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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce jsou optimalizační metody inspirované evolucí a využití těchto 

metod v průmyslovém prostředí. Cílem této práce je představení jednotlivých metod a určení 

možností a hranic těchto optimalizačních metod v průmyslovém prostředí na základě literární 

rešerše. Podstatou těchto metod je, stejně jako u procesu evoluce, postupné zlepšování 

jednotlivých vlastností generací, dokud není dosaženo optimálního řešení daného problému. 

Klíčová slova: optimalizace, Evoluční algoritmy, Genetický algoritmus, Genetické 

programování, Evoluční strategie 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis is focused on optimization methods inspired by evolution and application 

of these methods in industrial environment. The goal of this thesis is to introduce individual 

methods and to determine possibilities and limits of these optimization methods in industrial 

environment based on literature research. The basis of these methods is, as with evolution 

process, to improve individual qualities properties of generations, until the optimal solution of 

a given issue is found. 

Keywords: optimization, Evolutionary algorithms, Genetic algorithm, Genetic programming, 

Evolution strategies 
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1 Úvod 

V současné době je stále větší snaha o využívání moderních technologií ve všech odvětvích 

průmyslu. S nástupem počítačů ve 20. století byla snaha napodobit jednoduché zákonitosti 

přírody a implementovat je do problematiky průmyslu. Byly tedy vytvořeny optimalizační 

metody inspirované biologií v přírodě. Ovšem v té době ještě nebylo dostatečné výpočetní 

zázemí pro provedení těchto algoritmů. Tyto metody se dají rozdělit do tří směrů:  

 algoritmy inspirované ekologií, 

 algoritmy inspirované evolucí, 

 inteligence hejna. 

Tato práce se zabývá optimalizačními metodami inspirovanými evolucí, dále jen evolučních 

algoritmů. Tyto algoritmy se opírají o teorii Ch. Darwina o přežití těch nejlepších  

a nejsilnějších jedinců v přírodě a o jejich postupném množení. Pomocí evoluce se z těch 

nejjednodušších buněk stávají složitější. Tento přístup je implementován do počítačových 

programů pro získání nejlepších vlastností z hledaného problému. Tyto algoritmy jsou velice 

jednoduché, ale přesto jsou vhodné pro řešení velice složitých úloh. Dá se tedy říci, že 

nalézají uplatnění tam, kde neexistují žádné exaktní algoritmy, které by nalezly řešení 

v přijatelném čase. 
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2 Optimalizační metody inspirované evolucí 

Jsou to velmi mladé optimalizační metody, které souvisí s nástupem počítačů a jejich 

zařazení do používání, které bylo nevyhnutelné pro zrychlení a zlepšení vlastností 

optimalizace ve výrobě. Evoluční metody implementují do optimalizace zákonitosti přírody. 

Opírají se o Darwinovu teorii o přirozeném výběru, kde přežívají jen nejsilnější z jedinců, 

kteří mají nejlepší vlastnosti pro přežití a další množení. Tento krok vede ke zlepšování 

vlastností svého rodu. 

Základním pravidlem těchto algoritmů je: 

„Do nové generace se nedostane žádný slabý jedinec“[18]. 

Evoluční algoritmy patří mezi globálně optimalizační algoritmy. Cílem je prohledat 

prostor a najít optimální řešení – tedy takové řešení, které maximalizuje nebo minimalizuje 

známou funkci. Tyto algoritmy patří do třídy stochastických prohledávacích algoritmů. 

Pracují s náhodnými změnami navrhovaných řešení, a pokud jsou tato nová řešení výhodnější, 

tak je i nahradí.  

Optimalizace - snaha o nalezení nejlepšího možného řešení pro daný jev. 

Algoritmus - přesný návod, či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy. 

Stochastický algoritmus - náhodný algoritmus, který nemůžeme nějak předpovídat. 

Deterministický algoritmus - přesně definovaný algoritmus, se zadanými proměnnými  

a přesným výsledkem. 

2.1 Terminologie Evolučních algoritmů 

Terminologie evolučních algoritmů se opírá zákonitosti v přírodě a evolučním dění.  

Pro objasnění složité problematiky Evolučních algoritmů je nutno vymezit tyto termíny [14]: 

Jedinec je vhodně zakódovaný program. Během výpočtů se těchto programů objeví velké 

množství a vybere se z nich nejlepší možný výsledek, který nejvíce vyhovuje zadanému 

problému.  

Fitness hodnota je číselné ohodnocení kvality každého jedince. Pohybuje se obvykle 

v intervalu 0 až 1 a reprezentuje vhodnost daného jedince pro řešení zadaného problému.  
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Gen můžeme definovat jako nejmenší, dále nedělitelnou část chromozómu, ve které jsou 

zakódovány všechny vlastnosti. Složením genů vzniká chromozom. 

Chromozom je nejčastěji řetězec jedniček a nul, ve kterém je zakódována informace o poloze 

jedince v prostoru potenciálních řešení. Chromozomy jsou nejčastěji prezentovány bitovými 

řetězci, viz obrázek 1, ale mohou obsahovat dle vhodnosti také tyto hodnoty: 

 Bitové řetězce:  (0110, 0011, 1101, …).  

 Reálná čísla:   (33.2, -12.18, 5.32, …). 

 Permutace prvků: (1243, 3241, 4312, …). 

 Seznamy pravidel: (R1, R2, R3, …Rn…). 

 Prvky programu: (genetické programování). 

1 0 1 1 0 0 1 0 

Obr. 1 Chromozom bitového řetězce [28] 

Většina evolucí inspirovaných algoritmů funguje na stejném principu postupného hledání 

nejlepšího řešení pro danou problematiku. Jádrem všech těchto metod, které se prolínají celou 

prací, jsou tyto pojmy [28]:  

 inicializace, 

 selekce, 

 křížení, 

 mutace, 

 výměna. 

2.1.1 Inicializace 

Aby mohl samotný algoritmus začít, je nutné vytvořit počáteční populaci řešení, 

náhodně vygenerovanými jedinci. Tito jedinci jsou poté ohodnocení fitness hodnotou, což je 

vyjádření vhodnosti jedince, nebo chromozomu pro dané řešení. Jedinci s větší fitness 

hodnotou mají větší pravděpodobnost vybrání a vyšší očekávaný počet kopii. V některých 

případech existuje riziko, že počáteční populace nebude dostatečně rozptýlená po celém 

prostoru vyhledávání. Proto je třeba zajistit pomocí inicializačních procedur přítomnost všech 

požadovaných symbolů pro úspěšné řešení [28].  
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2.1.2 Selekce 

Pomocí této metody je vybrána skupina rodičů, vybraná z počáteční populace jedinců. 

