grafu, 
na kterém genetické algoritmy dosahují relativn  
vysoké efektivnosti. Vzhledem k omezenému 
prostoru tohoto p ísp vku se soust edíme pouze na 
nevhodné zp soby aplikace genetických algoritm , 
p i em� efektivní zp sob jejich pou�ití na tento 
konkrétní problém lze nalézt nap íklad v [2].  

Neorientovaným grafem rozumíme dvojici 
G = (V,E), kde V = {v1,.., vN} je mno�ina vrchol  
grafu a E = {e1,.., eM} je mno�ina hran, p i em� 
ka�dá hrana ek  E je ur ena dv ma vrcholy tak, �e  
ek = (vi, vj), kde vi, vj  V, p i em� platí vi  vj  (tj. 
jsou zakázány takzvané smy ky). Obarvením grafu 
potom rozumíme zobrazení f:V , pro které platí 
podmínka  

(vi, vj)  E  =>  f(vi)  f(vj). 
Vyjád eno slovy, ka�dým dv ma vrchol m, které 
jsou v grafu spojené hranou, musí být zobrazením f 
p i azena r zná p irozená ísla. Je-li namísto 
p irozených ísel pou�ita mno�ina ur itých barev, 
vy�aduje se, aby koncové vrcholy libovolné hrany 
byly obarveny r znými barvami.  

Tento problém se vyskytuje v mnoha r zných 
variantách, z nich� z ejm  nejznám j�í jsou úlohy 
vy�adující nalezení minimálního po tu barev, 
kterými je zadaný graf mo�né obarvit, nebo úloha 
zjistit, zda daný graf je mo�né obarvit t emi 
barvami. Jeliko� jsou tyto úlohy NP-úplné [5], je 
nepravd podobné, �e se poda í najít algoritmus, 
který by dokázal úlohy tohoto typu e�it 
v polynomiálním ase, a proto velké instance t chto 
problém  mohou být atakovány pouze nejr zn j�ími 
heuristickými metodami mezi ne� pat í i genetické 
algoritmy (viz. nap . [3]).  
 
4.1 Pou�ití nesprávné reprezentace 
 

První chybou, kterou je mo�né p i aplikaci 
genetického algoritmu ud lat, je pou�ití nesprávné 
reprezentace. Z vý�e uvedeného je z ejmé, �e 
prostor, ve kterém algoritmus hledá e�ení problému, 
je rozsáhlý. Proto�e kódováním je definována relace 
mezi potenciálními e�eními daného problému 
a relevantními chromosomy, nad nimi� genetický 
algoritmus pracuje, je t eba hledat takové kódování, 
které bude v ideálním p ípad  p i azovat jednomu 
e�ení práv  jeden chromosom. Pokud je n které 
e�ení reprezentováno více ne� jedním 

chromosomem, vzniká zde redundance a genetický 
algoritmus pracuje nad mno�inou chromosom , 
která má v t�í mohutnost ne� p vodn  prohledávaný 
prostor. Proto�e se této redundanci v n kterých 

p ípadech nelze ubránit, je t eba ji alespo  
minimalizovat, to jest definovat takové kódování, 
kde ka�dému potenciálnímu e�ení odpovídá co 
nejmen�í po et chromosom . 

P esto�e se tato my�lenka m �e na první pohled 
jevit jako zcela logická a z ejmá, je velmi snadné se 
takovéto chyby dopustit. Ve zvoleném ilustrativním 
p íkladu sta í nap íklad zvolit zdánliv  p ímo arou 
reprezentaci ve form , kde ka�dý gen reprezentuje 
jeden z vrchol  grafu a p íslu�nou alelou bude barva 
tohoto vrcholu. Jeliko� p i problému barvení grafu 
zále�í spí�e na po tu pou�itých barev a struktu e 
nalezeného e�ení, to jest jak postupovat p i 
obarvování vrchol  bez ohledu na skute nost, jaké 
barvy jsou momentáln  k dispozici, bude práv  
zvolená reprezentace velmi redundantní. Nap íklad  
chromosomy  

(�lutá, �lutá, modrá, erná, �lutá, modrá), 
(modrá, modrá, �lutá, erná, modrá, �lutá), 

( erná, erná, modrá, �lutá, erná, modrá), atd. 
reprezentují stále stejné e�ení, které se vyzna uje 
tím, �e pou�ívá t i barvy, p i em� první, druhý 
a pátý vrchol je obarven jednou barvou, t etí a �estý 
vrchol druhou barvou a tvrtý vrchol musí být 
obarven dal�í (dosud nepou�itou) barvou. 

