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Abstrakt 
Evoluční algoritmy se používají k řešení řady optimalizačních úloh v informatice, ale 

zároveň jsou základním pilířem pro vytváření evolučních simulací a ověřování vědeckých 

hypotéz v různých oblastech teoretické biologie. V první polovině práce charakterizuji pojem 

„otevřená evoluce“, zaměřuji se na jeho souvislosti s technickou stránkou simulací a uvádím 

čtenáře do problematiky simulace systémů. Rovněž se zabývám fenoménem zvyšování 

komplexity v biologické evoluci a myšlenkou „evolučního pokroku“. Tato témata konfrontuji 

s různými pohledy badatelů v oblasti evoluční biologie. V druhé polovině práce shrnuji 

přínosy dosavadních projektů pro evoluční biologii i aplikovanou informatiku a způsoby, 

kterými lze k simulacím otevřené evoluce přistupovat. V zásadě můžeme tyto projekty 

rozdělit do dvou kategorií. Buď se jedná o projekty, ve kterých se jedinci vyvíjejí za určitým 

předem definovaným cílem, který je podmíněn fitness funkcí, nebo o projekty badatelů, kteří 

se snaží dosáhnout otevřené evoluce biologicky realistickým návrhem genetického kódu a 

prostředí ve spojení s absencí konkrétního atraktoru v evoluci virtuálních stvoření. Oba 

přístupy mají z hlediska simulování otevřené evoluce silná i slabá místa. Zásadní nedostatky 

dosavadních projektů z oblasti otevřené evoluce jsou v práci identifikovány a spolu se svými 

možnými řešeními diskutovány. 
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Abstract 
Evolutionary algorithms are used to solve a number of optimization problems in the 

computer science. At the same time, they are fundamental pillar for creating evolutionary 

simulations and testing scientific hypotheses in a various areas of theoretical biology. In the 

first half of my work, I characterize the concept of “open-ended evolution”, focus on its 

connection with the technical side of simulations and introduce readers to the problematics 

of system simulation. Further on, I deal with the phenomenon of increasing complexity and 

the idea of “evolutionary progress”. All these topics are confronted with various 

perspectives of researchers in the field of evolutionary biology. In the second half, I 

summarize the benefits of existing projects for evolutionary biology and applied informatics, 

as well as the ways in which the simulations of open-ended evolution can be approached. 

Basically, these projects can be divided into two categories. They are either projects in which 

individuals develop towards a predefined goal, which is conditioned by a fitness function, or 

projects of researchers who seek to achieve an open-ended evolution by employing 

biologically realistic design of the genetic code and environment in conjunction with the 

absence of a particular attractor in the evolution of virtual creatures. Both approaches have 

strong and weak points in terms of simulating open-ended evolution. Fundamental problems 

of the existing simulations of open-ended evolution, as well as their possible solutions, are 

identified and discussed in this work. 

 

Keywords 
Simulation, informatics, open-ended evolution, complexity, evolvability, evolutionary 

algorithms, artificial intelligence
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1. Úvod 
Některé z mnoha teorií o vzniku života tvrdí, že k nám život v podobě mikroorganismů přiletěl z vesmíru 

(tzv. teorie panspermie), jiné věří tomu, že nás stvořil Bůh. Ve vědeckém prostředí však převládají teorie, že 

se život samovolně vyvinul v procesu abiogeneze z chemických sloučenin na Zemi. V raných počátcích 

existence Země spolu pod vlivem tepla, světla a elektrických výbojů reagovaly sloučeniny biogenních prvků 

za vzniku komplexnějších látek, které se staly základními stavebními kameny života. Evoluční biologové se 

shodují, že v tomto systému nějakým způsobem muselo dojít ke zvýšení komplexity (složitosti) sloučenin a 

vzniku bílkovin, nukleových kyselin a dalších molekul, které začaly sloužit k uchování genetické informace 

živých organismů, efektivní výměně látek a energie či množení vznikajících proto-organismů (de Vladar, 

Santos & Szathmáry, 2017). Tyto autonomně fungující organizované celky dodnes předávají svou jedinečnou 

informaci skrze DNA (a další faktory) do dalších generací, přičemž se pod vlivem abiotických podmínek a 

interakcí s ostatními organismy neustále přizpůsobují svému prostředí. Prvotní jednobuněčné organismy se 

dokonce začaly s postupem času sdružovat do vyšších celků a vytvářet tak kolonie a mnohobuněčné 

organismy. Tento nekončící proces se nazývá evoluce. 

V poslední době se objevují nové variace na abiotické teorie vzniku života. Některé teorie upřednostňují 

genetický kód a předpokládají, že se nejprve objevila genetická informace uložená v DNA nebo RNA, která až 

později získala vlastnosti buňky (např. teorie RNA světa - Gilbert, 1986). Jiné upřednostňují například 

membránu, která pohlcovala různé molekuly i genetický materiál (nukleové kyseliny) v důsledku čehož 

mohla vzniknout první prokaryotická buňka. Tyto teorie stále hlouběji zkoumají, jakým způsobem se život na 

Zemi na svém počátku vyvíjel. Proces evoluce však trvá několik miliard let, a tak se zatím můžeme o tom, jak 

skutečně život vznikl pouze dohadovat. 

S příchodem levných výkonných počítačů a aplikace evolučních algoritmů v informatice se nám však 

otevírají nové možnosti. Pomocí evolučních algoritmů sice většinou řešíme informatické optimalizační úlohy, 

ale jejich implementace je také klíčovým prvkem v simulacích otevřené evoluce, která se vyznačuje 

nepřetržitým vznikem evolučních novinek a inovací (viz následující kapitola). V některých simulacích (např. 

Creature Academy, Pilat & Jacob, 2008) můžeme sledovat evoluční vývoj morfologie virtuálních bytostí. 

V jiných (např. software Avida, Ofria & Bryson, 2009) jsou testovány různé biologické teorie, mimo jiné vliv 

škodlivých mutací na vznik komplexních lidských orgánů, ve virtuálním prostředí. Aplikovaná informatika 

tedy má své místo v teoretické a evoluční biologii stejně tak, jako evoluční teorie v informatice. 

Vývoj komplexních struktur musel trvat (i v evolučním měřítku) nemalé množství času a prostřed- nictvím 

simulací otevřené evoluce jej můžeme lépe pochopit a studovat. Někteří badatelé v oblasti umělé inteligence 

však mají ještě větší ambice. Vývoj umělé inteligence a evolučních algoritmů totiž může spět až k vytvoření 

algoritmu, jehož chování budeme moci označit jako „přepisování vlastního kódu“, tedy v případě biologické 

evoluce přepisování způsobu, jakým se z genetického kódu stává fenotyp (Waddington, 1969). Otevřená 

evoluce však nezávisí pouze na vytvoření algoritmu, který bude schopen měnit způsob vytváření fenotypů 

(fenotyp budeme po vzoru simulací života chápat jako projev genetického kódu - genotypu, který můžeme 

pozorovat v morfologii, fyziologii, chování a dalších vlastnostech jedince), ale také na vývoji dostatečně 

komplexního prostředí, ve kterém bude algoritmus fungovat. V následujících kapitolách se proto budu 

zabývat jak charakterem otevřené evoluce, tak obecnými rysy simulací otevřené evoluce a konkrétními 

pokusy simulovat podobné systémy. Vytvořím tak teoretické předpolí pro tvorbu programů, ve kterých bude 

možné sledovat následky přirozeného výběru v rámci různých evolučních teorií, které by mohlo vést až 

k vytvoření systému, ve kterém budou neustále vznikat nové inovace a způsoby chování. 
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2. Otevřená evoluce 
 

2.1. Přirozený výběr a evolučně stabilní strategie 
Přírodní výběr, nebo také přežití nejlépe přizpůsobených jedinců vzhledem k danému prostředí, je základní 

myšlenkou neodarwinismu, a jednou ze základních úvah Charlese Darwina o principu evoluce. K tomu, 

abychom mohli přírodní výběr pozorovat, musí být zaručena dědičnost znaků do dalších generací a jedinec 

musí mít 2 nebo více rozdílných potomků (pokud se jedná o druh, který se rozmnožuje pohlavně), kteří 

společně svádějí souboj o omezené zdroje (Lewontin, 1970). To jsou základní podmínky, které jsou nezbytné 

k tomu, abychom mohli pozorovat evoluci živých i virtuálních organismů. Tyto podmínky však nemusí vést 

k tomu, že budou v průběhu evoluce vznikat zajímavé inovace či adaptace. K tomu je pravděpodobně 

zapotřebí dalších podmínek, které nastíníme vymezením pojmu otevřená evoluce v následující podkapitole. 

Jedinci, kteří svádějí boj o omezené zdroje, mají určité vlastnosti, které zvyšují jejich biologickou zdatnost 

(fitness). V přirozeném výběru se právě tyto vlastnosti udržují a dále vylepšují, nebo naopak eliminují 

vlastnosti, které se pro dané prostředí nehodí. Jedinci, kteří jsou hůře přizpůsobeni prostředí, tak nebudou 

natolik úspěšní při vytvoření další generace podle své genetické informace a jejich vlastnosti postupně 

vymizí. Ne vždy však můžeme danou vlastnost označit za čistě výhodnou nebo nevýhodnou. 

V každém takovém systému proto nakonec převáží evolučně stabilní strategie (ESS). Pojem evolučně 

stabilních strategií se používá jak v teorii her, tak v ekologii, která se zabývá chováním organismů (Smith, 

1973). Označuje se tak způsob chování (ve smyslu jednání, ale třeba také fyziologického působení, ekologické 

interakce apod.), který, pokud si osvojí populace organismů, zabraňuje ostatním strategiím toto chování 

narušit. Uveďme si příklad ESS: Pokud budeme mít dva organismy, z nichž jednoho nazveme „tyran“ a 

druhého „odvetník“, a jejich chování determinujeme takto: „Tyran zpočátku předstírá prudký útok, ale pokud 

soupeř oplácí, tak tyran okamžitě utíká. Odvetník vydává pouze symbolické hrozby, ale je-li napaden, tak 

útok plnou silou vrací.“, pak bude Odvetníkovo chování ESS, protože v jakékoliv situaci zvítězí, a naopak 

tyranovo chování nazvat evolučně stabilní strategií nemůžeme (Kuthan, 2007). 

Pokud se ESS v populaci zafixuje, tak samotný přirozený výběr zabrání úspěšnému rozšíření alternativních 

strategií a populace jedinců s ESS převládne v systému na neurčitou dobu. Tuto povahu evolučně stabilních 

strategií nám může přiblížit právě teorie her (forma aplikované matematiky – Neumann, 1944), neboť 

kterákoliv hra je svým způsobem ekosystém, ve kterém je možné najít způsob chování, který po určitou dobu 

trvání evolučního boje nebude možné porazit. Teorie her tedy analyzuje široké spektrum konfliktních 

rozhodovacích situací, jež nám jsou známé v evoluční biologii. Evolučně stabilní strategie jsou také příkladem 

Nashovy rovnováhy, která nastane v takovou chvíli, kdy žádný organismus nemůže jednostrannou změnou 

zvolené strategie vylepšit svou situaci (Nash, 1978). Evolučně stabilní strategii můžeme alternativně označit 

jako statisticky nejlepší možnou reakci na strategie ostatních.  

 

2.2. Co je otevřená evoluce? 
Otevřenou evolucí označujeme proces nikdy nekončící proměny organismů, který může vést i k zvyšování 

jejich komplexity, tedy složitosti systému (Toman & Flegr, 2017). Otevřenou evoluci můžeme nazvat též 

evolucí s otevřeným koncem, neboť se na rozdíl od dosavadních počítačových simulací nikdy nemůže navždy 

ustálit ve stázi nebo opakovaném prozkoumávání stejných fenotypových prostorů. 
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Simulace otevřené evoluce musí splňovat výše uvedené podmínky pro fungování přirozeného výběru, ale 

zároveň by pro zachování své otevřenosti měla splňovat těchto pět vlastností, které definoval Tim Taylor 

v požadavcích pro simulaci otevřené evoluce a umělého života (Taylor, 2015): 

 

1) Silně reprodukční jedinci. V systémech podléhajících otevřené evoluci musí být stabilně a 

v dostačující míře produkovány nové organismy. Každý rodič tedy musí za svůj život 

vyprodukovat alespoň jednoho potomka, jehož vlastnosti budou vyplývat z kombinace vlastností 

rodičů, nebo v případě nepohlavního rozmnožování z vlastností jednoho rodiče. 

2) Médium umožňující existenci prakticky neomezené rozmanitosti. Prostředí, ve kterém se tato 

evoluce odehrává, musí nabízet prakticky neomezenou rozmanitost možností, se kterými mohou 

jedinci přijít do styku, a také jejich interakcí na různých úrovních složitosti (od molekulárně-

biologických procesů po procesy související s kompeticí o zdroje, které mohou být řízeny i vyšší 

nervovou činností). 

3) Digitální organismy schopné produkovat stále složitější potomstvo. Jednotlivci by měli být 

schopní produkovat stále komplexnější (složitější) potomky. Tento fenomén můžeme pozorovat 

na všech úrovních evoluce. 

4) Prostor potenciálních evolučních projevů by měl nabízet schůdné mutační cesty od jednoho 

potomka k dalšímu, potenciálně lépe přizpůsobenému jedinci. V otevřené evoluci by tedy měla 

být možnost mutace, která umožní změnit vlastnosti potomka tak, aby poskytovaly lepší 

přizpůsobení prostředí. 

5) Vnější vlivy ovlivňující průběh evoluce. Proměny vnějšího prostředí by měly zvyšovat potřebu 

jedinců neustále se přizpůsobovat a zvyšovat hodnotu fitness, tedy biologické zdatnosti, která 

vyjadřuje míru přizpůsobení k danému prostředí. Tento vnější vliv se též označuje jako tzv. 

„drive“ z vnějšího prostředí. A vnějším prostředím můžou pro daný organismus být také ostatní 

jedinci v populaci. 

 

Fenomén otevřené biologické evoluce je charakteristický tím, že v jeho průběhu vznikají stále nové 

inovace. Ty vyplývají ze stávajících vlastností organismů. Takové novinky mohou, ale nemusí vést k lepšímu 

přizpůsobení organismu danému prostředí. A pokud dlouhodobě vedou ke zvýšení hodnoty fitness, resp. 

pokud se stanou součástí nových evolučně stabilních strategií, tak přirozený výběr zaručí, že se budou 

předávat do další generace. Výjimkou mohou být znaky vzniklé působením pasivního přirozeného výběru 

(Flegr, 2016), který nevede ke zvýšení funkčnosti struktury, neboť jsou jeho působením pouze odstraňovány 

následky evolučních změn, které vedou ke zhoršení funkčnosti určitých znaků. Pokud je tedy evoluční změna 

dané vlastnosti horším přizpůsobením k danému prostředí, buď se nerozšíří, nebo ji pasivní výběr 

kompenzuje, a naopak, pokud je taková změna přínosem, díky aktivnímu výběru se bude předávat do dalších 

generací. Uveďme si příklad kompenzace pasivním výběrem. Z poznatků evoluční a vývojové biologie víme, 

že se komorové oko obratlovců vyvinulo s několika inherentními vadami. Suboptimální inervace buněk 

sítnice např. vede k existenci slepé skvrny. Evoluce je však oportunistická. Neprobíhá tak, že vzniklou 

strukturu navrhne znovu a lépe. Jedinou možností je stavět na tom, co již existuje. A v tomto případě 

pravděpodobně došlo ke kompenzaci nedokonalé stavby komorového oka působením pasivního výběru. 

Nedokonalost zrakového systému byla kompenzována vysoce výkonným mozkem, který vyrovnal 

nepřesnosti zrakového systému, a přičemž jedinci se slabší schopností zpracovávat signál mozkem byli 

eliminováni. (Flegr, 2016). 



 

4 
 

V evoluci můžeme podle de Vladara a kol. (2017) rozlišit tři formy otevřenosti. Při slabé otevřenosti se 

mohou objevit nové fenotypy, které vznikají a udržují se v populaci po neurčitou dobu. Silná otevřenost 

umožňuje neustálý vznik evolučních novinek a inovací. Inovací je v takovém případě myšleno něco nového, 

co se v systému objevilo prvně, zatímco novinku si můžeme představit jako „falešnou“ inovaci, která se zdá 

být novinkou, ale ve skutečnosti je pouze malou změnou ve stávající vlastnosti. Inovace mohou navíc (možná 

dokonce často) vyplývat ze změny funkce již přítomného znaku, který původně sloužil k funkci jiné. Taková 

inovace se nazývá exaptace (Gould & Vrba, 1982). Proces exaptace tedy může vést k vývoji nových pravidel, 

což naznačuje, že otevřená evoluce nemusí být plně algoritmická – ani algoritmizovatelná. Rozdílem mezi 

inovací a variací a podstatou jejich vzniku se dále zabývá např. Wolfgang Banzhaf (2016). V systému, ve 

kterém mluvíme o neomezené otevřenosti, může docházet k neustálému zvyšování složitosti (komplexity) 

entit v systému, vzniku nových úrovní organizace a nových způsobů dědičnosti. 

 

2.3. Je otevřená evoluce algoritmizovatelná? 
Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, nejprve je třeba uvážit dosavadní pokusy o simulaci otevřené 

evoluce a jejich neúspěchy. V pokusech o simulaci otevřené evoluce (nejdůležitější z nich si popíšeme 

v kapitole 4.) se totiž ukazuje, že digitální organismy nejsou schopny udržovat produkci nových inovací, a 

systém tedy po určité době spěje do ustáleného stavu. Ten se projevuje maximální možnou redukcí, při které 

dochází pouze k zefektivnění, zmenšení a zjednodušení replikujících se entit (Ray, 1991; Adami et al., 2000; 

Suzuki et al., 2003; Miconi & Channon, 2005; Ofria et al., 2009).  

Ve zmíněných projektech simulace začíná přidáním virtuálních entit, jejichž genom obsahuje desítky 

instrukcí, a vývoj těchto prvotních entit vede pouze k zefektivnění jejich genetického systému. Genetická 

informace jedinců je v tomto případě dána balíčkem instrukcí (divide – dělení buněk, copy – zkopíruj 

genetickou informaci apod.). V některých případech (např. Channon, 1998) se organismy rozhodují na 

základě dějů v jejich neuronové síti, která je hlavním předmětem jejich evoluce, a informace o její struktuře 

jsou kódovány v genetické výbavě jedinců. Evoluce v tomto případě začíná s genomem, který obsahuje pouze 

jednu hodnotu „0“, a proto se nedá formálně říct, že by evoluce vedla k zefektivnění prvotních entit. I 

v těchto případech však po dlouhém běhu simulace dochází k prozkoumání celého fenotypového prostoru, 

ustálení evoluce a podobným výsledkům.  

