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Ozubený převod v přírodě a evoluční algoritmy 
Václav Dostál 

 

Úvod 

 

Když jsem viděl videosmyčku funkce ozubeného mechanismu u malého tvorečka, zvaného 

Issus coleoptratus, myslel jsem si, že to je naprosto přesvědčivý důkaz pro inteligentní návrh 

čili pro tvorbu inteligentním Tvůrcem. A tedy, že to je důkaz vyvracející samovolnou evoluci 

bez vlivu inteligentního návrháře. Pro některé lidi se ovšem tento ozubený převod jeví být 

důkazem opačným.  

O ozubení u zmíněného tvora se po uveřejnění okomentovaného překladu článku J. 

Stromberga rozvinula bouřlivá diskuze a ta se kromě technické stránky zabývala algoritmy. 

[Podle algoritmů týmy návrhářů konstruují počítačové programy]. Vynořila se otázka tzv. 

evolučních algoritmů. Tyto evoluční algoritmy evoluční biologové běžně považují za důkaz 

existence samovolné evoluce bez vlivu Tvůrce. 

Objev ozubeného převodu u Issuse ukazuje, že daný mechanismus nejen u tohoto 

maličkého tvora perfektně funguje, ale že mezi vyráběnými ozubenými mechanismy se 

nenachází. Mezi těmito vyráběnými ozubenými převody existují velice sofistikované rarity, 

ale převod u Issuse je ještě sofistikovanější. Toto prohlášení se potvrdí v dalším textu. 

 

 

1. Dosud jediný ozubený převod nalezený v přírodě 

 

Takto nadepsal svou zprávu z 12. září 2013 Joseph Stromberg , reportér ze světa vědy pro 

webový portál Vox.com. V ní referuje o objevu Malcolma Burrowse a Gregory Suttona, 

publikovaného v originálním článku objevitelů dne 13. 9. 2013. [Dny publikování jsem 

převzal z oné zprávy a z onoho článku]. 

Až do zmíněného objevu si všichni technici i všichni biologové mysleli, že ozubený 

převod je lidský vynález a že se tedy v přírodě nenalézá. Avšak objev říká, že se tam nachází, 

a to zcela ojediněle. 

Objevitelé tvrdí, že ozubený převod synchronizuje pohyby obou zadních nohou, mezi něž 

je vložen. Toto tvrzení se v jejich článku objevuje několikrát a je tak zdůrazněno, že vzniká 

dojem, že převod nepřenáší sílu tak, jak je tomu u vyrobeného ozubeného soukolí, kdy první 

kolo je hnací a druhé (či poslední) kolo je hnané. Z tohoto dojmu může vzniknout jiný dojem,  

že se nejedná o převod vůbec a že jde o pouhou synchronizaci. 

Uvedený mechanismus tvoreček ovládá pomocí svalů, tedy jisté síly vyvíjí. Tyto síly jsou 

si rovny co do velikosti i co do směru, ale jsou přenášeny oběma ozubenými segmenty na 

Obr. 1. (Převzatý). Vlevo: Issus coleoptratus. Vpravo: Zuby jsou umístěny na povrchu 

segmentů obou zadních nohou hmyzu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Issus_%28genus%29
http://www.kreacionismus.cz/content/dosud-jediny-ozubeny-prevod-nalezeny-v-prirode
http://www.kreacionismus.cz/content/dosud-jediny-ozubeny-prevod-nalezeny-v-prirode
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/this-insect-has-the-only-mechanical-gears-ever-found-in-nature-6480908/?no-ist
http://www.smithsonianmag.com/author/joseph-stromberg/
http://www.zoo.cam.ac.uk/zoostaff/burrows.htm
http://scienceintheclassroom.org/research-papers/gearing-jump/highschool
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obě zadní nohy. Tyto nohy potom zatlačí na zem, takže tvoreček se odrazí a vyskočí. Obě 

nohy se musejí odrazit současně, protože Issus má skočit přímo vpřed a ne šikmo a ještě 

k tomu v náhodném směru. 

Ozubený převod u Issuse tedy jednak přenáší sílu a jednak nemůže porušit synchronnost 

a proto má převodový poměr 1 : 1. Ozubení se nachází se na segmentech, které nesou 

odborný biologický název trochanter-y. Nalézá se ovšem, jak objevitelé opakovaně 

zdůrazňují, jenom u dospívajícího tvora. U dospělého Issuse zakrní, takže ozubený převod je 

podle nich nahrazen třecím převodem.  

Jestliže – jak uvádějí objevitelé – jsou dospělí Issusové lepšími skokany než dospívající 

(„larvy“ [což ovšem může být otrocký překlad]), tak to neznamená, že třecí mechanismus by 

byl efektivnější než ozubený. Badatelé soudí, že „větší velikost dospělců může znamenat, že 

tření mezi trochanterami je efektivnější synchronizační mechanismus.“ Poněvadž ovšem třecí 

převod může prokluzovat, kdežto ozubený nikoliv, bude jediným řešením zmohutnění svalů, 

pohánějících převod, a nyní tyto svaly budou také segmenty na sebe přitlačovat 

U třecího převodu musí být zabezpečeno dostatečně velké tření, aby nedošlo 

k prokluzování třecích segmentů (či kol – v technické praxi) po sobě. Takový mechanismus, 

u něhož by k prokluzování došlo, by fungoval stejně nespolehlivě jako auto při smyku na 

kluzké vozovce. Došlo by k naprosto neurčitým / neurčitelným následkům. Pro jednoduchost 

je (ve fyzice a v technice) zavedena třecí síla, která je přímo úměrná přítlačné síle. 

„Konstantou“ této přímé úměrnosti je v tomto případě tzv. součinitel čili koeficient tření 

(přesněji: smykového tření), který ovšem závisí na druhu materiálu a na drsnosti jeho 

povrchu. 

Ze dvou předchozích odstavců vyplývá, že opačná změna – při předpokládané evoluci 

z nějakého předchůdce – není možná. Jinak řečeno, „kukly“ onoho předchůdce, majícího třecí 

převod, který by se nějak postupně vyvíjel na ten, co byl objeven, by nevyskočily správně ani 

jednou! Svaly pohánějící tento prvotní převod by stejně špatně nebo ještě méně dokonale 

přitlačovaly segmenty (trochantery) vzájemně na sebe a třecí síla by byla malá, takže 

segmenty by po sobě prokluzovaly. I kdyby prokluzovaly málo, tvoreček by nikdy neskočil 

přímo a vždycky by vyskočil nevyzpytatelně šikmo. Beznadějně by velice brzy, téměř 

okamžitě, zahynul, neboť by se nedostal na předpokládanou rostlinu (která je pro něj životně 

důležitá), ale úplně jinam – a to při každém skoku!. 

Ještě si dovolím připomínku, že reportér Stromberg správně napsal, že „…dospělé nohy 

jsou synchronizovány jiným mechanismem (řadou protažených výčnělků na obou zadních 

nohách …).“ Objevitelé jasně píší o třecím mechanismu. Takový převod nemůže na svém 

povrchu mít nějaké výčnělky, to by nebyl třecím převodem, ale byl by opět ozubeným.  

Termín „výčnělky“ je použit místo termínu „zoubky“ (jež jsou u dospělce relativně menší). 

Nedostatečně vyvinuté svaly dospívajícího tvora nezabezpečují dostatečně velkou 

přítlačnou sílu. Proto pro synchronizaci pohybů segmentů, ale hlavně pro zabezpečení 

přenosu sil z těchto svalů na nohy tvora musí existovat mechanismus, který neproklouzne ani 

trochu, i když je přítlačná síla minimální nebo dokonce nulová. Takový požadavek může 

splňovat jenom ozubený převod, kde vzájemné proklouznutí ploch segmentů vůbec 

neexistuje. U ozubených segmentů (trochanterů) by nějaké „proklouznutí“ vlastně způsobilo 

náraz zubu jednoho segmentu na zub druhého segmentu. To by mohlo nastat, kdyby tloušťka 

uvažovaného zubu u toho jednoho segmentu byla menší než příslušná mezera mezi zuby 

u druhého segmentu. Jenže u ozubeného mechanismu nic takového nesmí nastat. To proto, že 

pak by ozubený převod nesplňoval základní podmínku – totiž podmínku přenosu síly. 

Objevitelé vylučují možnost různosti tloušťky zubu u jednoho segmentu a šířky 

odpovídající mezery mezi zuby u druhého segmentu: „Ozubení na jednom trochanteru zabírá 

s odpovídajícím ozubením se zuby téže velikosti a tvaru na druhém trochanteru“ (obr. 1 

vpravo a obr. 2). Jeví se, že obr. 2 E je nakreslen nepřesně, neodpovídá přesně obrázku 2 D. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%25C5%2599en%25C3%25AD
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Objevitelé popisují dané ozubení takto: „Každý ozubený proužek byl od 350 do 400  m 

dlouhý, obsahoval 10 až 12 zubů a měl poloměr křivosti () asi 200  m (obr. 2 E). Levý 

i pravý trochanter měl tentýž počet zubů, což dává převodový poměr 1 : 1. [Tento poměr je 

dán především rovností poloměrů, nicméně také rovností počtu zubů].  Jeden zub připadal na 

každých 8,5°  1,0° pootočení, při n = 9 dospívajících jedinců (obr. 2 D a E). … Každý zub 

byl 9  m tlustý, byl oddělen od následujícího zubu 30-ti  m a navržen z povrchu 15-ti až 

30-ti  m, zase se zužující z předního na zadní konec [od paty k hlavě]“. 

[Pro úplné laiky: 1  m (mikrometr) je miliontina metru neboli tisícina milimetru]. 

Řeč o zubech téže velikosti a tvaru a také o poloměru určuje, že ozubené segmenty (na 

trochanteře) jsou – geometricky řečeno – výsečemi kruhu.  To také vidíme na obr. 2 D. Avšak 

na obr. 1 zase jasně vidíme, že trochantery jsou eliptické, což by znamenalo, že ozubené 

segmenty jsou výsečemi plochy elipsy. V tomto druhém případě by „poloměr křivosti“ 

znamenal poloměr náhradní kružnice, která nahrazuje část elipsy. 

Na ozubeném segmentu kola (geometricky: výseče kruhu) musí být všechny zuby totožné 

a musí mít konstantní rozteče. Totožnost zubů se netýká jen jejich profilu, ale také tloušťky 

zubu a šířky mezery mezi zuby, výšky hlavy i výšky paty zubu. Rozteč, šířka zubu a šířka 

zubní mezery se měří na roztečné kružnici, zatímco výška hlavy a paty se měří vzhledem k ní. 

Viz obr. 3, kam je vhodné dodat: Rozteč je označena p a rovná se součtu šířky zubu a šířky 

zubové mezery (které jsou totožné). 

Přesto, že zuby u Issuse mají odlišný profil oproti profilu zubů vyráběných ozubených kol, 

musí i u jednoho z nich uvedené veličiny být konstantní – pokud je ozubený segment 

trochantery výsečí kruhu. Je-li tento segment výsečí elipsy, poměry se komplikují. Jeví se, že 

ozubený segment trochantery je částí kruhu, kdežto celý trochanter je eliptický. Protože část 

elipsy je možné nahradit kružnicí, nevzniká žádný problém. 

 

Obr. 2. Převzatý. D: Zvětšený snímek záběru zubů (gears) umístěných na trochanterách.  

E: Schéma ukazující poloměr křivosti trochanteru (gear), úhlové rozmístění zubů a jak 

zuby zapadají; F: profil zubu Issuse  (vlevo) v porovnání se zubem lidmi vyrobeného 

evolventního ozubení. (Označení D, E, F je také převzato). 

 

http://user.mendelu.cz/provazni/priklady_kg/kuzelosecky/oskulacni_kruznice.pdf
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Údaj badatelů: „Jeden zub připadal na každých 8,5°  1,0° pootočení“ je sám o sobě 

nejasný, mohlo by se jevit, že rozteč zubů má toleranci nebo že každý zub je jinak široký 

(ovšem také každá zubová mezera). Avšak údaj pokračuje „při n = 9 dospívajících jedinců“. 

To znamená, že jde o průměrnou 

hodnotu u devíti různých jedinců. 

Velmi pravděpodobně byli jednotliví 

zkoumaní Issusové v různém stavu 

svého dospívání, takže i jejich 

trochantery měly poněkud odlišné 

rozměry. Objevitelé místo rozteče 

(v mikrometrech) měřili úhel (ve 

stupních). 

Ještě než přejdu k funkci ozubení 

u daného hmyzu, zmíním se 

o problému s daným profilem zubů. 

Zatímco článek Malcolma Burrowse 

a Gregory Suttona se zabývá profily 

na obr. 2, Joseph Stromberg na 

začátku své reportáže uvádí fotku, 

kterou vkládám jako obr. 4. Je 

zřejmé, že zuby zde mají zcela jiný 

profil. Problém je výzvou k řešení. 

 

 

 

 

Obr. 3. Převzatý z http://www.studentcar.cz/files/vyuka/TTD/lesson10.pdf . 