Z tohoto p íkladu je zcela z eteln  vid t, �e 
jednomu potenciálnímu e�ení odpovídá n kolik 
r zných chromosom . Po et t chto chromosom  
roste exponenciáln  s po tem pou�itých barev 
a prostor, který genetický algoritmus prohledává, je 
mnohem v t�í ne� p vodní prostor, v n m� se nalézá 
hledané e�ení. Jestli�e v mnoha p ípadech je to 
práv  velikost prostoru potenciálních e�ení, kv li 
ní� dochází k rozhodnutí o pou�ití genetického 
algoritmu, hned prvním krokem p i jeho aplikaci je 
mo�né p íslu�nou úlohu je�t  více zkomplikovat. 
 
 
4.2 Pou�ití nevhodných operátor  

 
Dal�ím problémem, který m �e snadno 

vzniknout, je pou�ití nevhodných genetických 
operátor . Smyslem k í�ení je kombinace vhodných 
stavebních blok , jejich� pou�itím by m la vznikat 
nová individua s lep�ími vlastnostmi, ne� které m li 
jejich p edch dci. Pou�ijeme-li pro jednoduchost 
i nadále vý�e diskutovanou reprezentaci spole n  
s operátorem dvoubodového k í�ení, je velmi snadné 
se p esv d it o tom, �e tomu tak být ani zdaleka 
nemusí.  

Uva�ujme následující dv  individua, která jsou 
e�ením problému barvení grafu z obrázku íslo 2, 

a nech  druhý a tvrtý gen jsou náhodn  vybrané 
body k í�ení: 

(�lutá, �lutá,| modrá, erná,| �lutá, modrá), 
(zelená, zelená, | �lutá, bílá, | zelená, �lutá). 

Vým nou p íslu�ného pod et zce potom vzniknou 
individua 

(�lutá, �lutá, | �lutá, bílá,| �lutá, modrá), 
(zelená, zelená, | modrá, erná, | zelená, �lutá). 
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Odtud je vid t, �e zatímco rodi ovské chromosomy 
byly v obou p ípadech e�ením daného problému, 
ani jeden z potomk  není p ípustným e�ením. 
Druhý z potomk  dokonce místo p vodních a pln  
posta ujících t í barev ji� vyu�ívá barvy ty i. 
Namísto d d ní dobrých vlastností po rodi ích zde 
do�lo k úplnému rozbití a zni ení informace 
obsa�ené v p vodních chromosomech. Proto�e tento 
výsledek není dán pouze nep íli� � astnou volbou 
bod  k í�ení, ale zcela z eteln  je mo�né podobného 
efektu docílit i v naprosté v t�in  dal�ích mo�ností 
volby t chto bod , je evidentní, �e pou�itý operátor 
k í�ení v souvislosti se zde pou�itým kódováním 
rozhodn  nefunguje ve smyslu kombinace vhodných 
stavebních blok . 
 

Obr. 2  P íklad barvení grafu 
Fig. 2  An example of graph colouring 

 
Negativním zp sobem m �e v tomto p ípad  

p sobit i klasická verze operátoru mutace, která 
náhodn  m ní hodnotu vybraného genu. Uva�ujme 
nap íklad individuum reprezentované chromosomem 

(modrá, �lutá, modrá, erná, �lutá, modrá), 
kde k nalezení p ípustného e�ení schází ji� pouze 
zm nit hodnotu prvního genu, p i em� jak lze 
usoudit z obrázku íslo 2, tento gen odpovídá 
vrcholu, který m �e nabývat libovolné barvy krom  
modré (barva vrcholu íslo 3). V ideálním p ípad  
operátor mutace zm ní práv  tuto alelu na hodnotu 
�lutá nebo erná a výsledný chromosom 
reprezentuje dokonce optimální e�ení, nebo  
p íslu�ný graf nelze obarvit mén  ne� t emi barvami. 
Pokud tato mutace zm ní hodnotu prvního genu tak, 
�e bude pou�ita nová (dal�í) barva, chromosom bude 
reprezentovat p ípustné e�ení daného problému, ale 
z hlediska po tu pou�itých barev ji� nikoliv e�ení 
optimální. 

A� dosud jsme p edpokládali, �e se mutace bude 
týkat práv  a pouze prvního genu, ale jeliko� 
v�echny geny mají stejnou pravd podobnost býti 
subjektem této operace, je nutné pe liv  zvá�it i tuto 
alternativu. Na tomto p íkladu je jasn  vid t, �e p i 
zm n  hodnoty libovolného ze zbývajících gen  
(reprezentujících vrcholy íslo 2 a� 6) pou�itím 
n které ze stávajících barev {modrá, �lutá, erná} 
vzhledem k vlastnostem grafu z ejm  dojde 
k vytvo ení nového konfliktu, jeliko� p i malé 
pravd podobnosti, s ní� je operátor mutace 

aplikován, je sou asná zm na hodnot n kolika gen  
velmi nepravd podobná. P i pou�ití barvy dal�í, 
v chromosomu dosud nezastoupené, sice �ádný nový 
konflikt v obarvování nevznikne, ale po et 
pou�itých barev se zvy�uje a tímto zp sobem se 
algoritmus vzdaluje od nalezení optimálního e�ení. 
Analogicky jako p i zkoumání vlastností operátoru 
k í�ení vý�e je tedy mo�né konstatovat, �e klasický 
operátor mutace p sobí destruktivn  a spí�e 
komplikuje cestu genetického algoritmu k nalezení 
optimálního e�ení. 

