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 Souhrn 

 

Tato práce přináší příspěvek k objasnění postglaciální historie temperátních 

rostlinných druhů v Evropě se zaměřením na zvláště zajímavou oblast - střední Evropu, pro 

kterou byly navrženy různé role v postglaciální historii současné evropské flory. 

První část práce shrnuje obecné pohledy a metodologické přístupy současné 

fylogeografie s ohledem na vývoj rozšíření druhů po poslední ledové době v Evropě. 

Diskutovány jsou i nejdůležitější aspekty fylogeografie evropských temperátních druhů. 

Druhá část se skládá ze tří souvisejících odborných článků, které se zabývají 

vybranými evropskými temperátními rostlinnými druhy, pro které byly sestaveny 

fylogeografické modely v celém rozsahu jejich součastného geografického areálu. Zvláštní 

zřetel byl věnován určení původu středoevropských populací a porovnání fylogeografie těchto 

druhů s dalšími dříve zveřejněnými studiemi, které byly zaměřeny na území Evropy. 

Článek 1: Phylogeographic pattern of the European forest grass species 

Hordelymus europaeus: cpDNA evidence. [Fylogeografická studie evropské temperátní 

trávy Hordelymus europaeus na základě analýzy chloroplastové DNA.] 

Tento článek představuje fylogeografický model vytvořený na základě 

chloroplastových haplotypů získaných z populací, které představují reprezentativní vzorek 

pokrývající celý současný areál druhu. Předpokládaná postglaciální historie druhu H. 

europaeus byla porovnána se závěry studií zabývajících se fylogegrafií druhu Fagus sylvatica 

a zjištěna byla podstatná shoda. Tento závěr podporuje možnost, že oba tyto těsně ekologicky 

vázané druhy mají do jisté míry i společnou postglaciální historii. Zejména jsou pro oba druhy 

navržena hlavní glaciální refugia na poloostrovech jižní Evropy. Nicméně, na rozdíl od druhu 
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F. sylvatica nebyly nalezeny přesvědčivé důkazy pro existenci středoevropských glaciálních 

refugií druhu H. europaeus. 

Článek 2: Phylogeography of Lonicera nigra (Caprifoliaceae) in Central Europe 

inferred from molecular and pollen evidence. [Fylogeografie druhu Lonicera nigra 

(Caprifoliaceae) ve střední Evropě odvozená na základě molekulárních a 

pyloanalytických dat.] 

Pro rekonstrukci postglaciální historie druhu L. nigra byla využita molekulární data a 

záznamy pylových analýz z dostupné literatury. Ačkoli má L. nigra v rámci celého 

současného areálu přirozeného výskytu nízkou genetickou variabilitu, byla odhalena její 

nenáhodná geografická struktura, která zahrnuje kontaktní zónu dvou odlišných genetických 

linií v horní části údolí Dunaje. Přestože pylová data byla použita pouze doplňkově, protože 

určení až na úroveň druhu nebylo možné, paleoekologické údaje podporují závěry učiněné na 

základě molekulárních dat, že druh L. nigra mohl přežít v glaciálních refugiích ve střední 

Evropě. 

Článek 3: Phylogeographical structure of temperate shrub Rosa pendulina 

(Rosaceae): AFLP vs. cp DNA variation. [ Fylogeografická struktura temperátního 

křovinného druhu Rosa pendulina (Rosaceae): AFLP vs. variabilita chloroplastové 

DNA]. 

Fylogeografická struktura druhu R. pendulina byla rekonstruována na základě dat 

získaných pomocí AFLP. Porovnání s předchozí studií založenou na analýze 

chloroplastových haplotypů ukázalo významnou shodu mezi oběma datovými soubory, 

přestože původně zjištěná kontaktní zóna lokalizovaná do údolí Dunaje může být 

pravděpodobně širší a dosahovat až k jižnímu úpatí Alp, severní části Dinárských Alp a 

bulharským pohořím. Tato nesrovnalost může být výsledkem odlišných mechanizmů šíření 

různých genetických markerů. Nicméně, srovnání fylogeografických modelů různých 
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temperátních druhů přineslo zjištění, že ačkoli se objevují rozdíly, můžeme vysledovat četné 

znaky podporující existenci glaciálních refugií i mimo jižní Evropu, což bylo navrženo i pro 

druh R. pendulina. Postglaciální expanse z různých směrů umožnila vznik kontaktních zón u 

mnoha studovaných druhů, avšak jejich přesná lokalizace vyžaduje detailnější sběr dat z 

příslušných oblastí. Proto, chceme-li učinit obecné závěry týkající se především evropských 

temperátních druhů bylin a keřů, musíme shromáždit podrobnější a rozsáhlejsí soubor dat. 

Nicméně, současné srovnání naznačuje, že nebyl nalezen zásadní rozdíl odlišující fylogegrafii 

stromů a rostlin jiných životních forem. 

 

 

 