Základní pojmy ozubení: Průměr  roztečné kružnice d = z. m; Průměr hlavové kružnice  

; Průměr patní kružnice ; Výška zubu ; Výška 

hlavy zubu ; Výška paty zubu ; Šířka kola  

Obr. 4., Tento obr. uvádí na začátku svého textu 

Joseph Stromberg s tím, že takový ozubený 

převod  Issus coleoptratus používá. 

http://www.studentcar.cz/files/vyuka/TTD/lesson10.pdf
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2. Funkce ozubeného převodu, který používá Issus coleoptratus 

 

J. Stromberg píše: „K potvrzení, že ozubené převody skutečně plní svou funkci, provedli 

badatelé parádní (i když trochu morbidní) trik s některými mrtvými Issusy. Ručně nastavili 

jejich zadní nohy do výskočné polohy a pak elektricky stimulovali hlavní výskokový sval na 

jedné noze, takže noha se natáhla. Druhá, elektricky nestimulovaná noha, ale mechanicky 

rotačně propojená pomocí ozubení, se také napnula a mrtvý hmyz skočil dopředu.“ 

Objevitelé si při uvedených experimentech ověřili synchronnost pohybů (pootočení) 

segmentů trochanter. Takové ověřování nebylo nutné, protože zjistili, že převodový poměr 

ozubeného převodu je 1 : 1. Jejich počínání je vysvětlitelné (ovšem předběžně) tím, že až do 

svého objevu se ozubenými převody nijak nezabývali. Znalosti o ozubení, ozubených kolech 

a jiných ozubených mechanismech se předávají na strojnických průmyslovkách a na 

technických univerzitách – strojnických fakultách. 

Jestliže ovšem z  technického hlediska nebylo nutné ověřování, že převod 1 : 1 znamená 

také rovnost úhlových rychlostí (či ve strojírenství „otáček“), tedy synchronní pohyb obou 

ozubených segmentů (v technické praxi: kol), neznamená to, že toto ověřování bylo zcela 

zbytečné! Ověřování experimentálně dokázalo, že zákonitost převodového poměru platí 

i u ozubeného převodu vyskytujícího se v přírodě!   

Pro převodový poměr obecně platí 
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, 

kde   jsou úhlové rychlosti kol či segmentů kol a r jsou jejich poloměry. Tento vztah je 

nepřímá úměrnost a hlavně říká, že úhlové rychlosti jsou závislé na poloměrech. Jestliže 

ovšem jsou poloměry obou kol (či segmentů) stejné, pak se musejí rovnat i jejich rychlosti 

otáčení (nebo pootočení). 

Badatelé ovšem tuto závislost předem neuvažovali, a proto si ji „museli“ odvodit ze svých 

experimentů. Tím také potvrdili poznatek, že tzv. přírodní zákonitosti si můžeme ověřovat 

kolikrát chceme a vždycky dojdeme k témuž výsledku. 

Objevitelé navíc ověřili, že „každý zub má 

zakřivený proužek [zaoblení] na svém spodku 

[u své paty], rys, který u lidmi vyrobených 

ozubení snižuje pravděpodobnost střihu 

(ustřižení).“ 

Zde odkazuji na obr. 2., kde objevitelé – 

na jeho části F vlevo – nakreslili zaoblení 

paty Issusova zubu uvedením jeho poloměru 

m 8,2  a zdůraznili šipkou. 

U porovnávaného zubu evolventního 

ozubení – u obr. 2F vpravo – uvedli stejné 

zdůraznění šipkou a z nejasných důvodů 

„filet“. Zaoblení Issusova zubu na strmější 

straně jeho profilu badatelé neuvedli, je 

docela pravděpodobné, že nebude totožné. 

Jak vidíme při porovnání fotky (2D) 

s nákresem (2F vlevo), zuby obou trochanter 

se po sobě odvalují perfektně, což ovšem 

vyžaduje i zaoblení hlavy zubu (jež autoři 

zapomněli uvést). 

Funkci  v  pohybu viz http://public.media.smithsonianmag.com/legacy_blog/gear-

jumping.gif.  

Obr. 2 D a F znovu  

 

http://www.thefreedictionary.com/filet
http://public.media.smithsonianmag.com/legacy_blog/gear-jumping.gif
http://public.media.smithsonianmag.com/legacy_blog/gear-jumping.gif
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Rozložení pohybu do 

jednotlivých okamžiků je 

na obr. 5. Zatímco 

objevitelé rozbor uvádějí 

v popisce obrázku, já jej 

umisťuji mimo: 

A – Tři obrázky 

v ukázaných časech … 

ukazují zvedání zadní 

stehenní kosti trochantery u 

trupu při přípravě skoku 

(viz videosmyčku). 

Trochanter startuje pohyb 

v čase 0 s, a stočení je 

dokončeno za 80 ms; B -

Výběr postupujících pohybů 

zubů a kloubů během 

pootočení. Vodorovné 

černé šipky, ukazují 

korespondenci mezi částmi 

A – B. [Kvůli lepší 

srozumitelnosti jsem 

změnil poslední slova]. 

Tvoreček v  přípravné 

fázi svými svaly natočí 

trochantery, čímž roztáhne 

nohy příčně vzhledem k ose 

trupu. Tím se připraví 

k výskoku – podle autorů – 

během 78,4 milisekundy. 

Tady se rýsuje velký význam 

nezbytnosti pokusů. Kromě výše 

uvedeného ověření sloužily 

k určení časových intervalů. 

Objevitelé Burrows a  Sutton 

neuvádějí chyby měření těchto 

časů. Ale pro velikou náročnost 

přesného měření časových 

intervalů je ani nemohli 

zaregistrovat. Pro docela přesnou 

představu o trvání děje jsou 

jejich údaje více než dostatečné. 

Obr. 6. ukazuje prudké 

stisknutí nohou k sobě, což vede 

k odrazu. Rozkreslení není 

nutné, byl by to obr. 5 B zdola 

nahoru – jen s jinými časy. 

Stisknutí trvalo pouhých 1,8 milisekundy, což je čas asi 44krát kratší než čas přípravné 

fáze. Odraz zadních nohou je opravdu prudký! Podívejte se znovu na celý výskok, zachycený 

na http://public.media.smithsonianmag.com/legacy_blog/gear-jumping.gif. 

Obr. 5. Převzatý. Příprava skoku u Issuse, rozfázovaná do 

jednotlivých okamžiků, uvedených vždy v pravém horním 

rohu.: A – fotky, B – nákresy. 

Obr. 6. Převzatý. Prudké stisknutí obou zadních nohou, 

které pohání skok. 

http://public.media.smithsonianmag.com/legacy_blog/gear-jumping.gif
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Tuto funkci ozubeného převodu u Issuse při pohybu nyní porovnejte s funkcí vyráběného 

ozubeného převodu v činnosti: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gears_animation.gif 

nebo/a: https://www.youtube.com/watch?v=4O5pdy7ji2w. U pozorovaných kol si ovšem 

představte, že se po pootočení zastaví a potom se pootočí zpět, čili že konají kývavý pohyb. 

Tento cyklus se po jeho zastavení se může opakovat po určité přestávce – přesně tak, jak se to 

děje u Issuse. Můžeme zaznamenat, že zuby se po sobě odvalují – že tedy boky zubů po sobě 

kloužou (pokud možno) bez tření.  

Jestliže je ozubený mechanismus nahrazen třecím, musí být tření (tentokrát mezi povrchy 

segmentů) naopak co největší. Jak by se po ukončení dospívání Issuse hladký povrch (na 

zubech) mohl změnit na hodně drsný, ale přitom ani nevlnitý či bez nějakých „výčnělků“, to 

je záhada. „Třecí“ plochy nemají vlnitost (nebo obdobu nizoučkých zoubků) – to už pak 

nejsou třecí plochy, ale jsou ozubené!  

Dá se předpokládat, že zuby u dospělého Issuse, že jsou sice nizoučké, ale že nezmizí 

úplně. To by znamenalo, že i dospělý Issus má ozubený převod a ne třecí. Tím by byl 

problém změny hladkého povrchu (s co nejmenší drsností) na povrch s velikou drsností 

vyřešen! Zuby by ovšem neměly dosavadní hlavy zubů.  Profil zubu bude pak navržen přímo 

geniálně, aby odvalování jednoho zubu po druhém probíhalo i v dospělosti stejně dobře jako 

při dospívání. Když porovnáme obr. 4 s obr. 2 (5, 6) můžeme (shodně s p. Stromergem) tvrdit, 

že s největší pravděpodobností k této předpokládané změně dojde. 

Funkce ozubeného převodu u Issuse se tedy jeví velmi dobrá. Autoři několikrát zdůrazňují 

přesnost synchronizace a nutnost přímosti skoku.  Také píší: „Další experimenty ukázaly, že 

zuby zajišťují synchronní pohyby zadních nohou. Zaprvé, když byly zadní nohy stočeny pro 

skok, experimentální manipulace šlachy velkého výskokového svalu jedné nohy vedly 

k synchronizaci a prudkému pohybu druhé nohy, dokonce u mrtvého živočicha.“ Ale hned 

potom: „Za druhé, zuby občas selhaly při zaručení při startu hnací fáze skoku, … Po těchto 

selháních, jeden zub spoutaný se zubem na druhé zadní noze, která pak prudce stlačená, se 

zpozdila o několik mikrosekund vzhledem k první zadní noze.“ Mezi prvním bodem (i celým 

zbytkem článku) a druhým bodem je zjevný rozpor. Vzniká otázka, co vlastně badatelé 

zjistili. Předpokládám, že jim v bodě 2 „ujelo pero.“ 

Předposlední věta jejich článku zní: „Zuby Issusse … ukazují, že mechanismy, dříve 

považované pouze v umělých strojích, se vyvinuly v přírodě.“ Tento závěr nijak nevyplývá 

z předchozího popisu. Badatelé měli napsat to, co z jejich popisu vyplývá: „Zuby Issusse … 

ukazují, že mechanismy, dříve považované pouze v umělých strojích, existují i v přírodě.“ Lze 

dodat, že ozubený převod v přírodě velmi pravděpodobně existuje déle než v technice. Z toho 

plyne, že lidé konstrukcí ozubených převodů – spíše nevědomky – použili techniku, která se 

v přírodě vyskytla před lidským vynálezem. Podobně se to stalo u reaktivního pohonu. Jinak 

řečeno: Lidé využili „přírodní“ zákony, které byly v přírodě použity před tím lidským 

využitím. To znamená, že lidé hodně dlouho o mnoha těchto zákonech neměli ani tušení.  

Znamená to, že přírodní zákony řídí nějaký jev nebo děj – v doslovném významu slova 

„řídit“? V našem případě: Řídí zákonitosti ozubeného mechanismu tento mechanismus? 

Přírodní zákonitosti popisují jev nebo děj v přírodě (jak probíhá), ale nijak neodhalují jeho 

příčinu! U ozubeného převodu jeho zákonitosti neodhalují příčinu jeho „vzniku“ = tvorby. 

Ozubené mechanismy používané v technické praxi vytvářejí inteligentní lidé, kteří takto 

napodobují (ovšem méně dokonale) tvůrčí činnost inteligentního Tvůrce. Tento Tvůrce 

obdobný mechanismus vytvořil v přírodě před nimi! Samovolná evoluce ozubeného převodu 

Issuse z třecího mechanismu je nesmysl. To vzhledem k nutnosti existence velké přítlačné síly 

(kolmé na dosedající trochantery) u nějakého nedospělého dávného předchůdce. Navíc by se 

při objevení se sebemenších „výčnělků“ musely okamžitě „vynořit“ zákonitosti (instrukce) 

pro ozubený převod (např. konstantní rozteč, konstantní výška zubu, atd.) pro všechny zuby 

trochanteru. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gears_animation.gif
https://www.youtube.com/watch?v=4O5pdy7ji2w
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Další závažné argumenty dávám do následující kapitoly. 

Možnost samovolného vzniku instrukce nebo algoritmu (souborů instrukcí) nebo dokonce 

programu (souboru algoritmů) rozeberu v jiné části této práce. 

 

 

 

3. Z diskuse o komentovaném článku J. Stromberga 

 

Zde pomíjím některé diskusní příspěvky oponentů, jejichž řešení jsem zahrnul do textu 

výše. Pominutím se vyhýbám opakování (které by bylo nudné a zbytečné). Svá nynější 

doplnění dávám do []. 

 

1. Telesto dne Út, 01/05/2016 - 20:56. 

Václave, udělal jsem domácí úkol za vás. Píšete: 

NIC takového nevidím – pokud tím myslíte, že každý zub za sebou jdoucí řady má jiný tvar 

(profil). Tak tomu nemůže být! 

Trocha práce a rozložil jsem jednotlivé zuby na přímku. 

http://planetopia.cz/upload/gear/gear1.png 

Takže se ptám znovu. Už vidíte, že skoro každý zub je jiný? Má jiný sklon, výšku, šířku, 

apod. 

Zuby jsem rozvinul z levého 

trochanteru. Ten nejvíce vlevo je ten 

úplně shora. Ten vpravo je zase 

z levého dolního rohu trochanteru. 

 

Václav Dostál dne St, 01/06/2016 - 

10:52. 

Trocha práce a rozložil jsem 

jednotlivé zuby na přímku. 

Adresu 

http://planetopia.cz/upload/gear/gear1

.png jsem si uložil do svého 

připravovaného textu, v němž bych 

tuto "otázku" pravděpodobně 

rozvinul. Zatím mohu odpovědět: 

Udělal jste chybu. Přenést zuby 

z kružnice na přímku neznamená je 

okopírovat z jednoho a nakopírovat na 

druhé. 