Výběr jedinců v tomto kroku je založený na tom, jaký má vybraný jedinec šanci 

na reprodukci. U jedince s velkou možností reprodukce je vysoká šance, že se zařadí 

do skupiny rodičů. Naopak u jedince s malou šancí na reprodukci je možnost dostat se 

do skupiny rodičů velmi malá. Fitness funkce má být konstruována tak, že její hodnota je 

vyšší, čím lepší je hodnota účelové funkce [28]. 

Selekce tedy pracuje s fitness hodnotou a výběr se poté dá provést těmito metodami [14]: 

a) Vážená ruleta - Nejpoužívanější metoda, kdy každý potencionální rodič dostane 

na pomyslné ruletě takový podíl, který odpovídá jeho velikosti hodnoty fitness.  

viz rovnice 1  

𝑝𝑖 =
𝑓𝑖

∑ 𝑓𝑗𝑗∈𝑃
          (1) 

             𝑓𝑖- fitness hodnota dané funkce 

∑ 𝑓𝑗𝑗∈𝑝  – suma fitness hodnot všech jedinců  

𝑝𝑖 – pravděpodobnost jedince dostat se do reprodukční fáze  

b) Turnajová metoda - Vybírá náhodně skupinku jedinců z populace s minimálně 

dvěma členy a vítězem se stane vždy ten s větší hodnotou fitness. Výhodou této 

metody je rozmanitost i selekční tlak. 

c) Ořezávání - Rozdělí jedince dle zvoleného parametru fitness. Ti, kteří této hodnoty 

nedosahují, vyškrtne a ze zbylých vybírá vhodné jedince. 

d) Náhodný výběr - Nezohledňuje kvalitu jedinců, rodiče jsou vybráni náhodně.  

2.1.3 Křížení 

Křížení je operace, která hned navazuje na selekci. Hlavním účelem křížení je výměna 

informací mezi náhodně vybranými rodičovskými chromozomy, rekombinací jejich genetické 

informace. Křížení kombinuje části dvou rodičovských chromozomů pro produkci 

kvalitnějšího potomstva pro další generaci s lepšími vlastnostmi [28]. 
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Tato kombinace se popisuje parametrem pravděpodobnosti křížení, která uvádí četnost křížení 

v procentech:  

 0%  - Nová populace je kopii původní. 

 100%  - Každý potomek je stvořen pomocí křížení. 

Křížení může být jednobodové, dvoubodové nebo vícebodové 

a) Křížení jednobodové - Je nejčastěji používané schéma. Rozdělí chromozom na dvě 

části a ty se poté mezi potomky vymění a vzniknou dva nové rozdílné chromozomy 

[28]. Tato metoda je znázorněna na obrázku 2. 

 

1 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 1 0 0 

 

Obr. 2 Křížení jednobodové [28] 

 

b) Křížení dvoubodové - Výměna chromozomů ve střední části, mezi dvěma náhodně 

vybranými bity chromozomu [28]. Tato metoda je znázorněna na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Křížení dvoubodové [28] 

 

c) Křížení vícebodové - Z dvou chromozomu se kopírují náhodné bity do nového 

potomka [28]. Tato metoda je znázorněna na obrázku 4.  

 

 

 

 

Obr. 4 Křížení vícebodové [28] 

  

1 0 0 1 1 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 1 0 

1 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 1 1 0 

0 0 0 1 1 0 0 0 

1 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 1 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 0 
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2.1.4 Mutace 

Mutace je operace, která probíhá po operátoru křížení. Hlavním úkolem je zařadit 

genetické rozmanitosti do populace k nalezení nových řešení. Mění hodnoty určitých bitů 

z 1 na 0 a naopak. Podobně jako u křížení je více druhů mutace - jednobodová, dvoubodová  

a vícebodová. Podobně jako u operátoru křížení, je určitá pravděpodobnost, že bude samotná 

mutace jedinců uskutečněna [28]:  

 

 0% -  Ani jeden chromozóm není pozměněn. 

 100% - Všechny chromozomy jsou pozměněny. 

 

 

Obr. 5 Dvoubodová mutace chromozomu [9] 

2.1.5 Náhrada 

Cílem tohoto závěrečného kroku je zformovat následující generaci na základě jedinců, 

kteří jsou momentálně k dispozici v současné t generaci. Takto nahrazení jedinci můžou být 

dvojího druhu [28]: 

 jedinci vytvářející původní generaci v t-generaci, 

 zcela noví jedinci vytvoření v (t+1)-generaci, na které je využito genetických 

operátorů na selektovaných rodičích. 

Z těchto skupin jedinců je nutné vhodným způsobem zvolit skupinu jedinců, kteří 

budou reprezentovat novou (t+1) generaci. Na rozdíl od selekce, každý z jedinců může být 

vybrán maximálně jednou.  

Tento postup vytvoření počáteční generace a poté aplikace genetických operátorů 

selekce, křížení a mutace, se v drtivé většině evolucí inspirovaných algoritmů opakuje. U 

jednotlivých druhů algoritmů se ale používají jiné modifikace těchto genetických operátorů 

selekce, křížení a mutace, které od sebe tyto metody rozlišují. Obecný postup nalezení 

optimálního řešení u evolučních algoritmů má tedy tuto podobu viz obrázek 6. 

 

 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
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Obr. 6 Obecný princip evolučních algoritmů [39] 
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3 Druhy Evolučních algoritmů 

3.1 Genetický algoritmus 

Tyto algoritmy se opírají o teorii Ch. Darwina a jeho otázkou vzniku a vývoje života 

v přírodě. Genetické algoritmy (dále jen GA) se s příchodem počítačové techniky nejvíce 

rozvíjely v 70. letech 20. století J. Hollandem a D. Goldbergem [17]. 