Jak shrnují Toman a Flegr (2017), klasické modely evoluce a umělých systémů tedy v dnešní době 

nedosahují ani na úroveň slabé otevřenosti. Některé pokusy o simulaci umělého života sice umožňují vznik 

nových fenotypů, ale všechny bez umělých zásahů po určité době spějí k ustálenému stavu. 

Důvod vidí Toman a Flegr (2017) v tom, že “v  jednoduchém, stabilním a homogenním prostředí by entity 

soupeřily pouze o nejvyšší počet co nejpřesnějších kopií, tj. rychlost a přesnost reprodukce, které se 

zpravidla projevují jejich redukcí až na nezbytné minimum (viz výše zmíněné projekty). V reálném světě 

ovšem na koexistující entity působí daleko heterogennější podmínky prostředí včetně ostatních 

koevolvujících entit, které dynamicky reagují na evoluční protitahy ostatních. Výsledkem je neustálé napětí 

mezi tlakem na konzervaci informace (tj. zvýšení rychlosti množení a přesnosti replikace) a její evoluci (tj. 

adaptaci na nové podmínky).“ De Vladar a kol. (2017) v tomto smyslu uvádí: Při dostatečné komplexitě 

prostředí a míře interakcí mezi entitami nemusí systém bezprostředně spět ke stázi ani převaze entit 

s nejvyšší rychlostí a přesností reprodukce, ale naopak k rozrůznění a zvýšení komplexity entit. 

Největší problém pro simulace otevřené evoluce pak představuje prostředí, ve kterém by bylo možné 

sledovat fenomény neomezené otevřenosti. Jak shrnul například Toman a Flegr (2017), důvody dosavadních 

neúspěchů mohou být různé. Simulovanému systému možná chybělo dostatečně komplexní, neomezeně 
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variabilní prostředí nebo efektivně „neomezené“ množství genetického materiálu, které by vedlo 

k teoreticky neomezeným možnostem vývoje simulovaného prostředí. De Vladar a kol. (2017) v článku o 

evolučních trendech zmiňují, že by v systému, který spěje k neomezené otevřenosti, mělo docházet nejen 

k evoluci jedinců, ale také k evoluci jejich genetického kódu. A Conrad Waddington (1969) již daleko dříve 

zmínil, že abychom se mohli v pokusech o simulaci otevřené evoluce dostat alespoň na úroveň odpovídající 

silné otevřenosti, musí být evoluční algoritmus schopen měnit i způsob, jakým se genetický kód překládá do 

fenotypu virtuálních stvoření, což se dá označit jako „přepisování vlastního programu“ (de Vladar a kol., 

2017) 

Dalším důvodem může být absence tlaku na zvyšování složitosti systému. Konkrétním znakem 

neomezené otevřenosti je totiž zvyšující se komplexita či hierarchická struktura systému, která je 

charakteristická spojováním rigidních modulů do entit, jež mají vyšší hierarchickou úroveň. Podle Watsona 

(2006) nebo McShea (2015) biologická evoluce tento trend patrně opravdu vykazuje. Ten může vyplývat 

například z teorie ireverzibilního makroevolučního zamrzání, které se projevuje snižováním evolvability entit 

v systému (Toman & Flegr, 2018). Jednou z příčin tohoto „zamrzání“ může být pokles frekvence vytváření 

evolučních inovací v populaci jedinců z důvodu, že se genetická informace „zamrzajících“entit mění pouze 

změnou v zastoupení již přítomné genetické variability a nikoli fixováním či eliminací nových alel (Flegr, 

2016). Další možnou příčinou je nevyhnutelné hromadění málo proměnlivých prvků ontogeneze, morfologie, 

fyziologie či chování (virtuálních) organismů (Toman & Flegr, 2018). V takovém případě může být jednou 

z možností vedoucí k opětovnému zvýšení evolvability a možná i přežití dané evoluční linie právě zvýšení 

hierarchické struktury systému (viz kapitola 3.6). 

Dále je nutné zvážit, v jakém smyslu může být evoluce nealgoritmická. Uvažme, že každý pozorovatelný 

fenotypový důsledek, který vyplývá z genotypového prostoru organismu, má předem neurčitou, tedy 

algoritmicky nedefinovatelnou množinu potenciálních použití v ekosystému (Longo et al., 2012). Každý znak 

organismu se tedy může projevit v různých kontextech a adaptovat na spoustu různých funkcí, což můžeme 

zřetelně vidět například v evoluci tvarů zobáku Darwinových pěnkav na Galapágách (Lack, 1947). Z pohledu 

informatiky však nejsme schopni předem algoritmicky definovat zmíněný fenomén, který způsobí, že se znak 

sloužící k jedné funkci po určitém čase náhle začne využívat pro jiný účel (tj. vznik exaptace). Mezi typické 

exaptace se řadí například prvotní peří ptáků, které se patrně vyvinulo pod selekčním tlakem na 

termoregulaci, ale později začalo mít význam také při plachtění a potažmo aktivním letu (Gould & Vrba, 

1982). Takový úkaz ale není možné predikovat, a z toho plyne, že není možné vytvořit „úplný“ determi- 

nistický algoritmus pro jeho evoluční vývoj. 

Na druhou stranu, problém v algoritmizaci nemusí vyplývat z absolutní nemožnosti vytvořit algoritmus 

schopný simulovat tuto evoluční dynamiku, nýbrž z toho, že problém evoluce je natolik složitý, že by 

vytvoření příslušného algoritmu trvalo neúměrně velkou dobu a potřebovalo neúměrné množství 

informatických zdrojů a práce (viz absence dostatečně komplexního prostředí zmíněná jako problém při 

simulaci otevřené evoluce výše). Komplexní fenotypový projev navíc může mít svou příčinu na některé 

z nižších úrovní systému (viz kapitola 3.3), a proto nemusí být na první pohled deterministicky 

algoritmizovatelný. Při pozorování otevřené evoluce, která je velice komplexním fenoménem, tedy můžeme 

nabýt dojmu, že všechny evoluční procesy není možné popsat analyticky. To však není v rozporu s tím, že 

nemohou být do velké míry teoreticky modelovatelné (de Vladar et al., 2017). 
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3. Technická stránka simulací evoluce 
 

3.1. Evoluční algoritmy a fitness funkce 
Evoluční algoritmy mají bohatou historii. Původní Hollandova (1975) myšlenka byla, že genetický 

algoritmus je adaptivní plán, který při hledání řešení vyvažuje napětí mezi explorací (nacházením nových 

oblastí hledání) a exploatací, tedy využitím stávajících znalostí. Pokud algoritmus provádí pouze exploraci, 

pak nevyužívá předchozích znalostí, a pokud provádí pouze exploataci, tak může uvíznout v lokálních 

extrémech, což činí takový přístup velmi rigidním. Právě díky kombinaci obou vlastností ale může algoritmus 

objevit relativně vysoké lokální maximum a v čase možná i globální extrém, tj. optimální řešení či nejvyšší 

dosažitelnou hodnotu fitness v rámci daného systému. 

Na jedné straně evoluční algoritmy řeší heuristickým přístupem optimalizační úlohy v informatice 

(například problém obchodního cestujícího – TSP, viz např. Carr, 2014; Neruda, 2016) tak, že hledají 

maximum či minimum určité funkce, anebo predikují 3D struktury proteinů v bioinformatice (Ka-Chun, 

2015). Jsou ale také základním kamenem, který musíme pochopit v simulaci otevřené evoluce.  

Součástí evolučních algoritmů jsou genetické algoritmy (GA). Součástí GA je teorie schémat, podle které 

genetickou informaci virtuálních jedinců reprezentují slova v abecedě dané množinou {0, 1} (Neruda, 2016). 

Schémata však mohou udávat i určitou podmnožinu variant genetické informace. Pokud si například 

představíme binární genom délky 7, bude schéma (110*1**) označovat určitou podmnožinu genetické 

informace, kde může být na 4., 6. a 7. pozici buď nula, nebo jedna. To je jedna z možností, jak reprezentovat 

genetickou informaci jedinců. Jak ale brzy uvidíme, existuje více různých implementací genetického kódu. 

V každém evolučním systému začínáme s generováním prvotní populace. Každý jedinec takové populace 

má vlastnosti, které mohou být buď pro všechny stejné, nebo náhodně generované z určité množiny 

vlastností a předem daného rozmezí jejich intenzity. Každý jedinec má určitou fitness, která odpovídá 

adaptovanosti na systém, ve kterém je populace simulována (lépe přizpůsobení jedinci mají větší fitness). 

V každém kroku simulace by mělo s určitou pravděpodobností docházet k modifikaci těchto vlastností 

použitím operátoru, který provádí rekombinaci vlastností dvou jedinců (crossover) nebo mutaci (změnu 

vlastností v rámci daného jedince), a také k vytvoření další generace, jejíž povaha závisí právě na fitness 

jedinců stávající generace. Jedinci s větší fitness mají větší pravděpodobnost, že v takovém systému vytvoří 

své potomky. 

Například, pokud je f fitness funkce, jejíž hodnoty nabývají kladných čísel, tak pravděpodobnost vybrání 

jedince Ca do další generace, kde N je velikost populace C, je: 

P(Ca) = |
f (Ca)

∑ f(Ci)
𝑁

𝑖=1

| 

Definování fitness funkce je nejdůležitější částí návrhu evolučního algoritmu (viz např. Chaumont, 2006). 

Taková funkce sice bývá jednoduchá, ale právě na ní závisí výběr rodičů, kteří vytvoří novou generaci. Fitness 

funkce v každém kroku biologické simulace určuje, zdali bude daný organismus odstraněn ze simulace, nebo 

v opačném případě vytvoří další generaci a kolik zanechá potomků. U simulací otevřené evoluce se tak 

velikost populace v čase může dynamicky měnit. U evolučních algoritmů, které se v informatice obvykle 

nepoužívají k exploraci chování systému, ale k optimalizaci, je tomu mírně odlišně. Obvykle se na začátku 

definuje velikost populace, která se za běhu algoritmu nemění, a v každém kroku se vyberou ti nejlepší 

jedinci, kteří jsou mutováni, a tak vznikne nová generace o stejné velikosti.  Oba přístupy však můžeme 

použít pro zkoumání biologických hypotéz. 
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3.2. Mutace a reprezentace genomu 
Genomová data jedinců mohou být simulována různými způsoby, například genomem, který bude složen 

z binárních (dvojková soustava), nebo reálných čísel. V evoluci by bylo nejrealističtější simulovat DNA jako 

řetězec aminokyselin čili znaků „A,C,T,G“ pro DNA (tuto čtyřkovou soustavu použil např. J. Schumacher ve 

hře Species, viz kapitola 4.4.2),  a „A,C,U,G“ pro RNA. K tomu bychom měli připočíst všechny vlivy fyzicko-

chemických a strukturních aspektů nukleových kyselin, jejich řetězců a navázaných proteinů a s přihlédnutím 

ke vzájemnému ovlivňování vlastností genů, které se v procesu rekombinace během replikace přenášejí do 

dalších generací společně díky tomu, že leží blízko sebe. Podobná simulace by však byla enormně složitá. 

Častěji tak musíme přistoupit k určitému zjednodušení a vlastnosti organismů, které v reálném prostředí 

vyplývají z genetické informace, simulovat pouze v rozmezí hodnot, které jsou následně přímo ovlivňovány v 

průběhu mutací a reprodukce.  

Zajímavým konceptem může být také implementace genetické informace jako souboru příkazů, které 

definují celý život jedné entity (viz Ray, 1991). V takovém systému totiž nemutují číselné složky definující 

prostředí, ale příkazy, které jsou kódovány v hexadecimální soustavě. Například v simulaci Tierra představuje 

kód 1f instrukci pro dělení buněk, a pokud zmutuje na kód 14, tak se tato informace přeloží jako instrukce 

JMP, která má jinou funkci – okamžitý skok do jiné části programu (viz Kapitola 4.) V evoluci můžeme vidět 

podobný jev. Pokud si představíme, že řetězec ACACAG reprezentuje vytvoření určitého proteinu, 

zmutováním v jedné z jeho složek může dojít k vytvoření úplně jiného proteinu, který ovlivní stavbu či 

fungování těla třeba i zcela odlišným způsobem. 

Mutační operátor odpovídá náhodným mutačním vlivům prostředí, vlastnostem polymerázy, která může 

způsobit chybu při replikaci DNA, nebo chybám při opravách DNA. Takový operátor náhodně mění jednotlivé 

bity v řetězci chromozomů (konkrétní podoba tohoto procesu samozřejmě záleží na reprezentaci genomu). 

Mutace může být buď nezatížená, pokud se vybírá nová hodnota z předem daného rozsahu hodnot, nebo 

zatížená, pokud se určuje posunem od aktuální hodnoty (Neruda, 2016). Dále také existuje implementace 

Delta mutace, která se běžně používá v genomech reálných čísel. Genom reálných čísel je reprezentací 

genomu jakožto množiny reálných čísel. Podobná reprezentace není biologicky příliš realistická, neboť neřeší 

problém definice a implementace genetického kódu, ale v některých simulacích může být dostačující. V delta 

mutacích může být každé místo změněno podle předem definované pravděpodobnosti o určitou předem 

definovanou hodnotu, která se nazývá delta (Wong, 2015). Tuto hodnotu je v některých případech možné 

měnit i za běhu evolučního algoritmu. V případě Gaussovské mutace, která se též používá též v genomu 

reálných čísel, dochází s určitou pravděpodobností ke zvýšení či snížení o určitou hodnotu, ale s tím rozdílem, 

že delta hodnota je v tomto případě definována náhodně podle Gaussova (normálního) rozdělení (De Jong, 

2006). V binárních genomech se používá tzv. bitflip mutace, která s určitou pravděpodobností invertuje 

každé místo řetězce (Wong, 2015). V případě realistického genomu můžeme mutaci zavést jako 

pravděpodobnost výměny stávající aminokyseliny za novou aminokyselinu podle empirických odhadů 

pravděpodobnosti této záměny. Obecně by však mutace, která má větší vliv na fenotyp, měla vznikat méně 

často než mutace způsobující menší změnu. Operátor crossover provádí rekombinaci řetězců genetické 

informace, která je znázorněna na Obr. 3 v následující kapitole 4.1. Crossover potom může být buď 

jednobodový, nebo vícebodový, dle toho, na kolika místech dochází ke zlomu a výměně řetězce DNA 

(Neruda, 2016). 

Existuje tedy více různých přístupů k reprezentaci genomové informace i operátorů, které zajišťují její 

změny, a pokud bychom chtěli dosáhnout opravdu realistické evoluce, měli bychom myslet i na rozumnou 

reprezentaci genomu a na to, jakým způsobem se bude z genotypu tvořit fenotyp (tzv. genotypovo-

fenotypové mapování, Wagner & Altenberg, 1996). Záleží též na situaci, jestli budou mít organismy haploidní 
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nebo diploidní genom, zda se budou rozmnožovat pohlavně či nepohlavně a jestli bude v systému docházet i 

k evoluci genetického kódu či genotypovo-fenotypové mapy (čili přepisování způsobu, kterým se z genotypu 

jedinců vytváří fenotyp). 

 

3.3. Úrovně evoluce 
Aby mohl v systému probíhat vývoj, který je charakteristický pro otevřenou evoluci, musí být tento 

systém dostatečně komplexní (de Vladar et al., 2017) a zároveň biologicky realistický. Biologická evoluce 

probíhá na mnoha úrovních. Pod tou nejzákladnější úrovní si můžeme představit molekulární, fyzikální či 

chemické interakce atomů a molekul, které tvoří těla organismů. Nad interakcemi atomů a molekul to 

mohou být interakce větších struktur v buňce. Mezi takové interakce patří například pohyby molekulárních 

motorů nebo organel, proces translace či transkripce na ribozomech, nebo komunikace buněk na 

molekulární úrovni pomocí signálních molekul a receptorů. Dále to mohou být faktory ovlivňující reprodukci 

a změny DNA, které jsou samy o sobě velmi složité, a to se ani nezmiňuji o epigenetice (změny v genové 

expresi, které nejsou způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA, nýbrž mechanismy, které se podílejí 

na její expresi), nebo komunikaci mezi jedinci mnohobuněčných organismů například v rámci kolonií 

(Woodridge, 2009).  

Dosud prezentované projekty v oblasti simulací evoluce se nejčastěji zaměřovaly na interakce jedinců 

v simulovaném systému (např. Conrad, 1969; Ray, 1991; Sims, 1994, Channon, 1998; Miconi & Channon, 

2005; Ofria & Bryson, 2009). Tito jedinci jsou složeni z určitých částí (např. buňek, specializovaných center, 

kloubů apod.) a mají určité potřeby (např. potřebu jídla, světla, či pohybu). Dohromady vytvářejí ekologický 

systém, který můžeme chápat jako nejvyšší úroveň systému. Chování každého jedince v takovém systému 

stanovuje rozhodovací automat, který určuje, jak se jedinec rozhodne v každém kroku simulace podle svých 

vlastností a vlivu okolního prostředí. V takovém systému můžeme simulovat rovněž proměnlivé prostředí, 

jehož působení představuje možný drive pro udržení silné otevřenosti evoluce a neustálý vznik inovací. 

Součástí tohoto prostředí mohou být například změny klimatu a dalších neživých faktorů, ale zároveň jsou 

pro každého jedince prostředím i ostatní organismy.  

Popisováním těchto rozhodovacích systémů se v informatice zabývají zejména multiagentní systémy 

(Woodridge, 2009). Multiagentní systémy zpravidla popisují systém jako množinu agentů, kteří mají nějaké 

intence (touhy) tvořené na základě záměrů vyplývajících z jejich genomu, aktuálního stavu a atributů jejich 

prostředí. Záměry přetrvávají do té doby, dokud se jich nedosáhne, přičemž intence je jeden z možných 

záměrů. Záměrem zvířete v ekosystému může být například rozmnožit se, najíst se, nebo sehnat zdroje. Na 

základě atributů systému se v každém kroku vybere jeden záměr, který se stane aktuální intencí. Intence je 

tedy zjednodušeným pohledem na prostředí definované matematickými hodnotami. Z hlediska informatiky 

je to abstrakce za účelem zjednodušení složitosti problému. Opakem této abstrakce je fyzikální postoj, kdy 

definujeme prostředí pouze na základě fyzikálních, biochemických a dalších interakcí. Tento postoj je více 

realistický, neboť podporuje spontánní vývoj světa bez jakýchkoliv abstrakcí, ale může být obtížnější se 

v něm vyznat. Z pohledu jedné entity se v simulaci (zpravidla po krocích) střídá modelování agenta (umělé 

bytosti) a modelování prostředí (ostatních entit a abiotických podmínek). 