Když už jste si s tím pohrál, tak 

nyní Vámi vytvořený ozubený hřeben zkuste dát do záběru s jedním ze segmentů (jedno 

s kterým, oba jsou stejné). Bude to fungovat? Dále: Zkuste udělat totéž, co jste udělal 

a přeneste zuby z menší kružnice na hodně větší (správně řečeno: o hodně větším poloměru) 

nebo na kružnici o hodně menší. Takto vytvořený ozubený segment dejte do záběru 

s původním. Opět: Bude to fungovat? 

Svůj postup prosím hlavně zopakujte u ozubeného segmentu s evolventním ozubením: 

přeneste zuby svou metodou na přímku a takto vytvářejte ozubený hřeben. Tedy zcela stejně 

jak jste to dělal se zuby Issuse. A uvidíte, že se na tomto Vašem hřebenu zuby od sebe TAKÉ 

liší!  

 

Obr. 7. Zmenšená kopie  

http://planetopia.cz/upload/gear/gear1.png 

http://www.kreacionismus.cz/content/dosud-jediny-ozubeny-prevod-nalezeny-v-prirode#comments
http://www.kreacionismus.cz/users/telesto
http://planetopia.cz/upload/gear/gear1.png
http://www.kreacionismus.cz/users/vaclav-dostal
http://planetopia.cz/upload/gear/gear1.png
http://planetopia.cz/upload/gear/gear1.png
http://planetopia.cz/upload/gear/gear1.png
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Václav Dostál dne St, 01/06/2016 - 13:05. 

Na obrázku, který zatím zpochybňujete, jsem vám ukázal, že (téměř) každý zub je jinak vysoký. 

Jak to, že to funguje? 

Ozubení s různě vysokými zuby neexistuje [viz níže] - ani u Issuse! Na roztečné kružnici 

ozubených segmentů u Issuse jsou VŠECHNY zuby stejné! To je skutečnost, kterou vidíme 

na fotkách! Že si nějaký zub zezdola přenesete na přímku, aniž byste jím pootočil, to bohužel 

je Vaše chyba. Protože ten zub dole se u ozubeného segmentu Issuse POOTOČÍ. 

 

 

DVD (neověřeno) dne Út, 01/05/2016 - 21:20.  

Telesto: A co kdyby rozteč byla stále stejná, jen by se měnila velikost zubů? To neuvažujete? 

VD: To by prostě nefungovalo! 

Ale fungovalo. A dokonce se to už nějaký pátek používá. Zkuste si zadat do google: 

variable ratio steering a vyhledejte si nějaký obrázek. Snažíte se tady aplikovat teorii 

ozubeného soukolí, ale tohle je ozubený segment. Je to jako v ústech - každý zub musí 

zapadat do toho protilehlého, ale to neznamená, že musejí být všechny zuby shodné. 

[Zdůraznění je moje a dodal jsem je nyní]. 

 

DVD (neověřeno) dne St, 01/06/2016 - 21:25.  

Byl to DVD, kdo dal odkaz na šnekový převod (zde: variable ratio steering). [Citát Pavla K.] 

[Zdůraznění je moje a dodal jsem je nyní]: 

Já ale nepsal nic o šnekovém převodu. Podívejte se na wiki na "Rack and pinion". 

"Variable rack" je prostě jen ozubení s proměnnými segmenty. Asi může být se šnekovým 

převodem, ale funguje velmi dobře i se šikmým ozubením 

(viz http://cms.ukintpress.com/UserFiles/Image/vdi/spotlight/bishops/vrrack%2... ) a stejně 

dobře budou fungovat i dva segmenty ozubených kol s proměnnými segmenty. 

Samozřejmě, že se tím VD nemusí zabývat, já ho k tomu nenutím. Jen říkám, že důvod, 

proč musí být u ozubeného kola každý zub shodný je ten, že se může/musí potkat s ostatními 

zuby druhého ozubeného kola. V případě ozubeného segmentu to neplatí a zuby se mohou 

lišit. Ostatně na obrázku toho hmyzu je to jasně vidět. 

 

Václav Dostál dne Čt, 01/07/2016 - 17:24.  

Poprvé: Zkuste si zadat do google: variable ratio steering a vyhledejte si nějaký obrázek.    

Podruhé: Já ale nepsal nic o šnekovém převodu. Podívejte se na wiki na "Rack and pinion". 

"Variable rack" je prostě jen ozubení s proměnnými segmenty. Asi může být se šněkovým 

převodem, ale funguje velmi dobře i se šikmým ozubením (viz 

http://cms.ukintpress.com/UserFiles/Image/vdi/spotlight/bishops/vrrack%2... ) a stejně dobře 

budou fungovat i dva segmenty ozubených kol s proměnnými segmenty. 

Potřetí: Proto nelze na segmenty aplikovat všechno, co nutně musí splňovat ozubené kolo. 

Já jsem ovšem psal o ZUBECH ozubeného kola a o ZUBECH segmentu. Pokud bychom 

srovnali tatáž ozubení u (spíše pomyslně) vyříznutého segmentu z kola nebo o kola 

poskládaného (rovněž spíše pomyslně) ze segmentů, ZUBY MUSEJÍ být stejné. 

Váš odkaz ze St, 01/06/2016 - 21:25 byl:  

http://cms.ukintpress.com/UserFiles/Image/vdi/spotlight/bishops/vrrack%2... + druhý 

odkaz  ze Čt, 01/07/2016 – 15:16: https://en.wikipedia.org/wiki/Gear#Helical ukazují, že 

úmyslně zaměňujete pojmy. 

Zapomeňte na rack a podívejte se na toto video. 

 Pokud zde u Váz „rack“ znamená „ozubení“, potom: na tom videu 

(https://www.youtube.com/watch?v=WYcqJ5HdxA4 ) ozubení NENÍ?? Jestliže tam JE 

http://www.kreacionismus.cz/users/vaclav-dostal
http://cms.ukintpress.com/UserFiles/Image/vdi/spotlight/bishops/vrrack%20w%20Bishop%20Logo.jpg
http://www.kreacionismus.cz/users/vaclav-dostal
http://cms.ukintpress.com/UserFiles/Image/vdi/spotlight/bishops/vrrack%252
http://cms.ukintpress.com/UserFiles/Image/vdi/spotlight/bishops/vrrack%252
https://en.wikipedia.org/wiki/Gear#Helical
https://www.youtube.com/watch?v=WYcqJ5HdxA4
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(jakože ANO) pak PROČ mám na ozubení zapomenout??? To bych musel zapomenout 

i TENTO případ!! 

Zejm. [poměr] 2:15, to už je extrém. ANO, to tedy je. Uznáte, že ty zuby nejsou shodné? 

ANO – to však NELZE aplikovat na kolo.  A myslíte, že hned ten první mechanismus (kde 

jsou zuby různě velké) by nemohl pracovat na kole?  

NEMOHL. V tom „prvním mechanismu“ jsou zuby na hranolu. Mimochodem: Další tři 

„mechanismy“ jsou shodné s tím prvním. Avšak ani jeden NENÍ kolo! 

Mimochodem, pracuji pro firmu, která ozubení vyrábí (a to o dost komplikovanější tvary, 

než jen přímé nebo šikmé ozubení).  

To jste neměl psát. Vaše tvrzení jsou plná laických výrazů – a poněvadž Vy laik nejste, tak 

svá tvrzení směřujete k mému popletení nebo dokonce ponížení. Příklad takového Vašeho 

tvrzení je v poslední větě části „Podruhé“. Jestliže svá tvrzení myslíte jako pravdivá 

a správná, pak jste diletant přesto, že pracujete ve firmě vyrábějící ozubení. Třetí možnost je, 

že mě chcete zkoušet. Jenže tato třetí možnost je v podstatě možností k mému ponížení. 

Odkaz na http://www.google.com/patents/USRE28740 . (Rack and pinion variable ratio 

steering gear) poslední odstavec POTVRZUJE. Čtěte tuto mou reakci znovu od začátku 

a pochopíte. 

 

DVD (neověřeno) dne Pá, 01/08/2016 - 10:33. [Po mém ukončení diskuse s ním] 

Myslíte si, že ten mechanismus toho hmyzu je na přesné kružnici? 

 

[To bylo příčinou sporu. Já jsem 

skutečně – před podrobným studiem – 

uvažoval právě kruhovou výseč. Pravá část 

obr. 1. jasně ukazuje, že trochantery jsou 

elipsy. Na jiných obrázcích to není tak 

zřetelné). Ozubení je ovšem jen na části 

trochantery. Jak jsem uvedl výše, část 

elipsy kružnicí nahradit lze! Navíc autoři 

opakovaně tvrdí, že jsou shodné všechny 

zuby!] 

[Na obr. 7 (nebo 2) vidíme různé zuby – 

zejména dva nejspodnější, ale to nesouhlasí 

s fotkami a tvrzením autorů. Z toho se dá 

usuzovat, že tento nákres je jen přibližný.] 

 

* * * 

 

V diskusi se také vyskytly příspěvky týkající se evolučních algoritmů 

DVD (neověřeno) dne Pá, 01/08/2016 - 22:49.  

[V této části jsem tučně zvýraznil některá slova já.]  

 

Evoluční algoritmus funguje následovně: 

0. Profil zubu je dán nějakou parametrizací (např. patní radius, výška zubu…) 

1. Náhodně se vygeneruje populace profilů ozubení. 

2. Profily jsou jeden po druhém testovány simulačním SW, který jim přiřadí jakési 

hodnocení, známkování (fitness). Také by šlo ta kola vyrobit, poskládat a třeba změřit 

účinnost soukolí, ale bylo by to pracné (čili jedná se o obecné zhodnocení vlastností nezávislé 

na programátorovi). 

Znovu pravá část obr. 1. 

http://www.google.com/patents/USRE28740
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3. Z celé populace se vyberou profily tak, že ty s vyšším fitness mají vyšší šanci na výběr. 

4. Provede se křížení, tedy profil získá vlastnosti obou rodičů, a náhodné mutace (některý 

parametr se náhodně změní) a výsledkem je nová generace. 

5. Pokud není dosaženo požadovaného fitness, nebo maximálního počtu kroků, algoritmus 

pokračuje bodem 2. 

Zajímavá poznámka - evoluční algoritmus ve skutečnosti neví, co optimalizuje. Prostě do 

něj přitečou nějaká čísla + vyhodnocení z měření, či výpočtu - a přesto to funguje. Pro 

podrobnější informace se odkážu sem: http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-2-

evolucni-algoritmy/#ic=...  

Ten program si můžete stáhnout a vyzkoušet na svém počítači. 

Toť evoluční algoritmus ve své nejjednodušší podobě. Nebudu se s vámi bavit o tom, jak 

toto funguje v přírodě, nejsem biolog. Jste ochoten připustit, že tento postup má potenciál 

optimalizovat ozubení, příp. v příkladu proložit body kružnicí? 

 

Pavel Kabrt dne So, 01/09/2016 - 01:27.  

[V této části tučně zvýraznil některá slova sám Pavel K.]  

 

Tak ještě jednou: neptal jsem se na to, co 

1. náhodně vygenerujete 

2. jak profily testujete 

3. co poté vyberete 

4. co pak zkřížíte 

5. a co ještě nadále vylepšíte, pokud s výsledkem nejste spokojeni 

Asi jste nepochopil, přestože jsem to jasně psal, že já nepopírám, že pokusy a měřením 

a vytvořením algoritmu můžeme na základě JIŽ EXISTUJÍCÍCH VĚCÍ v přírodě dospět 

k vylepšení svých strojů a výrobků a projektů, tím bych popíral bioniku, ale tvrdím, že 

dobrých výsledků lze dosáhnout, a TEĎ DOBŘE ČTĚTE: 

bez ohledu na světový názor a do jisté míry i bez ohledu na špatný algoritmus či model. 
Tedy to vše, co jste popsal, může docílit jak kreacionista, tak evolucionista - Vy si jen naivně 

myslíte, že je to Vaše evoluční víra, co Vás k těm výsledkům dovedlo. To je ovšem omyl 

a naivita. Vaše evoluční víra tam nehraje žádnou roli (je spíše brzdou a Vy dosahujete 

dobrých výsledků navzdory této špatné víře), a to i přesto, že na jejím podkladě zadáváte 

a sestavujete parametry měření a algoritmy, které jsou mylné. Sám sebe klamete. Algoritmy 

na jiné víře by sestavil kreacionista, čili bez víry v to, že ryby kdysi vylezly na souš a hroši 

vlezli do vody a stali se kytovci či ozubení u křísů vzniklo evolučně, a dostal by zřejmě lepší 

výsledky (v závislosti na svých intelektuálních schopnostech, ne světovém názoru), a vědeckou 

pílí a OVĚŘENÝMI EXPERIMENTÁLNÍMI PROCESY by dosáhl stejných či spíše lepších 

výsledků při dalším měření a uplatňování kreacionistických algoritmů. To je Vaše chybná 

dedukce, mylně svoje experimentální výsledky přisuzujete svojí víře v ET a podvádíte se, 

nebudu řešit, jestli vědomky či nevědomky. 

Já Vám dám příklad, jestli dovolíte, ze svého oboru: 

Elektrický úhoř, nebo rejnok a další organizmy dokáží vygenerovat až několik desítek voltů 

s docela slušným výkonem (čili ampéry). Budu tedy studovat tyto organizmy jako 

evolucionista, stimulovat vznik výboje a měřit napětí a proud. Vytvořím si algoritmus - 

EVOLUČNÍ ALGORITMUS - pro zjištění velikosti napětí a proudu v závislosti na různých 

druzích organizmů, další parametr bude vybíjecí proud a počet elektrocytů v daném 

organizmu ve vztahu k výkonu výboje.  

