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Abstrakt: 

Květní sněti (Microbotryum violaceum s.l.) jsou základním studijním systémem 

fytopatologie planě rostoucích rostlin a jsou často používány jako modelové příklady koevoluce 

patogenu a hostitele. Infekce způsobuje sterilizaci květů, které dále slouží pouze pro šíření 

patogenních spor na nové hostitele prostřednictvím opylovačů. Výzkum se doposud soustředil 

pouze na několik hostitelských druhů (především r. Silene). Není jisté, jak široce zobecnitelné 

jsou některé poznatky, proto se diplomová práce věnuje novému hostiteli, hvozdíku kartouzku 

(Dianthus carthusianorum). 

První část práce se soustředila na terénní mapování populací D. carthusianorum v malé 

oblasti ve Středním Povltaví. Ve zvoleném systému se vzácně vyskytovaly populace zcela 

zdravé, avšak častěji populace různou mírou nakažené. Míra nakažení (prevalence) pozitivně 

korelovala s velikostí a hustotou hostitelské populace. Naopak vliv abiotických faktorů 

prostředí a rozdílné konektivity populací na výskyt květní sněti byl velmi nevýrazný.  

Druhá část práce byla zaměřena na zhodnocení rezistence rostlin a výskytu opylovačů 

ve vybraných populacích. Rozdíly v rezistenci mezi populacemi (hodnocené na základě umělé 

infekce rostlin) nebyly statisticky průkazné. Jednotlivé populace se lišily v denzitě opylovačů, 

ovšem nepodařilo se prokázat souvislost mezi vyšším výskytem opylovačů (= vektorů) 

a vyšším nakažením květní snětí.  

V třetí části práce proběhl cross-inokulační pokus v botanické zahradě, jehož cílem bylo 

zjistit, zda je květní sněť lokálně adaptovaná na svého hostitele, jak je časté u mnoha jiných 

patogenů. Rostliny ze tří populací byly uměle infikovány patogeny z vlastní populace 

(sympatricky) a ze dvou cizích populací (alopatricky). Výsledky prokázaly lokální mal-adaptaci 

patogenu, tj. úspěšnost infekce byla signifikantně nižší pro sympatrickou kombinaci rostlin 

a patogenu. Příčinou této specifické situace je pravděpodobně vysoká míra selfingu 

při rozmnožování květních snětí. Selfing v kombinaci s dlouhou generační dobou snižuje 

evoluční potenciál patogenu oproti hostiteli. V rámci třetí části se také zjistilo, že nakažené 

rostliny vykvétaly dříve než rostliny zdravé, což může být následek cílené manipulace 

patogenem. 

Zjištěné informace o patosystému Dianthus carthusianorum-Microbotryum odpovídají 

všeobecným poznatkům o květních snětích s několika zajímavými výjimkami, např. vyšší 

průměrnou prevalencí v terénu a slabým vlivem denzity opylovačů na prevalenci. 

 

Klíčová slova: květní sněť, Microbotryum, Dianthus, Caryophyllaceae, epidemiologie, 

opylovači, rezistence, inokulace, koevoluce, lokální adaptace. 



 

 

Abstract: 

Anther smuts (Microbotryum violaceum s.l.) represent a well-known system 

for studying pathogens of wild plants and coevolution between pathogens and hosts. Infected 

plants produce sterile flowers with anthers filled with fungal spores which are transmitted 

to other host plants by pollinators. Data from existing research come mainly from the genus 

Silene. However, the applicability of these findings to other host plants of anther smuts 

is largely unknown. Therefore, this thesis focuses on a different host species – Dianthus 

carthusianorum. 

First, the pattern of disease was surveyed in natural populations of D. carthusianorum 

in a small area in Střední Povltaví. Most populations were infected to various degrees and only 

a few populations remained completely healthy. The prevalence of disease was positively 

correlated with size and density of host populations. On the other hand, environmental factors 

and the degree of connectedness had very little effect on disease prevalence. 

Second, additional data were collected from a subset of populations to determine plant 

resistance and densities of pollinators. Differences in resistance among populations (as inferred 

from flower inoculations) were not significant. Populations differed in densities of pollinators, 

but there was no correlation between densities of pollinators (i.e vectors of the disease) 

and disease prevalence. 

