
Abstrakt (Czech) 

 

V této práci jsem se zaměřila hlavně na orchideje a také provedla výzkum různých jiných 

rostlin v Nepálu s potencionálním farmaceutickým využitím. Shromáždila jsem terénní i 

sekundární data a jedním z mých prvních výstupů byl kompletní kontrolní seznam orchidejí 

v Nepálu. Také jsem studovala distribuci a afinitu orchidejí k různým floristickým 

oblastem v Nepálu. Moje další práce o epifytických orchidejích souvisí s rozmanitostí a 

distribucí hostitelských druhů, asociacemi s nimi a jejich budoucností v kontextu s 

globálním oteplováním v Nepálu. Kromě toho jsem také pracovala na faktorech 

ovlivňujících epifytické orchideje podél výškového gradientu ve středním Nepálu. Práce 

na populační dynamice suchozemských druhů orchidejí Crepidium acuminatum trvala 6 

let. Spolu s orchidejemi jsem určila sekundární sloučeniny přítomné ve vysoce významné 

nepálské endemické léčivé rostlině Swertia multicaulis. Také jsem shromáždila informace 

o použití, fytochemii, farmakologii a toxicitě vysoce důležité himálajské endemické léčivé 

rostliny Neopicrorhiza scrophulariiflora. Poslední část mého doktorského projektu byla 

zakončena shromážděním informací o použití různých léčivých rostlin, včetně orchidejí, 

které jsou používány proti různým gastrointestinálním chorobám v Nepálu. Výsledky mé 

disertační práce jsou prezentovány v devíti článcích, z nichž pět je publikováno, tři jsou 

odevzdány k publikaci v časopisech a jedna byla publikována ve sborníku z konference. 

 

V prvním článku jsem uvedla 458 taxonů orchidejí včetně 104 rodů, 437 druhů, 16 odrůd, 

3 poddruhů a 2 forem. Osmnáct druhů orchidejí bylo endemických. Druhý článek se 

zaměřoval na fytogeografii a ekonomický význam orchidejí v Nepálu. Studie na 

epifytických orchidejích odhalila vysokou rozmanitost epifytických orchidejí a velké 

rozdíly v druhové bohatosti, početnosti a druhovém složení společenstev orchidejí na 

různých lokalitách v Nepálu. Bohatství a složení druhů bylo silně spojeno s různými 

charakteristikami hostitele (s tím, zda jde o keř, strom, či popínavku, typ kůry, zda jde o 

listnatou či stálezelenou rostlinu a  s tím, jaké bylo místo na rostlině, kde orchidej rostla), 

jakož i s jeho druhem a čeledí. (článek III). Zvýšení teploty pravděpodobně ohrozí existenci 

několika druhů epifytických orchidejí a jejich hostitelů v Nepálu (článek IV). Podél 

výškového gradientu v údolí Káthmándú byla druhová bohatost ovlivněna pouze 



nadmořskou výškou. Druhové složení bylo však ovlivněno nadmořskou výškou, 

vzdáleností od okraje lesa, typy hostitelů, pH půdy a srážkami (článek V). V článku VI 

ukázala šestiletá studie populační dynamiky Crepidium acuminatum, že tempo růstu (λ) 

bylo mezi různými roky relativně podobné a stabilní, ale bylo také významně sníženo 

sklizní rostlin. 

 

Článek VII ukázal, že Swertia multicaulis byla bohatá na sekundární metabolit, který by 

mohl mít farmaceutický potenciál. V této rostlině byl obsah xanthonu téměř 13 g na 1 kg 

sušiny. Článek VIII podrobně popisuje informace o botanických vlastnostech, tradičním 

použití, růstu rostlin, kultivaci, mikropropagaci, stavu ochrany, sekundárních metabolitech, 

farmakologii a toxicitě Neopicrorhiza scrophulariiflora . Tento druh rostlin může sloužit 

jako zdroj zdravotně nezávadných a potenciálně léčivých přípravků na různé lidské 

nemoci. Článek IX zahrnoval dokumentaci 947 druhů patřících do 158 čeledí a 586 rodů 

používaných k léčbě gastrointestinálních poruch v Nepálu. Tento seznam obsahoval 16 

druhů léčivých orchidejí. 