Zjistím, že jde o mechanizmus mnoha destiček, které jsou v daném organizmu sériově 

řazeny (za sebou, nikoli vedle sebe). Postupně vybudím úhoře až k elektrickému výboji 200 - 

500 V, u jiných ryb dosáhnu nižšího napětí. Toto poznání pak aplikuji v praxi pro výrobu 

http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-2-evolucni-algoritmy/#ic=serial-box&icc=text-title
http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-2-evolucni-algoritmy/#ic=serial-box&icc=text-title
http://www.kreacionismus.cz/users/pavel-kabrt
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baterií či paralyzérů (už se stalo). To vše budu dělat s mylnou vírou, že evoluční teorie v mojí 

hlavě vede moje výzkumy, sestavování algoritmů a že se schopnost rejnoků a úhořů a sumců 

generovat napětí a proud vyvinula během miliónů let mutacemi a selekcí, čili jejich 

uspořádání elektrocytů se postupně vyvíjelo - a já nyní tento vývoj zkoumám jako přesvědčený 

evolucionista, abych z něj vytěžil nejlepší aplikaci pro průmysl, a samozřejmě svoje 

experimenty ladím dle evolučních algoritmů. 

Tento můj postoj je však naprostý omyl! Jen měřím a zkoumám to, co v přírodě už je, 

a i když aplikuji na svoje algoritmy chybný evoluční model, ve skutečnosti na tom příliš 

nezáleží, jaký model na to aplikuji. Vedle mne by v laboratoři kreacionista aplikoval stejně 

tak dobře kreacionistický model na elektrické sumce a úhoře a rejnoky (a vaše ozubení) 

a došel ke stejným, spíše lepším výsledkům - proč? Protože se výsledky, jak sám píšete, stejně 

nakonec filtrují praxí, tedy tím, co je skutečně nejvíce fit pro naše potřeby, čili "nehodící se 

zahoďte" - ať je to od kreaconisty nebo evolucionisty.  

Vy podvádíte sám sebe, protože připisujete svojí víře v evoluci závěry, které Z NÍ 

NEPLYNOU, ale které PLYNOU JEN A POUZE z laboratorního měření a experimentálních 

technik, hardwaru i softwaru, z opakování pokusu, výpočtů a dalšího měření a dalších 

kontrolních pokusů - bez ohledu na evoluční nebo kreační model či algoritmus. Já netvrdím, 

že model je bezcenný či je lhostejné, zda je algoritmus správný či špatný, já tvrdím, že i se 

špatným modelem (samozřejmě je otázkou míra té vady a jak moc /do jak vysoké míry/ je ten 

algoritmus poznamenán špatnou vstupní hypotézou) lze dostat dobré výsledky při troše píle 

a vědecké erudici a dodržení experimentálních zásad.  

A ve vědě se nyní jasně ukazuje, že evoluční modely jsou brzdou vědy a dokonce velmi 

nebezpečné např. v medicíně pro zdraví člověka, navíc, že nemají žádnou předpovídací 

schopnost. A přesto i z těchto mizerných evolucionistických modelů lze dostat slušné 

experimentální výsledky - to je totiž podstata experimentální vědy, která je do vysoké míry 

imunní vůči špatným životním a světonázorovým postojům!! To je to, co si neuvědomujete. 

 

 

 

4. Rozbor příspěvku pana DVD o evolučním algorittmu 
 

Především jsem přesvědčen, že pan DVD by se neměl ohrazovat ve smyslu, že je nějak 

poškozen. To proto, že pro svou „identifikaci“ používá přezdívky.  

K bodu 0 evolučního algoritmu (Profil zubu je dán nějakou parametrizací (např. patní 

radius, výška zubu)…) připomínám: 

Odkud se vezme to zadání profilu (např. patního radiusu, výšky zubu…)? A vůbec: Odkud 

je známo, že se má vytvářet zub? 

Bod 2 (Náhodně se vygeneruje populace profilů ozubení):  Odkud se vezme určitá 

matematická funkce (tentokrát konkrétní funkce náhodného generování)?   

Bod 3 (Profily jsou jeden po druhém testovány simulačním SW, který jim přiřadí jakési 

hodnocení, známkování - fitness). Jakmile mluvíme o simulačním software, jedná se 

o program vytvořený programátorem (nebo týmem programátorů). Software je totiž 

„programové vybavení počítače“, které nějaký programátor (či spíše tým programátorů) 

vymyslel a potom je do počítače vložil (nebo jej dá na internet, odkud si jej uživatel stáhne, 

tedy sám do svého počítače vloží). Programátor i uživatel internetu jsou inteligentní bytosti. 

Také by šlo ta kola vyrobit, poskládat a třeba změřit účinnost soukolí, ale bylo by to 

pracné (čili jedná se o obecné zhodnocení vlastností nezávislé na programátorovi). 

Starší způsob ověřování pomocí výroby a „ručního“ měření (kde termínem „ruční“ míním 

„bez počítače“) je tedy ekvivalentní modernímu způsobu, kdy nějaký programátor zadá 
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patřičné kroky (programovací příkazy) do jím vytvářeného algoritmu. Oba dva způsoby 

obsahují nějaké měření (určitými měřícími zařízeními) a dokonce jeho vyhodnocování. 

Bod 4 (Provede se křížení, tedy profil získá vlastnosti obou rodičů, a náhodné mutace 

(některý parametr se náhodně změní) a výsledkem je nová generace.) 

Algoritmus tedy musí obsahovat instrukci (povel) křížení vygenerovaných parametrů 

zubů. Ovšem půjde o smyčku, v níž křížení projde po pořádku všemi dříve vygenerovanými 

zuby (nebo lépe: parametry zubů). V této smyčce musí potom být podmínka, umožňující její 

ukončení, aby algoritmus pokračoval dalšími body/kroky algoritmu. Jak se taková smyčka do 

algoritmu dostane bez zadání programátorem?  

Bod 5 (Pokud není dosaženo požadovaného fitness, nebo maximálního počtu kroků, 

algoritmus pokračuje bodem 2.)  

To bude ona výše uvažovaná smyčka. Zde je naznačena její podmínka. Nejjednodušší 

podmínka je podle dosažení předem daného počtu kroků. „Maximální počet kroků“ by 

znamenal zkomplikování, protože v této části algoritmu by musel být obsažena nějaká 

definice onoho maxima. – podmínka navíc (oproti smyčce s předem daným počtem jejího 

opakování.)  

Dále musí algoritmus obsahovat nějaké body 6 až N, které popisují instrukce 

o pokračování algoritmu při dosažení onoho fitness, v nejjednodušším případě příkaz 

„konec“, tj. ukončení vývoje = evoluce v daném případě. V tomto nejjednodušším případě je 

tedy zabráněno další evoluci. A je celkem jedno, zda onen konec algoritmu nastane až po 

dalších krocích. Počet kroků algoritmů nemůže být nekonečně velký (neboli rostoucí nade 

všechny meze). 

Zajímavá poznámka - evoluční algoritmus ve skutečnosti neví, co optimalizuje. Prostě do 

něj přitečou nějaká čísla + vyhodnocení z měření, či výpočtu - a přesto to funguje. 

Takže ta čísla do daného algoritmu přitečou sama od sebe? Nebo bude jejich „přítok“ 

probíhat podle nějakého jiného algoritmu, který bude obsahovat instrukci, odkud se čísla 

berou a jak (za jaké veličiny) se mají dosazovat do (slovem „ z výpočtu“) naznačeného vztahu 

(do matematické závislosti, tj. do „vzorce“ nebo do matematické funkce). Čím bude dán druh 

té matematické závislosti? 

Nebudu se s vámi bavit o tom, jak toto funguje v přírodě, nejsem biolog. Jste ochoten 

připustit, že tento postup má potenciál optimalizovat ozubení…?  

Postup (daný algoritmus) potenciál optimalizace má – ovšem jenom v případě, že bude 

vůbec vytvořen. Termín „vytvoření“ přitom lze nahradit jeho synonymem „stvoření“. Konec 

konců pro tato obě česká synonyma existuje v angličtině jeden a tentýž výraz. Jinak řečeno, 

algoritmus bude vytvořitelný (stvořitelný) a posléze schopný optimalizace v případě záměrně 

plánovaného ozubení – jak v případě vyráběných ozubených mechanismů, tak v případě 

existence ozubeného mechanismu u Issuse. To plyne z výše uvedeného rozboru jednotlivých 

kroků (bodů) algoritmu – z tam uvedených „zádrhelů“ při úvaze o samovolném vzniku 

takového algoritmu. 

 

 

 

5. Rozbor části příspěvku napsaného Pavlem Kábrtem 
 

„… pokusy a měřením a vytvořením algoritmu můžeme na základě JIŽ EXISTUJÍCÍCH 

VĚCÍ v přírodě dospět k vylepšení svých strojů a výrobků a projektů…“ 

Toto tvrzení odpovídá běžné praxi, kdy experimenty, měření a tvorbu algoritmu provádí 

týmy inteligentních lidí, které navíc spolupracují.  V případě náhodného vzniku strojů, 

výrobků a projektů (v našem případě vzniku ozubeného mechanismu) bez zásahu nějaké 
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inteligence by žádné stroje či výrobky či projekty vůbec nezačaly existovat, natož aby se 

samovolně vyvíjely. 

Jestliže by měly evoluční algoritmy“ simulovat skutečný děj,, musejí fungovat podle 

obecných pravidel pro algoritmy. Tomu algoritmus navržený panem DVD nevyhovuje. Velmi 

podobné algoritmy navrhli i další dva „oponenti“, takže ani jejich nápady by nefungovaly. 

 

„Vytvořím si algoritmus - EVOLUČNÍ ALGORITMUS - pro zjištění velikosti napětí 

a proudu v závislosti na různých druzích organizmů, další parametr bude vybíjecí proud 

a počet elektrocytů v daném organizmu ve vztahu k výkonu výboje.“  

Vtip je právě v té tvorbě, prováděné inteligentním tvorem. Věta nezní: „Vytvoří se 

(samovolně) …“ Charakteristika „Já, Pavel Kábrt (dále PK), vytvořím (nejen „si“ tj. pro sebe, 

ale také pro jiné) znamená, že PK zde (v této větě) zastupuje libovolného programátora, který 

může být inteligentnější než on.  PK zde nezastupuje nějakého člověka s psychickým 

handicapem. 

 

Je oprávněné Pavlovo tvrzení: „evoluční modely jsou brzdou vědy a dokonce velmi 

nebezpečné…“? Tento muž si dokonce dovolil napsat články „Darwinovi darebáci“ 

a „Pročpak jste, pane Kábrte, na evolucionisty tak naštván?“, v nichž toto tvrzení rozpracoval 

do obsáhlého textu. 

Taková Pavlova hodnocení jsou založena na záměně pojmů, které si všiml. V případě 

„evolučních algoritmů“ jde o algoritmy vytvořené programátorem (nebo spíše týmem 

programátorů). Tyto algoritmy po jejich vytvoření a používání tito tzv. „ajťáci“ [to je 

„příšerný“ termín – vždyť už máme lepší: „programátoři“] následně optimalizují, tedy 

vylepšují. Nejedná se tedy ani o samovolný vývoj algoritmů samotných, ani o simulaci 

(napodobení) přírodního procesu. U simulačních evolučních algoritmů pro teorii evoluce se 

simuluje předpokládaný vývoj v minulosti. To znamená, že pomocí uměle vytvořeného 

počítačového programu se má prokázat předpoklad (makro)evoluce, přičemž východiskem 

pro ty programy je právě tento předpoklad. Je to tudíž důkaz kruhem a proto je bezcenný. 

 

Pokusím se ještě probrat evolucionisty doporučené články, na nichž se fakt „točení se 

v kruhu“ podle mého soudu zvýrazní. Avšak definitivní závěr bude – jak jinak – na konci 

celého tohoto textu. 

 

 

 

6. Co jsou evoluční algoritmy podle zadané literatury.  

První část: Biologická podstata evolučních algoritmů 

 

Procházím doporučeným textem (v němž doplňuji zvýraznění podtržením – protože autor 

používá tučného písma) http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/gen_alg2/E_alg.htm. 

Poznamenávám, že nerozebírám obrázky, poněvadž se nezobrazují: 

Před započetím studia tohoto textu jsem nijak netušil, jak zní nadpis. Ten už sám o sobě 

říká, že evoluční algoritmy vycházejí z jisté podstaty, v tomto případě z jistého předpokladu. 

Ozřejmí se to v první a druhé větě článku: „V přírodě biologičtí jedinci jedné populace mezi 

sebou soutěží o přežití a možnost reprodukce na základě toho, jak dobře jsou přizpůsobeni 

prostředí. V průběhu mnoha generací se struktura dané populace vyvíjí na základě 

Darwinovy teorie o přirozeném výběru a přežívání jen těch jedinců, kteří mají největší sílu 

(schopnost přežít; v anglosaských zemích se pro tuto hodnotu používá termín fitness ).“ 

http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/gen_alg2/E_alg.htm
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To znamená, že evoluční algoritmy jsou na Darwinově předpokladu („teorii“) postaveny, 

že jde o základ a/neboli předpoklad těchto algoritmů, [Tučné zvýraznění normálního písma 

je provedeno mnou, což platí i níže]. 