Third, a cross-inoculation experiment was carried out to determine whether the anther 

smut was locally adapted to its host population as is the case with most pathogens. Plants from 

three populations were inoculated with pathogen sampled from their own population 

(sympatric) and from two other populations (allopatric). The results showed a clear pattern 

of local maladaptation, i.e. the infection success was significantly lower on sympatric host than 

on allopatric hosts. This unusual situation can probably be explained by the high selfing rate 

and long generation time of the anther smut which lower its evolutionary potential relative 

to that of its host. During the inoculation experiment, phenology of plants was also followed. 

Diseased plants initiated flowering earlier than healthy plants possibly as a result 

of manipulation by the pathogen. 

The findings from the Dianthus carthusianorum-Microbotryum pathosystem 

correspond well to other anther smuts systems. However, several differences were noticeable, 

e.g. the higher average disease prevalence in natural populations and the low effect 

of pollinators densities on disease prevalence. 

Key words: anther smut, Microbotryum, Dianthus, Caryophyllaceae, epidemiology, 

pollinators, resistance, inoculation, coevolution, local adaptation. 
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1 ÚVOD 

1.1 Obecné principy interakcí mezi patogeny a hostiteli 

Role parazitů a patogenů v dynamice rostlinných společenstev přitahuje v posledních 

letech velkou pozornost. Patogeny mohou ovlivnit přežívání, růst, reprodukci a kompetici 

rostlin (Jarosz & Davelos, 1995). Jejich dopad lze pozorovat na mnoha úrovních, 

od vnitrodruhové kompetice (Burdon et al., 1984), přes mezidruhovou kompetici (Paul 

& Ayres, 1990) po druhovou skladbu společenstev (Weste, 1981; Augspurger & Kelly, 1984). 

Patogeny ovlivňují také evoluci svých hostitelů – kromě vývoje rezistence (Thompson 

& Burdon, 1992; Burdon et al., 1999) mohou ovlivňovat i evoluci dalších znaků, 

pravděpodobně včetně evoluce reprodukčních systémů (Ebert & Hamilton, 1996; Collin et al., 

2002). Pochopení interakcí mezi patogeny a hostiteli má dalekosáhlé implikace 

pro epidemiologii, zemědělské kultury i přirozená společenstva rostlin (viz např. review  Rohr 

et al., 2011; Burdon & Thrall, 2014; Chen & Nan, 2015). 

Významná oblast studia patogenů se věnuje rozšíření a dynamice patogenů 

v přirozených populacích. Interakce mezi patogeny a hostiteli bývá velmi složitá a výsledné 

chování systému závisí na vlastnostech zúčastněných druhů i na charakteru prostředí, ve kterém 

se vyskytují (Burdon & Thrall, 2014). Dosavadní výzkum potvrzuje velkou rozmanitost 

mezi patosystémy, která do jisté míry ztěžuje vytvoření jednoduchých zobecnění (Rohr et al., 

2011). I navzdory tomu lze vyzdvihnout několik základních faktorů, které mohou vysvětlit, 

proč jsou některé populace silně nakažené, jiné méně a některé zůstávají zcela zdravé. 

Pro úspěšné uchycení patogenu v populaci je potřeba příznivá kombinace tří jevů: náchylného 

hostitele, infekčního patogenu a vhodných podmínek prostředí (obr. 1) (Agrios, 1997). 

V následujících odstavcích úvodu stručně představím hlavní poznatky o těchto jevech. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

prostředí 

patogen hostitel 

Obrázek 1 Ilustrace interakcí mezi patogenem a hostitelem. 

Choroba se rozvine pouze v případě, kdy se setká infekční patogen 

s náchylným hostitelem ve vhodných podmínkách prostředí. 
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1.1.1 Rezistence hostitelských rostlin a infekčnost patogenů 

Nejprve je důležité věnovat pozornost míře rezistence hostitele a infekčnosti patogenu. 

Přirozené populace jsou v tomto ohledu velmi heterogenní, existuje velká variabilita 

v rezistenci a infekčnosti uvnitř populace i mezi populacemi (Thrall et al., 2001b). Hladina 

rezistence je často dobrý prediktor výskytu choroby (Alexander et al., 1993; Laine, 2004; 

Springer, 2007). 

Téma rezistence se pojí s velkým počtem termínů, které jsou naneštěstí různými autory 

často používané v různém významu. Pro srozumitelnost zde uvádím přehled základní 

terminologie tak, jak je použitá v tomto textu, spolu se základními informacemi o fungování 

rezistence a infekčnosti. 

