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algoritmu

Příklady 
algoritmů

Algoritmus je přesný návod 
či instrukce, která splňuje 

vlastnosti dané pro 
algoritmus.

V obecné rovině jde o běžné 
činnosti každodenního života 

(čištění zubů, řízení auta,  
vaření, telefonování, obsluha 

PC atd.).

V odborné rovině se s 
algoritmy setkáváme 

ve všech vědních 
oborech. Nejčastěji 
je však  je spojován

s výpočty, 
matematikou a

s programováním, 
kde představují 

teoretický princip 
řešení zadaného 

problému.

Zdroje

U algoritmu nelze mluvit o vzniku, protože s ohledem na 
jeho obecnost vzniknul a vyvíjel se se vznikem lidstva a 

rozvojem běžných každodenních činností.

Algoritmus jako vědecký postup má počátky ve starém 
Řecku, kdy ale ještě pojem algoritmus nebyl znám. Za 
nejstarší algoritmus je považován Euklidův algoritmus.

Pojem algoritmus vzniknul až v 9. století, kdy perský 
matematik Abú Abd Muhammad ibn Músá al-Chwárizm

zavedl systém arabských číslic. Ve svém počátku tak pojem 
algoritmus znamenal použití arabských číslic.

Euklidův algoristmus = k určení největšího 
společného dělitele dvou přirozených čísel.

Eratosthenovo síto = algoritmus pro nalezení 
všech prvočísel menších než zadaná horní mez.

Dijkstrův algoritmus = algoritmus k nalezení 
nekratší cesty v grafu.

[2] Sbírka Mozkolam - hrátky s matematickou 
logikou: Algoritmy, číslo 28 (prosinec 2009),
Tappa, s.r.o. Praha, ISBN 978-83-248-0154-1.

[1] Algoritmus, Euklides, Erastosthenos, Dijkstr.
Poslední aktualizace 5. 2. 2010
Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/.

Konečnost a elementárnost = algoritmus se 
skládá z konečného počtu jednoduchých 

(elementárních) kroků.

Resultativnost = algoritmus vede od 
zpracování hodnot k výstupu, tzn. musí mít 

alespoň jeden výsledek.

Determinovanost = každý krok v lagoritmu
musí být jednoznačně a přesně definován.

Obecnost = algoritmus neřeší jeden problém, 
ale obecnou třídu obdobných problémů.

Rekurzivní algoritmy = algoritmy, které v 
rámci běhu programu volají samy sebe.

Pravděpodobnostní  (probabilistické) 
algoritmy = algoritmy které provádějí 

rozhodnutí náhodně.

Paralelní algoritmy = algoritmy, které lze 
rozdělit na více úloh a zpracovávat na více 

paralelně běžících zařízeních.

Genetické algoritmy = algoritmy, které pracují 
na základě napodobování biologických 

evolučních procesů.

Heuristické algoritmy = algoritmy, které 
nehledají přesné řešení, ale pouze vhodné 

přiblížení.
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