Další věta je: „Evoluční algoritmy se snaží využít modelů evolučních procesů, aby tak 

nalezly řešení náročných a rozsáhlých úloh.“ Zde je jasné, co tyto algoritmy využívají: už 

hotové modely procesů, které – jak plyne z předchozího podtrženého citátu – navrhl slavný 

Darwin. 

To už by mohlo stačit, ale mohl bych být považován za líného nebo trpícího předsudky 

a tak pokračuji. „Veškeré takové modely mají několik společných rysů: 1. pracují zároveň 

s celou skupinou (množinou) možných řešení zadaného problému místo hledání jednotlivého 

řešení; 2. vygenerovaná řešení postupně vylepšují zařazováním nových řešení, získaných 

kombinací původních; 3. kombinace řešení jsou následovány náhodnými změnami 

a vyřazováním nevýhodných řešení.“  

Všechny tyto rysy spolu úzce souvisejí, dokonce na sobě vzájemně závisejí. Nejsou to tedy 

různé (různorodé) rysy, které by vytvářely bohatou charakteristiku daných algoritmů. 

Charakteristika je to vlastně (v podstatě) jedna, jejíž jednotlivé části jsou spolu úzce vázány. 

Takovou charakteristiku bych přirovnal k fyzikální závislosti vyjádřené matematickým 

vztahem nazývaným lidově „vzoreček“. Jde o vztah mezi několika fyzikálními veličinami, 

avšak vztah jediný a dokonce jedinečný (nezaměnitelný za jiný vztah). 

„Základní myšlenkou genetických algoritmů je snaha napodobit vývoj a učení nějakého 

živočišného druhu.“ Náhle se vynořuje termín „genetické algoritmy“, aniž by v předchozím 

textu byly definovány – naopak jsou definovány níže a to nepřesně (jak uvidíme). Podle celé 

věty se jeví, že jde o jiné algoritmy než výše definované evoluční algoritmy. Genetické 

algoritmy napodobují v současnosti pozorované změny (označené jako „vývoj“) existujícího 

živočišného druhu. Evoluční algoritmy však napodobují (simulují) předpokládaný vývoj 

(evoluci) od jednoho živočišného druhu k jinému. Přitom u žádného existujícího druhu 

nebyla v přírodě pozorována žádná změna na jiný druh. Nebyla pozorována ani po mnoha 

opakováních různých mutací a kombinací prováděných uměle u jedné mušky. (Tento 

živočišný druh byl vybrán pro svou krátkou dobu života, čili pro velkou možnost sledování 

velkého počtu generací). 

„Snahou napodobit přírodu vznikly dva typy přístupů. Prvním jsou umělé neuronové sítě 

napodobující činnost mozku…“ 

Zde jde o simulaci už v přírodě existujících sítí, což potvrzuje příslušnost ke genetickým 

algoritmům a nikoli k evolučním, jak se snaží navodit uvedení druhů algoritmů – viz níže. 

„Druhým přístupem jsou genetické algoritmy používané hlavně pro řešení problémů učení 

a adaptace.“ 

Oba dva typy se týkají genetických algoritmů a ne, jak by se někdo mohl na první pohled 

domnívat, různých druhů algoritmů: ten první typ by se týkal evolučních algoritmů a ten 

druhý genetických algoritmů.  

„V přírodě a tedy i v genetických algoritmech platí, že kvalitnější jedinci se častěji 

rozmnožují a také déle přežívají, proto zanechávají více potomků, kteří nesou dál část jejich 

genetické informace.“ Zatímco pro jednotlivé druhy toto v přírodě platí, nemusí to (obecně 

řečeno) platit pro předpokládanou evoluci celé přírody. Tato platnost pro předpokládaný 

vývoj je rovněž předpokládána. Nebyla – a ani nemohla být – experimentálně pozorována. 

Předpoklad makroevoluce nebyl potvrzen. Také nebyla potvrzena samotná platnost aplikace 

pozorovaných změn („vývoje“) na předpokládanou evoluci. Při historické evoluci (pokud by 

byla potvrzena) mohlo docházet ke změnám, které jsme nikde (u žádného druhu) 

nepozorovali, podle neodhalených zákonitostí. Takové konstruování teorie je tedy vršení 

předpokladů na sebe. A toto není vědecky správné. Když nemáme potvrzen výchozí 

předpoklad, nemůžeme z něho odvozovat vyplývající domněnku a pak dokonce v tomto 
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řetězci pokračovat, aniž jsme si ověřili správnost takového postupu experimentem nebo 

pozorováním! 

Obvykle se vyskytne námitka, že je nutno možnost makroevoluce vyvrátit. Jenže, jak 

ukazuji, tady by šlo o vyvracení správnosti série předpokladů na sebe navazujících. Takovým 

vyvracením bychom porušili zásadu přírodních věd – totiž nutnost experimentálního 

prověření výchozího (n-tého) předpokladu před konstrukcí následného (n + 1) předpokladu, 

z toho výchozího – při jeho experimentálně ověřené platnosti – vyplývajícího! Nejde vlastně 

o vyvracení teorie evoluce jako takové, ale o vyvracení základní premisy všech přírodních 

věd. Tím pádem bychom vyvraceli celou „budovu“ kterékoliv přírodní vědy, která je na této 

premise postavena! 

Dále si povšimnu jen některých zajímavostí: Nejprve „Využití genetických algoritmů“: 

„Velké uplatnění nacházejí genetické algoritmy při vytváření rozvrhů práce pro stroje 

v továrnách, v teorii her, v managementu, pro řešení optimalizačních problémů 

multimodálních funkcí, při řízení robotů, v rozpoznávacích systémech a v úlohách umělého 

života.“ Toto dlouhé souvětí jenom mé předchozí úvahy potvrzuje. O funkčnosti genetických 

algoritmů včetně jejich optimalizace nebude snad nikdo pochybovat. Zejména ne žádný 

uživatel osobního počítače (což jsou dnes i malé děti a staříci jako jsem já) – neboť přece 

vidí, že mu tato jeho moderní pomůcka funguje! Ví aspoň to, že každý počítač se skládá z tzv. 

hardware (technického vybavení) a ze software (programového vybavení) a že by nefungoval, 

kdyby jedno z těchto vybavení chybělo. (Co jsou to „multimodální funkce“ je v originálním 

textu dost dobře vysvětleno jejich použitím, jen by bylo větu doplnit takto: 

„…multimediálních funkcí, používaných při…“ 

„Když kolem roku 1963 začali – tehdy ještě studenti – Hans-Paul Schwefel a Ingo 

Rechenberg na Technické univerzitě v Berlíně s napodobováním vývoje v přírodě, byli 

přesvědčeni, že jejich metoda nejlépe napodobuje evoluci v živé přírodě. Proto svoji metodu 

nazvali takto obecně evoluční strategie. Postupem času se však ukázalo, že tento způsob řeší 

jen určitý typ úloh, zejména ve stavebním a strojním inženýrství. Genetické algoritmy nejsou 

tedy podřazené evolučním strategiím, ale naopak je svojí popularitou zastiňují.“ 

Tady máme přímé svědectví, že genetické algoritmy vlastně do evolučních algoritmů nelze 

zařadit, že evoluční algoritmy nemají nějaký poddruh zvaný genetické algoritmy. Mohou mít 

velmi podobnou strukturu, ale tu mají aspoň z valné části stejnou i s jinými algoritmy, tedy 

vůbec se všemi algoritmy.  

Evoluční strategie se skládá: 1. z výběru potomků, 2. z křížení a 3. z mutací. Tyto 

jednotlivé části algoritmu budou obsahovat určité instrukce (povely), zadané tvůrcem 

algoritmu. Ani jedna instrukce, natož jejich správné pořadí, „nevpluje“ do algoritmu z jeho 

vlastního „nitra“ nebo dokonce ani zvenčí bez vlivu onoho tvůrce. I kdyby šlo o generující 

program – který „umí“ vygenerovat úpravu zadané instrukce, pořád by chybělo mnoho 

algoritmických (programovacích) smyček, které by hlídaly správné pořadí jednotlivých 

instrukcí. Tyto smyčky (cykly) musejí obsahovat určitou podmínku, ukončující její 

opakování. Možnost samovolného vzniku nějakého takového algoritmu se čím dále tím více 

komplikuje. Jestliže by vznikl nějaký algoritmus, podle něhož by vznikl prapůvodní 

jednoduchý živý organismus z neživé látky, pak při předpokládaném vývoji se tento 

algoritmus má soustavně samovolně komplikovat. Přitom ony komplikující instrukce má brát 

ze sebe sama. Nebo se tyto povely nacházely někde vně daného organismu? Pak vzniká 

otázka, kde se nacházely nebo aspoň kde se mohly nacházet a jak se tam odtud dostanou do 

už existujícího algoritmu – bez zásahu inteligentního tvůrce? To nebude potřeba nějakého 

kanálu, jímž by se instrukce předávaly odněkud do toho algoritmu? (Upozorňuji ty, kdo 

nejsou s Informatikou seznámeni, že termín „kanál“ neznamená odpadní stoku ani průliv, ale 

nějaké – samozřejmě konkrétní – zařízení, jimiž se instrukce mohou šířit. Příklady z  běžné 

praxe: elektrické dráty, potrubí, teplovody, apod. Kanálem může být i vzduch nebo dokonce 
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vakuum, ale pak se jím vedené instrukce šíří na všechny strany, takže tok instrukcí se 

rozptyluje a jejich intenzita – lidově „síla“ – tím pádem se vzdáleností klesá).  

Nic podstatně odlišného nedostaneme rozborem další části textu. Jen zjistíme, že 

konstrukce takových algoritmů se stále více komplikuje. Komplikovanější algoritmus má 

menší šanci na nějaký samovolný vznik než jednodušší algoritmus. Zvyšování 

sofistikovanosti algoritmu je pro samovolnou evoluci neřešitelný problém. Jak může 

samovolná evoluce, tj. evoluce bez vlivu moudrého tvůrce, být důmyslná nebo promyšlená 

čili sofistikovaná? 

 

 

 

7. Co jsou evoluční algoritmy podle zadané literatury.  

Druhá část: Logická podstata evolučních algoritmů 

 

Obdržel jsem zadání či výzvu projít: http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-2-

evolucni-algoritmy/#ic=... Já si volím  http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-1-

evolucni-algoritmy/#ic=serial-box&icc=text-title, což je první díl seriálu. 

Pro celý seriál podle jeho autorů platí: „Evoluční algoritmy patří mezi globálně 

optimalizační algoritmy. Cílem je prohledat prostor a najít optimální řešení – tedy takové 

řešení, které maximalizuje nebo minimalizuje známou funkci.“ 

První zdůrazněná slova jasně ukazují, že tvůrci evolučních algoritmů musejí postupovat 

podle pravidel či zákonů, které platí obecně pro jakékoliv algoritmy (včetně optimalizačních) 

a ne že se evoluční algoritmy nějak liší ve své podstatě od jiných algoritmů (například 

výukových – podle nichž vyučující vytváří výukové programy pro počítače). Podle 

vyzývatele ke studiu rozebíraného článku by se měly takto lišit dokonce proto, že obsahují 

zvláštní typy instrukcí (např. instrukci výběru nebo instrukci křížení.) 

Slova, zdůrazněná jako druhá, ukazují, že do daného algoritmu není zahrnut přirozený 

výběr všech možných matematických funkcí, že tvůrci algoritmu pracují s určitou funkcí. 

Právě tuto skutečnost evoluční algoritmus nesimuluje. Znamená to, že v průběhu 

předpokládané makroevoluce přírodní výběr v tomto případě neproběhl? 

O něco níže se píše: „U obtížných problémů jsou tyto algoritmy schopny najít pouze 

přibližná řešení. I když složitost roste pouze lineárně s velikosti populace a počtem generací, 

výpočet nemusí být rychlý vzhledem k tomu, že vyhodnotit řešení bývá časově náročné.“ 

Algoritmus, řešící předpokládanou změnu (vývoj) kvality od menší složitosti organismu 

k jeho větší složitosti, obtížným problémem bude. Růst složitosti při předpokládané evoluci 

od jednoho živočišného druhu k dalším druhům nebude probíhat podle lineární závislosti. 

Velmi pravděpodobně druh této závislosti nikdo nezná. Takže evoluční algoritmus, řešící 

tuto klíčovou otázku makroevoluce z tohoto důvodu neexistuje. To znamená, že 

předpokládaný vývoj nikdo – v tomto klíčovém „bodu“ – neumí napodobit (simulovat).   

Simulační algoritmy (nebo lépe: simulační programy) v oblasti evoluční teorie mají 

napodobit předpokládané změny nebo dokonce vývoj od méně složitého organismu ke 

složitějšímu. Jestliže to nedělají (kvůli své neexistenci), pak ani takovýto důkaz pro tuto 

klíčovou otázku dané teorie neexistuje. Snaha vytvořit tento druh algoritmu selhává 

a dokonce selhat musí! Není totiž možné vytvořit něco, když nevíme jak postupovat. Takže 

musí selhat i snaha přesvědčit ty, kteří žádnou makroevoluci nepředpokládají! 