Při simulaci ekosystémů je třeba zahrnout také úroveň vzájemných interakcí mezi organismy. V takovém 

prostředí by se organismy měly časem začít i nějakým způsobem navzájem ovlivňovat, například se vzájemně 

lovit, konkurovat si, spolupracovat apod. Zajímavou a z hlediska modelování otevřené evoluce důležitou 

teoretickou otázkou je: „Jak může v populaci jedinců vzniknout altruistické chování, když (z definice) takové 

chování snižuje fitness jedince, neboť daný jedinec musí vydávat energii, která přináší prospěch jinému 
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jedinci?“ (Neruda, 2016). Jedno z možných vysvětlení je, že v důsledku altruistického chování může druhý 

organismus poskytovat sledovanému organismu na oplátku jistou výhodu, díky které se fitness sledovaného 

organismu následně zvýší, a tím pádem může být altruistické chování oboustranně přínosné. Každé 

paradoxní chování tedy má své vysvětlení, a toto vysvětlení může plynout právě z nižších úrovní systému, 

nebo, jako v tomto případě, ze zákonitostí, které nejsou vidět na první pohled. 

Vztahy různých úrovní organizace se mohou projevovat zvyšováním komplexity systému, neboť čím více 

objektů (a vztahů mezi nimi) systém má, tím je jeho struktura komplexnější (McShea, 2015). Pokud chceme, 

aby simulace otevřené evoluce více odpovídala realitě, měli bychom zahrnout více úrovní systému, na 

kterých evoluce probíhá, a zároveň uvažovat nad smysluplnou reprezentací genetické informace (např. Sims, 

1994; Channon, 1998; Miconi & Channon, 2005; Shim & Kim, 2006; Chaumont et al., 2006), která více 

odpovídá biologické realitě (např. Ray, 1991; Ofria & Bryson, 2009) a není pouhou množinou vlastností, které 

jsou definovány reálnými čísly. Většina dosavadních simulací se totiž zabývá pouze simulováním 

ekosystémových vztahů bez přihlédnutí k hloubce, která se za nimi skrývá. Na jednu stranu toto zjedno-

dušení umožňuje velmi operativní průběh modelování a jednoduchou interpretaci pozorovaných dějů. Na 

druhou stranu ale neposkytuje substrát pro vznik neomezené otevřenosti (de Vladar et al., 2017). 

Při simulacích otevřené evoluce je tedy klíčové připravit půdu pro výše zmíněné úrovně simulovaného 

systému, což samozřejmě vytvoří komplexnější, ale tím pádem i hůře analyzovatelný a (z pohledu 

programátora při ladění parametrů) hůře ovladatelný systém. Ten však díky své komplexnosti může lépe 

odpovídat realitě. 

 

3.4. Definice komplexity 
Pojem komplexity je záležitostí teorie systémů. Na tuto vlastnost se však můžeme v různých systémech 

podívat mnoha různými pohledy (Mitchell, 2009). Definice komplexity tudíž není přímočará a volba 

konkrétního vymezení velmi záleží i na subjektivním pohledu badatele. Výzkumníci na poli biologie z tohoto 

důvodu obvykle volí některé z pracovních vymezení komplexity, jejichž hlavní zástupce zmíním v této 

kapitole. 

Podle McShea (2015) existují v biologické evoluci tři tendence změn komplexity. Zaprvé dochází ke 

zvyšování hierarchické složitosti. V průběhu evoluce vznikaly z prokaryotických buněk eukaryotické buňky, 

z eukaryotických buněk mnohobuněční jedinci, kterým jsou i savci, a na nejvyšší hierarchické úrovni systému 

se formovaly kolonie či společenské vztahy mezi organismy. V obecném pojetí tedy při zvyšování 

hierarchické složitosti dochází k tomu, že se skupina entit v systému spojuje k vytvoření větší entity, která 

může mít v systému určitou výhodu. K tomuto zvyšování hierarchické úrovně přitom dochází v evoluci 

opakovaně po miliardy let. 

Druhým trendem je zvyšování horizontální komplexity. Zvyšování této komplexity se projevuje na každé 

z výše uvedených úrovní hierarchické složitosti. Během evoluce se například v lidském těle vyvinul 

mimořádně složitý imunitní systém zahrnující spoustu buněk se specifickou funkcí (Nicholson, 2016). Na vyšší 

úrovni je tak celé lidské tělo systémem, který je silně diferenciovaný, a přitom výrazně integrovaný – každá 

jeho část má vlastní funkci namísto toho, aby každá buňka mohla dělat cokoliv. Komplexitu v tomto pojetí si 

můžeme představit jako počet rozdílných částí a vztahů mezi nimi (McShea, 2015). Například organismus 

složený z buněk se stejnou funkcí je méně komplexní než lidské tělo, neboť lidské tělo je tvořeno různými 

druhy funkčně provázaných buněk. Čím více se tyto buňky specializují a čím víc narůstá počet jejich možných 

interakcí, tím více vzrůstá komplexita systému. V případě kolonií a společenstev potom můžeme míru 
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komplexity vnímat jako počet různých typů jedinců, kteří ve společenstvu zastávají rozdílné funkce (např. 

kasty společenského hmyzu). 

 

 Obr. 1: Zvyšování horizontální komplexity (specializace buněk v mnohobuněčných organismech) 

v průběhu milionů let. (Valentine et al., 1994) 

 

Nárůst komplexity je v tomto případě zjevně dán tím, že systém zprvu obsahoval mnoho entit (buněk, 

jedinců apod.) stejného typu, ale tyto entity měly tendenci se vlivem náhodných mutací a selekce od sebe 

rozrůzňovat. Z pohledu evoluční biologie víme, že každá entita se mění samostatně, ale zároveň s ohledem 

na ostatní jedince, což vede k diferenciaci, vývoji specializovaných entit a nárůstu horizontální komplexity. 

V obecné rovině byl tento princip nevratného rozrůzňování původně totožných entit libovolného typu 

nazván Zero-force evolutionary law, nebo také ZFEL (McShea & Brandon, 2010). 

Nesmíme přitom zapomínat, že zvyšování této horizontální komplexity je vždy typické pouze pro určitou 

úroveň systému. Pokud se kupříkladu zvyšuje rozmanitost buněk, může se naopak snižovat počet jejich částí 

(organel) na nižších úrovních (McShea, 2015). Právě tento jev představuje třetí významný trend ve změně 

komplexity v průběhu evoluce. Můžeme ho charakterizovat jako pokles interní komplexity na nižší úrovni 

spojený se zvyšováním komplexity dané úrovně. McShea (2015) jej označuje jako Complexity drain. Jeho 

vysvětlení nejspíše plyne z rostoucí komplexity na vyšší úrovni. Pokud se buňky v systému začínají 

specializovat a vykonávat určitou specifickou funkci, tak tuto schopnosti ostatní buňky přestávají potřebovat, 

protože ji za ně efektivně vykonává někdo jiný. V důsledku toho funkci ztrácejí a stávají se závislými na 

ostatních. Z hlediska přirozeného výběru pak vyhrávají takoví jedinci, nebo takové kolonie, jejichž prvky 

(buňky, organismy, entity apod.) nadbytečné funkce ztrácejí a specializují se na ty zbývající. Tento efekt je 

obdobou procesů popisovaných hypotézou Černé královny (Black Queen hypothesis), podle které dochází k 

vytvoření závislosti mezi symbiotickými entitami skrze ztrátu genetické informace, která kóduje procesy za 

daných podmínek „nadbytečné“ (Morris et al., 2018). 

Otázkou zůstává, zdali komplexita systému nějakým způsobem souvisí s otevřeností evoluce. Podle de 

Vladara a kol. (2017) můžeme na tuto otázku odpovědět zavedením pojmu neomezené otevřenosti (viz 

kapitola 2.2). V systémech s vlastnostmi slabé otevřenosti mohou vznikat pouze nové fenotypy. V případě 

silné otevřenosti mohou vznikat také výraznější inovace a novinky. I tak se však vývoj takových systémů vždy 

ustálí na určité úrovni systému, nebo se vrátí na úroveň nižší. Pokud ovšem systém splňuje podmínky 

neomezené otevřenosti, dochází k neustálému nárůstu komplexity, což indukuje vznik nových stupňů 

organizace a způsobů dědičnosti. Tento specifický druh otevřenosti tedy vede k neomezenému zvyšování 

komplexity systému. 
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V případě simulací evoluce je však nutné komplexitu systému (organismu) definovat jako měřitelnou 

veličinu. Komplexita je složitost systému. Tato složitost vždy vychází z genetické informace, na které je 

založena, neboť na základě této informace vzniká v interakci s vnějším prostředím nový organismus. Velkou 

roli při vzniku organismu hraje také transgenerační dědičnost na úrovni chování a neuroanatomie (Brian & 

Ressler, 2013), nebo epigenetika, neboť geny nemohou sami o sobě vytvořit fenotyp organismu – na genové 

expresi se podílí spousta mechanismů (Griffiths et al., 2000). Důležitost těmto mechanismům dokládají 

nedávné výzkumy, podle kterých potomci rodičovské generace, která zažila traumatické zážitky a spojila si je 

s čichovými vjemy, mohou nést dědičné epigenetické změny vyvolávající na stejné vjemy specifické reakce 

(Brian & Ressler, 2013). Pro zjednodušení se však komplexita obvykle definuje jenom na základě sekvence 

nukleotidů, ačkoliv mezi komplexitou genetické informace a organismu nemusí být přímá úměrnost. 

Komplexitu je tedy možné definovat například jako velikost genomu čili počet párů bází. V tomto případě 

je lidský genom 250x více komplexní než genom kvasinky. To zhruba odpovídá našemu intuitivnímu 

očekávání. Kdybychom však komplexitu měřili pouze tímto způsobem, tak by měl genom měňavky (Amoeba 

dubia), který je svou velikostí jedním z největších známých genomů (Karami, 2013), přibližně 200x větší 

komplexitu než lidský genom. Důvodem je v tomto případě nekódující DNA (junk-DNA), neboť DNA kódující 

geny má u obou druhů podobnou délku. Pokud bychom chtěli definovat komplexitu jako počet genů, tak 

bychom narazili na podobný problém, neboť například genom rýže (Oryza sativa) má přibližně 2x více genů 

než lidský genom. Prostá velikost genomu nebo počet genů tedy očividně není dostačujícím měřítkem 

komplexity (Mitchell, 2009). 

Pokud má komplexita vyjadřovat skutečnou „účinnou“ složitost nějakého systému, nemůže být dána 

pouze počtem jeho prvků, ale také jejich rozmanitostí, hustotou a významem vztahů mezi nimi (Adami et al., 

2000). Nedávná informačně-teoretická definice proto chápe složitost genomu jako množství informace, 

kterou sekvence uchovává o svém prostředí. Vzhledem k tomu, že Adami a kol. (2000) ve své práci zkoumá 

evoluci genomové složitosti v populaci digitálních organismů a podrobně monitoruje evoluční přechody 

zvyšující složitost, můžeme jeho pojetí věnovat více prostoru. 

V  populaci Adamiho virtuálních organismů vedla reprodukce spojená s omezeným počtem zdrojů a 

informačně bohatým, tj. heterogenním, prostředím k nárůstu délky sekvence jejich genomu, protože 

organismy si ukládaly stále více informací o svém prostředí. Podle autora však délka sekvence DNA u živých 

ani digitálních organismů nutně neodpovídá jejich komplexitě. Abychom mohli složitost efektivně měřit, 

nejprve ji musíme přesně vymezit (Adami et al., 2000). Klíčovým aspektem v teorii informace je, že informace 

musí být fyzikálně zaznamenaná, ať už se jedná o inkoust na papíře, paměť počítače, nebo stavy neuronů 

v mozku. Informace tedy musejí mít fyzický nosič. V biologických systémech je tímto nosičem DNA genomu, 

pokud (pro zjednodušení) vypustíme další druhy negenetické dědičnosti. Konkrétně se jedná o plán, jak 

budovat organismus, aby mohl nejlépe přežít ve svém rodném prostředí a předat informace potomstvu. 

Uvedený pohled v podstatě odpovídá Dawkinsově (1974) pohledu na sobecké geny, které využívají své 

prostředí (včetně samotného organismu, který pomáhají vytvářet) pro vlastní replikaci. Genom organismu 

tedy není jenom informací, ze které můžeme predikovat vlastnosti organismu, ale také informací o jeho 

životním prostředí včetně druhů, se kterými se tento druh vyvíjí, a skladištěm nemalého množství sekvencí, 

které svůj význam již ztratily, nebo které se paraziticky kopírují společně se smysluplnou informací. 

Definice toho, co můžeme označit jako informaci, je v takovém případě nutná, neboť ne všechny symboly 

v DNA odpovídají reálným prvkům fenotypu včetně reakcí na věci a jevy, se kterými se jedinec může během 

života setkat. Zbývající sekvence se někdy označují jako junk-DNA a obvykle se skládají z kódu, který není 

exprimován ani translatován (tzv. introny, které jsou vystřihnuty z pre-mRNA, která po následných úpravách 

přenáší informaci z jádra k ribozomům, kde se genetický kód exprimuje). V případě digitálních organismů si 



 

12 
 

pod tímto kódem můžeme představit například takové části genomu instrukcí, které v daném okamžiku 

nemají žádnou funkci (viz např. Ray, 1991; Ofria & Bryson 2009), a které by teoreticky nemusely zvyšovat 

jeho komplexitu. Následně bychom do velikosti komplexity mohli počítat pouze sekvence, které mají nějakou 

funkci. Otázkou však zůstává, zdali můžeme tyto sekvence pro výpočet komplexity vypustit, když celkovou 

genetickou informaci ovlivňují nejméně tím, že existují. Ostatně i u živých organismů představuje junk-DNA 

prvek fenotypu přinejmenším v tom smyslu, že je součástí genetického materiálu. Moderní názory na junk-

DNA navíc připouštějí, že tyto sekvence mohou hrát různé důležité funkční role a díky zvýšené entropii 

v oblastech intronů, jak ukázala studie Koslickeho (2011), mohou tyto oblasti poskytnout drive pro pokračo-

vání evoluce či tvorbu nových inovací (viz níže). Christoph Adami podobné úvahy o komplexitě živých (a tedy 

i digitálních) organismů dále zakončuje s tím, že dokud nemáme kompletní mapu funkce každého páru bází 

v genomu, není možné junk-DNA identifikovat, a tedy i spolehlivě analyzovat genomovou komplexitu bez 

těchto sekvencí (Adami et al., 2000).  

Ve fyzice se komplexita systému nejčastěji definuje skrze jeho entropii. Entropii můžeme v určitých 

ohledech chápat jako neuspořádanost systému čili opak složitosti. Druhý termodynamický zákon tvrdí, že 

míra neuspořádanosti se v izolovaném systému neustále zvyšuje. Z pohledu evoluční biologie se však naopak 

zvyšuje komplexita čili uspořádanost. Planeta Země totiž z pohledu vesmíru není izolovaný systém a může 

tedy svou komplexitu zvyšovat na úkor okolního systému. Podobně i živé organismy snižují svou entropii a 

zvyšují svou komplexitu na úkor svého okolí. (viz např. Flegr, 2005). A místa v DNA, která přispívají k entropii 

systému, se ukazují jako nesmírně důležitá pro pokračování evoluce (Maynard Smith, 1970). Místa s vyšší 

entropií se evolučním procesem postupně stávají komplexnější, a proto je krátkodobé snížení entropie 

(například vlivem mutací) nezbytné k pokračování evolučního procesu a zvyšování komplexity. Tento proces 

zvyšování a snižování entropie se v evoluci neustále opakuje a dává prostor pro vznik nových inovací. Pokud 

tedy dojde k mutaci v určitém genu, tak se tím může snížit komplexita jedince, protože daná sekvence už 

pravděpodobně nebude dávat takový smysl, který by zvyšoval komplexitu systému. Zároveň v takovém 

místě, pokud mutace nepovede k smrti jedince, vzniká prostor pro opětovné zvýšení komplexity, pokud 

například akumulací dalších mutací vznikne nový znak, který znovu zvýší komplexitu. V Shannonově teorii 

informací představuje množina entropie (H) očekávaný počet bitů potřebných k definování stavu fyzického 

objektu daného rozdělením pravděpodobností. Tímto způsobem je možné změřit, kolik informace může být 

potenciálně uloženo v DNA (Shannon & Weaver, 1949). Představme si genom, ve kterém mohou být 

nukleotidy A,C,T,G s pravděpodobností {pa(i), pc(i), pt(i), pg(i)}. Pak bude entropie takového místa i rovna: 

𝐻𝑖 =  − ∑ 𝑝𝑗

𝐴,𝐶,𝑇,𝐺

𝑗

(𝑖) ∗ log 𝑝𝑗 (𝑖) 

 Pokud při výpočtu použijeme logaritmy o základu 4 (velikost abecedy), tak maximální entropie 

v daném místě může nabývat hodnoty 1, což nastane ve chvíli, kdy si budou všechny pravděpodobnosti 

rovné, a jejich hodnota tedy bude ¼. Pokud je entropie měřena v bitech (logaritmus o základu 2), tak je 

maximální entropie na místě dva bity, což je zároveň maximálním množstvím informace, které může být 

uloženo v daném místě. Místo tedy ukládá maximální množství informace právě tehdy, pokud je 

pravděpodobnost výskytu všech prvků abecedy stejná. Díky tomu můžeme množství informace na místě i 

definovat jako 𝐼(𝑖) = 𝐻𝑚𝑎𝑥 −  𝐻𝑖  . 

 Na základě definice entropie Adami a kol. (2000) definují složitost organismu, který má l párů bází, 

následující rovnicí:  

𝐶 = 𝑙 −  ∑ 𝐻(𝑖)

𝑖
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Komplexitu tedy vypočítáme jako rozdíl velikosti genomu (l) a součtu entropie (neuspořádanosti) na všech 

místech. Z toho plyne, že největší komplexitu genetické informace má takový organismus, který má na 

každém místě DNA jeden z možných prvků s pravděpodobností = 1. V takovém případě bude suma entropií 

rovna hodnotě 0, protože pi = 1 (pravděpodobnost výskytu jednoho z prvků) pro všechny místa, a log(1) je 

vždy rovno nule (viz vzorec pro výpočet entropie), a proto je entropie všech míst nulová. 

Takový odhad komplexity fyzikální složitosti genomu je pouze aproximační, neboť ve skutečnosti jsou 

místa v genomu na sobě závislá tak, že pravděpodobnost nalezení určité aminokyseliny na určitém místě 

může být podmíněno pravděpodobností nalezení jiné aminokyseliny na jiném místě. Tyto vztahy mezi 

lokalitami v genomu se nazývají epistatické, a díky nim se může reálná entropie výrazně lišit (Adami et al., 

2000). Výpočet, který bere v úvahu i vztahy mezi různými místy v genomu, autoři rovněž uvádějí ve své práci. 

