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Abstrakt (In Czech) 
 

Actinobacteria jsou významnou bakteriální skupinou účastnící se různých 

ekosystémových procesů, zejména při rozkladu komplexních organických sloučenin. Jejich 

schopnosti jim umožňují přežít v drsných podmínkách oligotrofních habitatů, jako jsou jezera, 

pouště, stěny jeskyní nebo odolný a nerozložitelný rostlinný opad v půdě, kde aktinobakterie 

často dominují. Ačkoliv jsou známy určité biotické a abiotické faktory ovlivňující výskyt 

aktinobakterií v těchto habitatech, vliv antropogenního tlaku na jejich společenstvo je zřídka 

znám. Hlavním cílem této práce je tedy určit rozdíly v aktinobakteriálních společenstvech pod 

přímým (lidští návštěvníci měnící mikroenvironmentální prostředí jeskyň, část 1) a nepřímým 

(faktory klimatické změny jako jsou změny srážek nebo kvality rostlinného opadu, část 2) 

vlivem člověka ve dvou habitatech, rostlinném opadu v půdě a stěnách jeskyň, kde 

aktinobakterie hrají významnou roli a kde dominují. 

V první části disertace jsme sledovali aktinobakteriální společenstva na zdech 

francouzských vápencových jeskyní odlišně ovlivněných člověkem (přírodní versus 

antropizované jeskyně). K identifikaci významných druhů (např. potenciálních patogenů nebo 

pigmenty produkujících aktinobakterií) pomocí amplikonového sekvenování environmentální 

DNA (Illumina MiSeq), jsme poprvé použili gen molekulárního markeru hsp65 kódující protein 

teplotního šoku (heat shock protein) specifický pro aktinobakterie. Zvláštní pozornost byla 

věnována antropogenně nejvíce zasažené jeskyni Lascaux s Paleolitickými malbami. V této 

jeskyni byly porovnány různé místnosti odlišně ovlivněné zásahem člověka a také byly 

porovnány tmavá místa mikrobiálního původu nacházející se na nástěnných malbách (článek 

I). Ve druhé části jsme se zaměřili na společenstva aktinobakterií během rozkladného procesu 

pod vlivem změny srážek (článek IV), na různém typu opadu s odlišným původem a s různou 

kvalitou (články II, III, IV) v různých lesích včetně středozemního bukového a borového lesa 

(článek IV), horského smrkového a bukového lesa (článek III), bukového lesa mírného pásma 

(článek II) a také stepi (článek II). 

Naše výsledky ukazují, že aktinobakteriální společenstvo bylo silně závislé na 

antropogenním/přirodním stavu jeskyň (část 1) stejně jako na klimatických změnách a změnách 

v kvalitě opadu během rozkladu (část 2). Struktura společenstva aktinobakterií v jeskyních 

(část 1) indikovala antropogenní narušení, protože typické přírodní a antropogenní skupiny 

byly identifikované (pomocí hsp65 markeru) právě ve vztahu k antropogennímu/přírodnímu 
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stavu jeskyň (článek I). Navíc bylo zjištěno, že Streptomyces dominují v oblastech s tmavými 

místy což naznačuje, že tato tmavá místa jsou faktorem ovlivňujícím tuto skupinu aktinobakterií 

(článek I). Během rozkladného procesu (část 2) jsme zjistili, že aktinobakterie i) byly 

ovlivněny typem opadu nehledě na jeho původu, ale jejich dominance na nerozložitelném 

opadu nevedla k rychlejšímu rozkladu (články II, III, IV), ii) nebyly přímo ovlivněny 

klimatickými podmínkami (články II, IV), ale byly habitat-specifické (články II, III, IV) 

s potenciálem dominovat zavlečeným jehličnatým lesům (články III, IV), a iii) během 

rozkladného procesu měly opačné strategie než houby, jelikož byly ovlivněny jinými 

podmínkami prostředí (články II, III, IV). Aktinobakterie reagují na antropogenní tlak na 

úrovni společenstva i druhu a jsou také schopné adaptovat se na nehostinné podmínky, a proto 

tyto změny vedou k perzistenci aktinobakterií v ekosystémech. V důsedku toho mohou být 

aktinobakterie považovány za mikroorganismy tolerantní vůči stresu, které mohou mít výhodu 

ze změn způsobených člověkem. 

Klíčová slova: Actinobacteria, jeskyně, rozklad rostlinného opadu, klimatická změna, 

antropogenní vliv, hsp65 marker, houby 
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