 Z praxe je zřejmé, že většina druhů rostlin není napadána většinou patogenů, 

proto rozlišujeme rostliny hostitelské (se základní kompatibilitou) a nehostitelské (se základní 

inkompatibilitou) (Burdon, 1987). V rámci hostitelského druhu se zpravidla vyskytují rostliny 

rezistentní a náchylné (susceptibilní), přičemž rezistence může být takzvaně aktivní nebo 

pasivní (sensu Burdon 1987). Aktivní rezistencí se rozumí reakce hostitele, která brání vzniku 

nebo rozšíření infekce v momentě, kdy už došlo ke kontaktu s patogenem. Na přítomnost 

patogenů nebo jejich metabolitů reaguje rostlina různorodými fyziologickými, morfologickými 

a především biochemickými mechanismy (Brune & Lelyveld, 1982; Viljevac et al., 2009). 

Ke kvantifikaci aktivní rezistence se používají umělé inokulace, pomocí kterých určíme, 

zda a kolik rostlin se nakazí po přímém kontaktu s patogenem. V některých patosystémech 

mohou hrát důležitou roli i další mechanismy, souhrnně označované jako pasivní rezistence. 

Jedná se především o různé způsoby avoidance, tedy o geneticky dané znaky rostliny, 

které snižují počet kontaktů s patogenem nebo pravděpodobnost přenosu spor na susceptibilní 

tkáň (například načasováním životního cyklu a fenologie (Dinoor & Eshed, 1984)). 

 Především ve výzkumu zemědělských plodin se používá rozdělení aktivní rezistence 

na rasově specifickou a nespecifickou (Burdon, 1987), méně často se s tímto rozlišením 

setkáme i ve výzkumu přirozených populací (Bevan et al., 1993; Burdon et al., 1996). Rostliny 

s rasově specifickou rezistencí jsou odolné pouze proti určitým liniím (rasám) patogenu. 

Naopak rostliny s rasově nespecifickou rezistencí vykazují podobnou odolnost vůči různým 

rasám patogenu. 

Genetická podstata rezistence se mezi jednotlivými patosystémy značně liší, například 

rasově specifická rezistence je zřejmě řízena pouze několika málo geny, zatímco rasově 

nespecifická je zpravidla pod kontrolou většího počtu genů (Burdon et al., 1996). Ve výzkumu 
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zemědělských plodin převládá představa, že rasově specifická rezistence je výsledkem 

interakce dvojice genů (tzv. gene-for-gene koncept), tedy že každému genu rezistence rostliny 

odpovídá příslušný gen avirulence („neinfekčnosti“) patogenu (Thompson & Burdon, 1992). 

Pro podrobné informace o genetickém základu rezistence viz např. review Day 1974. 

Patogen obvykle podléhá rychlejší evoluci než jeho hostitel, má proto výhodu 

v koevolučním „závodu ve zbrojení“ (Ebert & Hamilton, 1996). Následkem toho patogen 

zpravidla vykazuje vyšší infekčnost (virulenci) vůči genotypům hostitele, se kterými sdílí 

evoluční historii, což se projeví jako lokální adaptace patogenu (Morand et al., 1996; Kaltz 

& Shykoff, 1998). Teoretický model předpovídá, že lokální adaptace patogenu se snáze vyvine 

v systému s rychlejší a intenzivnější migrací patogenu oproti hostiteli (Gandon et al., 1996); 

ve shodě s tímto předpokladem jsou nálezy lokální adaptace u rzí a snětí, které se dobře šíří 

vzduchem (Thrall et al., 2002; Roslin et al., 2007; Springer, 2007). Dále je intenzita lokální 

adaptace ovlivněná řadou faktorů, např. prostorovým měřítkem, konkrétní genetickou 

podstatou rezistence a infekčnosti, stochasticitou prostředí a různými specifickými rysy life-

histories patogenu a hostitele (Kaltz & Shykoff, 1998). Vzácněji se vyskytuje tzv. mal-adaptace 

patogenu, tedy situace, kdy patogen snáze infikuje hostitele ze vzdálenější populace oproti 

hostiteli ze své vlastní populace (Kaltz et al., 1999). Důvodem mal-adaptace je zřejmě 

specifická kombinace výše uvedených faktorů, která omezuje schopnost patogenu přizpůsobit 

se svému hostiteli. 