Naskýtá se však otázka: Je možné – pomocí uznávaných důkazů – přesvědčit zastánce 

evoluce? Nebo lépe: Je možné vytvořit takovou logickou soustavu, která by odpovídala 

kritériím, dávaných evolucionisty? Tuto otázku se právě zde – i v předchozím a následujícím 

textu – pokouším řešit. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofistikovan%25C3%25BD
http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-2-evolucni-algoritmy/#ic=serial-box&icc=text-title
http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-2-evolucni-algoritmy/#ic=serial-box&icc=text-title
http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-1-evolucni-algoritmy/#ic=serial-box&icc=text-title
http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-1-evolucni-algoritmy/#ic=serial-box&icc=text-title
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„Každé možné řešení je reprezentováno jedincem v populaci. Populace je tedy množina 

jedinců – množina různých řešení. Postupem času se populace vyvíjí. Špatní jedinci vymírají, 

objevují se lepší jedinci, kteří je nahrazují. Počkáme-li dostatečně dlouho, populace bude 

tvořena dobrými jedinci, kteří reprezentují správná řešení problému.“ 

Myslím, že je vhodné tuto charakteristiku upřesnit tak, aby ani náhodou nebyla zavádějící. 

K tomu nám může sloužit podtržená věta. Nejprve si zopakujme, že jde o řešení problémů 

(spojených se změnami simulačních modelů). Z podtržené věty je zřejmé, že jedinec = jedno 

řešení problému. Ovšem jedno řešení je pojem abstraktní, nemající žádnou hmotnost, 

zatímco jedinec jakožto jeden živočich (či jeden organismus) je hmotný, který nějakou 

hmotnost má nebo měl! Navíc v určitém druhu živočichů (organismů) se vyskytují jedinci, 

kteří si jsou podobni „jako vejce vejci“, ale řešení problémů jsou rozličná, která si takto 

podobná nejsou. To potvrzuje druhá část podtržené věty (množina různých řešení.)  

Co znamená věta: „Postupem času se populace vyvíjí?“ Vývoj se zde týká souboru řešení 

a  ne souboru hmotných jedinců. Ovšem „vývoj souboru řešení“ je pojem zavádějící. 

Jednotlivá řešení se nijak nevyvíjejí. Toto pojetí má asi říkat, že v souboru jsou některá řešení 

lépe vyhovující daným (tedy programátorem daným) podmínkám ve smyslu: Některá řešení 

jsou vyloženě špatná – ta musíme vyloučit; jiná řešení jsou sice vyhovující, ale nevhodná 

(vyhovující jen některým vstupním podmínkám) – ty také zavrhneme a bude existovat jedno 

řešení výborné či vynikající – zcela (naprosto) vyhovující všem zadaným podmínkám a to 

všem současně. 

Rozplétání rozebíraného poučujícího textu je velice náročné zejména v tom smyslu, že 

jsem při něm nucen opakovat některá logická fakta, takže to může působit jako 

„polopatismus.“ Z důvodu, aby toho „polopatismu“ nebylo až příliš, si povšimnu už jen 

jednoho tvrzení: 

„Nyní se podívejme na graf …. Na vodorovné ose je rozdílnost jedinců (jejich genetický 

kód). Rozdílní jedinci jsou od sebe dále.“ 

Jak může být rozdílnost jedinců = jednotlivých řešení označena jako jejich genetický kód? 

Samotná rozdílnost „jedinců“ přece není onen (genetický) kód samotný! Kód (a to jakýkoli, 

nejen genetický, ale třeba alfanumerický nebo digitální) není roven rozdílnosti jedinců 

a ovšem také ani rozdílnosti kódů! Tímto způsobem to ovšem autor vysvětluje! 

Možná, že autor má na mysli, že rozdílnost „jedinců“ znamená rozdílnost genetického 

kódu. Avšak ani to se nejeví jako správné, když si znovu uvědomíme, že „jedinec“ = jedno 

řešení (problému). Jak může být rozdílnost různých řešení (problému), tj. rozdílnost 

abstraktních pojmů, být rovna rozdílnosti genetických kódů – rozdílnosti „zápisů“ toto řešení 

neboli rozdílnosti forem řešení? 

Samotný kód je způsob záznamu nějaké informace. Tato forma záznamu se může měnit, 

ale samotná informace (nebo instrukce) se přitom měnit nesmí, jinak to dopadne jako při 

dětské hře na tichou poštu: vyjde nesmysl! Čím je algoritmus delší, tedy čím více instrukcí 

obsahuje, tím je obtížnější zaručení správného přenosu a správné přeměny (transformace) při 

překódovování. Nesmí se „vloudit“ určité množství rušivých informací („šumu“), které 

nakonec – po mnoha průchodech všemi smyčkami algoritmu a celým algoritmem – by 

způsobilo zkreslení [což je oficiální termín] původní instrukce tak, že by se stala „nečitelnou“ 

nebo zavádějící. Celý algoritmus (či lépe celý program) bude tak složitý (dlouhý a s mnoha 

smyčkami), že i maličký šum může mít nedozírné či katastrofální důsledky. Pravděpodobnost 

„čistoty“ takového programu, v němž je zahrnuto odstraňování následků šumu, se s jeho 

složitostí snižuje – a ne zvyšuje, jak by to mělo údajně být v samovolné evoluci od 

jednodušších organismů ke složitějším! 

Další rozbor by vypadal jako tak silný „polopatismus“, že by to asi bylo kontraproduktivní. 

Proto s ním končím. Jen ještě poznamenám, že druhá část seriálu o evolučních algoritmech 

obsahuje převody do konkrétní podoby v jistém programovacím jazyku (v „Javě“). 
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Takové transformace nemají vliv na podstatu evolučního algoritmu (a ani nesmějí mít). 

Jak jsem ukázal výše, evoluční algoritmy výborně simulují změny v existujících biologických 

druzích, ale nemohou simulovat samovolnou evoluci organismů od jednodušších ke stále 

složitějším. 

 

Ještě uvedu několik poznámek k abstraktu článku  

 http://www.mitpublications.org/yellow_images/1347430400_logo_4.pdf: 

 

Název tohoto doporučeného textu zní: „Optimalizace návrhu čelních ozubených kol 

s vnitřními přímými zuby použitím genetického algoritmu“.  Už jenom samotné slovo „návrh“ 

(„design“) jasně ukazuje, že existují nějací návrháři („designéři“ [což je ovšem slovo 

zaplétající angličtinu dohromady s češtinou, špatně překládající termín „designers“]).  Tento 

nadpis také aspoň naznačuje, že jde o ozubená kola uměle vyráběná, konkrétně čelní kola 

s vnitřním ozubením. 

První věta abstraktu říká: „Optimalizace čelních ozubených kol s vnitřními zuby je vedena 

účelem minimalizace …“ V samovolné evoluci žádný účel není.  

Druhý odstavec tohoto abstraktu začíná: „Sestavení proměnných návrhu je ohraničeno 

termíny (pojmy) …“ [V originálu je míněno sestavení jako plurál, jako více druhů 

jednotlivých sestavení. Proto místo slovesa „je“ se vyskytuje „are“ = „jsou“. Avšak věta 

„Sestavení proměnných návrhu jsou ohraničena termíny…“ se jeví jako otrocký překlad]. 

Jak může nikým neřízená evoluce sestavovat proměnné veličiny a navíc toto sestavování 

nějak omezovat?? (Pro laiky uvádím, že „proměnná veličina“ je termín převzatý z matematiky 

a/nebo z fyziky). Kdyby to ta evoluce měla uskutečnit, šlo by o vypracování seznamu 

proměnných veličin, které lze použít. Počet veličin nemůže být nekonečný, musí být omezen. 

V daném článku je takový seznam uveden, obsahuje např. vzdálenost os kol v soukolí (kde 

jedno kolo je s vnitřními zuby a druhé s vnějšími). 

 

 

 

8.  Evoluční výpočetní operace: neviditelná ruka inteligence – převzetí tohoto článku. 

 

(Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 17. června 2015. Autor 

článku neuveden. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém 

výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. 

fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Překlad P. Kábrt.) 

 

Darwinovská evoluce je charakterizována naprostou nepřítomností jakékoli řídicí síly; je to 

Dawkinsův "slepý hodinář". Neví, kam směřuje. Neví, že vyrábí hodinky. Neví, co to jsou 

hodinky. V "přirozené evoluci" neexistuje účel, plán, cíl. Mutace poskakují kolem, omezeny 

prostředím, a co se stane, to se stane. 

William Dembski a Robert Marks prokázali, že nad slepým tápáním není nadřazen žádný 

evoluční algoritmus - pokud inteligentní příčina nedodá informaci, což ovšem znamená, že to 

pak už není vůbec žádný evoluční algoritmus v darwinovském pojetí. Tento matematicky 

dokázaný zákon založený na přijatých teorémech No Free Lunch ("bez práce nejsou koláče") 

jak se zdá, přeborníci evolučního kalkulování, nechápou. Badatelé stále zaměňují evoluční 

algoritmus (určitý způsob umělého výběru) s "přírodní evolucí". 

Jeden z nedávných případů takové praxe vidíme v Nature v recenzním článku Agostona 

Eibena a Jima Smithe, "From evolutionary computation to the evolution of things" ("Od 

evolučních výpočetních operací k evoluci věcí"), kde se tvrdí: 

http://www.mitpublications.org/yellow_images/1347430400_logo_4.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Sprocket01b.jpg/120px-Sprocket01b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Sprocket01b.jpg/120px-Sprocket01b.jpg
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/designer-dyzajner
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Sprocket01b.jpg/120px-Sprocket01b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Sprocket01b.jpg/120px-Sprocket01b.jpg
http://www.kreacionismus.cz/content/evolucni-vypocetni-operace-neviditelna-ruka-inteligence
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7553/full/nature14544.html
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„Analogicky k přírodní evoluci si můžeme fungování evolučního algoritmu představit na 

dvou rovinách. Na vyšší úrovni (v kontextu původu věcí) dochází k poměřování zdatnosti 

fenotypů (směs kandidátů). Selekční mechanizmy pak použijí toto měření k tomu, aby vybraly 

pro každou generaci rodičovský soubor, a rozhodnou, kteří rodiče a potomci přejdou dál do 

příští generace. Na nižší úrovni, genotypy jsou objekty, které představují fenotypy v takové 

formě, se kterou lze manipulovat za účelem vytváření variací. Přes obě úrovně se klene 

podrobný scénář vztahů genotyp-fenotyp. Na úrovni genotypů generují variační operátory 

nové jedince (potomstvo) z vybraných rodičů. Mutační operátory jsou založeny na jednom 

rodiči (asexuální reprodukce) a náhodně mění některé hodnoty. Rekombinační operátory 

vytvářejí potomstvo kombinací hodnot z genotypů dvou (či více) rodičů. Nakonec kontroluje 

výkonný ředitel celkové fungování algoritmu. Reguluje inicializaci první populace, průběh 

cyklů selekce-variace i zakončování algoritmu. Upravuje také velikost populace (většinou 

udržována stálá) i další parametry ovlivňující selekci a variaci. Například určuje počet 

rodičů na generaci i to, zda mutace, rekombinace či obojí vyprodukují potomstvo pro danou 

sadu rodičů.“ [Zvýraznění přidáno.] 

Nevidíme zde obdobu přirozené evoluce. Předchozí odstavec je plný indikátorů 

inteligentně řízené informace. Vidíme zde rozhodování, operace, výběry, řízení a regulaci. 

Neuvědomují si autoři svůj omyl? 

Oni vědí, že tyto dva procesy (evoluční výpočetní operace a přírodní evoluce) jsou pouze 

analogické. Sestavili tabulku, která srovnává obě dvě věci a definuje rozdíly mezi nimi (viz 

Tabulka 1 u uvedeného článku, "Hlavní rozdíly mezi přírodní evolucí a evolučními 

algoritmy").  

Je zcela patrné, že si jsou autoři vědomi některých závažných rozdílů mezi počítačovou 

evolucí a evolucí v přírodě. Z jedné strany, evoluční počítačové operace jsou mnohem 

jednodušší než "krajně složitý biochemický a vývojový proces", o kterém vědí, že je 

charakteristický pro život. Z druhé strany, definice zdatnosti, selekce, scénáře vztahů i dalších 

klíčových slov v evolučním počítačovém kalkulování jsou tak odlišné od definic platných 

v darwinovské teorii, že člověk žasne, jaký vůbec smysl má tyto dvě věci porovnávat.  

[Vzpomeňme si, jak evolucionisté zakazují kreacionistům porovnávat lidské výrobky 

a jejich složitost se živými organizmy (třeba fungování srdce s fungováním čerpadla, nebo 

mozku s počítačem); prý se to nehodí srovnávat živé organizmy s neživými výrobky - oni 

sami si však porovnávají evoluční procesy v živé přírodě s umělými počítačovými algoritmy - 

to se může, to se hodí, to se smí! - Pozn. PK] 

To, v čem jsou Eiben a Smith zcela vedle, je ta nejdůležitější odlišnost: inteligentní 

intervence. Vše od hardwaru po software je inteligentně vyprojektováno - včetně definice 

problému, volby procesů a jejich parametrů i jejich rozpoznání toho, co představuje řešení. 

Kdybychom měli nabídnout realistické přirovnání toho, co dělají Eiben a Smith s přírodní 

evolucí, museli bychom je postavit ke sterilní sopce či horkému prameni s rukama přes oči, 

uši i ústa, a tam by prostě nechávali věcem volný průchod. Pak, kdyby se něco stalo, řekli by, 

"A co má být?" Toto by byla darwinovská evoluce. 