Sledování entropie každého místa v genomu nám tedy může umožnit sledovat růst komplexity v 

evolučním vývoji digitálních organismů. Pokud například porovnáváme genomové mapy dvou digitálních 

organismů, tak můžeme třeba okamžitě identifikovat části genomu, které kódují nový gen, jenž se objevil v 

přechodu mezi nimi. Entropie těchto míst totiž musela být výrazně snížena zásahem, který rozbil původní 

genetickou informaci, aby mohlo tímto rozbitím dojít k postupnému zvyšování komplexity, které souvisí se 

vznikem nového genu. 

Podle dalších autorů je však definice biologické komplexity od Adamiho a kol. (2000) problematická. 

Mitchellová (2009) shrnuje hned několik problémů. Jednak není jednoduché jasně definovat komplexitu 

určité části organismu (například lidského mozku). Nejvyšší entropie je navíc možné dosáhnout náhodným 

výběrem, což může vést až k paradoxnímu výsledku, že bude zcela nefunkční náhodný slet nukleotidů 

označen jako více komplexní než lidský genom. Tento jev se ve Shannonově teorii informace také označuje 

jako šum. Autorka rovněž zmiňuje, že ty nejkomplexnější entity nejsou ty, jejichž genetická informace je 

nejnáhodnější, nebo naopak nejvíce utříděná, ale leží někde mezi těmito extrémy. Jednoduchá Shannonova 

definice tedy nevyjadřuje naše intuitivní pochopení pojmu komplexita. 

Alternativně můžeme použít definici, která chápe komplexitu jako algoritmický informační obsah. 

Kolmogorov (1965) ji definoval jako velikost nejkratšího počítačového programu, který může vytvořit 

kompletní popis daného objektu. Například sekvenci A G A G A G je možné popsat algoritmem: “Zapiš A G 

třikrát”. Sekvenci, která bude mít v takovém případě největší komplexitu, nebude možné nijak zkrátit a 

budeme ji muset zapsat znak po znaku. Algoritmus pro zapsání takové sekvence bude mít délku téměř 

totožnou s délkou sekvence, a tato sekvence bude mít tudíž nejvyšší míru komplexity. Sekvenci s nejmenší 

komplexitou naopak půjde jednoduše předpovědět. V tomto případě je však problémem to, že DNA má v 

sobě (kromě posloupnosti kódu) spoustu vnitřních závislostí, které zvyšují její složitost. Na těchto 

provázanostech se však musíme shodnout, přičemž každý vědec na to může mít trochu jiný názor. V případě 

této definice se tedy míra komplexity nepočítá z pravděpodobnosti výskytu daného znaku, ale ze samotné 

složitosti zkonstruovat danou sekvenci znaků. 

Podobným způsobem matematik Charles Bennett (1988) navrhnul v osmdesátých letech definici 

komplexity jako logické hloubky, která popisuje, jak těžké je objekt zkonstruovat. Takto pojatá komplexita 

možná může být lépe měřitelná než komplexita definovaná podle předchozí definice, pokud ze znaků 

nukleotidů vytvoříme dvoubitový kód (A = 00, C = 01, T = 10, G = 11). Logická hloubka bude v takovém 

případě počet kroků, který musí správně zkonstruovaný Turingův stroj udělat, aby zkonstruoval danou 

sekvenci na svém výstupu. Tento způsob definice se tedy podobá algoritmickému informačnímu obsahu. 

Postupem času se však vyvinulo více “správně” zkonstruovaných Turingových strojů, které však měly 

rozdílnou dobu konstrukce. V takovém případě by stačilo definovat, který z nich bude komplexitu pro 

všechny objekty měřit (Mitchell, 2009). 
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Dále existuje definice statické komplexity, která měří to, jaké minimální množství informací o předchozím 

chování systému je zapotřebí, aby bylo možné předpovědět statistické chování daného systému v 

budoucnosti (Crutchfield & Young, 1989), definice pomocí termodynamické hloubky (Lloyd & Pagels, 1988), 

pomocí míry fraktální složitosti (Mitchell, 2009) a mnoho dalších. Ty však nejsou lehce aplikovatelné 

nasimulace otevřené evoluce.  

Jak tedy vidíme, existuje spousta definic, z nichž každá bere v úvahu pouze některé aspekty intuitivně 

chápaného pojmu komplexita. Skrze definice si však můžeme ujasnit, co vlastně komplexita je, a pro 

konkrétní případy zvolit vhodné přístupy. 

 

3.5. Průběh evoluce a definice pokroku 
V následující podkapitole představím několik teorií o průběhu evoluce a jejích souvislosti s myšlenkou 

pokroku. Ekologické systémy se mohou vyvíjet mnoha způsoby, ale abychom mohli tento trend analyzovat, 

musíme nejprve definovat pojem pokroku (Day, 2011). Intuitivně bychom si pokrok možná představili ve 

smyslu vývoje od horšího k lepšímu, ale protože by taková definice byla velmi subjektivní (museli bychom 

určit, co je lepší a co je horší), Troy Day zavedl pojem pokroku jako rozdíl v hodnotách atributů potomků a 

jejich rodičů. Pokud jsou hodnoty vlastností potomků velmi vzdálené od vlastností rodičů, pokrok bude větší. 

Pokud se tyto vlastnosti budou naopak blížit vlastnostem předků jejich rodičů, bude se hodnota pokroku 

snižovat. V souvislosti s touto definicí můžeme rozlišit tři základní průběhy evoluce.  

 

Obr. 2: Průběh evoluce: Stáze (A), „Červená královna“ - neprogresivní evoluce (B), Progresivní vývoj (C). 

Představa nové exaptace jakožto zvýšení dimenze fenotypového prostoru (D). Podle de Vladar et al., 2017. 

 

Evoluce digitálních organismů může směřovat ke stázi (A). V takovém případě se v populaci (vlivem 

absence selekčního tlaku z prostředí) mění pouze zastoupení již přítomné genetické variace. V takovém 

průběhu evoluce se pokrok a potažmo i celý vývoj zastaví na určitém indexu. Indexem se v takovém případě 

myslí Hammingova vzdálenost, která určuje odlišnost dvou textových řetězců reprezentujících DNA v aktu-
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ální genotypové dimenzi (de Vladar et al., 2017). Pokud se systém (a jeho genetická informace) vyvíjí jinak, 

můžeme mluvit o pokroku. Například takovým způsobem je pojem pokroku možné zavést. 

Fenomén Červené královny (B) popsal Van Valen v sedmdesátých letech (1973) na příkladu antagonistické 

koevoluce parazitů a hostitelů, nebo predátorů a kořisti. Při takovémto pokračujícím, ale neprogresivním 

vývoji jsou různé prostory možností průběžně a opakovaně prozkoumávány. Systém ve svém vývoji fluktuuje, 

ale Hammingova vzdálenost je fixována mezi dvěma extrémy. Konfigurace vlastností se mění průběžně právě 

mezi těmito hranicemi bez jakýchkoliv nápadných trendů a inovací. Když si fenomén „Červené královny“ 

přiblížíme na reálném ději, predátoři, parazité a jejich hostitelé setrvávají v neustálém ko-evolučním „závodu 

o zbrojení“, přičemž přirozený výběr zvýhodňuje ty jedince, kteří se lépe přizpůsobili svému soupeři. Tento 

závod velmi trefně v knize „Jak se dělá evoluce?“ (Jan Zrzavý a kol., 2004) autoři charakterizovali větou: „Na 

počátku byla jemná křehká bylinka, kterou občas někdo sežral. Na konci je trnitá a jedovatá obluda, kterou 

také občas někdo sežere“. Vlivem antagonistického selekčního tlaku, který na sebe jedinci vyvíjejí, když spolu 

soupeří, se dané druhy neustále mění s cílem získat výhodu nad soupeřem. Někdo by mohl argumentovat, že 

se v takovém vztahu kvůli neustálým adaptacím nic nemění, protože vztah koevolučně adaptujících se entit 

může zachovávat stejný charakter. Zároveň však můžeme tvrdit, že jedinec, který se adaptoval vytvořením 

trnů a jedovatých látek, je už o mnoho jiný než původní „křehká bylinka“. V rámci souboje také samozřejmě 

může jedna strana získat navrch, což vede k progresivní evoluci, konci koevolučního souboje a vzniku nových 

trendů a inovací. To má však za následek jiný způsob pokroku, jenž zmíním dále. 

De Vladar, Santos & Szathmáry (2017) zmiňují, že fenomén Červené královny můžeme v přírodě 

pozorovat častěji než vývoj spějící do stáze. Tento průběh evolučních dějů se uplatňuje například v modelech 

udržování pohlavnosti, kde koevoluce hostitele a parazita může vést k nekončícímu antagonistickému 

souboji, v jehož rámci má pohlavní hostitel výhodu oproti nepohlavnímu, neboť pohlavní rozmnožování 

zajišťuje větší míru genetické diverzity potomků. Z pozorování vývoje antagonistického adaptování druhů 

v každém případě plyne, že evoluce s otevřeným koncem nemusí nutně obsahovat simulaci abiotických změn 

prostředí, neboť k otevřenému vývoji může docházet i ve spojitých, vícerozměrných fenotypových prosto-

rech díky různým asymetrickým interakcím, které můžeme pozorovat zejména při parazitismu a predaci. 

Třetím případem je progresivní evoluce (C). Konfigurací znaku se v tomto případě myslí určitá schopnost 

jedince, která plyne z existence daného znaku. Asymetrií konfigurace znaku pak de Vladar a kol. myslí 

neschopnost zachovávat určitou vlastnost znaku. Pokud se tedy asymetrie konfigurace znaku bude v grafu 

prudce zvyšovat, znamená to, že pravděpodobně dochází k jeho evoluci. V případě progresivní evoluce se 

určité měřítko (v tomto případě asymetrie konfigurace znaku) neustále zvyšuje a konfigurace znaků vykazují 

nepřetržitou pokračující změnu, ale v jemnějším a strukturovanějším způsobu, který můžeme vidět 

v červeno-bílém diagramu pod třetím grafem. V analýze těchto průběhů evoluce (A-C) se pro vizuální 

jednoduchost předpokládají binární stavy, ale tyto binární znaky mohou být též kvantitativními. 

Dimenze konfigurace znaku (D) je obecně proměnná, která popisuje, jak se populace v čase T1 vyvíjí 

v omezeném konfiguračním (zde dvou-dimenzionálním) prostoru (funkce znaku může nabývat dvou různých 

podob). Na obrázku T2 dochází k vytvoření exaptace, ale až na T3 dochází k tomu, že se exaptace v dané 

populaci stává novým efektivním znakem (třetí dimenzí), a tím začíná průzkum nového prostoru konfigurací 

v třetí dimenzi. Pomocí dimenzionality konfigurace znaku je možné ilustrovat evoluční vývoj nových vlastno-

stí, a schopnost dosáhnout nové dimenze efektivně umožňuje otevřený a progresivní vývoj. Progresivní fáze 

evoluce (C) navíc umožňuje až neomezenou otevřenost evoluce (de Vladar et al., 2017). 

Podobným způsobem definoval pojem pokroku i Troy Day (2011), který zkoumá, jak se vyvíjí biota 

(rostlinný a živočišný život v určité oblasti) jako numerická funkce. Day definuje pokrok skrze funkci, která 

vrací přirozená čísla tak, že v případě progresivní evoluce získáme vždy větší číslo (viz obrázek C). Podobným 
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způsobem jsem i já na začátku nastínil, jak si lze pokrok jednoduše představovat bez subjektivního pohledu 

na vývoj k lepšímu či horšímu. Závěrem, který z jeho práce plyne, je, že evoluce může mít otevřený vývoj, 

který je předvídatelný (předvídatelnost znamená, že je možné určit, které části genotypového prostoru 

budou v průběhu evoluce prozkoumávány a které ne) pouze tehdy, pokud je progresivní. Takovéto pojetí 

však podle de Vladara a kol. (2017) podporuje tvrzení, že je otevřený vývoj nepředvídatelný, pokud není 

progresivní (např. fáze Červené královny). Tato nepředvídatelnost však může být i přesto plně 

deterministická, a tedy i algoritmizovatelná (de Vladar et al., 2017). Pouze se zdá, že je příliš složitá kvůli 

povaze neprogresivního vývoje. De Vladar a kolektiv (2017) dále upozorňují na to, že v Dayově přístupu 

(2011) není jasná souvislost mezi numerickou funkcí určující pokrok a komplexitou organismů. Navíc se v je-

ho konceptu všechno točí kolem genotypového prostoru, zatímco předpoklady ke genotyp-fenotypovému 

mapování zůstávají skryté, ačkoli je převod genotypu na fenotyp zásadní, abychom pochopili vývoj otevřené 

evoluce. Zmíněné závěry tedy vybízí k dalšímu bádání. 

 

3.6. Otevřená evoluce a zvyšování komplexity 
Na začátku práce jsem zmínil základní parametry, které by měla simulace otevřené evoluce ideálně 

splňovat. Tyto parametry jsou: silně reprodukční jedinci, médium umožňující existenci prakticky neomezené 

rozmanitosti, digitální organismy schopné produkovat stále složitější potomstvo, mutační cesty a vnější vlivy 

ovlivňující průběh evoluce. Podle některých vědců (de Vladar, Santos & Szathmáry, 2017) by se měl měnit i 

způsob, jakým se z genotypu stává fenotyp, tedy například způsob kódování informace, jehož změny  se 

mohou podílet na vzniku neomezené dědičnosti v systému. Dále by se v příslušné simulaci měl vyskytovat 

aktivní či pasivní efekt disperze (geografického rozptylu) alespoň některých organismů. Příkladem disperze 

může být například migrace ptáků v důsledku ochlazení, nebo migrace ryb za účelem rozmnožení na jiném 

místě. Disperze zprostředkovává pohyby alel (různých variant genetické informace) uvnitř populace i mezi 

populacemi (genový tok) a udržuje tím genetickou variabilitu a diverzitu populací (Nunes, 2007). Ovlivňuje 

též velikost, složení, dlouhověkost, prostorové rozmístění a společenskou organizaci populací (Tkadlec, 

2008). V důsledku disperze se setkávají různé organismy, čímž se mění heterogenita jejich subjektivního 

prostředí a neomezeně vzrůstá heterogenita podmínek, se kterými se mohou během života sekat. 

V předchozích částech jsem také nastínil, že neomezená otevřenost evoluce úzce souvisí se zvyšováním 

komplexity systému. Pokud vede průběh evoluce ke stázi nebo fluktuacím mezi dvěma extrémy, je jasné, že 

se v systému komplexita zvyšovat nebude. Ale pokud tento vývoj pokračuje a dochází k vytváření nových 

inovací a pokrok vzrůstá, musí mít zvýšení složitosti systému nějakou příčinu. Možná je podobná schopnost 

přirozenou vlastností systémů splňujících všechny uvedené podmínky otevřené evoluce a podobný přechod 

k vyšší uspořádanosti je selekčně výhodný, nebo je důsledkem vývoje struktury či vlastností organismů. 

Alternativně ale může za určitých okolností docházet k tomu, že se samotný druh nebude schopen 

přizpůsobit danému systému, respektive že ztratí schopnost vytvářet evoluční inovace. (Flegr, 2016). 

V takovém případě vznikne v systému selekční tlak na obnovení této schopnosti, přičemž jedinou cestou 

k zachování druhu může být zvýšení hierarchické úrovně tělní organizace (Toman & Flegr, 2018). To může 

nastat buď modularizací stávající tělní organizace (zvyšování horizontální komplexity u McShea, 2015), nebo 

spojením několika příbuzných či nepříbuzných entit do modulárního celku vyšší úrovně (např. symbióza, 

kolonialita) a správou jednotlivých modulů jako omezeně proměnlivých celků (zvyšování hierarchické 

složitosti u McShea, 2015). Tento efekt zvyšování hierarchické složitosti může být zásadním faktorem pro 

simulaci neomezené otevřenosti evoluce. 

Za neschopností podléhat usměrněné evoluci mohou stát dva faktory, které podle Flegra (2016) a 

Tomana a Flegra (2017) vychází z principu třídění na základě hlediska stability (SBS, stability-based sorting). 
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Entity, které se mění, přicházejí a odcházejí, ale entity, které jsou stabilní nebo neustále vznikají, se v systému 

hromadí a jejich existence je trvalejší (Toman & Flegr, 2017). 

Podle Flegra (2016) se druhy organismů mění v celém průběhu své existence, ale po většinu svého trvání 

jsou (v důsledku interakcí mezi alelami v populaci) evolučně zamrzlé a na přírodní výběr reagují pouze 

elasticky změnami v zastoupení již přítomné genetické variability, která se vytvořila na počátku jejich 

existence selekčním tlakem. K výraznějším přizpůsobením, tj. nevratné fixaci nebo eliminaci alel a jejich 

skupin, tedy může docházet pouze při určitých typech speciací, které jsou příčinnou vzniku nových druhů. 

Podobný průběh evoluce popsali už Gould & Eldredge (1977) v práci o přerušovaných rovnováhách. 

Jednotlivé znaky navíc „nerozmrzají“ při vzniku nového druhu stejně snadno, přičemž ty stabilnější se v čase 

hromadí. 

Vlivem třídění z hlediska stability se dále v průběhu evoluce hromadí skupiny funkčně provázaných alel a 

genů. Tím se zvyšuje komplexita a snižuje entropie takových míst v genomu, neboť se na tyto pozice obvykle 

fixuje pouze jeden druh aminokyseliny se stále větší pravděpodobností, což vyplývá z definice komplexity 

podle Shannona a Weavera (1949). Může se jednat například o znaky kódované mnoha vzájemně zastupitel-

nými geny nebo naopak geny, jejichž sebemenší změna by vedla k letalitě organismů (Toman & Flegr, 2017). 

Takové znaky (podle výše zmíněných autorů) v průběhu evoluce jedné evoluční linie jednosměrně přibývají a 

snižují tak evolvabilitu organismů. Toto pomalé hromadění trvale stabilních znaků, které způsobuje fenomén 

Zamrzlé evoluce, probíhá po malých krůčcích, takže jej patrně nedokáže zastavit ani druhový výběr, 

zvýhodňující linie druhů s nejvyšší zbývající evolvabilitou. Tím připomíná Mullerovu rohatku, tedy proces, 

kterým se při nepohlavním rozmnožování v genomu organismů hromadí škodlivé mutace v důsledku 

chybějící rekombinace (Toman & Flegr, 2018). 