 

1.1.2 Charakter hostitelské populace a metapopulace 

Dynamika patosystému je také ovlivněna prostorovým rozmístěním hostitelských 

rostlin, jednak velikostí a hustotou populací, jednak vzájemnou propojeností populací. Velikost 

populace často pozitivně koreluje s výskytem choroby (Burdon et al., 1995) a v některých 

systémech se také projevuje efekt prahové hodnoty velikosti, kterou je nutno překročit, 

aby se patogen mohl v populaci udržet (Jennersten et al., 1983; Burdon et al., 1995). 

Dále je důležitá hustota populace, která zpravidla pozitivně koreluje s nakažeností (Alexander, 

1984; Burdon et al., 1992; Thrall et al., 2001a). 

V systému propojených populací se patogen snadno šíří do nových populací (Ericson, 

1999) a v závislosti na závažnosti dopadů nemoci může zvýšit riziko extinkce hostitele 

a následně také patogenu (Burdon et al., 1989; Hess, 1996). Na druhou stranu se v takto 

propojeném systému rychle vyvíjí rezistence rostlin, proto výsledná míra nakažení nemusí 

být vysoká (Carlsson-Granér & Thrall, 2002). 
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1.1.3 Abiotické podmínky prostředí 

Obecně lze říci, že výskyt nemoci bude vyšší v situaci, která podporuje růst patogenu 

nebo oslabuje hostitelské rostliny; v závislosti na daném patosystému se může jednat 

o různorodé podmínky. 

Zaprvé se patogen může v některých populacích vyskytovat (a v jiných chybět) proto, 

že konkrétní kombinace abiotických podmínek podporuje jeho přežití. Například místa 

chráněná před větrem nebo jinými povětrnostními vlivy mohou fungovat jako zdrojová místa 

infekce (Thrall et al., 2001a). U půdních patogenů hraje velkou roli vlhkost půdy a zástin 

(Augspurger & Kelly, 1984; Forget et al., 1999); vlhkost také podporuje rozvinutí choroby 

na listech či na semenáčcích (Lamichhane et al., 2015). V sezónním prostředí musí patogeny 

přečkat nepříznivé období, proto například mírný průběh zimy zvyšuje jejich výskyt 

(Penczykowski et al., 2015).  

Zadruhé mohou být hostitelské rostliny v určitém prostředí oslabené a zranitelné, 

jako například borovice na severních svazích s nedostatkem světla, které byly častěji nakažené 

houbovým patogenem (Read, 1968). Obecně pozorujeme vyšší infekci u zastíněných rostlin 

(i když ne vždy – viz Roberts & Paul, 2006). Důvodů může být více, protože zástin neznamená 

pouze sníženou dostupnost světla (a tím sníženou efektivitu fotosyntézy), ale také větší vlhkost 

a nižší teplotu. Kombinace těchto faktorů může vést jak k oslabení rostliny, tak k lepšímu růstu 

patogenů mimo přímé oslunění (Roberts & Paul, 2006). Další důležitý faktor je množství živin 

v půdě, vliv se ale u různých patogenů dosti liší (Hoffland et al., 2000; Dordas, 2009). 

Mimo jiné záleží na typu parazitismu (obligátní vs. fakultativní paraziti), na typu obranných 

látek produkovaných rostlinou (dusíkaté vs. uhlíkaté sloučeniny) a na konkrétní živině (N, P 

vs. mikroelementy) (Dordas, 2009). 

 

1.1.4 Specifické vlastnosti jednotlivých patosystémů 

Jak již bylo řečeno, fungování jednotlivých patosystémů závisí na vlastnostech 

zúčastněných druhů (Burdon & Thrall, 2014). Patogenní organismy mají široké spektrum 

strategií (nekrotrofní či biotrofní, specializované na kořeny, listy, cévní svazky apod.) a výrazně 

se liší ve svých dopadech na rostliny (Jarosz & Davelos, 1995). Odlišnou dynamiku nalezneme 

u patogenů s různou délkou infekčního cyklu, způsobem přenosu a typem vyvolané infekce. 

