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Specifikace problému řazení (třídění):

A ... neprázdná množina prvků

Posl(A) ... množina všech posloupností prvků z A

<a1,...an> ... prvky množiny Posl(A)

|q| ... délka posloupnosti Posl(A), přičemž Delka(<>) = 0 a 
Delka(<a1,..an>) = n

Klic(ai) ... klíč prvku ai pro porovnávání prvků

Posloupnost q je seřazená právě tehdy, když:

1. |q| < 2, nebo

2. |q| >=2 a současně platí:

a)Klic (a1) <= Klic (a2) a

b)posloupnost <a2,...>, která vznikne z posloupnosti q vypuštěním 
prvku a1 je rovněž seřazená.
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Klasifikace metod řazení

� Dle způsobu uložení:

� vnitřní řazení (řazení v paměti)

� vnější řazení (řazení souborů)

� Dle způsobu využití klíčů:

� adresní řazení (Klic(x) udává polohu x ve výstupu)

� asociativní řazení (Klic() využíván pro stanovení relativní polohy prvku ve 
výstupu, tj. je-li Klic(x) < Klic(y), pak ve výstupu x předchází y)

� Algoritmus se nazývá stabilní, pokud se relativní pořadí
prvků se shodným klíčem v procesu řazení nemění.

� Algoritmus se nazývá přirozený, pokud algoritmus rychleji 

zpracuje seřazenou množinu než neseřazenou.
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Algoritmy vnitřního řazení – základní metody

� Řazení výběrem – nalezne vždy nejmenší z (zbývajících 
neseřazených) prvků a umístí na konec postupně budované
posloupnosti. 

� Řazení vkládáním – v řazené posloupnosti prvků se postupně berou 
jednotlivé prvky a vkládají se na správné místo v budované seřazené
posloupnosti. 

� Řazení záměnou – algoritmy vyberou dvojici prvků, které jsou ve 
špatném pořadí, a tyto prvky navzájem zamění. 

� Řazení slučováním - vstupní posloupnost prvků rozdělí na části, 
které seřadí; seřazené části se poté sloučí tak, aby výsledná
posloupnost byla seřazená. 

Neexistuje „ideální“ algoritmus pro všechna možná data, algoritmy mají
různé časové a paměťové složitosti, implementační úskalí aj.
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Název
Časová složitost

Dodatečná
paměť

Stabilní Přirozená Metoda
Minimum Průměrně Maximum

Bubble sort
Bublinkové řazení

O(n) O(n²) O(n²) O(1) ano ano Záměna

Heapsort
Řazení haldou

O(n log n) O(n log n) O(n log n) O(1) ne ne Výběr

Insertion sort
Řazení vkládáním

O(n) O(n²) O(n²) O(1) ano ano Vkládání

Merge sort
Řazení slučováním

O(n log n) O(n log n) O(n log n) O(n) ano ano Slučování

Quicksort
Rychlé řazení

O(n log n) O(n log n) O(n²) O(log n) ne ne Záměna

Selection sort
Řazení výběrem

O(n²) O(n²) O(n²) O(1) ano/ne ne Výběr

Shell sort **
Shellovo řazení

O(n3/2)
O(n log² n)

O(1) ne ano Vkládání

� Vlastnosti běžných algoritmů vnitřního řazení *

* Zdroj www.wikipedia.org

** Složitost závisí na parametrech algoritmu (velikosti kroku), viz Robert Sedgewick: Analysis of Shellsort and Related Algorithms
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Insertion Sort

� for i ϵϵϵϵ < 2, n >

� „vlož ai na patřičné místo mezi a1, . . . , ai ”

void insertionSort(int[] arr) {

int i, j, newValue;

for (i = 2; i < arr.length; i++) {

newValue = arr[i];

j = i;

while (j > 0 && arr[j - 1] > newValue) {

arr[j] = arr[j - 1];

j--;

}

arr[j] = newValue;

}

}

Autor Nuno Nogueira, wikipedia.org

Časová složitost O(n2), nejlepší O(n)