Zvýšení hierarchické úrovně organizace ve výsledku umožňuje, aby mohl celý proces zvyšování komplexity 

probíhat znovu na vyšší úrovni, protože systém, který zvýšil svou hierarchickou úroveň, může být na svém 

začátku trochu nestabilní a vykazovat vyšší entropii (viz podkapitola 3.4). K postupnému působení fenoménu 

SBS a evolučnímu zamrzání tak může docházet i na vyšší úrovni systému znovu společně se zvyšující se 

komplexitou. Je však důležité zmínit, že k tomuto fenoménu zvyšování hierarchické úrovně může docházet i 

bez nevratného zamrzání znaků (například, pokud bude mít vyšší hierarchické struktura daného organismu či 

systému větší fitness). Vlivem třídění z hlediska stability se však může zvyšovat pravděpodobnost, že se tak 

stane. Důvodem dosavadních neúspěchů v simulacích otevřené evoluce tedy může být i absence selekčních 

tlaků, které by vedly k neustálému zvyšování složitosti systému. 
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4. Historie simulací evoluce 
4.1. Asociace mezi procesem evoluce a strojovým 

učením 
Jednu z prvních zmínek o evoluci v souvislosti s jejím modelováním můžeme najít v díle Waltera Cannona 

(1932), který definoval evoluci jako proces učení a přirovnal ho k individuálnímu učení jedince. Dále Alan 

Turing (1950) zmínil zřejmé souvislosti mezi strojovým učením a evolucí, čímž započala snaha o simulaci 

evoluce v informatice. Jednou z prvních teoretických prací na simulaci evoluce bylo vytvoření algoritmu, 

pomocí kterého se roboti učili jezdit v prostoru. Dále, o několik let později, George Friedman (1959) 

poznamenal, že mutace a selekce mohou být využity k programování strojů, které budou schopné samovolně 

přemýšlet (například při zápasu ve hře šachy). 

Alex Fraser v roce 1957 provedl simulace zahrnující diploidní organismy reprezentované binárním 

řetězcem dané délky (n bitů). Každý řetězec představoval alelu (dominantní nebo recesivní) a fenotyp 

každého stvoření byl určen jeho genetickým složením. Rekombinace genetické informace (zajišťující 

variabilní potomstvo) byla zavedena použitím operátoru crossover, a každé pozici genetického řetězce byla 

přiřazena pravděpodobnost, která určovala, zdali se v daném místě řetězec při rekombinaci zlomí. Tím 

pádem se mezi geny mohly vytvářet skupiny vazeb. Tyto skupiny umožnily, aby se určité geny s určitou 

pravděpodobností předávaly do další generace společně, čehož bylo dosaženo změnou pravděpodobnosti 

křížení. Populace rodičů tedy generovala potomstvo právě pomocí rekombinace, přičemž velikost populace 

se za běhu algoritmu neměnila. 

 

Obr. 3: Princip rekombinace v genetickém algoritmu, který implementoval Fraser. Příklad dvoubodové 

crossoverové operace (Fraser, 1968). 

 

Hlavní tezí Fraserovy práce bylo použít populaci rodičů, která bude generovat potomky skrze výše 

zmíněný proces rekombinace. Při přechodu do další generace přirozený výběr eliminoval část potomstva a 

také jejich rodičovské organismy. Selekci je podle Frasera možné implementovat napříč fenotypovými 

extrémy (eliminací organismů s příliš velikou nebo příliš nízkou intenzitou určité vlastnosti), nebo středními 

hodnotami, tedy ve formě stabilizace vůči extrémům (vybráním organismů s vhodnou intenzitou určité 

vlastnosti vzhledem k fitness funkci). V jeho projektu byla zavedena také možnost změny počtu potomků na 

rodiče. Fraser a jeho kolegové publikovali v této oblasti řadu článků, které však byly ignorovány v jiných 

vědeckých oblastech (kromě genetiky) po více než dvě desetiletí. V pozdějších modelech (Fraser, 1968) tyto 

simulace zahrnují též možnost inverze (zrcadlového převrácení určité části řetězce genů) vedoucí k vytvoření 

nových vazeb mezi alternativními geny, které byly jasně popsány jako učení (viz Obr. 4). Určité geny mohou 

v postupné evoluci díky operátorům crossover a mutation společně vytvářet vhodnou kombinaci vlastností 
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pro přežití v daném prostředí. Virtuální organismus se tak prostřednictvím kontaktu se svým prostředím učí a 

vylepšuje. Díky tomu bylo schéma Fraserova modelu podobné jako pozdější genetický algoritmus populari-

zovaný v Hollandově práci (Holland, 1975). Tento algoritmus měl čtyři kroky: 

1) Inicializace – Náhodné vygenerování uniformních jedinců. 

2) Evoluce – Vybrání jedinců k reprodukci (preferenčně se vybírají jedinci s vyšší fitness).  

Vytvoření potomků aplikací operátoru crossover a mutačního operátoru na předem zvolené 

jedince. Potomci vytvářejí novou populaci. 

3) Evaluace – Hodnocení potomků pomocí fitness funkce. 

4) Konec daný podmínkou – Pokud fitness potomků dosáhne určitého bodu, algoritmus 

se zastaví a zobrazí se výsledky. 

 

 

Obr. 4: Princip fungování Fraserova/Hollandova algoritmu pro simulaci evoluce virtuálních jedinců. 

Prvotní genetické algoritmy neuvažovaly o možnosti otevřenosti evoluce a obvykle řešily pouze optimalizační 

úlohy. Běh takového algoritmu končí splněním dané podmínky. (Venetsky et al., 2013). 

 

Hollandovu myšlenku rozvedl v devadesátých letech například John Koza (1990), který implementoval 

populaci organismů formou List processing (LISP). LISP je rodina programovacích jazyků, které se využívají 

například v umělé inteligenci. Výhoda takového jazyku je založena na uchování dat ve stromové struktuře. 

Genetickou informaci organismů ve formě LISP představuje architektura stromů, jejichž struktura začíná u 

kořenového bodu a v každém svém bodě má nějakou hodnotu a list bodů, ke kterým vede z daného bodu 

cesta (tuto datovou architekturu si můžeme symbolicky představit jako strom, který začíná jedním bodem a 

neustále se větví až do koncových vrcholů – tzv. listů). V takovém systému, pokud došlo ke křížení dvou 

jedinců, kteří měli různě dlouhou genetickou informaci, vznikl potomek s genotypem, jehož velikost byla 

odlišná od genotypu rodičů. Tímto se lišil od původního návrhu populace jedinců se stejnou délkou genomu. 

Harvey (1992) dále zmínil, že v systému, kde se funkce optimalizuje pro jeden definovaný účel, můžeme 

uvažovat o populaci stejné velikosti. Pokud ale budeme uvažovat o genetických algoritmech pro užití ve 

vývoji umělého života, stanou se úvahy o variabilní délce genomu relevantními. Variabilní délka genetické 

informace a efekt pohlavního rozmnožování může v přírodě dlouhodobě udržovat velkou diverzitu genetické 

informace. Vývoj délky genetické informace virtuálních organismů díky tomu může zvyšovat komplexitu 

fenotypových projevů.  

V pozdních šedesátých letech k vývoji umělého života přispěl také Michael Conrad (1969). V jeho projektu 

byla populace buněčných individuálních organismů vystavena prostředí s omezeným přísunem zdrojů, který 

vyvolal kompetiční boj o zdroje a přežití. Organismy byly schopné vzájemné spolupráce a provádění různých 

biologických strategií, které zahrnovaly i genetickou rekombinaci a modifikaci exprese genomu. V projektu 
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však zatím nebyla uvedena žádná kritéria, která by se týkala fitness organismů. Namísto toho byla simulace 

považována za ekosystém, ve kterém bude možné nacházet genetické, individuální i populační interakce. 

Organismy se skládaly z genetických podprogramů a fenotyp organismu byl determinován jejich chováním, 

které zapadalo do určité, předem známé, množiny chování. Události v evolučním programu probíhaly 

v prostředí označovaném jako World, který byl reprezentován jednorozměrnou řadou míst, přičemž první 

prvek byl spojen s posledním, aby onen Svět nevykazoval žádnou hranici prostředí. Každé místo bylo 

charakterizováno stavem a jistým počtem materiálu, který byl nezbytný k přežití a reprodukci. V programu 

však nebyly zavedeny žádné explicitní strategie pro získání těchto čipů. Jakékoliv takové chování vzniklé 

z počátečních podmínek simulace vedlo ke kompetičnímu boji o materiál mezi organismy. V modelu byl 

každý organismus spojen s místem na Světě, fungoval v rozmezí souvisejících míst (tj. mohl interagovat 

pouze s organismy, které se nacházely v jeho blízkosti) a docházelo v něm k rozmnožování a rekombinaci 

pomocí operátoru crossover. Mrtvé organismy se transformovaly v materiál (byly vráceny do „základu 

látek“), a v každém kroku algoritmu určilo rozmnožování a rozklad organismů podmínky pro další iteraci. V 

prostředí se kromě chování spadajícího do předem známé množiny objevovaly i méně triviální interakce, 

které vznikaly z předem známých vztahů. Takové interakce jsou komplexnějším důsledkem chování systému 

a v biologické evoluci mohou odpovídat například vytváření inovací a složitějších (složených) novinek. Tyto 

systémy sice nedosahovaly ani na úroveň slabé otevřenosti evoluce, ale bylo v nich možné studovat zajímavé 

interakce organismů, které nemusely být na první pohled zřejmé. 

V šedesátých letech vzniklo také mnoho dalších projektů v oblasti evolučních algoritmů, které daly 

základy budoucím programům a simulacím snažícím se již více věrohodně a realisticky simulovat populaci 

jedinců v určitém prostředí. Zmínil jsem několik příkladů těchto modelů, ale pojďme se podívat dál, jakým 

způsobem evoluční algoritmy fungují. 

 

4.2. Karl Sims: Evoluce virtuálních bytostí 
Jako první větší projekt zde uvádím práci Karla Simse, který byl průkopníkem v oblasti simulací evoluce. 

Jeho projekt je exemplárním příkladem toho, jak může komplexnější simulace vývoje určité vlastnosti, v 

tomto případě evoluce pohybu organismů, vypadat.  

Karl Sims vytvořil systém virtuálních tvorů, kteří se pohybují a vykazují různé prvky chování 

v simulovaném trojrozměrném fyzickém prostoru (Karl Sims, 1994). Morfologie tvorů a neuronových 

systémů pro ovládání jejich svalových sil se v každém kroku generuje automaticky prostřednictvím 

genetických algoritmů na základě funkce fitness. Různé funkce posuzující biologickou zdatnost zde slouží 

k přímému simulovanému vývoji směrem k určitému chování jako je plavání, chůze nebo skákání. V případě 

projektu Karla Simse se tedy nejedná o snahu vytvořit systém vykazující otevřenou evoluci. Vývoj jeho tvorů 

vede vždy k nějakému funkčnímu cíli, který stojí nad samotným organismem, místo aby byla schopnost 

pohybu součástí fenotypu a vedla k nepřímému ovlivňování jeho fitness. Podobný přístup však může mít výz-

nam například při optimalizačních úlohách, v tomto případě optimalizaci pohybu v různých typech prostředí. 

Genetická informace digitálních organismů je v Simsově modelu reprezentována jako graf uzlů a spojení, 

který popisuje jak morfologii kloubů stvoření, tak jejich neuronový obvod, který slouží k ovládání pohybu. 

Tento genetický jazyk definuje hyperprostor obsahující neurčitý počet možných tvorů s chováním. 

Hyperprostor je prostřednictvím optimalizačních technik prohledáván, přičemž se objevují různé úspěšné i 

zajímavé strategie pohybu, z nichž některé by bylo neobyčejně obtížné vynalézt nebo vytvořit podle návrhu. 

Z genetické informace je odvozován fenotyp stvoření, přičemž každý graf obsahuje vývojové pokyny pro 

vytvoření morfologie stvoření a poskytuje způsob opětovného použití pokynů k vytvoření podobné nebo 
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rekurzivní složky uvnitř těla bytosti. Pokud se tedy vyvine úspěšný znak, může být použit znovu a graf se 

může opakovat. Uzly se mohou připojit k sobě nebo vytvořit cyklus, a vytvářet tak rekurzivní či podobné 

struktury i duplicitní instance v jednom uzlu (viz Obr. 5). Fenotypová hierarchie jednotlivých součástí stvoření 

je vytvořena z grafu tím, že se začíná na definovaném kořenovém uzlu (střed těla) a syntetizují se části 

z informací patřících k danému uzlu procházením a sledováním spojení, které se nacházejí v grafu. Každému 

uzlu je dán určitý fyzický tvar plynoucí z rozměrů a fyzikálních vlastností, které souvisejí se stupni volnosti 

(degrees of freedom). Stupně volnosti určují ve fyzice směr posunu či otáčení, kterým se daný objekt může 

pohybovat či otáčet. V 3D prostoru má těleso 6 stupňů volnosti (otočení kolem každé osy a pohyb po každé 

ose). V každém uzlu je též sada připojení, které obsahují informace o umístění, orientaci, měřítku nebo 

reflexi, a každý může být mutován nezávisle.  

 

Obr. 5: Jednoduché grafové topologie a jejich souvislosti s fenotypovou morfologií jedince. Vpravo 

vidíme digitální tvory, kteří se vyvinuli na základě fitness funkce, jež byla navržena pro vývoj určitého stylu 

pohybu (Karl Sims, 1994). 

 

Chování stvoření určuje jednotka, která se označuje jako „virtuální mozek“. Virtuální mozek je dynamický 

systém, který přijímá hodnoty vstupních čidel (senzorů) a poskytuje výstupní hodnoty efektoru, který udává 

„povely“. Efektory přijímají informace v podobě síly, kterou zvládnou klouby vykonat, a točivých momentů, 

jejichž hodnota je dána ve stupních volnosti. Data senzorů, efektorů a interních neuronových signálů jsou 

reprezentována pomocí proměnlivých vektorů, které mohou být pozitivní nebo negativní, tedy mohou tlačit 

nebo táhnout. Každý senzor je obsažen v určité části těla a měří buď aspekty této části, nebo vlastnosti 

vnějšího světa. Pro tyto účely K. Sims použil tři typy snímačů: Kloubové snímače úhlu, udávající aktuální 

hodnotu pro každý stupeň volnosti, kontaktní snímače, které se aktivují, pokud je navázán kontakt, a 

deaktivují, pokud kontakt s vnějším prostředím ustane. Posledním typem jsou foto-senzory, které reagují na 

globální pozici zdroje světla a poskytují souřadnice zdroje světla vzhledem k orientaci dané části organismu.  
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Obr. 6: Cyklus efektů mezi řídící jednotkou (mozkem), simulovaným 3D objektem (přestavujícím 

organismus) a vnějším prostředím (Karl Sims, 1994). 

 

Vnitřní neurální uzly (tvořící řídící jednotku) se používají k tomu, aby virtuálním tvorům poskytly možnost 

„svévolného“ (ve smyslu, že mohou vybírat z více možností) rozhodování při vytváření různých vzorců 

chování. Různé neurální uzly jsou reprezentovány tak, že mohou vykonávat více různých funkcí na svých 

vstupech (ke generování jejich výstupních signálů), a proto tato struktura více připomíná počítačový program 

datového toku nežli typickou neuronovou síť. Program datového toku totiž modeluje program jako 

orientovaný graf, ve kterém data proudí skrze funkce jednotlivých objektů. Takový přístup sdílí určité 

vlastnosti funkcionálních programovacích jazyků, ale pravděpodobně je méně biologicky realistický, než 

samotné sečtení hodnot vstupů a porovnání s prahovým potenciálem příslušné funkce, které se používá 

v neuronových sítích. Naopak v pozdějších projektech (např. Miconi  & Channon, 2005) dochází též 

k implementaci neuronových sítí. 

Efektory potom obsahují spojení s neuronem nebo jeho senzorem, od kterého získávají hodnotu. Tato 

vstupní hodnota je měřena stále stejnou váhou (nemění se její interní hodnoty, které ve funkci využívá), a 

výsledek pak udává chování stvoření. Každý efektor řídí stupeň volnosti jiného kloubu. Efektory se tedy 

používají pouze k simulaci svalů. Teoreticky je ale možné tyto virtuální objekty použít i pro vydávání zvuků 

nebo jako emitory pachu. 

Jak jsem uvedl výše, genotyp stvoření má formu vnořeného grafu obsahujícího senzory, neurony a 

efektory, a tato informace se předává mezi generacemi. Genetický jazyk pro morfologii (reprezentující 

tělesné části) a kontrolu má tedy stejnou strukturu. Ve chvíli, kdy se tvor vytváří ze svého genetického 

„předpisu“, se neurální komponenty generují v každé části podél jeho morfologické struktury tak, že ze 

symbolů genotypu vznikají objekty a komponenty řídící život virtuální bytosti. Řídící centrum se označuje též 

jako„digitální mozek“, ve kterém mohou vznikat nové provázanosti v závislosti na prostředí. Neurony ve 

virtuálním mozku mohou přijímat signál ze všech jiných neuronů z jakékoliv části bytosti, a dokonce mohou 

přijímat signál i od neuronů, které s nimi přímo nesouvisí.  
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Další součástí projektu je simulace dynamiky, která ovlivňuje interakci s vnějším prostředím. Tato fyzická 

simulace se sestává z dynamiky kloubového těla, numerické integrace, detekce kolize, odpovědí na kolizní 

stavy, tření a efekty viskózní tekutiny ve vodním prostředí. 

Po vygenerování nové bytosti nejprve probíhají jednoduché kontroly životaschopnosti a nevhodní tvorové 

jsou rovnou eliminováni. Po určité době je bytosti přiřazena hodnota fitness dle úspěšnosti jeho chování. 

Pokud má tato bytost vysokou biologickou zdatnost vzhledem ke zbytku populace, bude vybrána pro přežití a 

reprodukci. 

V evoluci virtuálních tvorů může být nasazeno mnoho různých fitness funkcí. Například pro plavání je 

hodnotou fitness rychlost pohybu. Navíc můžeme počítat také to, jestli bytost plave v kruhu, nebo rovně, a 

to jako hodnotu maximální vzdálenosti od středu těla bytosti. Fitness funkcí pro chůzi je též rychlost pohybu, 

ale bez zahrnutí vertikální složky rychlosti. A pro skákání může být zvoleno například měření maximální výšky 

nad zemí, kam dokáže bytost vyskočit. 

Vývoj virtuálních tvorů je zahájen vytvořením počáteční generace genotypů, jak je tomu zvykem u 

každého genetického algoritmu. Tyto prvotní genotypy mohou být generovány náhodně či vytvářeny ručně, 

anebo mohou být použity genotypy z předchozí evoluce. Jejich potomci jsou generováni z přeživších tvorů 

každé generace kopírováním a kombinací jejich genotypových grafů s určitou pravděpodobností mutace. 