Není sporu o tom, že inteligentně řízené "evoluční počítačové operace" jsou velmi úspěšné 

v řešení problémů. Marks a Dembski to mohou doložit příklady z práce ve vlastní 

Evolutionary Informatics Lab (Laboratoři evoluční informatiky). Může to být stejně úspěšné 

jako umělý výběr při šlechtitelské práci. I tehdy, jsou-li ve hře náhodné variace, může trocha 

inteligentního řízení dokázat velké věci. Slepota autorů vůči tomuhle faktu je evidentní: 

„Evoluce poskytuje zdroj inspirace pro designéry algoritmů od zrození počítačů. Obor, 

který z těchto principů vznikl, evoluční výpočetní technika, je úspěšný v řešení technických 

úkolů v rozsahu pozornosti od molekulární úrovně k úrovni astronomické. Dnes tento obor 

vstupuje do nové fáze s tím, jak jsou vyvíjeny evoluční algoritmy probíhající v hardwaru, což 

otvírá nové obzory směrem k autonomním strojům, které se mohou přizpůsobovat svému 

http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7553/full/nature14544.html
http://www.evoinfo.org/index/
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prostředí. Probíráme, v čem se evoluční výpočty podobají přírodní evoluci a jaké jsou jejich 

výhody ve srovnání s jinými matematickými přístupy a představujeme nově nastupující oblast 

umělé evoluce ve fyzikálních systémech.“ 

To kontrastuje s tím, jak Marks a Dembski ukazují na působení neviditelné ruky nutné 

v evolučních počítačových operacích. Na webové stránce jejich laboratoře se píše, "Zásadním 

tématem bádání v naší laboratoři je rozklíčovat, jaká je přesně role informací generovaných 

zevnitř a informací aplikovaných zvenčí ve fungování evolučních systémů." Takže ano, 

systémy se mohou vyvíjet, ale když se má vyřešit problém (jako třeba vygenerování složité 

specifické informace nebo dosažení dostatečně úzkého předem definovaného cíle), lze 

prokázat, že je zde v akci inteligence. Všechny vnitřně vygenerované informace jsou 

zachovány či degradovány podle zákona o zachování informace.  

Je ale taková představa příliš "duchovně zlověstná" a tím pádem mimo hranice vědy? 

Zmíněná webová stránka odpovídá na tuto námitku takto: 

„Jednoduše řečeno, inteligentní design aplikovaný na biologii zřejmě připomíná 

"duchovně zlověstnou" formu kauzality, která ve vědě nemá žádné místo. Evoluční 

informatika vylučuje tuto obtíž spojenou s inteligentním designem. Když se podíváme do 

teorie informací, pak dobře zavedené odvětví technických a matematických věd, evoluční 

informatika, ukazuje, že vzorce, které běžně připisujeme inteligenci, pokud jsou výsledkem 

evolučního procesu, musí být připsány informačním zdrojům mimo tento proces. “ 

Co je duchovně zlověstné je neschopnost vidět očividná fakta, tedy víra v to, že vzorce 

bohaté na informace se mohou vynořit bez inteligence. Co je nevědecké je vysvětlovat účinek 

bez nutné a dostatečné příčiny, přesvědčení, že můžete dostat něco z ničeho.  

To, co Marks a Dembski dokazují, je vědecky platné a relevantní stejně jako Gödelův 

teorém neúplnosti v matematice. Nemůžete dokazovat matematický systém pomocí (čili 

zevnitř) tohoto systému a nemůžete odvodit vzorec bohatý na informace z tohoto vzorce. 

Například informace obsažené v knize nemohou být odvozeny z papíru a inkoustu této knihy. 

Není možné, aby se kniha udělala sama, jen tak, z jednotlivých součástí.   

S tím ostře kontrastuje to, jak Eiben a Smith chápe lidské bytosti jako ty, které samy sebe 

vytahují za vlasy z evoluční minulosti a nad vlastní evolucí přebírají kontrolu: 

„Z historické perspektivy měli lidé v evoluci dvě role. Právě tak jako jakýkoli jiný druh 

jsou lidé produktem evoluce a jsou jí podřízeni. Ale po tisíciletí (vlastně zhruba dvakrát tak 

dlouho, než používáme kola) lidé také aktivně ovlivňovali běh evoluce u jiných druhů - tím, že 

vybírali, které rostliny či která zvířata by měla přežít či spářit se. Takže lidé úspěšně využívali 

evoluci, aby vytvářeli lepší zdroje potravy či užitečnější zvířata, i když nerozuměli 

mechanizmům, které se účastnily přenášení znaků z jedné generace na druhou.“ 

Otázka: Ovlivňovali, vybírali, využívali, vytvářeli a zlepšovali lidé věci díky 

inteligentnímu designu? Zamyslete se nad tím, jak Eiben se Smithem pokračují: 

„Historicky byl rozsah lidského vlivu v evoluci velmi omezený a spočíval v pouhém 

zasahování do výběru pro přežití a rozmnožení. Ovlivnit jiné složky jako třeba design 

genotypů či mutační a rekombinační mechanizmy bylo zcela mimo naše možnosti. To se 

změnilo s vynálezem počítače, který nám poskytl možnost vytvářet digitální světy, které jsou 

velmi pružné a mnohem kontrolovatelnější, než fyzická realita, ve které žijeme. Spolu 

s rostoucím chápáním genetických mechanizmů stojících za evolucí to přineslo možnost stát 

se aktivními pány evolučních procesů, které jsou dokonale plánovány a prováděny lidskými 

experimentátory "shora".“ 

Takže se zeptejte: zasahovali, plánovali, ovlivňovali, vytvářeli, kontrolovali, chápali 

a řídili lidé tyto věci jako inteligentní příčina? 

„Mohlo by se tvrdit, že evoluční algoritmy nejsou věrnými modely přírodní evoluce 

(Tabulka 1 u uvedeného článku). Avšak určitě jsou formou evoluce. Jak řekl Dennett "Máte-

li variace, dědičnost a výběr, pak musíte dostat evoluci".“ 

http://www.evoinfo.org/index/
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7553/full/nature14544.html
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A máte to - tvrzení bez dokazování, dogma shůry, kterému se musí věřit. Ale mohou 

opravdu odbýt kritiky tak snadno? Umělý výběr je také "formou evoluce". Jaký je rozdíl mezi 

ním a přírodní evolucí? Inteligence. Šlechtitel využívá přirozených procesů, aby dostal 

výstup, o který usilovala jeho mysl designéra. Bez zásahu inteligence nebude žádný evoluční 

algoritmus nadřazen slepému tápání. 

V začátcích rozvoje inteligentního designu rozpoznali Thaxton, Bradley a Olsen klam, 

který tu funguje: problém "vměšování se badatele". V přelomové knize The Mystery of Life´s 

Origin (Tajemství vzniku života, 1984) ukázali onu spoustu způsobů, kterými badatelé 

o vzniku života "hráli velmi podstatnou a nekalou roli v úspěšnosti pokusu." Na konci 

kapitoly 6 uzavřeli svůj výklad citací z Brookse a Shawa: 

„Tyto pokusy… jsou nazývány abiotickými syntézami, ačkoliv jsou ve skutečnosti 

naplánovány a provedeny vysoce inteligentním a velmi biotickým člověkem.“ 

K těmto výsledkům by se nikdy nedošlo bez pomoci badatelů. Stejně jako loutkáři, i oni 

vedou procesy ke konečnému tvaru, byť se zapojil i určitý podíl nahodilosti. Totéž platí 

v evolučních počítačových operacích. Eiben a Smith nedokážou vidět, že "neviditelné ruce" 

celého toho představení jsou ty jejich vlastní. A dokud nebudou ochotni přiznat, že jejich ruce 

vede inteligence, nebudou schopni demonstrovat žádnou formu darwinistické evoluce, ale jen 

inteligentní design.  

[Moje poznámka: Je zajímavé a podnětné, že charakteristiky či závěry v tomto převzatém 

článku jsou nápadně podobné nebo téměř totožné s mými. Své dedukce a závěry jsem udělal 

před tím, než jsem převzatý článek četl. Tento fakt je důvodem jeho zařazení do mého textu]. 

 

 

 

9. Diskuse k předchozímu textu 

 

Napsal uživatel Treviso. (neověřeno) dne Pá, 10/23/2015 - 23:01.  

Upravuje také velikost populace (většinou udržována stálá) 

Myslel jsem, že populace roste exponenciálně. 

 

Napsal uživatel Pavel Kabrt dne So, 10/24/2015 - 00:35.  

Myslel jsem, že populace roste exponenciálně. 

Musíte se zeptat svých zmatených evolučních kolegů, to je citát z jejich článku, nikoli od 

kreacionistů. A možná jste si i povšiml, že to není hlavním námětem článku. Takže se ponořte 

do septiku evoluční mytologie, a pak nám sem napište, prosím, co jste se dozvěděl 

o konstantní velikosti lidské populace za milión let. Děkuji. PK 

 

Napsal uživatel Foton dne So, 10/24/2015 - 14:11.  

„William Dembski a Robert Marks prokázali, že nad slepým tápáním není nadřazen žádný 

evoluční algoritmus - - pokud inteligentní příčina nedodá informaci, což ovšem znamená, že 

to pak už není vůbec žádný evoluční algoritmus v darwinovském pojetí.“ 

V diskusiách s evolucionistami (prevažne na iných fórach) som si všimol, že mnohí sa 

spoliehajú na akúsi postupnosť zakódovanú v prírodných zákonoch, v ktorej je ukrytá 

informácia, z ktorej nakoniec skôr či neskôr vznikne samoreplikovateľný jednoduchý, 

a vďaka tomu postupom času stále zložitejší a zložitejší živý organizmus. Čiže veria len 

v akýsi "prenos" už existujúcej informácie zakódovanej v prírodných zákonoch. Snažia sa 

týmto psychologickým ťahom obísť najzákladnejšiu otázku: "odkiaľ sa vzala tá informácia?". 

- Aby som bol presnejší: "špecifická funkčná informácia" - z ktorej (ako tvrdia) vznikne skôr 

či neskôr (pôsobením prírodných zákonov) živý organizmus… Od vyhlásených podvodníkov 

sa takéto psychologické ťahy inak očakávajú. Takže nič nového pod slnkom. - Len potom na 

http://www.kreacionismus.cz/content/tajemstvi-vzniku-zivota
http://www.kreacionismus.cz/users/pavel-kabrt
http://www.nature.com/nature/journal/v521/n7553/full/nature14544.html
http://www.kreacionismus.cz/users/foton
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to doplácajú aj seriózni vedci, ktorým sa z toho v noci sníva o živote na iných planétach - ba 

dokonca na zamrznutých ľadových svetoch typu "mesiac Európa", atď... 

 

Napsal uživatel Pavel Kabrt dne So, 10/24/2015 - 14:21.  

„V diskusiách s evolucionistami (prevažne na iných fórach) som si všimol, že mnohí sa 

spoliehajú na akúsi postupnosť zakódovanú v prírodných zákonoch, v ktorej je ukrytá 

informácia, z ktorej nakoniec skôr či neskôr vznikne samoreplikovateľný jednoduchý, a vďaka 

tomu postupom času stále zložitejší a zložitejší živý organizmus.“ 

Ano, ta je klasická Dawkinsonova vícestupňová evoluce, čili kumulativní evoluce (on si jí 

modeluje na svém počítači, viz Slepý hodinář). Má to malou chybu: nic takového se nedá 

nikde pozorovat - kromě v evolučních hlavách a na jejich počítačích.  

Ano, správně zpřesňujete, jak to říká dr. Thaxton v "Tajemství vzniku života": jde 

o specifickou a složitou informaci". Nejde jen o uspořádanost a informaci typu Claude 

Shannona. Biologická informace má jiný charakter, který je dán smyslem a účelem. PK 

PS: Já to jen laicky opakuji už mnoho let a zatím mi na to nikdo neodpověděl: kde můžeme 

na této zemi pozorovat kumulaci složité specifické (neperiodické) informace po dobu 50 let? 

NIKDE. Evoluční teorie je pozorovatelné realitě odporující víra, že nahodilé výkyvy 

z rovnováhy se kumulují do funkční informace. 

 

Napsal uživatel Vlasta (neověřeno) dne So, 10/24/2015 - 15:47.  

"Je zcela patrné, že si jsou autoři vědomi některých závažných rozdílů mezi počítačovou 

evolucí a evolucí v přírodě. Z jedné strany, evoluční počítačové operace jsou mnohem 

jednodušší než "krajně složitý biochemický a vývojový proces", o kterém vědí, že je 

charakteristický pro život. Z druhé strany, definice zdatnosti, selekce, scénáře vztahů i dalších 

klíčových slov v evolučním počítačovém kalkulování jsou tak odlišné od definic platných 

v darwinovské teorii, že člověk žasne, jaký vůbec smysl má tyto dvě věci porovnávat.“ 

Všechno to je závislé na mnoha milionech - miliardách  let. Během těch se může ledacos. 

Tedy - krom toho, že by stromům narostly ruce a nohy a začaly chodit. To se opravdu děje jen 

v pohádkách.  

Pokud však tato zem tak dlouho neexistuje, ani tento vesmír, pak mají vědci problém 

s časem. Za cca 6500 let se toho totiž tolik stihnout nemůže. Budou pro to však, myslím, jen - 

nepřímé důkazy. Nevím, jakým způsobem by se to dalo zjistit přímo? Nafotil to někdo? 

Natočil na kameru?  