Zcela samostatnou kapitolu v p ehledu mo�ných 
chyb p i aplikaci genetických algoritm  by bylo 
mo�né napsat v souvislosti s problémem volby 
pravd podobností, s jakými jsou jednotlivé 
genetické operátory aplikovány. Proto�e pro 
nastavení t chto parametr  neexistují obecn  platná 
východiska a navíc je t eba brát v úvahu i jejich 
interakci s dal�ími parametry genetického algoritmu, 
mezi ne� zcela jist  pat í nap íklad velikost populace 
i pou�ité reproduk ní schéma pro p echod od jedné 

generace individuí ke generaci následující, je mo�né 
si snadno p edstavit negativní d sledky nevhodné 
volby t chto parametr  na vlastní pr b h 
a konvergenci algoritmu. Výsledky celé ady 
experimentálních studií na téma jakým zp sobem 
nastavovat parametry genetických algoritm  lze 
nalézt nap íklad v [11, s. 175-177]. 
 
4.3 Pou�ití nevhodné ohodnocující funkce 

 
Dal�í d le�ité rozhodnutí, které je pln  

v kompetenci u�ivatele a m �e významn  ovlivnit 
výkonnost genetického algoritmu, je volba vhodné 
ohodnocující funkce. P esto�e se na první pohled 
m �e zdát jako samoz ejmost odvíjet ohodnocení od 
po tu správn  (resp. nesprávn ) obarvených vrchol , 
i zde existují mo�nosti navrhnout alternativní 
ohodnocení, která vzhledem k charakteru  tohoto 
problému budou lépe rozli�ovat mezi jednotlivými 
individui v populaci a zefektivní tak vlastní evolu ní 
proces.  

K ilustraci je mo�né v tomto p ípad  pou�ít 
obrázek . 3, kde je dvakrát nakreslen tentý� graf, 
ale poka�dé s jiným áste ným obarvením. P esto�e 
v obou p ípadech je v grafu zcela z eteln  vid t 
jediný konflikt (zp sobený zvýrazn nou hranou e, 
respektive hranou f ) a dle nejjednodu��ího zp sobu 
výpo tu ohodnocující funkce, který závisí pouze na 
po tu konflikt  p i daném áste ném obarvení, by 
tedy oba p ípady byly ohodnoceny stejn , je velmi 
snadné si pov�imnout, �e mezi nimi je podstatný 
kvalitativní rozdíl. 

Zatímco v prvním p ípad  je z ejm  okam�ik 
nalezení p ípustného obarvení (p edpokládejme pro 
tuto chvíli, �e máme k dispozici pouze t i barvy) 
je�t  velmi vzdálen a bude nutné m nit barvy 
n kolika vrchol , aby se poda ilo konflikt na hran  f 
odstranit, v druhém p ípad , kdy konflikt je 
zp soben hranou e, sta í ji� zm nit pouze obarvení 



Acta Electrotechnica et Informatica  No. 4, Vol. 2, 2002 43 

jediného vrcholu, který navíc nemá �ádné dal�í 
sousedy a tudí� tato zm na nevyvolá �ádné dal�í 
vynucené zm ny. 

Samoz ejm , �e �jednoduchost� a �kompli-
kovanost� obou situací byla v p edchozích ádcích 
posuzována z jakéhosi makro-pohledu, který nám 
umo� uje tuto rozdílnost zcela z eteln  vid t. Je 
ov�em otázkou, jestli genetický algoritmus krom  
schopnosti tento rozdíl post ehnout, eho� lze docílit 
práv  definicí rafinovan j�í ohodnocující funkce, 
bude té� vybaven ú innými mechanismy, které mu 
umo�ní zdánliv  jednoduché operace (z na�eho 
makro-pohledu) nad p íslu�nými chromosomy 
efektivn  provád t. Ale to neznamená nic jiného 
ne� návrh vhodných operátor  a pota�mo i vhodné 
reprezentace problému, ím� se kruh uzavírá. 