Mutace se vytvářejí například v interních parametrech každého uzlu a mohou mít různou velikost, a některé 

parametry jsou mutovány tím, že se jednoduše vybírá nová hodnota z nastavených možností. Dále může být 

do grafu přidán nový náhodný uzel, který nemá vliv na fenotyp, pokud se nevyvine též spojení, které ho bude 

schopné ovládat. Tento typ mutace je důležitý, protože umožňuje tvorbu složitějšího grafu.  Mutace může 

probíhat též v propojení uzlů, které mohou být i přidány nebo odebírány. Tato mutace je však možná pouze 

pro grafy morfologie, neboť neurální grafy mají pro zjednodušení pevný počet vstupů. 

V programu je dokonce zavedena i sexuální reprodukce, jež umožňuje, aby se složky od více rodičů slouči-

ly do nových potomků. K sexuální reprodukci může dojít dvěma způsoby, a to buď metodou crossover, nebo 

tak, že se každý tvor rozštěpí v jednom místě, a pak se dvě části z jiných tvorů spojí dohromady (viz Obr. 7).  

 

Obr. 7: Způsoby vytváření potomků, kterých se využívá při sexuální reprodukci. (Karl Sims, 1994). 

 

Populace, která své potomky vytvářela křížením, často vedla k jejich homogenitě. Každý běh takové 

evoluce ale vyprodukoval zcela odlišné strategie pohybu, z nichž některé jsou zobrazeny v Obr 5. Některé 

virtuální organismy se pohybují skrze tažení či tlačení dál, jiné používají „nožičky“ nebo ramenní struktury. 

Vyvinulo se též mnoho způsobů plavání, např. jednoduché pádlování nebo pohybování se pomocí „ocasní“ 

části. V programu je také možné přesouvat světelný zdroj. Na tomto základě můžeme nasadit fitness funkci 
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závisející na tom, jak rychle se tvor pohybuje k stále měnícímu se zdroji světla, což umožnilo vývoj tvorů, kteří 

se pohybují za určitým bodem v prostoru. 

Jako příklad pro simulaci evoluce jsem vybral právě tento starší projekt Karla Simse, neboť poměrně jasně 

a stručně vysvětluje, jakým způsobem je možné simulovat evoluční jevy v informatice. Karel Sims byl zároveň 

pionýrem v oblasti simulace evoluce a jak si brzy ukážeme, jeho projekt měl daleko širší dopad. Samozřejmě, 

že simuluje pouze určitou část evoluce (evoluci pohybu a interakci s vnějším prostředím skrze senzory a 

efektory), ale časem mohou na těchto základech další badatelé vystavět daleko komplexnější simulaci. 

Z obecného hlediska ve své práci Sims (1994) píše o protikladu, který vidí v realističnosti simulace a její 

proveditelnosti i související analyzovatelnosti: „V oblasti počítačové grafiky a animace se klasicky uvažuje nad 

kompromisem mezi složitostí objektu a kontroly nad ním, aby se dalo daný problém jednoduše 

naprogramovat. Obvykle je obtížné vytvářet zajímavý a komplexní virtuální svět nebo realistické virtuální 

entity a nadále udržovat kontrolu nad jejich pohybem, pokud je třeba koncipovat, navrhnout a sestavit 

jednotlivé komponenty. Příkladem tohoto kompromisu je kinematická kontrola vs. dynamická simulace. 

Pokud můžeme přímo poskytnout pozice a úhly pro pohyblivé objekty, dokážeme řídit každý jejich detail 

chování, ale někdy může být obtížné dosáhnout fyzické přijatelnosti těchto pohybů. Pokud však místo toho 

poskytneme síly a točivé momenty jako prekurzory (z jejichž hodnot pozice a úhly vycházejí), výsledná 

dynamika bude nejspíš vypadat více reálně. V takové chvíli může být zase těžší dosáhnout požadovaného 

chování, protože objekty, které chceme ovládat, se stanou složitějšími.“ Podobné problémy, jak uvidíme 

dále, provázejí simulace evolučních dějů dodnes. 

 

4.3. Projekty založené na práci K. Simse a použití 

neuronových sítí 
Marcinovi Pilatovi a Christianovi Jacobovi se povedlo vyvinout program podobný Simsovu modelu 

k simulaci chůze a skákání tvorů. Ten může být použit k prozkoumávání evolučních mechanismů pohybu, 

designu, učení či dalších procesů studovaných u virtuálních organismů (Pilat & Jacob, 2008). Jejich systém též 

umožňuje provádět hierarchické evoluční experimenty a pozorovat ekosystém tvorů, kteří se navzájem 

ovlivňují, soutěží a přizpůsobují. Prostředí, ve kterém se tvorové Creature Academy vyvíjejí, je též založeno 

na 3D fyzice, a je v něm využito vývoje morfologie a chování virtuálních tvorů z projektu Karla Simse. Jak sami 

autoři zdůrazňují, studium vývoje morfologií očividně může poskytnout stopy pro odpověď v mnoha 

otevřených otázkách evoluční biologie (Pilat & Jacob, 2008). 

 

Obr. 8: Algoritmus pro evoluční vývoj digitálních organismů (Pilat & Jacob, 2008). 
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 Na práci Karla Simse je založeno také mnoho dalších projektů, jako například Taylorův a Masseyho 

projekt, ve kterém vyvinuli digitální bytosti schopné plavání a plazení (Taylor & Massey, 2001). Systém 

Framsticks od Macieja Komosinskiho, který dokázal evolučně vyvinout stvoření podobná tyčinkám, složená 

z válcovitých částí těla a kloubů, přičemž vládání každého tvora bylo zprostředkováno neurálním ovladačem 

(Komosinski, 2000). 

Chaumont a kolektiv použili Simsův model k tomu, aby vyvinuli stvoření, která dokáží házet bloky, což si 

můžeme představit jako katapult. Jejich práce mimo jiné zmiňuje význam pečlivého zpracování funkce fitness 

(Chaumont et al., 2006).  

Shim a kolektiv použili modifikovanou bytost podobnou Simsově reprezentaci k vývoji létání a morfologie 

plavání pomocí genetickými algoritmy optimalizovaného regulátoru po částech sinusové funkce (Shim & Kim, 

2006). Regulátor pohybu tedy usměrňuje pohyb křídel, jež jsou tvořeny segmenty a uzly (viz Obr. 9), aby 

docházelo k posouvání uzlů po sinusové funkci z jednoho extrému k opačnému. Pohybování křídel se totiž 

podobá právě průběhu sinusové funkce. Stvoření jsou postavena ze základního modelu vyvinutého již 

v předchozí práci (Shim & Kim & Kim, 2004). Design křídel je inspirovaný závěsným kluzákem (ocasní část) a 

netopýřím křídlem. Tuto myšlenku zobecnili a zjednodušili v konstrukci, kterou je možné využít při zkoumání 

různých schopností letu, které se v přírodě vyvinuly. Simulovaným bytostem se vyvíjejí oba tvary křídel, 

jejichž struktura a příslušné regulátory pro let jsou generovány evolučním algoritmem v simulovaném 

aerodynamickém prostředí. 

Pro funkci fitness se používá rychlost a energetická náročnost pohybu a zdvihací a tažné koeficienty. 

Kořenový uzel představuje tělo a kořen křídla představuje počátek v bodě uvnitř centrálního těla. Tyto první 

dva uzly a jejich spojení existují u všech jednotlivců, ale jsou následovány libovolným počtem dalších 

segmentů. V citované práci ocasní část vyvíjí pouze malý podíl na letové schopnosti, ale je velmi 

pravděpodobné, že se v dalším rozvoji modelu stanou důležitějšími při eventuálním manévrování. Připojení 

uzlu určuje, jak a kde se připojí segment ke svému rodičovskému segmentu. Úhel mezi osou rodiče a dítěte, 

který může mít 10 až 90 stupňů, určuje směr, ve kterém křídlo roste. Zpočátku je nastaven na nulu (křídla 

jsou zarovnána vodorovně), aby se mohl podrobit evolučnímu vývoji.  

 

Obr. 9: Reprezentace morfologie virtuální bytosti v projektu S. Shima (Shim & Kim, 2006). 

 

K řízení kontroly stvoření autoři použili periodickou sinusovou funkci. Sinusová funkce je v tomto případě 

výhodou, protože na rozdíl od klasické neuronové sítě (CTRNN) lze nepřetržitou lokomoci skutečných zvířat 

velice jednoduše vyjádřit právě harmonickými sinusovými funkcemi, zatímco CTRNN je obvykle složitější a 

proměnlivější. Díky použití sinusové funkce lze také minimalizovat neočekávané kolísání kloubových motorů, 

protože funkce sinus má nekonečnou kontinuitu (návaznost) svých částí – je to spojitá funkce. Pomocí neuro-
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nové sítě bychom sice mohli dosáhnout bližší aproximace, ale vyhledávací prostor všech možných evolučních 

novinek by se tak stal zbytečně velkým, neboť by zahrnoval téměř všechny vlnové vzory. 

Pohyby kloubů jsou skrze sinusovou funkci řízeny synchronně. Řídící funkce je konstruována hladkou 

interpolací mezi každou dvojicí sousedních kontrolních bodů. V intervalu [tn, tn+1] můžeme kontrolní jednotku 

pro funkci U, kde u bude výstupní hodnota řídícího bodu a t bude časový parametr, vyjádřit následovně: 

𝑈(𝑡) =  
𝑢𝑛 + 𝑢𝑛+1

2
+

𝑢𝑛 − 𝑢𝑛+1

2
 ∗  cos

𝑡 − 𝑡𝑛

𝑡𝑛+1 −  𝑡𝑛
 𝜋 

 

Obr. 10: Průběh periodické sinusové funkce, která řídí pohyb křídel. (Shim & Kim, 2006) 

 

V některých projektech (se používá implementace dynamických neuronových sítí včetně jednoduchých 

modelových nervových systémů pro autonomní agenty (Beer, 1995). Výsledky Beerovy práce ukazují, že i 

malé obvody jsou schopny bohatého množství dynamických chování (včetně chaotické dynamiky). Dynamika 

těchto modelů se v současné době testuje či používá například v robotice a jiných informatických oborech, 

kde je možné zlepšit chování určitého objektu skrze proces učení. Takový model je však možné použít též 

v simulaci otevřené evoluce. Periodické rekurentní neuronové sítě (CTRNNs) jsou modely neuronů, jejichž 

chování se lze zapsat následující funkcí: 

 

Obr. 11: Funkce chování neuronové sítě. (Beer, 1995) 

Y je stav každého neuronu, ꞇ je časová konstanta (ꞇ >0) wji je síla spojení z j- tého k i-tému neuronu. θ je 

zkreslení (nepřesnost),σ(x) =
1

(1 + e−x)
 je standardní aktivační funkce a I reprezentuje konstantní externí 

vstup. Tato forma byla popularizována J. Hopfieldem v jeho práci v oblasti biofyziky na téma asociativních 

vzpomínek (Hopfield, 1984). Někdy může být praktické tuto funkci vyjádřit též ve vektorovém pojetí: y =

 f (y;  W,θ, I, ꞇ) , kde y, f, W, θ, I, ꞇ jsou délky N vektorů náležících skalárních veličin a W je N*N matice 

propojených vah (každý neuron může mít na obou stranách více spojení), které určují hodnotu přicházejících 

či odchozích signálů. Hopfieldova síť může být též formálně zapsána jako kompletní neorientovaný graf G = 
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<V, f>, kde V je množina McCulloch-Pitts (1943) neuronů a f: V2 -> R je funkce, která spojuje dvojice 

z množiny a vytváří váhu spojení (Beer, 1995). 

Neurony v Hopfieldově síti mají určitou energii. Ve chvíli, kdy aktualizujeme Hopfieldovu síť, tak vždy 

dochází ke snižování energie stavů, které by si měla síť pamatovat, což jí umožňuje, aby sloužila jako adreso-

vatelný paměťový systém, který bude konvergovat do stavu „zapamatování“ (lokální minimum), pokud mu 

dáme pouze část ze stavu, který představuje úplnou informaci. 

 

Obr. 12: Definice energie v neuronech Hopfieldovy sítě. (Hopfield, 1984). 

Váha mezi dvěma neurony má silný vliv na hodnoty neuronů. Pokud je sj rovno 1, tak příspěvek od 

neuronu sj do váhy spojení je kladný, a naopak. Díky tomu se mohou hodnoty neuronů i a j sbližovat, pokud 

je váha mezi nimi kladná, a nebo naopak oddalovat, pokud je váha mezi nimi záporná. 

V informatice se též používá model perceptronů k simulaci neuronové sítě, ale narozdíl od trénování 

neuronů McCulloch-Pitts, může být u perceptronů treshold (hranice) neuronů aktualizována i za běhu sítě. 

Perceptronový model, navržený Minskym a Papertem (1969) v knize Perceptrons: an introduction to 

computational geometry, je tedy obecnější výpočetní model, než McCullouch-Pitts neurony (McCullouch & 

Pitts, 1943). Model  perceptronů překonává jisté limitace M-P neuronů tím, že zavádí koncept numerických 

závaží, které jsou měřítkem významu, pro vstupy a mechanismus pro určení těchto vah. Vstupy již nejsou 

omezeny na booleovské hodnoty, jako v případě M-P neuronů, ale podporují také reálné vstupy, a můžeme 

je tedy použít pro obecnější řešení. 

Miconi a Channon (2005) úspěšně vyvinuli virtuální stvoření selekcí na schopnost pohybování se z místa 

na místo. V budoucnu plánují tento koncept využít pro řešení složitějších úloh jako je například úloha box 

grabbing (přemísťování předmětů) v robotice. Na rozdíl od Simsovy práce jejich model používal stromový 

genotyp s autonomně fungujícími smyčkami a modely standartních neuronů od McCulloch-Pitts (1943). 

Takové neurony mají geneticky danou určitou aktivační funkci, které má treshold parameter (hranici) 

v hodnotách mezi[-3/2,3/2] a informace o spojeních, kam se posílá signál, pokud se tento parametr překročí. 

Aktivační funkce může být buď hyperbolická funkce tangens tanh(σ +θ), kde σ je součtem hodnot na vstupu, 

nebo sigmoid(
1

1+𝑒𝑥𝑝−(σ+θ)), přičemž rozdíl mezi zmíněnými přístupy je v tom, že sigmoid má hodnoty 

v intervalu [0,1], zatímco tanh má hodnoty v intervalu [-1,1]. Zajímavé též je, že v následujícím projektu má 

každý neuron definovaný maximální počet spojení, který může navázat. 

Channon a Miconi doufají, že díky těmto neuronům jejich model možné využít i v budoucnu v umělé ko-

evoluci, a proto je jich kód volně dostupný na internetu (Miconi & Channon, 2005). Ve své práci také uvádějí 

analýzu neuronové sítě. 

Výše zmíněné modely neuronů se využívají jak v informatice, tak v simulaci otevřené evoluce. I přes svou 

jednoduchost jsou dostačující k dílčím účelům. Nemůžeme o nich však říct, že by byly dostatečně realistické 

pro vytvoření biologického modelu odpovídajícího realitě. Pokud bychom chtěli mluvit o biologickém modelu 

odpovídajícím realitě, musíme si v jejich rámci vybrat pouze určitou část či vlastnost organismu, kterou 

chceme simulovat detailněji. Příkladem podobného přístupu je například práce Jiřího Machálka a kolektivu 

(2009), kteří v nedávné době rozšířili výpočetní model primární zrakové kůry Topografica (Bednar, 2008) o 

preferenci složitých tvarů.  
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4.4. Projekty v oblasti otevřené evoluce 
Zatímco v předešlých projektech K. Simse a jeho následovníků byla fitness funkce definována tak, aby se 

stvoření vyvíjelo za určitým účelem či funkcí, v nadcházejících projektech není od počátku jasné, jakým 

směrem se evoluce bude ubírat. Pomyslná fitness stvoření je určena tím, kolik takových jedinců se v daném 

prostředí vyskytuje, a jejich vývoj tedy nesměřuje předem daným směrem za účelem pozorování určité 

vlastnosti. 

 

4.4.1. Virtuální počítač Tierra 
Thomas Ray je jedním z průkopníků, kteří se pokusili v počítači namodelovat otevřený vývoj umělého 

života entit replikujících se s dědičností. Takový systém umělého života se od běžné simulace odlišuje tím, že 

cíle evoluce struktury a procesů v něm nejsou dopředu navrženy tím, kdo jej stvořil. V takovém systému by 

se měly měnit nejen organismy, ale i jejich geny, alely či fitness funkce v závislosti na prostředí, jinak daný 

systém po určité době skončí (Ray, 1991). Tato základní myšlenka odlišuje projekty v oblasti otevřené 

evoluce od projektů v předchozí podkapitole. V roce 1991 Ray vytvořil simulaci, připomínající RNA svět sebe-

replikujících entit, v němž implementoval evoluční algoritmy. Jeho práce tak vedla k napodobení rané 

fáze historie života, při které vznikaly prvotní organismy podléhající přirozenému výběru. 

Simulace probíhá ve virtuálním počítači zvaném Tierra. Tento počítač je virtuálním světem, který je 

spuštěn na běžném počítači. Tierra je typu MIMD (multiple instruction, multiple data), což znamená, že má 

více procesorů, a každý z nich reprezentuje jednu digitální bytost. Paralelismus, který představuje to, že jsou 

všechny bytosti simulovány ve stejném čase, je nedokonale napodobován tak, že každý virtuální procesor 

(CPU) provede paralelně svůj „tah“ představující jeden okamžik ze života bytosti. Pro jednoduchost si 

můžeme představit CPU počítače jako analogii k lidskému mozku, zatímco RAM jako analogii krátkodobé 

paměti. 

Čas centrální řídící jednotky (CPU) reprezentuje energii entity, a virtuální paměť počítače představuje 

materiál, do kterého je možné uložit množinu instrukcí představující genetický kód. Některé entity se 

v průběhu evoluce mohou vyvinout tak, že potřebují méně pomyslné energie čili času, respektive méně 

příkazů CPU, které jsou potřeba k replikaci sebe sama, a naopak. V systému se tedy replikuje virtuální paměť 

počítače (viz níže), přičemž tato paměť i CPU jsou součástí abiotického prostředí.  

 

Obr. 13: Vizuální zobrazení simulace jedinců, představujících RNA svět. Hodnoty v levém horním rohu 

představují velikost genomu a počet jedinců dané entity. (Ray, 1991) 
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Simulace začíná s předem definovanými organismy, které jsou schopny replikovat svůj kód, a operátory 

zajišťujícími mutace. Na začátku obsahuje program virtuálních organismů 80 instrukcí a v průběhu jeho 

evoluce dochází k otevřenému a spontánnímu evolučnímu procesu, zvyšování diverzity a komplexity. Stojí za 

zmínku, že časem se v systému vyvinuly komunity digitálních organismů, které dokázaly parazitovat na 

ostatních. Selekčním tlakem se však v systému časem začaly objevovat i organismy, které měly proti 

parazitům imunitu, a naopak paraziti, kteří dokázali tuto imunitu narušit. Právě takový vývoj představuje 

otevřenou evoluci. Rayova práce tak byla významným přínosem pro vědecký výzkum v této oblasti, neboť 

v ní bylo možné zkoumat různé ekologické systémy a evoluční procesy, např. symbiózu, dynamický vývoj 

hostitele a parazita, koexistenci, či kompetiční vyloučení dvou druhů. 