Paměťová náročnost O(1)

Stabilní algortimus
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1 2 3 4 5 6 7 8

44 55 12 42 94 18 06 67

i=2 44 55 12 42 94 18 06 67

i=3 12 44 55 42 94 18 06 67

i=4 12 42 44 55 94 18 06 67

i=5 12 42 44 55 94 18 06 67

i=6 12 18 42 44 55 94 06 67

i=7 06 12 18 42 44 55 94 67

i=8 06 12 18 42 44 55 67 94

6

Animace: http://www.sorting-algorithms.com/insertion-sort
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1. Je-li seznam délky 0 nebo 1, je seřazen. Jinak:

2. Rozděl seznam na dva cca poloviční velikosti. 

3. Seřaď každý vzniklý seznam rekurzivně. 

4. Spoj dva seznamy zpět do seřazeného seznamu. 

Merge sort je založen na myšlence:

1. Krátký seznam se řadí menším počtem kroků

než delší seznam. 

2. K vytvoření seřazeného seznamu je méně kroků

potřeba při spojení dvou seřazených seznamů

než neseřazených.

Animace: http://www.sorting-algorithms.com/merge-sort

Nevýhoda - potřeba dočasného pole velikosti N. 

Mergesort bývá pomalejší než Quicksort nebo 

Heapsort. Výhoda - stabilní řadicí algoritmus, dobře 

se paralelizuje. Implementován standardně v Perlu, 

v Javě, GNU C Library).

Časová složitost O(n log n)

Paměťová náročnost O(n) (dočasné pole)

Merge Sort
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1. V poli zvolíme libovolný prvek x; 

2. Hledáme zleva, dokud se nenajde prvek ai > x; 

3. Hledáme zprava, dokud se nenajde prvek aj < x. 

4. Tyto dva prvky zaměníme

5. Pokračujeme, dokud se hledání zleva a zprava nesetkají u prvku x. 
6. Výsledkem jsou dva úseky: v levém jsou všechny prvky < x a v pravém > x.

7. Rekurzivně seřadíme levý i pravý úsek.

• Problém - volba pivota, při volbě mediánu je algoritmus velmi rychlý, v opačném případě

se časová složitost blíží O(n2). Hledání mediánu běží v lineárním čase k počtu prvků, 

tím je výsledná složitost O(n log2n) v nejhorším případě. Není stabilní.

Medián je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. 

Animace: http://www.sorting-algorithms.com/quick-sort

1 2 3 4 5 6 7 8

44 55 12 42 94 18 06 67

06 55 12 42 94 18 44 67

06 18 12 42 94 55 44 67

• Na náhodných 

datech je 

nejrychlejší

• Paměťová

náročnost O(log n) 

dána rekurzivními 

voláními

Quick Sort
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Heap Sort
Využití datové struktury halda (heap), s indexací od 1:

Halda je posloupnost klíčů hl, hl+1, ..., hn takových, že platí pro všechna i = l ... n/2:
hi < h2i , hi < h2i+1 [min-heap], resp. hi > h2i , hi > h2i+1 [max-heap]

Přidávání do haldy:

1. Přidej prvek do spodní úrovně haldy na první místo zleva.

2. Porovnej přidaný prvek s rodičem. Jsou-li ve správném pořadí, konec.

3. Prohoď přidaný prvek s rodičem a jdi na předchozí bod.

11

5 8

3 4 15

11

5

83 4

15 115

83 4

15

Postup přidávání prvků pro max-heap
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Heap Sort
Využití datové struktury halda (heap), s indexací od 1:

Halda je posloupnost klíčů hl, hl+1, ..., hn takových, že platí pro všechna i = l ... n/2:
hi < h2i , hi < h2i+1 [min-heap], resp. hi > h2i , hi > h2i+1 [max-heap]

Odebírání kořenového prvku z haldy:

1. Nahraď kořen posledním prvkem poslední úrovně.

2. Porovnej nově umístěný prvek s potomky. Jsou-li ve správném pořadí, konec.

3. Prohoď nově umístěný prvek s potomkem a jdi na předchozí bod.

115

83 4

15

115

83 4

115

3 4

8 11

5

3 4

8

Postup odebírání kořene pro max-heap
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Heap Sort
Využití datové struktury halda (heap), s indexací od 1:

Halda je posloupnost klíčů hl, hl+1, ..., hn takových, že platí pro všechna i = l ... n/2:
hi < h2i , hi < h2i+1 [min-heap], resp. hi > h2i , hi > h2i+1 [max-heap]

Základní princip algoritmu heap sort:

1. Vybudujeme haldu postupným zařazováním prvků z nesetříděného pole s využitím

algortimu vkládání prvku do haldy.

2. Postupně odebíráme kořenové prvky z haldy (s využitím algoritmu pro odebírání kořene)

a vkládáme je do výsledného pole.

3. V případě max-heap je výsledné pole setříděno sestupně, 

v případě min-heap je setříděno vzestupně.



h1

h3

h6

h12 h13

h7

h14 h15

h2

h4

h8 h9

h5

h10 h11
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Heap Sort
Využití datové struktury halda (heap), s indexací od 1:

Halda je posloupnost klíčů hl, hl+1, ..., hn takových, že platí pro všechna i = l ... n/2:
hi < h2i , hi < h2i+1 [min-heap], resp. hi > h2i , hi > h2i+1 [max-heap]

• Je dáno pole h1 ... hn , prvky hn/2+1 ... hn již tvoří

haldu - tvoří listy příslušného binárního

stromu a nevyžadují přeuspořádání. 

• Ke stávající haldě budeme

přidávat další prvky "zleva"

- haldu rozšíříme v každém

kroku o 1 prvek doleva, až

vytvoříme n-prvkovou haldu

• třídění „na místě„ - zaměníme prvek z kořene haldy a poslední prvek haldy hn

• Přeuspořádáme haldu h1 ... hn-1

• Postup se opakuje pro stále se zmenšující haldu. Při každém kroku je na vrcholu haldy 

největší ze zbývajících prvků, a ten je výměnou s posledním prvkem této menší haldy 

zařazen na správné pořadí v poli.

Časová složitost O(n log n), paměťová náročnost O(1), není stabilní
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 06 67 94 18 

18 0642

67

94

06

18 1255

67

94

06

18 12

42

55

67

94

06

12

18 44

42

55

67

94

I

II

III

IV

V

atd. ...

1 2 3 4 5 6 7 8

I 44 55 12 42 94 18 06 67

II 44 55 12 42 94 18 06 67

III 44 55 06 42 94 18 12 67

IV 44 42 06 55 94 18 12 67

V 06 42 12 55 94 18 44 67

67 42 12 55 94 18 44 06

12 42 67 55 94 18 44 06

12 42 18 55 94 67 44 06

12 42 18 55 94 67 44 06

44 42 18 55 94 67 12 06
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Řazení v souborech – přímé a přirozené slučování (Merge Tape Sort)

• soubor se jako celek nevejde do operační paměti

• sekvenční struktury, je přístupný právě jeden element každého otevřeného souboru.

• operace přesouvání jsou časově náročné

44 55 12 42 94 18 06 67 44 55 12 42

94 18 06 67

44 94 18 55 06 12 42 67 44 94 18 55

06 12 42 67

06 12 44 94 18 42 55 67 06 12 44 94

18 42 55 67

06 12 18 42 44 55 67 94

rozdělení

slouče
ní do usp. dvojic

slouče
ní do usp. čtv

eřic

rozdělení

slouče
ní do usp. osmic

rozdělení

• Na přímé slučování nemá žádný vliv částečné setřídění vstupní posloupnosti a délka všech 

uspořádaných sloučených posloupností po k-tém kroku je ≤ 2k

• Přirozené slučování slučuje vždy dvě nejdelší možné uspořádané posloupnosti – max.běhy
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Tvorba setříděného souboru:

•kmenový soubor - setříděný rozsáhlý

•změnový soubor - malý, možno setřídit rychle, někdy i v poli v paměti

Cílový setříděný soubor vznikne pouhým slučováním.