 

 
Obr. 3  R zné druhy konflikt  
Fig. 3  Different types of conflicts 

5. KDY GENETICKÉ ALGORITMY POU�ÍT? 
 

P esto�e lze v relevantních publikacích nalézt 
mno�ství úsp �ných aplikací, zcela z eteln  existuje 
i mnoho takových, kde genetické algoritmy 
nefungují dob e. P ed p istoupením k vlastní 
aplikaci genetického algoritmu na konkrétní problém 
by bylo jist  vhodné znát a mít k dispozici alespo  
n jaké indicie, které by umo�nily poznat, zda 
genetický algoritmus je i není v daném p ípad  
vhodnou metodou. Ani zde samoz ejm  nelze 
o ekávat rigorózní odpov  na takto formulovanou 
otázku, ale p esto existují jakási spí�e intuitivní 
vodítka, která jsou pom rn  �iroce sdílena 
v komunit  v nující se problematice genetických 
algoritm .  

P edn  lze s pom rn  velkou jistotou 
konstatovat, �e mezi p íznaky signalizující, �e 
pou�ití genetického algoritmu bude opodstatn né 
a existuje dobrá �ance konkurovat jiným 
univerzálním metodám, které nevyu�ívají �ádné 
specifické znalosti o konkrétním problému, lze dle 
[11] za adit následující indicie: 

 prohledávaný prostor je velký 
 prohledávaný prostor není vyhlazený 

a unimodální, nebo  
 struktura prohledávaného prostoru je 

komplikovaná 
 k e�ení úlohy není t eba nutn  najít globální 

optimum, ale p ijatelné e�ení v p ijatelném ase 
Z vý�e uvedeného je z ejmé, �e klí ovou otázkou 

p i rozhodování, zda pou�ít genetický algoritmus p i 
e�ení konkrétního problému, je otázka, jak vypadá 

prostor, který má být tímto zp sobem prohledáván. 
Jestli�e je tento prostor vzhledem k jeho velikosti 
mo�né projít tradi ními exhaustivními postupy 
v p ijatelném ase, je jisté, �e tímto zp sobem 
nalezneme globální extrém, zatímco genetický 
algoritmus m �e snadno nalézt spí�e e�ení 
sub-optimální.  

Je-li prohledávaný prostor hladký nebo 
unimodální, potom r zné gradientové metody budou 
p i e�ení p íslu�né úlohy zcela p irozen  mnohem 
efektivn j�í ne� genetický algoritmus. Stejný záv r 
platí v p ípad , kdy prohledávaný prostor svojí 
strukturou a vlastnostmi umo� uje navrhnout dob e 
fungující specifické heuristiky, které 
efektivn  vyu�ívají p íslu�ných znalostí o tomto 
prostoru.  

Jestli�e v�ak prostor, ve kterém se hledá e�ení, 
kv li své velikosti i struktu e nic podobného 
nep ipou�tí a pokud lze navrhnout a pou�ít efektivní 
reprezentaci tohoto prostoru, potom genetické 
algoritmy p edstavují alternativu coby mocný 
heuristický nástroj k atakování p íslu�ného 
problému.  

Tyto indicie jsou samoz ejm  spí�e intuitivní 
a na jejich základ  nelze p edem p esn  rozhodnout, 
zda na dané konkrétní úloze bude genetický 
algoritmus schopen konkurovat jiným metodám. Jak 
bylo v�ak ukázáno vý�e, chování genetického 
algoritmu bude v�dy do zna né míry záviset na 
vhodné volb  kódování, pou�itých operátorech 
a nastavení jednotlivých parametr , které je t eba 
volit tak, aby genetický algoritmus byl co nejlépe 
p izp soben charakteru e�eného problému. 
 
6. ZÁV R 

 
Na�ím cílem bylo p inést realistický pohled na 

oblast genetických algoritm  ve smyslu nalezení 
obecných d vod , které  mohou vést k selhání 
genetického algoritmu p i e�ení konkrétního 
problému.  

Genetické algoritmy jsou bezesporu velice 
obecným, univerzálním, robustním a snadno 
pou�itelným nástrojem pro e�ení �iroké �kály 
praktických problém . Na druhé stran  je z ejmé, �e 
chceme-li tento nástroj pou�ívat rozumn  
a efektivn , musíme znát jeho slabiny a omezení. 
Krom  toho je t eba genetické algoritmy chápat 
nikoliv jako konkuren ní nástroj i náhradu 
klasických optimaliza ních technik, ale vyhledávat 
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mo�nosti výhodné synergie, jen� m �e být dosa�ena  
skrze proces hybridizace kdy genetický algoritmus 
je vzhledem ke své obecnosti pom rn  snadné 
obohatit o význa né prvky algoritm  tradi ních.  

Podobn  jako p i zacházení s jakýmkoli jiným 
nástrojem, pokud je pou�íván v nesprávné situaci 
nebo na nesprávný problém, velmi pravd podobný  
neúsp ch není chybou genetických algoritm , ale 
toho, kdo je nevhodn  aplikuje. 
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