Množina instrukcí ve světě Tierra kóduje tu nejnižší úroveň chování. Implementace podobných množin 

instrukcí jsou přitom schopny univerzálních výpočtů, takže mohou být základem pro projekty v mnoha 

různých oblastech (Langton, 1989). Jak psal Ray v roce 1991, pokud je simulace umělého života postavena na 

podobných instrukcích, tak může v systému vzniknout jakákoliv úroveň komplexity. Ve skutečnosti ale v jeho 

systému k neustálému zvyšování komplexity nedocházelo. Simulované entity i systém se sice postupně 

stávaly více komplexními, ale tento vývoj se po nějakém čase zastavil na podobných výsledcích. Jednou 

z možných příčin je, že jeho systém neposkytoval více možností, kam by se evoluce mohla vyvíjet. V principu 

si myslím, že je výše zmíněná hypotéza platná, akorát musí systém nabízet bohatší, rozlehlejší a 

heterogennější prostředí, včetně propracovanějšího kódování fenotypových vlastností v genotypu. V závěru 

své práce Ray (1991) konstatuje, že „Evoluce může poskytnout novou metodu k optimalizaci nebo vytváření 

počítačových programů“, neboť během jeho simulace vznikaly v entitách nové množiny instrukcí, anebo se 

staré množiny stávaly komplexnějšími, přičemž tohoto jevu je teoreticky možné využít i v informatice. 

Simulace systému Tierra je napsána v jazyku Assembler. Jazyk Assembler má tu výhodu, že jako nejnižší 

jazyk je tvořen souborem čísel a může být přímo spuštěn na CPU. Sám autor přitom vyjádřil názor, že právě 

strojové instrukce se podobají molekulárním jevům, které se na své nejnižší úrovni mohou řídit podobnými 

„příkazy“. Podobnou úvahu ostatně prezentoval i výše zmíněný K. Sims s tím, že implementace neuronové 

sítě může více odpovídat biologické realitě právě proto, že se řídí velice jednoduchými příkazy (přijímání 

vstupů a přeposílání signálu), a to bez ohledu na obtíže vyplývající z interpretace takových výsledků (Sims, 

1994). 

Program napsaný v Assembleru se skládá z instrukcí a kóduje ty nejnižší příkazy v procesoru. Každý 

procesor obsahuje dvě adresy registrů (registry slouží v Assembleru pro uchování dat), dva číselné registry, 

registr ke zjišťování chyb, ukazatel do zásobníku a ukazatel na instrukce. Mezi instrukce (např. MOV, CALL, 

POP, PUSH) patří jednoduché aritmetické operace, přesouvání dat mezi registry v CPU, mezi registrem a 

pamětí RAM, a podobně. Funkce virtuálního počítače Tierra jsou tedy definované množinou těchto instrukcí 

a například k replikaci entit dochází právě přesunem dat mezi registrem a pamětí RAM. 

Genetická informace virtuálních stvoření, která se podobají RNA replikátorům, je psaná v jazyce Tierran, 

který byl přizpůsoben reálnému světu DNA, RNA a proteinů tak, že množina instrukcí byla definována 

podobně jako genetický kód. Informace v DNA je kódována pomocí 64 kodónů, a translatuje se do 20 

aminokyselin. Jazyk Tierran se analogicky skládá z 32 typů instrukcí, přičemž každá z nich může být 

reprezentována dvěma bity a jejich operandy (například 00 je instrukce no operation a 1f je instrukce divide 

pro dělení entit). Další vlastností jazyka, která byla inspirována molekulární biologií je, že obsahuje instrukci 

JMP (jump), kterou program skočí do jiné části dat. Pomocí této funkce dochází k hledání komplementárních 

vzorů, tedy toho, jestli se v blízkosti určitého vzoru, který si můžeme představit jako součást nukleové 
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kyseliny nebo proteinu, nachází komplementární část jiné entity, která by případně s první entitou mohla 

reagovat. 

Téměř polovina instrukcí v prvotní bytosti je NOP (no operation), které mohou být dvou typů (NOP_1, 

NOP_0). Právě tyto instrukce využívá instrukce JMP k tomu, aby hledala komplementární části entity. 

Instrukce NOP jsou na začátku vždy čtyři za sebou, a pokud ukazatel narazí při vykonávání instrukci na 

instrukci JMP, tak hledá komplementární sekvenci k množině instrukcí NOP, které se nacházejí v jeho 

blízkosti. Pokud bude tedy instrukce JMP před sekvencí NOP_1, NOP_1, NOP_1, NOP_1, která symbolizuje 

začátek genomu, tak bude ukazatel hledat v blízkosti (před i za sekvencí) komplementární množinu NOP_0, 

NOP_0, NOP_0, NOP_0. 

Bytosti ve světě Tierra jsou reprezentovány jako objekty, jejichž velikost je vymezena velikostí 

alokovaného bloku v paměti RAM. Tato velikost je ekvivalentní k velikosti genomu. Ve chvíli, kdy se mateřská 

entita dělí, tak je dceřiné entitě dán vlastní ukazatel na instrukce, které vyplývají z mateřské entity a další 

blok paměti, na kterém může dceřiná buňka pracovat. Díky replikaci může v určité chvíli dojít k tomu, že 

bude RNA-svět zaplněn, a proto je tu tzv. Reaper, který slouží k tomu, aby dealokoval paměť a vymazával 

digitální bytosti, pokud dojde k naplnění paměti. V simulaci Tierra není možné přepisovat kód jiné bytosti, ale 

je možné ho spouštět jako vlastní (viz níže). V systému jsou zavedeny mutace, které způsobují, že jednou za 

10000 tierranských instrukcí je jeden bit (z výše zmíněné dvojice) náhodně vybrán a změněn, což je analogií 

k náhodným mutacím DNA. Zároveň dochází ke změně určitého bitu během replikace (jednou za 1000-2500 

instrukcí) a mutace tedy vedou k vytváření nových genotypů. 

Mutace sice nemohou vést ke zvětšení genotypu původního předka nad prvotních 80 instrukcí, ale může 

dojít k tomu, že ovlivní proces, kterým entita definuje svoji velikost alokací paměti v RAM, a díky takové 

mutaci si může alokovat větší nebo menší paměť. To znamená, že pokud je její velikost 80 bitů a dojde 

k mutaci ve 42. instrukci (NOP_0 mutuje na NOP_1), která je třetím bitem sekvence NOP_1, NOP_1, NOP_0, 

NOP_0, tak bude tento vzor rozeznán jako konec organismu (1,1,1,0) místo toho, aby byl rozeznán jako 

instrukce COPY (1,1,0,0) která kopíruje genetickou informaci. Kvůli třem prvním bitům (1,1,1,0) bude její 

velikost zvětšena o 3, tedy v paměti se alokuje 45 bitů (mutant 45aaa). Poslední bit sice bude rozeznán jako 

kopírovací instrukce, ta však bude kopírovat pouze nulové bity (NOP_0) a dceřiná entita tedy nebude 

obsahovat celou kopírovací proceduru (viz Obr. 14) a nebude schopna vlastní replikace.  

Každá entita má na svých hranicích pomyslnou plazmatickou membránu, která je dána velikostí alokované 

paměti, přičemž tato hranice je stejně jako její biologická obdoba semi-permeabilní (pokud nedojde 

k nalezení vlastní kopírovací instrukce, entita ji bude hledat ve svém okolí). Pokud je tedy mutant 45aaa 

v prostředí s jinou entitou o velikosti 80 bitů, může dojít k tomu, že najde kopírovací instrukci v entitě, se 

kterou sdílí svou hranici. Výsledkem je vytvoření parasitického vztahu s hostitelskou entitou a jejich 

koexistence. Parasitické entity se typicky vyvíjejí po několika miliónech spuštěných instrukcí. Pokud dále 

dojde k určité změně a snížení velikosti hostitele na 79 bitů, tak z provedených pozorování vyplývá, že 

mutant 45aaa z ekosystému vymizí. To je možné chápat jako imunitu vůči parazitům. Ale pokud náhodou 

dojde ke změně tohoto mutanta, která bude indukovat přidání 7 instrukcí místo instrukce 39 (velikost 

genomu mutanta vzroste na 51 instrukcí), tak se v ekosystému mezi těmito entitami obnoví stabilní 

koexistence. Dále se podobným způsobem v systému vyvíjejí také hyper-parazité, kteří způsobují extinkci 

parazitické komunity, a tak dále. Právě tento jev je příčinou vývoje mikroevoluční diverzity v simulaci. Je však 

nutno podotknout, že parazité v simulaci Tierra nijak neznevýhodňují hostitelský organismus. Parazité pouze 

využívají hostitele, aby se mohli sami zkopírovat, a nepřímo ovlivňují jeho fitness tím, že svou genetickou 

informací zaplňují omezený datový prostor, ve kterém simulace probíhá. 
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Obr. 14: Příklad instrukcí v prvotní entitě, kterou začíná simulace Tierra (Ray, 1991). 

 

Z hlediska makroevoluce dochází k vytváření celých ekosystémů. Po několika miliónech instrukcí se 

dokonce vyvíjely organismy, které měly ve své genetické informaci až 13000 instrukcí. Rozsáhlé simulace 

také vykazovaly vzor, který lze popsat jako střídání dlouhých období evoluční stáze s rychlými a dynamickými 

etapami evolučního přizpůsobení popisovanými v práci o přerušovaných rovnováhách (Gould & Eldredge, 

1977). Co se týče ekologických vztahů, nejčastěji byly nacházeny právě parazitické vztahy entit, které ztratily 

schopnost vlastního kopírování, ale využívaly kopírovací schopnosti jiných jedinců. Vzhledem k tomu, že 

hostitelem byl občas předek dané entity, však v některých případech nemůžeme mluvit o parazitismu 

v pravém slova smyslu. Z pozorování dále vyplývá, že pokud z populace vymizeli parazité, tak se začalo lépe 

dařit hostitelům. Tento evoluční cyklus je variací na populační dynamiku popisovanou rovnicí Lotka-Volterra 

(Lotka, 1956). Rovnice Lotka-Volterra popisuje změny frekvence kořisti a dravce v určité populaci, a podobně 

se také vyvíjel průběh evoluce v populaci parazitů a hostitelů. 

V modelových populacích je možné simulovat také symbiotické vztahy. Toho bylo ovšem docíleno pouze 

manuálním rozdělením mateřské entity do dvou entit, z nichž jedna měla kód pro vlastní spuštění a druhá 

kopírovací smyčku. Tím pádem se první entita nemohla sama replikovat, zatímco druhá entita neměla vlastní 

kód ke spuštění, takže se dokázaly replikovat pouze společně. 

Závěrečným poznatkem v Rayově práci je možnost zvyšování komplexity systému. Tuto optimalizaci 

nazval loop unrooling. V průběhu evoluce totiž začalo docházet k tomu, že se genetická informace entity, jež 

měla na začátku velikost 80, v některých případech postupně snižovala až na velikost 36, třebaže se její kód 

se vyznačoval daleko větší komplexitou. Zvyšující se komplexitou (organizovaností) se v tomto případě myslí, 

že se v systému začali vyskytovat jedinci, jejichž genom instrukcí byl sofistikovanější, než genomy 

předchůdců i přesto, že se vyznačoval kratší délkou. Podobně jako v evoluci jiných organismů tedy docházelo 

k tomu, že se z původního genomu s poměrně vysokou entropií stal sofistikovaný složitější systém. 

K hierarchickému zvyšování úrovně organismů ani efektu complexity drain (McShea, 2015) však nedocházelo, 

neboť simulace neobsahovala parametry potřebné pro vznik takových jevů. Rostoucí komplexita v systému 

Tierra je tedy určitou obdobou oportunistických řešení vzniklých působením přirozeného výběru, někdy 

elegantního, jindy spletitého designu, který se během procesu evoluce vyvinul. „Je překvapivé, jak se tohle 

všechno mohlo vyvinout z náhodné změny bitů.“ komentuje svůj závěr Ray (1991). 
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4.4.2.  Novější simulátory evoluce: Avida, Geb, Species a MCC 
Na projekty T. Raye též navázalo několik dalších badatelů, mezi které patří například Charles Ofria a kol., 

kteří začali v roce 1993 vyvíjet software Avida. Tento software funguje na podobném základu jako Tierra. 

Základním procesem je replikace genetické informace virtuálních organismů do dalších generací. 

Matematické operace a další porovnání se též dějí ve třech registrech (AX, BX, CX) a organismus řídí virtuální 

procesor CPU, který zahrnuje čtyři ukazatele, tzv. heads, které řídí vykonávání příkazů. Jenom jeden z nich 

(instructionhead) je ovšem totožný s ukazatelem v standartní architektuře počítačů (IP (instruction pointer). 

Ukazatel flow slouží pro vykonávaní instrukce JUMP a zbylé dva ukazalé (read a write) se používají při 

replikaci. Genom virtuálního stvoření zahrnuje až 26 druhů instrukcí a podobně jako v simulaci T. Raye 

dochází i k hledání komplementární sekvence (templatematching) v úsecích NOP (NOP-A, NOP-B, NOP-C). 

Pokud program dojde k instrukcím NOP, tak se pomocí ukazatele flow hledá komplementární sekvence 

v nejbližším okolí. Pokud se najde, tak hlavní ukazatel začne vykonávat instrukce za touto komplementární 

sekvencí. 

 

Obr. 15: Příklad vyhledávání komplementární sekvence v softwaru Avida. NOP-A je komplementární 

k NOP-B, NOP-B je komplementární k NOP-C (Ofria & Bryson, 2009). 

 

Avida se oproti simulaci Tierra liší v tom, že organismy mohou v procesu replikace přemazávat genetickou 

informaci jiných organismů. Na začátku je dán maximální počet buněk v systému, a každá tato buňka může 

být okupována jedním organismem (souborem příkazů). Digitální organismus se v průběhu simulace snaží 

vytvořit identickou kopii sebe sama, kterou je obvykle nahrazen jiný organismus v systému (mateřský 

organismus nebo jiný organismus v blízkosti). Uživatel softwaru si může vybrat, zdali dojde k nahrazení 

náhodně, nebo k nahrazení nejstaršího organismu z množiny potencionálních buněk s preferencí k prázdným 

buňkám. Z pozorování vyplývá, že pokud je nahrazen nejstarší organismus, tak evoluce systému probíhá 

rychleji. Kromě toho dochází k vymazání organismu také tehdy, pokud daná entita vykoná určité množství 

instrukcí, tj. dostatečně „zestárne“. Kromě instrukce divide, která představuje příkaz pro spuštění replikace 

entit, v systému existuje také instrukce inject, kterou může být potomstvo vloženo do paměti organismu, 

jenž označen jako cílový organismus (hostitel). V důsledku použití této instrukce dochází k tomu, že parazit 

existuje přímo uvnitř svého hostitele a využívá jeho cyklů CPU, čímž se zpomalí rychlost replikace hostitele, 

nebo se jeho množení úplně zastaví. Na rozdíl od simulace Tierra tak paraziti přímo znevýhodňují své hosti-

tele a vedou je k zániku. 
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Ve světě Avida se vyskytují různé zdroje, se kterými mohou organismy reagovat a zvýšit svou 

metabolickou rychlost. Tato rychlost odpovídá rychlosti CPU, ale pokud daný organismus nasbírá během 

svého trvání nějaké zdroje, tak se to projeví až v metabolické rychlosti jeho potomka. To se děje kvůli tomu, 

aby se vytvořil znatelný rozdíl mezi starším a mladším organismem. Zdroj je popsaný svou kvantitou a 

rychlostí, kterou se obnovuje. V uživatelském rozhraní je v souvislosti s tím také možné pozorovat simulaci 

dalších dvou forem interakce: sensory a přímou komunikaci. Funkce sensory umožňuje organismům 

detekovat množství zdroje v prostředí a přímou komunikací si mohou entity mezi sebou posílat čísla a rychleji 

tak řešit problémy v prostředí (například docházející zdroje). 

Celý software se skládá ze čtyř částí. První částí je samotná simulace, dále pak nástroje, které analyzují a 

vytvářejí statistiku populací nebo zobrazují fylogenetické stromy. Dále uživatelské rozhraní, které se skládá 

z konzolového interface (Avida-viewer), jež umožňuje zobrazit parametry simulace, a grafického rozhraní 

(Avida-ED), které bylo vytvořeno s edukačním záměrem. Především tímto edukačním záměrem se liší od 

projektu T. Raye. Toto rozhraní umožňuje výzkumníkům interagovat s jádrem simulace v jejím průběhu, 

sledovat vlastnosti jednotlivých entit, zvyšující se fitness populace, nebo vytvářet alternativní prostředí (test 

evironment), a do něho přesouvat různé kombinace entit, vyvinutých v jiném prostředí, a zkoumat jejich 

chování. Sofware Avida také umožňuje post-processing dat a jejich analýzu. 

 

Obr. 16: Uživatelské rozhraní softwaru Avida (youtube.com/watch?v=Z4fLAzYaKwE, 9.8.2012). 

 

Záměrem projektu Avida je například objasnění vzniku komplexních orgánů (Lenski et. al, 2003), ve 

kterém stále panují velké nejasnosti. Simulace digitálních organismů nám totiž může odpovědět na určité 

otázky i v této oblasti. Ofria komentuje, že Darwin si během zamýšlení nad svou teorií uvědomil, že samotný 

přirozený výběr nám sám o sobě jen těžko vysvětlí vznik komplexnějších orgánů jako je například oko 

obratlovců (Ofria, 2009). Při vzniku nových orgánů se totiž kromě postupného zdokonalování znaků může 

uplatňovat také složení několika znaků do finální formy nebo konverze jedné funkce do jiné (exaptace). 

