
Abstrakt 

Trávicí trakt obratlovců přirozeně hostí komplexní komunity mikroorganismů. Tato střevní mikrobiota 

(GM) se skládá z miliard bakteriálních buněk úzce interagujících s fyziologickými funkcemi hostitelova 

organismu. Přes značný pokrok v posledních letech jsou současné poznatky o GM obratlovců založeny 

především na pracích studujících omezené spektrum hostitelských druhů, které zahrnuje především 

člověka, laboratorní hlodavce a několik ekonomicky významných druhů savců a ptáků. Oproti tomu 

znalosti o povaze vztahu GM a hostitele u volně žijících druhů mimo skupinu savců jsou stále 

nedostatečné. Cílem této práce je analyzovat GM volně žijících druhů pěvců a identifikovat potenciální 

trendy v jeho složení. Práce klade důraz na prokázání závislosti složení GM na druhové příslušnosti 

hostitele a efektu ko-divergence variability v GM a fylogeneze hostitelských druhů. Dále byla 

analyzována diverzita v jednotlivých bakteriálních rodech v závislosti na fylogenetických vztazích 

těchto rodů. 

Pomocí platformy Illumina MiSeq byly sekvenovány amplikony bakteriálního genu 16s rRNA 

pocházejících ze vzorků trusu 486 jedinců reprezentujících 57 druhů z České republiky a 107 jedinců 

reprezentujících 38 druhů z Kamerunské republiky. Pro výpočetní zpracování dat byl použit netradiční 

přístup, kdy byl analyzovaný soubor amplikonů nejprve klasifikován podle taxonomické příslušnosti 

sekvencí do bakteriálních rodů a následně byly sekvence dominantních rodů separátně klastrovány 

de novo paralelně čtyřmi klastrovacími algoritmy (CD-HIT, Swarm Oligotyping a MED). Klastrování 

souboru sekvencí několika algoritmy umožnilo kromě robustnější interpretace výsledků výše uvedených 

analýz také unikátní porovnání vlastností těchto algoritmů z hlediska vzájemných rozdílů v popisu 

diverzity na úrovni celého GM i jednotlivých bakteriálních rodů. 

Přestože jednotlivé algoritmy hodnotily diverzitu v bakteriálních rodech rozdílně, následné analýzy 

týkající se variability GM produkovaly srovnatelné výsledky. U temperátních druhů bylo prokázáno, 

že podstatná část množství bakteriálních rodů vykazuje signifikantní rozdíly ve složení v závislosti 

na druhové příslušnosti hostitele a u těchto vzorků byla také potvrzena hypotéza o existenci ko-

divergence variability GM s fylogenetickými vztahy hostitelských druhů. 