GA jsou pokládány za nejúspěšnější třídu z evolučních algoritmů. Používají se tam, 

kde by přesné řešení úloh prozkoumáváním zabralo moc času. GA pracují s myšlenkou, že ve 

vývoji, nebo šlechtění, se prosazují jedinci, kteří mají určité žádoucí charakteristiky, které 

jsou způsobeny kombinováním rodičovských chromozomů. Tyto chromozomy se skládají z 

postupně uspořádaných genů, ve kterých jsou uloženy tyto charakteristiky. Chromozom 

představuje genotyp a jeho význam, tzv. informace je zakódovaná ve fenotypu.[14]  

Pro manipulaci s těmito chromozomy bylo navrženo několik genetických operátorů 

selekce, křížení a mutace, které jsou již popsány v předešlé kapitole. Tyto operace se vždy 

opakují nad celou generací tak dlouho, dokud se v nově vytvořené generaci neobjeví alespoň 

jeden jedinec, který vyhovuje požadavkům [9].  

GA se tedy dá popsat následujícími kroky [4]:  

1.) Vytvoření počáteční populace n jedinců. 

2.) Ocenění kvality všech jedinců fitness hodnotou. 

3.) Vytvoření nových chromozomů aplikací selekce, mutace a křížení. 

4.) Odstranění starých jedinců, pro vytvoření prostoru pro nové jedince. 

5.) Ohodnocení těchto nových jedinců do populace. 

6.) Je-li splněna ukončující podmínka, označí se nejlepší chromozom jako řešení 

problému, jinak se opakuje činnost tvorby nových chromozomů. 

Velmi důležité je vytvoření určité počáteční populace na vhodné zakódování informací  

o řešení daného problému do této populace. Je třeba vytvořit tak početnou skupinu jedinců, 

aby vystihovala řešenou úlohu a zamezilo se tvorbě nefunkčních chromozomů. Poté by bylo 

potřeba nastavit určitou penalizační funkci, která by vyjadřovala postih za nesplnění této 

podmínky.  
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Chromozom x je chápán jako abstraktní matematický objekt tvořen řetězcem symbolů 

nebo reálných, či celých čísel. Konečnou množinu všech chromozomu označíme jako X. viz 

rovnice 2. 

𝑋 = {𝑥1,𝑥2, … , 𝑥𝑛}          (2) 

X – konečná množina chromozomů 

xn – n-té pořadí chromozmů   

Fitness funkce poté každému𝑥 ∈ 𝑋 přiřazuje reálné číslo f (x), to je f: XR. Námi 

hledaný optimalizační problém má poté strukturu viz rovnice 3 [9]:  

𝑥𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥∈𝑋𝑓(𝑥)         (3) 

Cílem genetického algoritmu je nalezení takového chromozomu x, který má hodnotu 

fitness funkce f (x) blízkou nebo dokonce rovnu f (xopt) [9].  

Schéma genetického algoritmu by se tedy poté dalo napsat jako počítačový program v těchto 

krocích [14]: 

t:0; 

P0:{náhodně generovaná populace chromozomů, většinou binární prezentace} 

Ohodnoť všechny chromozomy z populace P0 

while t < tmax   do 

begin 

t= t+1; 

Q: ={nové chromozomy vzniklé křížením a mutací vybraných chromozomů z Pt-1 s nejmenší 

hodnotou fitness}. 

Ohodnocení všech chromozomů fitness hodnotou. 

R:{ kvazináhodně vybrané chromozomy z Pt-1 s nejmenší hodnotou fitness} 

Pt := (Pt-1/R) u Q 

end; 

Pt - označení populace chromozomů v čase t, 

tmax -  maximální počet opakování cyklu 

Q –  populace potomků 

R –  populace chromozomů vybraných náhodně s nejmenší hodnotou fitness 

Pt := (Pt-1/R); vytvoření nové populace Pt z populace Pt-1, vytěsněním starých chromozomů 

novými chromozomy 
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3.1.1 Druhy Genetických algoritmů 

1. Jednoduchý Genetický algoritmus  

Je zde používáno nepřekrývající se populace a podle volby také metody elitismu. 

V každé nové generaci je vytvořena zcela nová populace jedinců. Jako podmínka se 

zde dá použít konvergence populace nebo také počet generací. 

2. Genetické algoritmy se stálým stavem 

Tento druh algoritmů používá překrývání generací, uživatel si může určit, kolik 

potomků se má vygenerovat. Pro takto ovlivněnou část populace je třeba zvolit 

způsob, jakým se mají nahradit noví jedinci za starší. 

3. Inkrementální Genetické algoritmy 

Fungují na stejném principu jako v předchozím bodě a vytvoří se vždy jeden nebo dva 

potomci, kteří jsou dále nahrazovací strategii vyměněny. 

4. Mikro Genetické algoritmy 

V porovnání s jednoduchými genetickými algoritmy pracují mikro GS s mnohem 

menší populací nejčastěji o 5 jedincích. Cílem tohoto algoritmu je v co nejkratší době 

nalezení optimálního řešení. 

5. Genetické algoritmy se stochastickým kódováním 

Tyto algoritmy se používají při výskytu většího počtu parametrů s obsáhlým stavovým 

prostorem, jehož prohledávání by trvalo velice dlouho. Je tedy třeba vložit úsilí 

do  prohledávání do zajímavých oblastí tohoto prostoru a do méně zajímavých méně 

úsilí [30].  

Při použití GA v praxi na řízení firem, je v každém chromozomu zakódováno nějaké 

řešení problému s kladnou fitness hodnotou. V aplikaci GA jsou tedy preferovány 

chromozomy s větší hodnotou fitness. Tyto chromozomy musí být konstruovány tak, že čím 

je větší fitness hodnota, tím je lepší účelová funkce [4].  
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3.2 Genetické programování 

Otcem Genetického programování se stal v roce 1992 se svou knihou J. Koza [23]. 

V této knize navrhnul modifikaci genetického algoritmu, kterou nazval Genetické 

programování (GP). GP reprezentuje nepřímé kódování potencionálního řešení ve formě 

stromu, ve kterém je přímo aplikace řešení. Dalším zásadním rozdílem od GA je rozdílná 

délka v porovnání s pevnou kódovací délkou genetických algoritmů [4].  

Je to jedna z dalších metod evolučních algoritmů, která využívá metod biologické 

evoluce, při vytváření nových počítačových programů pro řešení zadaného problému. Při 

tomto přístupu jsou 1 a 0 z chromozomů nahrazeny složitějšími funkcemi, které dále generují 

složitější a propracovanější algoritmy pro výpočet. V GP se tedy využívá metod strojového 

učení [4].  

K popisu této metody se dají použít tyto termíny [4]:  

 Jedinec - vhodně zakódovaný program. Během výpočtů se těchto programů objeví 

velké množství a vybere se z nich nejlepší možný výsledek, který nejvíce vyhovuje 

zadanému problému. 