Jak by chtěl např. někdo natočit svůj život a říci - můj život byl takový a makový? Bez 

toho důkazu - videa - bychom museli jen věřit, že ten život, o kterém někdo mluví, byl přesně 

takový, jak o něm mluví ten dotyčný. Jinak to totiž nejde. Údaj z matriky, že ten a ten žil od 

12. 3. 1050 do 2. 3. 2050 totiž nic neříká o tom, jaký přesně život žil. Zdali byl nemocen, 

nebo ne. Zdali chodil do školy, nebo ne. Zdali byl bohatý, chudý, hloupý, chytrý, malý velký, 

muž či žena, svobodný, nebo ženatý - nic z toho v těchto údajích není.  

A nechápu, jakým způsobem by se dalo prokázat, že světlo, které se k nám šířilo 15 000 

000 000 miliard světelných let, se k nám muselo vždy šířit tak dlouho. Nemuselo. Možná 

nemusí ani teď. Třeba ještě něco nevíme. V. S. 

 

Napsal uživatel Foton dne So, 10/24/2015 - 18:02.  

„Pokud však tato zem tak dlouho neexistuje, ani tento vesmír, pak mají vědci problém 

s časem. Za cca 6500 let se toho totiž tolik stihnout nemůže.“ 

Ono problém je v tom, že to čo hovoria sa nemôže stihnúť ani za 6500 miliónů let. 

Držme sa však evolučnej báchorky a hovorme len o makrofaune ktorá sa údajne vyvíjala 

za posledných 600 miliónov rokov. (...Je v nej totiž zastúpená najväčšia rozmanitosť fenotypu 

a proteínov...) 

http://www.kreacionismus.cz/users/pavel-kabrt
http://www.kreacionismus.cz/users/foton
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Vieme, že aby sa evolučná novinka uplatnila a prešla prírodným výberom, musí sa prejaviť vo 

fenotype. Z toho vyplýva, že význam pre evolúciu majú iba tie mutácie, ktoré prebehli na 

gamete alebo pri tvorbe zygoty. Treba teda počkať až do najbližšieho potomka, aby sme 

zistili, či daná náhodná mutácia aj k "čomusi bude". 

- Predpokladajme teraz nereálny extrém v prospech evolucionistov, že počas posledných 

600 miliónov rokov bol každý meter štvorcový zemského povrchu obsadený jedným 

makroživočíchom. Po jednom mesiaci mal každý z nich potomka, pričom úmrtnosť 

a pôrodnosť bola natoľko vyvážená, že za celých 600 miliónov rokov, mesiac po mesiaci, bol 

každý meter štvorcový obsadený jedným novým živočíchom. 

- Zemský povrch má cca. 5x10^14 metrov štvorcových. 

- 600 miliónov rokov obsahuje 12x600000000 = 7200000000 mesiacov. 

- 5x10^14 m2 x 72x10^8 mesiacov = 3,6x10^24 pôrodov, čiže náhodných mutačných 

pokusov. 

- Z uvedeného vyplýva, že maximálny počet mutačných pokusov medzi makroživočíchmi, 

ktoré by Zemský povrch bol schopný "zvládnuť", je len 3,6x10^24, čo by sotva stačilo na 

NÁHODNÝ prechod z jednej užitočnej variácie bielkoviny do inej s rozdielnym princípom 

činnosti. 

 

Napsal uživatel koroslav dne Ne, 10/25/2015 - 02:59.  

Fotone alias CML. Už jsme si ujasnili, že evolučním algoritmům rozumíš jako koza 

petrželi. Stejně špatně rozumíš biologii. 

Zapomněl jsi na křížení, které je hlavním motorem změn u živočichů se sexuální 

reprodukcí. 

 

Napsal uživatel Foton dne Ne, 10/25/2015 - 07:29.  

„Fotone alias CML. Už jsme si ujasnili, že evolučním algoritmům rozumíš jako koza 

petrželi. Stejně špatně rozumíš biologii.“ 

Dalo sa to povedať aj kratšou vetou: "Nič, čo by to spochybnilo, nemám."  

„Zapomněl jsi na křížení, které je hlavním motorem změn u živočichů se sexuální 

reprodukcí.“ 

Niekto sa tu "rozumie" genetike. - Krížením získaš len kombinácie existujúcich znakov. 

Medzialelová interakcia totiž neprebieha podľa hurvínkovej války evolucionistu, ale podľa 

presne definovaných (naprogramovaných) zákonov. 

 

 

Napsal uživatel Treviso. (neověřeno) dne Ne, 10/25/2015 - 11:20.  

Myslel jsem, že populace roste exponenciálně. 

Musíte se zeptat svých zmatených evolučních kolegů, to je citát z jejich článku, nikoli od 

kreacionistů. A možná jste si i povšiml, že to není hlavním námětem článku. Takže se ponořte 

do septiku evoluční mytologie, a pak nám sem napište, prosím, co jste se dozvěděl 

o konstantní velikosti lidské populace za milión let. Děkuji. PK 

Na začátku článku: Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi 

informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu 

k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas 

uvádíme. 

Sám uvádíte, že jsou to vaši kolegové.  

Inteligentní design je pouze zamaskovaný kreacionismus  

Na začátku článku:Autor článku neuveden. 

To opravdu nebudí důvěru  

http://www.kreacionismus.cz/users/koroslav
http://www.kreacionismus.cz/users/foton
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Napsal uživatel Vlasta (neověřeno) dne St, 10/28/2015 - 18:33.  

„Mutace jsou zcela náhodné a bez inteligentní příčiny“ 

Tak se mluví v evoluci.  

O tom, co je náhoda trochu pojednává tento příspěvek -  

„Myšlenka, která málem neexistuje 

Když se řekne, že se cosi stalo náhodou, máme dojem, že tomu výroku rozumíme. Co je 

náhodné, nebylo naplánováno. Nemá to prostě žádný smysl, žádný význam, a když, tak jen pro 

vás, protože jste mu ho přisoudili. Nikdo za to nemůže, nikdo to nezařídil a není to výsledek 

žádné zákonitosti. Prostě se to stalo jen tak. Bez důvodu. Nemá to žádnou souvislost s ničím. 

Je to přeci náhoda. Ale je to opravdu tak? Pokud něco nesouvisí vůbec s ničím a není to 

výsledek žádné zákonitosti, co to vlastně je? Neznamenalo by to, že je to dokonale izolované? 

Existuje snad něco takového? Může jablko padat náhodně nahoru? Co je doopravdy náhoda? 

Je to cosi bez smyslu, cosi, co se neřídí žádným pořádkem ani nemá žádnou příčinu? Cosi co 

pochází odnikud a jde nikam? Při těchto charakteristikách se skoro zdá, že to ani neexistuje. 

A přece tak nazýváme skutečnosti, které existují, a události, které se skutečně staly.“ 

Při těchto charakteristikách se zdá, že by to - parafrázuji - vlastně nemělo existovat. Ano - 

náhoda by neměla nic tvořit, protože nic takového by přeci nemělo ani existovat. Pokud něco 

někde něco způsobí - není to přeci náhoda, ale příčina. Tato příčina způsobila určitou změnu. 

Mutace tedy nejsou náhodné - neboť mají určitou příčinu. Ten největší problém je ten, že 

mutace jako takové jsou - nevhodné pro organismus. A jako takové jsou odstraňovány. 

Organismus má v sobě zakomponovaný "program" - na hlídání změn. Podobně jako když 

kopíruji nějaký soubor v počítači - je kontrolován, aby nedošlo k špatnému překopírování 

a tím k nefunkčnosti buď souboru, nebo ztracení části textu - či k jeho změně, která by 

význam textu poškodila, či by ten text učinila nesmyslným.  

Mutace tedy nejsou žádoucí - naopak jsou velmi nežádoucí, neboť způsobují poruchu 

stávajících funkcí - kteréžto pak přestávají fungovat, anebo fungují špatně. Viz nemoci, či 

různé defekty - alzheimer apod. Moje zamyšlení není dokonalé. Jsou i "mutace", které něco 

způsobí i třeba dobře. Nepopírám. Může tak být. To ovšem důvěryhodnost mutačního vzniku 

člověka z buňky nikterak nedokládá. Člověk tu není opravdu náhodou. Neboť by tak prostě 

nemohl vzniknout. Člověk je stvořen jako již celá bytost, aby byl od počátku člověkem. 

Stejné je to i s ostatními živými tvory až k těm nejmenším organismům. Je to všechno 

stvořeno - tak, jak je o tom v Bibli psáno.  

Je to jednoduché - prosté - a hlavně - zázračné. Kdo chce, může tedy na tom žasnout 

a uctívat Stvořitele. Pak bude jeho život pln dobrého. To je myslím cílem těchto stránek, aby 

mohl být kdokoli, kdo by o to stál, být naplněn dobrým od Boha - Stvořitele. V. S. 

 

 

 

10. Vybrané pasáže z článku „Mysl nad hmotou“, 

jehož autorem je Calvin Smith ; podnadpisy mírně pozměněny 

 

Žádná mysl 

V ateistickém evolucionistickém světovém názoru neexistuje žádná mysl, která by tvořila, 

jen náhodné procesy řízené přírodním výběrem. Problém je, že genetické mutace jsou 

výsledkem pravopisných chyb v už existujícím a replikujícím se genetickém kódu a přirozený 

výběr může jen ‘vybrat’ výhodnější genetickou informaci z už existujícího systému. Žádný 

z těchto procesů nemůže vysvětlit vlastní původ jakéhokoliv systému symbolických 

kódovaných informací. 

http://www.kreacionismus.cz/content/mysl-nad-hmotou
http://creation.com/calvin-smith
http://creation.com/dobzhansky-natural-selection-cannot-explain-the-origin-of-first-life
http://creation.com/dobzhansky-natural-selection-cannot-explain-the-origin-of-first-life
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Kódy jsou libovolné 

Větvičky stromů nemají žádný informační obsah, ale když je sestavíme na zemi do tvaru 

slova ‘P-O-M-O-C’ pak nyní obsahují informaci. Takže informace je závislá na uspořádání, 

kterým upravíme hmotu a/nebo energii přepravující informaci, ne na hmotě samotné. Slovo 

‘pomoc’ může být přenášeno kouřovými signály, větvičkami, pískem nebo písečnými 

vlnkami, ale žádný z těchto způsobů není jakkoli zvláštní nebo rozhodující pro vznik 

samotného sdělení. U DNA platí to samé. 

 

Kódům přiřazuje význam mysl 

Když použijeme test pro získání řidičského průkazu, potenciální řidiči musí nastudovat 

mnoho dopravních symbolů či značek, z nichž mnohé jsou pro ně neznámé. Význam každého 

symbolu je přidělen tvůrcem těchto symbolů a je zaznamenán, a nyní se žáci musí učit z té 

mysli, která je původně udělala. Bez příručky nebo instruktora by byli ztraceni. 

 

Nahodilost nevytváří informaci 

I kdyby existoval mechanismus, který by samovolně produkoval třeba písmena abecedy, 

například náhodné nakupení písmen zkerfluberdp, pro běžného čtenáře by to nemělo žádný 

význam. Můžeme být schopni z písmen vystopovat slovo ‘flek’ nebo ‘dub’ a argumentovat, 

že mají význam a byla náhodně ‘vytvořena’, ale tato slova už mají význam jim přisouzený 

a jsou jednoduše rozpoznána proto, že ten význam už existoval. Zkerfl neznamená nic, a nikdy 

nebude nic znamenat až do doby, kdy tomu někdo přiřkne význam. 

 

Jazyk vyžaduje inteligenci 

Nedávný titul článku hlásá: „Super-inteligentní mimozemšťané se mohou pokoušet 

o kontakt se Zemí, ale lidé asi ještě nejsou schopni zachytit tyto signály“ …. Jaký je závěr? 

Zaprvé, už samotná schopnost rozpoznat, že jde o kód z vesmíru, natož ho ještě dešifrovat, 

vyžaduje mysl. Zadruhé, kódovaný signál by jistě znamenal, že pochází z inteligentní mysli 

‘tam někde’. Proč uznávat, že kódovaný signál z vesmíru dokazuje inteligentní mysl a pak 

říkat, že kódovaná informace v DNA se vyvinula bez inteligence? 

 

Evolucionisté, vzdejte to 

Profesor D. M. S. Watson připustil před několika lety:  

„Evoluce [je] všeobecně přijímaná teorie ne proto, že může být dokázána její pravdivost 

logicky provázanými důkazy, ale proto, že jediná alternativa, speciální stvoření, je jasně 

neuvěřitelná.“ 

 

 

Závěr 

 

Informatikou – jejíž částí algoritmy jsou – jsem se zabýval ve své knize „Je nestandardní 

přístup kontroverzní?“v kapitole „8. Informace“, „9. Logické obvody a logické operace“, „10. 

Evolvalble (vyvíjející se) hardware (překlad), „11. Informace a vnitřní struktura vesmíru“, 

„12. Informace a energie“ a „13. Informace, energie a entropie.“ Kniha se nachází zde. 

Svého času jsem vyučoval předmětům „Informatika a výpočetní technika“ (na gymnáziu), 

„Základy práce s počítači“ a „Automatizace“ (na středním odborném učilišti), jejichž součástí 

byly i teoretické základy Informatiky – instrukce, algoritmy, vývojové diagramy atd. Můj 

předpoklad před započetím studia evolučních algoritmů se tím studiem potvrdil – podstata 

těchto algoritmů (i programů) je tatáž jako kterýchkoli jiných! 

 

http://vaclavdostal.8u.cz/kontroverzni.pdf
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