
Abstrakt 

Bryofilní zástupci řádu Pezizales představují druhově bohatou skupinu hub úzce vázanou na mechorosty. 

Vyznačují se velmi rozmanitou morfologií askospor, širokým rozsahem velikosti genomu a různorodou 

ekologií. Jsou proto zajímavým modelovým systémem pro výzkum evoluce morfologie askospor a jejich 

šíření. Cílem mojí práce bylo zjistit, zda morfologie askospor závisí na velikosti genomu, počtu jader v 

askosporách, ekologii hostitelských mechorostů a experimentálně též otestovat, jak morfologie askospor 

ovlivňuje jejich aktivní vystřelování. 

Sledoval jsem 52 druhů bryofilních Pezizales. Na základě sekvencí tří úseků DNA jsem zrekonstruoval 

fylogenezi sledovaných druhů, kterou jsem využil při testování vztahů mezi jednotlivými proměnnými 

pomocí metody fylogenetických generalizovaných nejmenších čtverců. Většinu druhů jsem úspěšně 

podrobil morfometrické analýze a měření velikosti genomu průtokovou cytometrií, fluorescenční 

mikroskopií jsem u nich stanovil počet jader. Určil jsem místo připojení infekčního aparátu a do analýz jsem 

zahrnul i ekologické charakteristiky hostitelských mechorostů. Pomocí experimentů s horizontálním 

vystřelováním askospor jsem sledoval, do jaké vzdálenosti jsou askospory aktivně vystřelené a zda jsou 

vystřelené samostatně, nebo tvoří klastry několika askospor. 

Velikost genomu a počet jader měly výrazný pozitivní vliv na objem askospor. Objem askospor u 

bryofilních Pezizales tak zjevně závisí na celkovém množství DNA, které se v askosporách nachází. Objem 

askospor závisel ale také na toleranci hostitelských mechorostů k vysokým teplotám, a větší objem by tak 

u některých druhů mohl být adaptací na život v teplejším prostředí. Výška ornamentiky, pokrytí povrchu 

askospor ornamentikou a tvar askospor silně závisely zejména na místě připojení infekčního aparátu. 

Askospory druhů napojených na rhizoidy byly kulovitější a měly výraznější ornamentiku. Ornamentika 

askospor by přitom teoreticky mohla pomáhat těmto druhům rozšiřovat svoje askospory k podzemním 

orgánům hostitelů pomocí půdních bezobratlých. Sledované druhy se výrazně lišily také v tom, zda 

vystřelovaly askospory samostatně, nebo ve větších klastrech. Žádná testovaná morfologická charakteristika 

ale tyto rozdíly nedokázala vysvětlit. Větší projektily byly aktivně vystřelovány výrazně dál, přičemž 

velikost projektilu a tím i vzdálenost dostřelu může být ovlivněna buď přímo objemem askospory (včetně 

ornamentiky), nebo vystřelováním askospor v klastrech. Tvar askospor překvapivě neměl u sledovaných 

druhů zřetelný vliv na vzdálenost, do které byly vystřeleny.  

Morfologie askospor bryofilních Pezizales a jejich vystřelování jsou tedy na základě mých výsledků výrazně 

ovlivněny vícero různými faktory, a minimálně část jejich diverzity by mohla odrážet rozdílné niky daných 

druhů a specifické selekční tlaky, které na ně působí. 