 Zdatnost - neboli fitness, je funkce zdatnosti. Čím větší zdatnost, tím je jedinec 

kvalitnější. Nejlepší jedinec se pozná podle toho, že dosáhl největší zdatnosti. 

 Populace - skupina jedinců, které počítač počítá v jednom cyklu [4].  

Algoritmus genetického programování se dá popsat v jednotlivých krocích podobných jako  

u GA a připomíná vývoj populace počítačových programů: 

1.) Vygenerování počátečních populací počítačových programů zahrnující koncovky  

a terminály. 

2.) Provedení každého programu a následné přiřazení fitness hodnoty podle toho, jak 

dobře řeší zadaný problém. 

3.) Vytvoření nové generace počítačových programů: 

 Zkopírování nejlepších existujících programů do nové generace. 

 Vytvoření nových počítačových programů operátorem mutace. 

 Vytvoření nových počítačových programů operátorem křížení 
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3.3 Evoluční strategie 

Tento algoritmus byl vyvinut na počátku 60. let a dále byl rozvíjen studenty H. Beier, 

H. Schwefell a I. Rechenberg [3] spolu s jejími spolupracovníky, kteří se snažili roboticky 

vyřešit problém optimalizace aerodynamiky letadel. Snažili se napodobit přirozený výběr 

v přírodě a byli přesvědčení, že zrovna jejich metoda je ta správná a nejlépe pojmenovává a 

vystihuje evoluci v přírodě. Proto nazvali tuto metodu Evoluční strategie (ES). Postupem 

času, po spoustě zkoumání a testů došli na to, že jejich metoda najde nejlépe využití ve 

stavebnictví a strojnictví. 

ES je stejně jako GA vhodná pro optimalizaci funkcí s mnoha maximy a minimy, kde 

nejsme schopni určit analytické řešení. ES funguje na bázi přirozeného výběru, ale od GA se 

liší svou prezentací. Nepoužívá binární reprezentaci proměnných, ale manipuluje přímo 

s reálnými hodnotami. 

Při popisu ES se používá výrazů „ + “ a „ , “, které označují strategii výběru řešení do 

nové populace a parametry µ a λ označují populaci rodičů a potomků. Symbol „+“ poukazuje 

na to, že se do nové populace vybírají nejlepší řešení z populace rodičů a potomků a symbol   

„ , “ ukazuje, že se do nové populace dostanou pouze nejlepší řešení z populace potomků. 

Vývoj této strategie se dá tedy popsat tím, že výsledek mutace dvou rodičů, kdy fitness 

budoucího jedince je minimálně stejně dobra, nebo lepší než fitness rodičů [19]. 

Výběr potomků – u startovní implementace se lepší potomek snaží vytěsnit horšího rodiče, 

který je poté odstraněn z populace. Pokud potomek není lepší, zůstává v populaci rodič. Poté 

algoritmy seřadí rodiče i potomky a vyberou nejlepší do další generace 

Křížení - Jedinci představují zakódované řešení, což můžeme brát jako směs reálných čísel  

a jiných parametrů, které potřebujeme k definování jednotlivého problému. ES používá tyto 

dvě metody křížení [21]: 

 Křížení průměrem – rodiče vytváří jedince, z průměru odpovídajících složek vektorů 

obou rodičů. 

 Křížení diskrétní - rodiče vytváří jedince, jehož vektor je převzatý z jednoho nebo 

z druhého rodiče.  

Mutace – je prováděna u každého jedince pro zlepšení vlastností [4].  
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U ES se využívá se těchto metod [4]: 

(1 + 1) - ES: Jednoduchý mechanismus výběru, pracující tak, že vybírá nejlepší vlastnosti 

z vlastností rodičů. Poté se výsledný jedinec porovná s fitness rodičů a lepší přežije a horší je 

odložen. 

(μ + λ) - ES: Rodiče μ jsou vybráni z generace a vytváří potomstvo λ přes operátory křížení  

a mutace. Ze skupiny unie rodičů a potomků μ + λ jsou uchování ti nejlepší. Jedná se tedy  

o elitářství. Tato metoda ES je zobrazena na obrázku 7. 

 

   Stará populace 

                            μ 

 Nová populace 

 μ 

 

                            λ 

 

 

 

(μ,  λ) – ES: V současné době nejvíce používaná metoda. Zde μ rodiče vybraný ze současné 

generace a používá se k výrobě λ potomka (s λ> = μ) a jen ti nejlepší potomci tvoří generaci  

a odloží rodiče. Tato metoda je zobrazena na obrázku 8.  

 

                            Stará populace 

                         μ 

 

 Nová populace 

                         λ μ 

 

 

Obr. 7 Evoluční strategie (μ+λ)[3]  

Obr. 8 Evoluční strategie (μ, λ) [3] 
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3.4 Diferenciální evoluce 

Diferenciální evoluce je další z evolučních algoritmů, vymyšlená kolegy R. Storn a K. 

Price roku 1995 [38]. Nejdříve vymysleli Genetické žíhání, které mělo omezené využití, a 

poté se dohodli, že tuto metodu vylepší a použijí pro řešení složitějších problémů 

v průmyslovém prostředí a pojmenovali ji Diferenciální Evoluce. DE je hodně podobná GA, 

protože se při hledání optimálního řešení používá populace jedinců. Oproti GA, u kterých je 

mutace výsledkem odchylky jedince od populace, u diferenciální evoluce je mutace 

výsledkem aritmetických kombinací jednotlivých jedinců [4].  

Na začátku vývoje samotného algoritmu mutace podporuje samostatný výzkum 

funkce. Jak se algoritmus dále vyvíjí, mutace se dále sama rozrůstá a nachází nejlepší řešení 

pro danou situaci. Mutace v DE tedy není založena na předem definované funkci hustoty. 

Pracuje na principu: Každý jedinec z t-té generace vytváří právě jednoho potomka, který je 

členem následující (t+1) generace[4].  