c

a

b

c

a

b

c

a

b

fáze

rozdělovací

fáze

slučovací

krok

c

a

b

c

d

c

a

b

2-fázové (tzv. třípáskové) třídění:

Modifikace - 1-fázové (tzv. čtyřpáskové) třídění:

- v rámci slučovacího procesu se uspořádané n-tice rovnou distribuují na dvě pásky
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� Dokonale vyvážený strom je strom, pro jehož každý vrchol platí, že 
počet vrcholů v levém podstromu a pravém podstromu se liší
nanejvýše o jedna.

Tvorba dokonale vyváženého binárního  stromu o n vrcholech:

� zvolíme jeden vrchol za kořen

� vytvoříme levý podstrom s počtem vrcholů nl = n div 2

� vytvoříme pravý podstrom s počtem vrcholů nr = n - nl - 1

� Pravidla aplikujeme rekurzivně

� Binární vyhledávací strom je uspořádaný binární strom, ve kterém 
jsou všechny klíče v levém podstromu menší než a všechny klíče v 
pravém podstromu jsou větší než klíč daného vrcholu.

� Přetvoření existujícího dokonale vyváženého stromu na vyhledávací je však 
velmi nákladné. Vyžaduje prakticky úplné přeuspořádání stromu. Podmínku 
na dokonalé vyvážení stromu lze oslabit, pak můžeme stromy budovat již
přímo jako vyhledávací. To vede na úlohu vyhledávání spojeného s 
přidáváním, výsledný strom je však značně nevyvážený. 



3 Algoritmy vyhledávání

17

Rušení vrcholů ve stromu

Inverzním problémem k přidávání je rušení vrcholů. Odstraňování prvku ze 

stromu je mnohem složitější než jeho přidání. V binárním stromu jsou možné

čtyři případy:

� prvek s daným klíčem se ve stromu nenachází

� prvek je listem - zrušení je triviální

� prvek má jednoho následníka 

- prvek se nahradí svým 

následníkem

� prvek má dva následníky 

- prvek se nahradí buď

nejpravějším prvkem levého podstromu 

nebo nejlevějším prvkem pravého podstromu. 

V levém podstromu jsou všechny uzly s klíčem 

menším a v pravém s klíčem větším než klíč

rušeného prvku



3 Algoritmy vyhledávání

18

AVL-vyvážené stromy

� Přidávání a rušení prvků stromu způsobuje 
nevyvážení, dokonalé vyvážení stromu je velmi obtížné. 

Proto se hledaly alternativní definice vyváženosti, které by 

poskytovaly dostatečně efektivní vyhedávací možnosti, a byly 

přitom zvládnutelné.  Adelson-Velskii a Landis [1962] 

publikovali následující kriterium vyváženosti:

� Binární strom je AVL-vyvážený právě tehdy, když

� výšky obou podstromů každého uzlu se liší nejvýše o jedna,

� každý podstrom je AVL vyvážený.

� Autoři dokázali, že na vyvážených stromech mají operace 

vyhledání prvku podle klíče a přidání či vyjmutí prvku s daným 

klíčem asymptotickou složitost O(log n), kde n je počet vrcholů
ve stromu.
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Pro reorganizaci zavádíme transformace (rotace), které modifikují strukturu 

stromu, avšak zachovávají lexikografické (in-order) uspořádání: 
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Přidání vrcholu se pak skládá ze tří kroků:

� Prohledání stromu za účelem zjištění, zda se takový vrchol již ve stromu 

nenachází.

� Přidání vrcholu a určení vyvažovacího faktoru.

� Kontrola vyvažovacího faktoru ve vrcholech ve směru opačném vůči 

vyhledávání (směrem ke kořenu) a případné vyvážení.

Operace 

rušení vrcholu
je variací na 

rušení

v obyčejném 

binárním stromu,

doplněné o 

vyvažování



3

21
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B-stromy
� [BAYER 1970]: B-strom řádu n tedy splňuje následující kriteria:

� Každá stránka obsahuje nejvýše 2n položek (=klíčů).

