
Abstrakt 

Variabilita velikosti genomu dosahuje u rostlin několika řádů i v rámci poměrně příbuzných skupin. 
Studiem velikosti genomu ve fylogenetickém kontextu je dosahováno zajímavých výsledků 
charakterizující evoluci jednotlivých skupin rostlin. V tomto směru doposud nebyly zkoumány 
tropické rostliny. 

Tropický rod Globba (cca 100 druhů) patří do ekonomicky významné čeledi Zingiberaceae. 
Centrum diverzity rodu se nachází v Thajsku, ale rozšíření sahá od východní Indie a jižní Číny až 
po Indonésii a Filipíny. Jedná se o polyploidní komplex s výskytem dvou cytotypů v rámci jednoho 
druhu (2n = 32 a 2n = 48) charakteristickým minimálně ve třech ze sedmi rozlišovaných sekcí. 

Cílem této práce byla rekonstrukce fylogeneze skupiny, zjištění role polyploidie a zhodnocení 
evoluce velikosti genomu rodu Globba ve fylogenetickém kontextu, k čemuž bylo využito moderních 
biosystematických metod (průtoková cytometrie, počítání chromozómů, sekvenování jaderných a 
chloroplastových DNA úseků). Ke zpracování a vyhodnocení dat bylo použito četných softwarů a 
statistických metod.  

Velikost genomu byla v této skupině měřena poprvé. Z 87 jedinců byla nejmenší velikost 
genomu naměřena u druhu Globba nuda (2C = 1,11 pg). Největší velikost genomu byla zjištěna 
u druhu Globba sp. E20110277 (2C = 3,84 pg). Průměrná hodnota činila 2C = 2,35 pg a medián 2C = 
2,14 pg. Nejmenší monoploidní velikost genomu byla naměřena též u druhu Globba nuda (Cx = 0,139 
pg), největší u druhu Globba sessiliflora (Cx = 0,475 pg), průměr činil Cx = 0,262 pg a medián Cx = 0,255 
pg. Nové chromozómové počty byly zjištěny pro druhy Globba siamensis (2n = 32), G. atrosanguinea 
(2n = 32) G. nisbetiana (2n = 20–24) a G. sp. novum E20081114 (2n = 32). Fylogenetické analýzy jsou 
oproti dřívějším rozšířeny o druhy G. purpurascens, G. unifolia, G. corneri, G. kerrii, G. nisbetiana a 
G. sp. novum (E20081114).  

Bylo zjištěno, že v evoluci této skupiny nedochází k obecnému trendu zvětšování ani 
zmenšování velikosti genomu, že množství DNA je úzce spojeno s fylogenezí (taxony nejsou 
nezávislé), a že změny jsou plynulé (ne skokové). Velikost genomu společného předka byla 
odhadnuta na 2C = 1,46 pg a 1Cx = 0,21 pg. 
 