DE potřebuje k životu jenom málo ladících parametrů. Velmi spolehlivě hledá 

globální extrém cílové funkce (f). Vyznačuje se velkou konvergenci, tedy sbližování 

podobných vlastností.  Nevýhodou je, že uživatel musí najít nejlepší regulační parametry, což 

může zabrat příliš času. Tento problém se dá vyřešit využitím modifikace sebe adaptivní DE, 

která ovšem vyžaduje ruční ladění regulačních parametrů.  Tato metoda je považována za 

rychlou, přesnou a spolehlivou.[18] 
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3.5 Algoritmus rýžového pole 

Algoritmus Rýžového pole je poslední ze skupiny Evolučních algoritmů. Byl 

vymyšlen roku 2009 U. Premartne [31]. Tento algoritmus je založený na principu reprodukce 

podobně jako u rostlinných populací. Závisí na blízkosti optimálního řešení a hustotě 

populace. V tomto je rozdíl od ostatních Evolučních algoritmů, u kterých se používá chování 

dvou chromozomů a přechod mezi nimi, nebo využití operátorů mutace. U rýžového pole se 

využívá pojmů rozptýlení a opylení [4].  

Postup algoritmu rýžového pole se dá popsat v těch bodech [4]: 

1) Výsev - na začátku algoritmus v náhodně nerovném terénu rozptýlí semena (počáteční 

populace p0) 

2) Výběr - jsou vybrány nejlepší rostliny s nejlepším fitness, aby se vyřadili nepříznivé 

řešení, které by mohly znehodnotit výsledek 

3) Setí - v této fázi každá rostlina vytváří řadu semen přímo úměrnou jejímu zdraví 

(fitness). Tyto semena se snaží dopadnout do nejpříznivějšího místa, kde se jim bude 

nejlépe dařit (úrodná půda, vlhké místa). Mají tendenci vyrůst do nejvyšší rostliny  

a vytvořit co nejvíce semen pro další reprodukci. Nejvyšší rostlina v celé populaci 

odpovídá lokaci optimálního řešení. 

4) Opylování - Je důležité pro reprodukci rostlin, aby se semena pomocí zvířat, větru 

nebo lidské síly dále množily. Větší hustotou populace se zvedá pravděpodobnost 

rozfoukání semen opylování. 

5) Rozptýlení - Aby se zabránilo uvíznutí v minimu, jsou semena každé rostliny 

rozptýleny. Záleží také na statusu země, ve kterém květina vyroste a bude se dále 

snažit reprodukovat.  

Algoritmus rýžového je poměrně levná metoda s nízkými výpočtovými náklady. Tento 

algoritmus na rozdíl od ostatních evolučních metod nevyužívá metod křížení, ale i tak jde 

dosáhnout optimálního řešení pomocí těchto pěti bodů.  
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4 Průmyslové využití optimalizačních metod 

V současné době je snaha rozšířit a využívat Evoluční algoritmy do všech odvětvích 

průmyslu.  GA se snaží najít optimální řešení a využít ho pro úspěšné zavedení do praxe, kde 

je hlavním cílem minimalizovat náklady, zrychlit a zmodernizovat výrobu.  

4.1 Automobilový design 

Pomocí GA se zde dají skloubit kompozitní materiály a aerodynamické tvary pro 

útvaru závodních aut a běžných dopravních prostředků včetně designu letadel. GA zde 

vyvíjejí pomocí optimalizace kombinace nejlepších materiálů a techniky, aby vyvinutá auta 

byla lehčí, úspornější a bezpečnější [33]. 

4.2 Nakládání s odpady 

V dnešní moderní době je nakládání s odpady jedním z hlavních environmentálních 

sociálně ekonomických problémů zejména ve městech, která jsou hustě obydlená. Rychlý a 

trvalý růst obyvatelstva vedl k dramatickému nárůstu městské produkce pevného odpadu. 

Tyto fakta vedla ke snaze zavést programy pro nakládání s odpady a jejich ekologickou 

účinností a efektivnost v podmínkách sběru, přepravy, zpracování a skládkování. 

GA byly pro tuto problematiku využity v praxi pro sbírání odpadu v Attice (předměstí 

Athén). Empiricky je Attica rozdělena 120 různými programy na sběr pevného odpadu, kde 

obecně každý obsahuje 100 odpadkových košů. Jakýkoliv popelářský vůz je tedy zodpovědný 

za sběr pevného odpadu v dané oblasti a musí navštívit všechny koše, aby mohl dokončit svůj 

sběratelský program. Rozloha dané oblasti je 0,5 km2 s populací 8500 lidí a s celkovou 

produkcí odpadu 3 800 tun/rok. Všechny tyto hodnoty byly zadány do počítačového 

programu, který využil zákonitostí GA a pomocí simulace, se povedlo získat ideální optimální 

cestu. Bylo vyzkoušeno přes 10 000 simulací, ze kterých bylo poté vybráno optimální řešení, 

které zlepšilo dosavadní hodnoty o 10 %, což je při každodenním provozu výborná hodnota 

[22].  

První pokusy ukázaly, že použití GA pro řešení tohoto každodenního problému jako je 

sběr městského odpadu může výrazně minimalizovat celkové náklady na čas a peníze. 

Ačkoliv se případová studie rozkládá na ploše cca 0,45 km2, kde žije 8 500 občanů ve více, 
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než 100 stavebních blocích praxe ukazuje, že navrhovaný model by měl být testován na 

mnohem rozšířenější oblasti[22].  

4.3  Tváření kovů 

Tváření kovů je složitý proces, u kterého materiál mění svou podobu. Hlavním cílem 

optimalizace tváření kovů je vyrobit kvalitnější výrobky pomocí optimálního procesu. Proces 

musí být přesně definován, nemůže být řízen metodou pokus omyl. Dynamické programování 

zvládne kontinuální a diskrétní proměnné, ale je limitováno velkým množstvím procesních 

proměnných v širokém rozmezí hodnot, které se mohou jevit jako problém. Nevhodné také 

jsou derivační přístupy, protože cílové funkce mohou mít více pevných bodů. Mnoho autorů 

ukázalo, že přístupy založené na GA mohou být použity také na problémech běžného života 

[27].  

V optimalizačním systému válcování kovů hodně studii použilo GA pro optimální 

návrh pro více objektivní optimalizační problémy. Bylo prokázáno, že tyto přístupy mohou 

nabídnout strukturovanější popis ke zpracování úlohy optimalizace. Nabízejí také 

katalogizaci, která umožní budoucí znovuvyužití, což ušetří hodně času a námahy pro budoucí 

řešení. Hlavním problémem je ale drahé ohodnocení funkce. Vzhledem k tomu, že jsou 

objektivní funkce často neznámé, je nutné využít nákladné počítačové simulace. Pomalé 

konvergenční kritéria, která zajistí optimální řešení, jsou doprovázený velkou populací řešení 

požadovaných pro evoluční proces, což ve výsledku zapříčiní drahé ohodnocení. Pro vyřešení 

tohoto problému bylo vyvinuto několik přístupů. Byly proto vyvinuty meta - modely 

počítačových simulací V. Oduguwou a kolektivem [27]. Meta model (mGa) byl použit 

pro hodnocení optimalizace ve válcování, což zásadně snižuje výpočetní náklady. Několik 

dalších autorů přijalo mGA jako vložené pro optimalizaci v rámci drahého výpočetního 

softwaru, ke snížení výpočetních nákladů. mGA se snaží o rychlou konvergenci použitím 

malé velikosti populace pomocí operátoru křížení. K. Deb a kolektiv [8] provedli experiment 

využití mGA k identifikaci nastavení hořáků na kontinuální lití. Roy a kolektiv [35] navrhl 

aktuální mGA pro optimální konstrukce procesních proměnných pro více průchodový drát. 