� Každá stránka s výjimkou kořene stromu obsahuje aspoň n položek.

� Každá stránka je buď listem stromu (a pak nemá následníky) nebo má

právě m+1 následníků, kde m je skutečný počet položek ve stránce.

� Všechny listové stránky jsou na jedné úrovni.

� V nejlepším případě je výška B-stromu logMn, v nejhorším případě logM/2n, 

kde M je maximální počet potomků � minimalizace přístupů (diskových 

operací) - rozsáhlé stromy, je možno rozdělit na stránky uložené na disku.

� Aplikace: indexace tabulek v DBMS 

(DB2, MS SQL, Oracle, MySQL,...), 

indexace metadat v souborových 

systémech (NTFS, IBM JFS, ...) 

– B+ stromy
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1. Vyhledání prvku s klíčem k.

� Načtení stránky do paměti. Vyhledání ve stránce (sekvenčně, binárním 

půlením).

� Pokud se klíč ve stránce nenachází a stránka není list, hledáme

� ve stránce c1 , pokud key < k1,

� ve stránce cm , pokud key > k(m − 1), m je aktuální počet prvků ve stránce

� ve stránce ci , kde ki < k < ki + 1.

� 2. Přidání

� Najdeme místo i pro vložení nového prvku s klíčem k, tak aby ki−1 < k < ki+1.

� Pokud je ve stránce volné místo jednoduše vložíme nový prvek.

� Pokud je stránka plná, je nutné přeuspořádání:

� Rozdělíme stránku (2n + 1 prvků) 

na dvě podstránky stránky po n

prvcích, „prostřední“ prvek zůstává

v rodičovské stránce.

� Pokud přeteče kořen stromu, 

výška stromu se zvětší.
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Odebírání prvků z B-stromu

Pokud se odebíraný prvek nenachází v listové stránce, musí se nahradit jedním ze dvou lexikograficky 
sousedících prvků v listové stránce.

� sestoupíme ve směru pravého ukazatele až do nejlevější listové stránky P,

� nahradíme odebíraný prvek nejlevějším prvkem stránky P a snížíme velikost obsazení P (v 
podstatě hledáme nejmenší větší klíč, resp. následovníka z uspořádané posloupnosti klíčů). 
Alternativně lze sestupovat ve směru levého ukazatele k nejpravějšímu prvku.

� Kontrola počtu prvků m ve stránce P: je-li m < n, je nutné provést reorganizaci - obsazení
sousedních stránek P a Q se vyrovnává = vyvažování.

� V případě, že stránka Q již dosáhla své minimální velikosti n, pak celkový počet prvků na 
stránkách P a Q je 2n-1 a stránky můžeme sloučit:

� do stránky P přesuneme "prostřední" prvek stránky předchůdců P a Q

� do stránky P přesuneme prvky ze stránky Q a

� stránku Q zrušíme.

� Postup může vyvolat další
vyvažování či slučování stránek 
na vyšší úrovni, v extrémním případě
až po kořen B-stromu. Když se 
velikost kořenové stránky zmenší na 
nulu, je třeba ji odstranit (jediný 
způsob zmenšení výšky B-stromu).
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� B+ stromy
� Jsou modifikací B-stromů tak, že klíče jsou zopakovány v následnících a 

listové stránky jsou navzájem propojeny obousměrnými spojkami:

� B+ stromy se používají
v moderních databázích 
jako forma indexních souborů. 
Při klasickém vyhledávání se 
postupuje prakticky stejně jako 
u obyčejných B-stromů. 
Ukazatele (diskové adresy dat) se nacházejí jen v listech.

� B+ stromy jsou velmi výhodné z hlediska vytváření uspořáda-ných pohledů
na data. Stačí procházet listy stromu a tím získávat data setříděná podle 
konkrétního klíče.

� Z důvodů optimalizace přístupové
doby korespondují stránky 
s diskovými bloky.

� Nevýhodou je opakování klíčů
a složitější údržba stromů.