V softwaru Avida byl proveden například experiment, ve kterém autoři kladně odměňovali pouze ta stvoření, 

která dokázala řešit určitou logickou rovnici (EQU), k čemuž bylo zapotřebí alespoň 19 koordinovaných 

instrukcí (avšak průměrně 28 instrukcí). Pokud se entity vyvíjely v prostředí, kde byl odměněn pouze konečný 

stav řešení rovnice, tak se schopnost řešení EQU nevyvinula. Pokud však bylo též kladně ohodnoceno 

(zvýšením fitness) i 8 jednodušších úloh vedoucích k vyřešení EQU, tak se schopnost řešení této úlohy 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4fLAzYaKwE
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vyvinula ve 23 z 50 experimentů, přičemž všechna tato řešení byla jedinečná. Tento experiment ilustruje 

kritický význam znaků střední složitosti vedoucích k vývoji komplexních orgánů. Za zmínku také stojí, že ve 

dvaceti případech by byly kritické (poslední) mutace vedoucí ke vzniku znaku škodlivé, pokud by nebyly 

odměňovány, a ve třech případech by byla škodlivá předposlední mutace. Bez škodlivých mutací by tedy ke 

vzniku znaku nedošlo, což poněkud snižuje biologickou relevanci daných zjištění, zároveň ale vybízí k dalším 

experimentům.  

Na projekt Tierra navázal také Alastair Channon, který se zabývá evolučním vývojem neuronových sítí. Na 

začátku 21. století začal vyvíjet software ALife Test pro vytváření a sledování neomezené evoluční dynamiky 

(Channon, 2001). Od roku 1998 také pracuje na vývoji dvourozměrného světa s názvem Geb, ve kterém jsou 

digitální organismy řízeny neuronovými sítěmi a vyvíjejí se pouze vlivem přírodní selekce (Channon, 1998). 

Na začátku své práce argumentuje, že právě implementace evolučních algoritmů bez fitness funkce je tou 

správnou cestou k vývoji simulace otevřené evoluce, která je založená pouze na přírodním výběru. V přírodě 

nejsou žádné jasně definovatelné fitness funkce, které by hodnotily, „jak dobře“ se organismy vyvíjejí 

(Channon, 1998). Podle Channona bychom se měli zaměřit spíše na vývoj neuronových sítí, protože mají 

univerzální použití (podobně jako genetický kód reprezentovaný množinu příkazů v projektu Tierra). Geny 

totiž organismu slouží spíše jako recept pro tvorbu organismu nežli jako plán, a pokud je soubor jednotlivých 

„částí receptu“ dostatečně komplexní, může v systému vzniknout více různých fenoménů. Aby bylo uchování 

genetické informace efektivní, musí být v systému také implementován modulární vývojový proces. 

Z poznatků evoluční a vývojové biologie víme, že například lidský organismus je organizován jako celek 

propojených orgánů a jiných částí (modulů), které jsou na ostatních modulech částečně nezávislé. Některé 

moduly (například žebra nebo prsty) se navíc v organismu opakují. Stejná genetická informace tak může být 

při tvorbě fenotypu využita opakovaně. Nelze proto vyloučit, že je k vytvoření dostatečně komplexního 

systému otevřené evoluce třeba uvažovat též o implementaci modulárního vývojového procesu. 

V projektu Geb dochází k vývoji rekurentních neuronových sítí, které obsahují uzly a spojení. Podobné 

přístupy jsou běžné například v evoluční robotice (Floreano et al., 2008). Tyto neuronové sítě se mohou 

vyvíjet a měnit prostřednictvím mutací. Každý uzel si uchovává určitou hodnotu v proměnné, kterou je 

jakýkoliv nenulový řetězec znaků nula nebo jedna (například 0110). Tento uzel může být vstupem do 

neuronové sítě, může být jejím výstupem, ale může být také uvnitř sítě. Princip evoluční změny spočívá 

v tom, že každý uzel může být během vývoje nahrazen jedním, dvěma nebo žádným uzlem. V případě, že je 

nahrazen dvěma uzly, tak je jeden z nich kopií svého předchůdce, a druhý je novým uzlem, který má se svým 

předchůdcem spojení. Spojení v systému jsou podle své funkce excitační nebo inhibiční. Díky tomuto návrhu 

se v systému mohou vyvíjet stále specifičtější pravidla chování. Rozeznávání vstupů a výstupů sítě (character-

based matching) je navrženo tak, aby se v případě mutace vstupního/výstupního uzlu neměnily již dříve 

vzniklé vstupně-výstupní vztahy v neuronové síti, tedy aby se na základě dříve vyvinuté (pravděpodobně 

úspěšné) strategie vyvinul nový archetyp chování, který je jejím rozšířením. Vstupní uzly mají své vstupy 

dané součtem hodnot příslušných výstupních uzlů, od kterých hodnoty přijímají a které jsou rozeznávány 

podle jistých pravidel. Jedinec může též přijímat signály ze svého okolí, pokud dojde k rozeznání vstupního 

uzlu jedince A s výstupním uzlem jedince B. Například, vstupní uzel (10110) jedince A rozezná výstupní uzel 

(0110) jedince B a přijme jeho výstup tehdy, pokud je zbytek vstupního uzlu (10110) stejný jako začátek 

výstupního uzlu (0110).   

V hlavní smyčce programu dochází k tomu, že jsou pro každou virtuální bytost (kterou představuje šipka 

na mapě) nejprve aktualizovány síťové vstupy (informace o prostředí), dále probíhá vývoj sítě, pak se 

aktualizují síťové výstupy, a nakonec se na základě těchto výstupů organismy rozhodují o svém chování. Tím 

může být reprodukce, souboj, otáčení, nebo pohyb dopředu. Pokud je na výstupu například hodnota 0111, 

tak v daném tahu organismus zahájí reprodukci. Binární kód pro reprodukci je totiž  01*, kterým může být 
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hodnota „01“ následovaná libovolným počtem jiných binárních znaků. Smyslem takového návrhu evolučního 

vývoje je, aby se na základě vstupů organismus naučil co nejlépe rozhodovat o svém chování v daném 

prostředí. Jedinec se může na rozdíl od předchozích simulací reprodukovat pouze společně s jiným jedincem. 

Při reprodukci se indukují mutace a operátor crossover, který způsobuje „pohlavní“ křížení genetické 

informace jedinců. Genotyp neuronové sítě je daný řetězcem nul a jedniček, a na základě této informace 

vznikají neurony stvoření a jejich spojení. Genetické kódování, které použil Channon, je podobné tomu, které 

uvedl Boers v práci o designu modulárních neuronových sítí (Boers & Kuiper, 1992).  

 

Obr. 17: Příklad genotypu (struktury neuronové sítě) virtuálního stvoření, které v systému Geb 

dominuje – vytváří evolučně stabilní strategii. Na levé straně jsou vstupy a na pravé straně výstupy. Genotyp 

prvotního stvoření obsahuje pouze jeden znak „0“ (Channon, 1998). 

 

 Mezi výsledky simulace umělého života ve světě Geb patří například pozorování konvergence. 

Populace odlišných druhů často konvergují ke stejnému genotypu v závislosti na prostředí a v těchto 

genotypech je možné najít určitou korelaci. Dále je na začátku simulace možné pozorovat krátké období, ve 

kterém dochází ke zvyšování komplexity a zvyšování délky genetické informace. To ale trvá jen do doby, než 

nedojde k vytvoření jednoduchých strategií, mezi které může patřit například strategie „Jdi rovně a zaútoč“. 

Některé sítě sice pracují lépe než ostatní, ale něco jim chybí, aby v systému úplně dominovaly. 

Z jednoduchých strategií se však v průběhu simulace křížením jedinců vyvíjejí složitější strategie. Zajímavé je, 

že první dominantní strategie, která se objevila v každém běhu, spočívala v tom, že se nositel této strategie, 

pokud na něho jiný jedinec útočil, vždy otočil jedním směrem a pak se zkusil s tímto útočníkem 

reprodukovat. Tato strategie se následně křížila s jednoduššími strategiemi, ale Channon (1998) svou práci 

uzavírá tím, že jediné, co se dá o jeho simulaci říct, je, že evolucí vzniklé druhy sdílejí charakteristické prvky 

chování z předchozích úspěšných strategií. 

 Soros a Stanley (2017) v nedávné době vyvinuli algoritmus MCC (Minimal Criterion Coevolution), 

který lze využít pro simulace koevolučních interakcí dvou populací. Tento algoritmus se oproti předchozím 

liší v tom, že jsou k vytvoření nové populace vybráni pouze ti jedinci, kteří splňují kritérium s ohledem na 

ostatní jedince. Oproti dané fitness funkci je výhoda v tom, že algoritmus MCC se skrze svou implementaci 

snaží vyhýbat konvergenci, která vede ke stázi, a tak podporovat otevřený vývoj. Jejich práce je zaměřena 

především na produkci širokého spektra funkční rozmanitosti v obou populacích. Toho docilují tím, že během 

simulace identifikují druhy, které se snaží podobný příklad (v jejich případě průjezd robota bludištěm) řešit 

stejným způsobem. Potom z každého druhu vybírají určitý počet jedinců tak, aby byly všechny tyto druhy 

zastoupeny v další populaci, nebo aby se případně vyvinuly druhy další. Tento postup sice opravdu vede k 

narůstající divergenci řešení, ale je otázkou, zdali je biologicky realistický, neboť v přírodě nic takového jako 
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rozmnožování s ohledem na vlastnosti ostatních druhů nenalezneme. Vše je podrobeno přirozenému výběru. 

Jejich algoritmus však může najít své využití třeba v umělé inteligenci. Otevřenost systému tedy zároveň 

začíná vypadat jako nástroj, který by mohl být aplikován na praktické oblasti (např. v robotice) a inspirace 

evoluční biologií je v tomto směru velice důležitá.  

Pokusy o simulaci otevřené evoluce probíhají také v oblasti vývoje počítačových her. Projekty jako je hra 

Species, jejímž autorem je australan James Schumacher, implementují spontánní vývoj jedinců, do nějž může 

hráč nepřímo zasahovat a ovlivňovat průběh evoluce. Species je 3D hra naprogramována v jazyce C# 

založená na vědeckém pohledu na efekty mutací a přirozeného výběru. Skrze interakci s prostředím se 

průběžně mění morfologie jedinců, což svým způsobem může připomínat projekty Karla Simse. Na rozdíl od 

podobných jednoduchých projektů však neobsahuje jednoduchou fitness funkci a implementuje celou řadu 

prvků od různých způsobů pohybu, přes různé trofické strategie až po způsoby rozmnožování. V porovnání 

s mnoha vědeckými projekty má hra Species kvalitně zpracované grafické rozhraní, a proto může poskytnout 

pochopení průběhu evoluce i široké veřejnosti. Zároveň obsahuje také prvky počítačových her, jako je 

například vytváření malých vozidel (tzv. rovers), které mohou automatizovaně ovlivňovat prostředí, či obecný 

přehled o dění ve virtuálním světě prostřednictvím satelitní mapy. V průběhu hry je možno pozorovat vývoj 

fylogenetických stromů či vlastností jedinců, a proměny genetické kódu, jenž je souborem znaků „A, C, T, G“. 

Do průběhu evoluce lze zasahovat také přesouváním genů nebo přemísťováním tvorů, což může vést např. k 

peripatrické speciaci a vývoji nového druhu. 
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Obr. 18 & 19: Příklad grafického designu počítačové hry Species. (youtube.com/watch?v=UL8iwAe58VI, 

29.9.2018) 

 

Stanley, Lehman a Soros (2017) shrnují všechny tyto simulace slovy: „Výzkumníci, kteří se zabývají 

vytvářením otevřených algoritmů, obvykle nemají snahu řešit žádný problém, spíše flirtují s nadějí, že budou 

pozorovat jakýsi druh výbuchu složitosti, kdy se entity rozšíří do stále složitějších a vynalézavějších forem. 

Tyto napohled mimozemské světy vypadají, že snaží replikovat nějaké malé kousky ekologického chování na 

Zemi prostřednictvím relativně jednoduché simulace (ve srovnání se Zemí).“ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UL8iwAe58VI
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5. Závěr 
S příchodem nových poznatků z oblasti umělé inteligence a evolučních algoritmů jsme stále blíže k 

vytvoření systému, který bude vykazovat vlastnosti otevřené evoluce. Takový systém nám může zodpovědět 

otázky z evolučně-ekologických oblastí vědeckého zájmu, což se již v několika projektech částečně povedlo. 

Tím ale potenciální přínosy podobných modelů nekončí. Systémy inspirované evolučními principy mají 

potenciál vyvíjet chytřejší návrhy či implementace jakýchkoliv systémů, od dopravně-logistických sítí po 

evolučně se vyvíjející umělé vědomí schopné efektivního rozhodování. 

V rámci dosavadních implementací procesu otevřené evoluce, které jsem zmínil ve čtvrté kapitole, se 

stále potýkáme s mnoha nedostatky. Bez těchto pokusů bychom ale mohli naše bádání jenom stěží posunout 

dál. V projektech založených na myšlence Thomase Raye se ekosystémy neustále vyvíjejí a můžeme v nich 

pozorovat spoustu netriviálních evolučních fenoménů, ale neomezeně se v nich nezvyšuje ani komplexita 

(respektive se zvyšuje pouze dočasně a v rámci jedné hierarchické úrovně) ani hierarchická složitost systému 

(Ray, 1991; Adami a kol., 2000; Ofria & Adami & Lenski, 2003; Channon, 1998). Ekosystémy se evolučně 

vyvíjejí a konvergují k podobným výsledkům a archetypy virtuálních bytostí se často opakují, neboť 

fenotypový prostor simulace není dostatečně velký. Vývoj simulace totiž podléhá implementaci, která je 

programovaná pouze pro jednu horizontální úroveň obsahující množiny příkazů připomínající svět RNA 

organismů. Kdybychom však do této implementace mohli přidat algoritmus, který by umožňoval postupné 

nabalování genetické informace, a také více možností, se kterými by virtuální entity mohly přijít do styku, 

možná by se komplexita neustále zvyšovala. Právě vytvoření takového systému by mohlo poskytnout živnou 

půdu pro simulace až neomezené otevřenosti evoluce. V tomto smyslu si myslím, že bychom se neměli 

omezovat na čistě informatické přístupy. Naopak bychom se měli inspirovat také poznatky evoluční biologie, 

které nám mohou poskytnout odpovědi na otázky, proč k takovým fenoménům, jako je zvyšování 

komplexity, vlastně dochází. Ostatně i někteří vědci (např. Ervin Laszlo, 2005), kteří působí na hranici více 

oborů, svou prací naznačují, že by současná analytická filozofie, na jejímž principu staví současná věda, 

neměla být jediným nástrojem vědeckého bádání. Analytický způsob bádání se zakládá na rozdělení poznání 

světa do jednotlivých oborů, v rámci kterých se poznání stále prohlubuje, ačkoli mezi danými obory nemusí 

být jasná souvislost. V současném vědeckém výzkumu však může být přínosnější využít též principů filozofie 

syntetické, jejíž podstatou je slučovat informace získané z různých oborů v jeden celek. 

V simulacích založených na projektech Karla Simse dochází k evoluci komplexního chování, jako je 

například chůze, létání či plavání entit. Toto chování je však vynuceno předem definovanou fitness funkcí, 

která zvýhodňuje ty jedince, kteří zvládají dané chování lépe (Karl Sims, 1991; Komosinski, 2000; Taylor & 

Massey, 2001; Miconi & Channon, 2005; Shim & Kim, 2006; Pilat & Jacob, 2008). Tento způsob simulace nám 

umožňuje detailně studovat vývoj daného chování či vlastností organismů, ale neposkytuje prostředí pro 

vznik otevřené evoluce. V budoucích simulacích otevřené evoluce se však můžeme vývojem morfologie 

zdokumentovaným v těchto studiích inspirovat. Selekční tlak na vývoj virtuálních entit však musí vycházet z 

prostředí a nesmí být zaveden uměle. 

Jak zmínil Thomas Ray na konci dvacátého století, pokud je simulace evoluce postavena na množině 

jednoduchých instrukcí, které se podobají tomu, co se odehrává na nejnižší úrovni molekulárních jevů, vzniká 

v systému potenciál pro vznik jakékoliv úrovně komplexity (Ray, 1991). Podobně je tomu na všech úrovních 

evoluce. Pokud evoluci simulujeme abstraktně na vyšších úrovních (např. na úrovni interakcí jedinců 

v systému), stává se simulace jednodušší na pochopení i pro eventuální analýzu. Vzdaluje se ale otevřené 

evoluci. V tomto ohledu se opět můžeme inspirovat Laszlovy postřehy, že vědecké bádání by mělo 

postupovat postupným zkoumáním různých oblastí daného zájmu do detailů (analytická fáze), a pak z nich 

vytvořit jednotný celek (syntéza). V případě simulace otevřené evoluce je tedy třeba, abychom prozkoumali, 
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jakým způsobem se může vyvíjet evoluce genetické informace reprezentované množinou příkazů, nebo 

jakým způsobem se může vyvíjet morfologie stvoření v závislosti na interakcích v 3D světě. Průnikem těchto 

systému pak spíše vytvoříme komplexnější systém, který bude zase o trochu blíže myšlence umělého života 

s otevřenou evolucí. 

V budoucnosti, pokud dojde k vytvoření dostatečně komplexního prostředí virtuálních organismů, začne 

být důležité rozvíjet myšlenku virtuální entity jakožto sebe-přepisujícího programu, který bude schopen 

jednat radikálně, tedy přepisovat svůj vlastní kód – například způsob, jakým se determinuje fenotyp stvoření 

(Waddington, 1969). V současné době existuje již několik implementací sebe-přepisujícího programu. Použití 

takových programů je zmíněno například v článku o sebe-modifikujícím genetickém programování, kde se 

však nejedná o přímé přepisování vlastního algoritmu (Harding et al., 2011). Ve zmíněné práci je každá 

vlastnosti kódována šesti virtuálními geny, z nichž pouze první gen určuje její funkci. Zbylé geny v určité 

analogii s regulací genové exprese kódují způsob, jakým z prvního genu vlastnosti vzniká vlastnost fenotypu. 

Myslím, že s implementací regulace genové exprese, která definuje, jakým způsobem se z genotypu stane 

fenotyp, se simulace stávají komplexnější a zároveň se v nich zvyšuje velikost fenotypového prostoru. 

Podobnost s myšlenkou genotypovo-fenotypové mapy (Wagner & Alternberg, 1996), která u živých 

organismů určuje, jaký fenotyp se za daných podmínek vyvine z daného genotypu, v tomto případě není 

náhodná. 

V současné době se tedy pokusy o simulaci otevřené evoluce zlepšují, ačkoliv kreativita živé přírody se 

nachází stále daleko za naším dosahem. Zásadní průlomy nás pravděpodobně stále čekají. Možná ale přijdou 

dříve, než si myslíme. Oblast zájmu otevřených simulací evoluce totiž začíná zachycovat první záblesky 

hlubších principů, které stojí za fenoménem otevřeného vývoje. Myslím, že právě skrze implementaci 

genetické informace jakožto množiny instrukcí, regulace genové exprese a dostatečně komplexního 

prostředí, které bude poskytovat selekční tlak na zvyšování komplexity či hierarchické struktury systému, 

mohou simulace s otevřeným vývojem v budoucnosti dosáhnout i na vyšší úrovně otevřenosti.   
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