Navzdory nízké populaci, autoři hlásí drahé výpočetní postupy potřebné pro konvergenci na 

optimální řešení s velmi malou tolerancí. J. Chung a S. Hwang [20] vyřešili tento problém 

pomocí šedého kódování pro reprezentaci jednotlivých chromozomů mGA. Tento postup byl 

aplikován pro kování materiálu ne-izotermickou metodou. Jednotlivé využití EA při tváření 

kovů jsou shrnuty v tabulce 1. 
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Tab. 1 Využití EA při tváření kovů [27] 

Technika Charakteristika Výpočetní technika 

Kontinuální lití Reálné kódování pro optimální nastavení 

procesních parametrů při kontinuálním lití 

oceli [12].  

Pokročilé evoluční algoritmy 

Kování Optimální návrh pro neizotermní kování 

[20]. 

Meta genetické algoritmy 

Protlačování Inverzní evoluční hledání optimální 

varianty protlačování [1]. 

Genetické algoritmy 

Tažení drátu Optimalizace procesních proměnných pro 

víceprůchodové tažení drátu [35]. 

Meta genetické algoritmy 

Válcování Využití pro optimalizaci válcování profilů 

[26]. 

Využití pro optimální návrh tandemových 

válcovacích tratí při válcování za studena 

[41].  

Genetické algoritmy 

 

Genetické algoritmy 

 

4.4 Papírenský průmysl 

Výroba papíru v papírnách a celulózkách je kontinuální proces, kde jakékoliv vady a 

chyby zastaví celou produkci, čímž narostou výsledné náklady. Jedná se o vysoce nelineární 

systém, který má mnoho pracovních bodů. Pro zlepšení problémů v této oblasti bylo použito 

několik technik na bázi gradientu včetně kvazi – Newton a kvadratického programování. 

Ovšem nedostatkem těchto metod je, že uvíznou v lokálním minimu. Nedávno byly využity 

evoluční výpočetní techniky na problematiku zpracování papíru. Hlavním problémem zde je 

obtížné řešení optimalizačního problému a malá výpočetní rychlost vzhledem k velkému 

počtu proměnných potřebných k evolučním procesům. Kvůli tomu bylo vyvinuto několik 

modifikací evolučních algoritmů [27]. 

Kolegové A. Santos a A. Dourado [37] vytvořili GA a aplikovali ho na optimalizaci 

nákladů na energii a rychlosti výroby papíru v papírnách. Metoda se ujala, protože nalezení 

optimálního řešení problému pomocí klasických přístupů nebylo možné. Tato metoda si 

kladla za cíl zachovat proveditelnost řešení, s použitím operátorů mutace a křížení, které 

zapříčiní transformaci mezi více řešeními. Jako další genetický operátor zde byla využita 
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metoda náhodných vzorků. Každý chromozom zde byl kódován jako kombinace reálných 

čísel. Autoři A. Santos a A. Dourado [37] se ze získaných výsledků shodli, že GA mají velký 

potenciál pro řešení podobných problémů a že je na nich nutno zapracovat. M. Borairi a 

kolektiv [6] používal GA ve spojení s Neuronovou sítí pro optimalizaci výrobního procesu 

papíru. Zde byl použit jednoduchý GA pro optimální strukturu neuronové sítě. Tomuto 

algoritmu se povedlo nalézt globální minimum pro chyby. Využití EA v papírenském 

průmyslu je popsáno v tabulce 2. 

Tab. 2 Využití EA v papírenském průmyslu [27] 

Technika Charakteristika Výpočetní technika 

Proces výroby papíru Vícekriteriální přístup pro 

optimalizaci nákladů na energii  

a rychlost výroby buničiny 

v papírnách [37]. 

Optimalizace procesu výroby 

papíru [6]. 

Pokročilé genetické algoritmy. 

 

 

 

 

 

Pokročilé genetické algoritmy. 

4.5 Problémy plánování v průmyslové výrobě 

Úkolem plánování je stanovení cílů organizace v čase a vymezení postupů, jak těchto 

cílů dosáhnout. Problémy s plánováním je obvykle těžké řešit, vzhledem k mnoha omezením, 

celkové struktuře produktu a velkému množství posloupností. Matematické programovací 

techniky poskytují téměř optimální řešení, ale jsou použitelné jen pro menší problémy 

plánování. Ve většině aplikací GA je celý plán zakódován v chromozomech. Na překonání 

těchto problémů se zaměřuje velká část výzkumu, které zlepšují proveditelnost chromozomu 

v populaci.   

S. Engel a spolupracovníci [42] použili rozšířené evoluční algoritmy do problémů 

s výrobou polymerů. Autoři zde aplikovali specifické znalosti pro inicializaci populace. 

Chromozom se zde skládá z celých a reálných čísel a dále nastává mutace, společně 

s křížením, aby byla zachována celková rozmanitost. Po těchto operacích se z populace 

odstraní nevyhovující jedinci. Z této práce vycházel C. Hicks a spolupracovníci, který navrhl 

opravu těchto algoritmů pro celkové plánování  Capital Goods Company [29]. Postup opravy 

byl čtyřstupňový proces k napravení nevyhovujících plánů. 
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M. Sakawa a kolektiv [36] navrhli GA pro vytápění a chlazení jednotlivých okrsků, 

který využíval zakódování možného lineárního řešení v chromozomu. V navrhovaném 

přístupu jsou kontinuální proměnné reprezentovány v celočíselných řetězcích, které 

odpovídají číselné proměnné, určené GA. Inicializační strategie je zde založena na zachování 

proveditelného řešení pro počáteční populaci. Byla zde zavedena metoda větví a mezí, která 

se použila k vyhledání optimální řešení pro podskupiny problémů v počáteční inicializaci. 

Fitness hodnota každého jedince je vypočítána simplexovou metodou a lineární transformací. 

Reprodukce v tomto problému přijímá kombinaci selekce a její modifikace elitářskou selekcí. 

Pro zlepšení vlastností jsou zde také aplikovány genetické operátory, jednobodové křížení a 

mutace, které jsou založeny na rovnoměrném rozložení pomocí Gaussovy křivky. 

M. Yokoyama a H. Lewis [44] navrhli postup k zachování proveditelnosti řešení 

v plánování výroby. Jejich dvouúrovňová metoda byla řešená GA a dynamickým 

programováním pro problémy v plánování výroby. Na horní úrovni byl použit GA pro 

stanovení rozhodujících proměnných, které minimalizují náklady vynaložené na výrobu a 

nastavení. Na dolní úrovni dynamické programování řeší proměnné spojené s množstvím 

výroby. 

Snahy vedou také ke kódování vícestupňových problémů a návrhu vyřešení síťových 

problémů. Na toto téma provedli M. Gen a kolektiv experimentální studii problémů sítě 

a přijali nové metody [13]. V systému kódování je pozice genu použita k označení stupně 

a hodnota genu je použita k označení stavu ve fázi. P. Cortes a spolupracovníci [7] zaručil 

proveditelnost tohoto řešení GA pomocí heuristiky. Problém sítě byl rozšířen o fiktivní 

pravidla uzlu pro navázání komunikačního spojení. Omezení zde bylo použito k uložení 

přes počítačové rozbočovače „HUB“. Využití EA v problematice plánování výroby je shrnuto 

v tabulce 3. 
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Tab. 3 Využití EA v plánování výroby [27] 

Aplikace Charakteristika Výpočetní technika 

Plánování Plánování celkového 

produktu [29]. 

Pokročilé genetické algoritmy 

Polymery Optimální plánování 

dávkování polymeru 

v továrně [42]. 

Pokročilé genetické algoritmy 

Plánování montáže Optimalizační plánování 

[25]. 

Pokročilé genetické algoritmy 

Vytápění a chlazení okrsků Plánování vytápění  

a chlazení okrsku [36]. 

Pokročilé genetické algoritmy 

Plánování produkce Optimální plánování pro 

splnění časově proměnné 

poptávky [44]. 

Pokročilé genetické algoritmy 

Návrh sítě Využití permutace pro 

kódování přípustného řešení 

[13]. 

Pokročilé genetické algoritmy 

 

4.6 Chemický průmysl 

Chemický průmysl je momentálně jedním z nejvýznamnějších a nejrychleji 

rozvíjejících se průmyslů současnosti. Moderní chemické závody vlastní mnoho zařízení jako 

například čerpadla, destilační kolony nebo chemické reaktory. Všechny tyto aspekty vytváří 

složitou spleť toku materiálů a proudu informací potřebných k změně materiálu na hotové 

výrobky. Jelikož původní metody jsou drahé a časově náročné tak je snahou zajistit pro tento 

průmysl optimální řešení. Tento problém je většinou poměrně obtížné vyřešit kvůli 

nelineárnímu průběhu systému a četnému omezení řídících a stavových proměnných. Problém 

je také s určením globálního minima kvůli necitlivosti indexu výkonnosti pro řízení 

jednotlivých profilů. Některé klasické přístupy pro řízení obsahovaly smíšená čísla, nelineární 

techniky nebo dynamické programování. Kvůli své rozsáhlosti a délce výpočtů ovšem 

nepočítají výsledky v přiměřené době. Proto je snaha zařazení evoluční algoritmů do tohoto 

odvětví. Aplikace těchto technik pomalu roste, ale zatím našla pouze omezené použití 

v chemickém průmyslu [27]. 
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S. Harris a kolegové předvedl jednoduchý inverzní genetický algoritmus [10], 

založený na určení optimální rychlosti pro chemické systémy na základě omezených 

výrobních dat. M. Grujicic a kolektiv [15] spojil jednoduchý genetický algoritmus 

s chemickým napařováním, ke stanovení procesních parametrů, které zvyšují výnos 

nanotrubic na bázi uhlíku, při minimalizaci usazeného amorfního uhlíku. Hlavním důvodem 

úspěchu jednoduchých algoritmů je jejich velikost, protože nezbytná součást problému je 

zakódována v chromozomu v rozmezí 5 až 19 hodnot. To poskytuje výhodu pro výpočet, 

protože při málu ladících parametrů je větší pravděpodobnost rychlejšího nalezení 

optimálního řešení. 

L. Balland a kolektiv [2] vynalezl řešení na bázi GA ke zlepšení produktivity reakční 

směsi v kalorimetrickém reaktoru. Ve snaze podpořit stávající konstrukční řešení autor 

zkombinoval GA spolu se stávající metodou pro zjištění jednoho správného řešení. 

M. Emmerich [11] ve své experimentální studii představil nestandardní evoluční strategii pro 

optimalizaci parametrů dobře zdokumentovaného procesu hydrodealkylace v chemické 

továrně. Byla zde vytvořena evoluční strategie na principu maximální entropie mutace, která 

zajistila univerzální využití této metody. M. Emmerich zde poté vytvořil graf evolučního 

algoritmu pro optimalizaci dění v chemickém inženýrství. Reprezentace grafu byla přijata, 

aby úzce napodobovala a formulovala původní problém. Tento graf zajistil a usnadnil 

začlenění odborné znalosti heuristické analýzy. Proto je zde stále větší snaha o využití 

evolučních algoritmů pro širší spektrum optimalizačních úloh pro chemický průmysl. Využití 

metod EA v chemickém průmyslu je znázorněno v tabulce. 
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Tab. 4 Využití EA v Chemickém průmyslu [27] 

 

4.7 Optimalizace zakřivení a povrchu 

Optimalizace designu je opětovný proces vytváření modelu pomocí CAD systému 

a provádění určitých analýz, které poskytují údaje o zlepšení designu. Tento ruční proces 

významně přispívá k prodloužení designového cyklu a je závislý na dovednosti projektanta.  

Proto je zde třeba vyvinout proces, který vyžaduje méně lidských zákroků a může být 

prováděn jen v CAD/CAM prostředí. Velká část výzkumu se zaměřila na optimalizaci 

povrchu. 

FANGA techniky [24] vyvinuté ve firmě Scania – Saab provádí optimalizaci povrchu. 

Vyvíjí soubor jednoduchých opatření, které umožňují, aby byl povrch charakterizován více 

vzorky částí z hlediska více úhlů. Ty jsou pak použity ve standardní optimalizační technice 

pro výpočet potřebné změny parametru modelu povrchu s žádoucími vlastnostmi. Tato 

technika je využita k optimalizaci a posuzování kvality povrchů ve vlastních letadlech a 

karosériích aut. Toto umožňuje povrchu být zbaven odpovědnosti nastavení úhlů, které jsou 

snadno vypočteny z počítačového modelu povrchu [27].  

Nejvýznamnější výhodou použití evolučních algoritmů spočívá v zisku flexibility  

a přizpůsobivosti k úkolu v kombinaci s globálními vyhledávacími vlastnostmi. Evoluční 

výpočetní techniky využívají populaci řešení v každém opakování, namísto jednoho řešení, 

což umožňuje zjistit optimální řešení v konečné populaci. Wienert prezentuje ve své práci 

[43] tři řešení problému konstrukce hladkých povrchů triangulací. Je zjištěno, že 

Aplikace Charakteristik Výpočetní technika 

Chemická kinetika Optimalizace produkce pro 

rozdílné podmínky [10]. 

Jednoduchý genetický 

algoritmus. 

Vodíkové továrny Optimální provozní 

podmínky pro zvýšení 

výkonu jednotky [32]. 

Jednoduchý genetický 

algoritmus. 

Chemické napařování Optimalizace procesních 

parametrů uhlíkových 

nanotrubic [15]. 

Jednoduchý genetický 

algoritmus. 

Kalorimetrický reaktor Zlepšení produktivity reakční 

směsi v reaktoru [2]. 

Kombinace genetického 

algoritmu a stávajícího 

řešení. 

Návrh chemického závodu Nová strategie 

v hydrodealkylačním procesu 

[11]. 

Pokročilé evoluční strategie. 
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nedeterministické metody reprezentují nové způsoby, jak optimalizovat triangulaci na tyto 

povrchy. Ostatní metody zlepšující kvalitu navrhl M. Higashi [16] pro Toyota Technological 

Institute. 

R. Roy a G. Jared [34] se ve své práci zabývali otázkou posílení optimalizace 

schopností v rámci CAD/CAM systémů, kde definovali pojem „Flexibilní optimalizace 

v rámci CAD/CAM systémů“ u kterého vyvíjeli případové studie kolem 3D tělesa. R. Mussa 

[34] dále zkoumal tuto metodu pro optimalizaci povrchu v CATIA CAD/CAM softwaru.. 

Nicméně všechny výzkumy jsou omezené GA, protože se mohou zabývat pouze 

optimalizačními problémy s jednoduchým zakřivením povrchu. Skutečná křivka a povrch má 

problémy jako je vysoká rozměrnost s vysokým stupněm interakce mezi rozhodujícími 

proměnnými, při kterých genetické algoritmy nevytváří uspokojivé výsledky. Tyto 

charakteristiky zdůrazňují potřebu sofistikovaných výpočetních technik, které se budou 

zabývat složitějším zakřivením. V nedávném projektu FLEXO (Flexibilní optimalizace 

v CAD/CAM prostředí) R. Roy navrhnul dva evolučně založené algoritmy [34], které mají 

schopnost vypořádat se s primárními vlastnostmi optimalizace křivky a povrchu. Tyto dvě 

metody se nazývají GRGA (obecný zpětný GA) a GAVD (GA s variabilní závislostí). Díky 

těmto technikám je možno řešit FLEXO různými optimalizačními metodami v CAD/CAM 

prostředí s minimálním zapojením uživatele. Využití těchto metod je shrnuto v tabulce 5. 

Tab. 5 EA v Optimalizaci zakřivení a plochy [27] 

Aplikace Charakteristika Výpočetní technika 

Optimalizace zakřivení  

a plochy 

Optimální rekonstrukce 

povrchu pomocí výpočetních 

metod [43]. 

Optimalizace povrchu a 

zakřivené pomocí 

CAD/CAM  [16]. 

Inteligentní výpočetní 

techniky 

 

 

Pokročilé genetické 

algoritmy 

Vyvinuté algoritmy pro 

optimalizaci 

zakřivení/plochy 

Vývoj techniky pro 

manipulaci neoddělitelných 

funkcí v každodenních 

optimalizačních problémech 

[34].  

GRGA / GAVD 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci bylo hlavním cílem provézt výzkum evolučních metod a jejich 

využití v průmyslu. Ve své podstatě se tyto metody inspirují zákonitostmi evoluce v přírodě. 

Podobně jako ve vývoji živých organismů, kdy se ze základní buňky pomocí času vyvinul 

rozsáhlý organismus, tak se tento proces dá implementovat do počítačových programů, které 

z nevyhovujícího řešení postupem generací vyvinou program, který zajistí hledané optimální 

řešení. Evoluční metody jsou díky nástupu počítačů a jejich neustálému zlepšování stále více 

využívanou metodou pro výpočet optimálního řešení daného problému. 

Výsledkem práce je seznámení s jednotlivými metodami evolucí inspirovaných 

algoritmů, popsáním jejich struktury, zákonitostmi a použitého názvosloví. Nejúspěšnější 

metodou těchto algoritmů jsou Genetické algoritmy, které úspěšně kopírují evoluční proces 

v přírodě. Úspěšnost této metody také dokazuje fakt, že jsou nejvíce rozšířené a bylo pro ně 

vyvinuto nejvíce modifikací pro určité aplikace. Na základě rozsáhlé literární rešerše v cizím 

jazyce je v této práci uvedeno využití Evolučních algoritmů v mnoha odvětvích průmyslu, 

jako například při tváření kovů, v automobilovém designu, či v chemickém nebo papírenském 

průmyslu. Evoluční metody nalézají využití také při nakládání s odpady, při plánování 

výroby, nebo při optimalizaci zakřivení a plochy. Všechny zmiňované aplikace evolučních 

algoritmů jsou uspořádány do přehledných tabulek dle dané problematiky, spolu s odkazem 

na původní díla autorů, která mohou vézt k dalšímu rozšíření využívání těchto metod 

v průmyslové výrobě. Tyto výsledky bakalářské práce poukazují na stále větší trend využívání 

evolučních výpočetních technik, které vedou k vývoji nových výpočetních metod, k urychlení 

výroby, nebo k úspoře celkových nákladů. 
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