Podle délky infekčního cyklu rozlišujeme tzv. monocyklické patogeny vytvářející jednu 

generaci během vegetační sezóny a tzv. polycyklické patogeny, které dokončují cyklus 

několikrát během sezóny (Strange, 2003). Monocyklické patogeny (např. prašné sněti) 
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produkují relativně málo infekčních částic, často napadají rostliny systémově a jejich šíření 

zpravidla nevede k dramatické epidemii. Polycyklické patogeny (např. rzi) jsou 

charakteristické intenzivní tvorbou diaspor a snadno vytváří explozivní epidemie. U vytrvalých 

hostitelských druhů se také mohou vyskytovat tzv. polyetické patogeny, které produkují 

diaspory až po několika letech (např. tracheomykózy dřevin) (Strange, 2003). 

Větrem a vodou přenášené patogeny vykazují schopnost šíření na delší vzdálenosti oproti 

patogenům přenášených přímým kontaktem (Burdon, 1987). U patogenů přenášených 

zvířecími vektory záleží na pohyblivosti vektorů a na době, po kterou zůstávají infekční 

(Thresh, 1976). Specifická situace nastává u patogenů, které jsou přenášeny pomocí opylovačů 

– takové patogeny mají mnoho shodných rysů se sexuálně přenosnými chorobami živočichů 

(Antonovics, 2005). 

Patogenní organismy působí buď systémové infekce, kdy prorůstají celou hostitelskou 

rostlinou, nebo lokálně omezené infekce, kdy napadají pouze určité tkáně. Toto rozlišení úzce 

souvisí s agresivitou patogenu, protože lokálně působící patogeny jsou závislé na omezeně 

dostupném zdroji, což vede ke strategii rychlého a intenzivního využívání hostitele 

a k intenzivní reprodukci (Jarosz & Davelos, 1995). 

Další důležitý aspekt jednotlivých patosystémů jsou life-histories hostitelských rostlin, 

především délka života, která může ovlivňovat průběh koevoluce. Podle teoretických modelů 

by dlouhá délka života měla vést k silné selekci pro rezistenci a následkem toho ke sníženému 

přenosu patogenu (Carlsson-Granér & Thrall, 2006). Naopak u krátkověkých hostitelů dochází 

k rychlému obratu v populaci, kterému se patogen musí přizpůsobit intenzivním šířením 

(Carlsson-Granér & Thrall, 2006). 

   

1.2 Výběr studovaného systému 

Pro své studium jsem vybrala známý patosystém květních snětí u hvozdíkovitých rostlin 

(čeleď Caryophyllaceae). Květní sněti (Microbotryum violaceum s.l.) představují základní 

studijní systém pro výzkum patogenů planě rostoucích rostlin a jsou často používány jako 

modelové příklady koevoluce hostitele s patogenem (Bernasconi et al., 2009).  

Tento patosystém má mnoho vhodných vlastností, díky nimž se osvědčil ve výzkumu 

(Bernasconi et al., 2009). Infekce je snadno identifikovatelná v terénu, protože nakažené 

rostliny vytvářejí tmavě zbarvené spory v květech. Rostliny se snadno pěstují a zamrazené 

vzorky patogenu lze dlouhodobě uchovávat. Hvozdíkovité rostliny nepatří mezi pěstované 

plodiny, zároveň patogen nezůstává v půdě jako potenciální zdroj nákazy a nehrozí riziko 
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přenosu na jiné hostitele, lze tedy postupovat bez náročných karanténních opatření, jaká jsou 

nutná při studiu mnoha jiných chorob. 

Výzkum se prozatím věnoval pouze omezenému počtu hostitelských druhů, především 

z rodu Silene. Bylo ovšem potvrzeno, že zde existují rozdíly ve fungování patosystémů 

u různých hostitelských druhů květních snětí (například kvůli rozdílné délce života rostlin 

(Marr & Delph, 2005)). Srovnání hostitelských druhů může přinést důležité poznatky 

o dynamice patosystémů. Diplomová práce se proto soustředí na nového hostitele, 

a to na hvozdík kartouzek, Dianthus carthusianorum, který je v teplejších oblastech České 

republiky poměrně široce rozšířený. 

Květní sněti se od mnoha dalších patogenů liší v několika aspektech, které je nutné 

při studiu vzít v potaz.  

Zaprvé se patogen vyvíjí v květech nemocných rostlin a jako základní způsob přenosu 

na nové hostitele slouží opylovači (Jennersten, 1983; Alexander & Antonovics, 1988). 

Opylovači si vybírají rostliny podle určitých kritérií, například preferují rostliny s více květy, 

s většími květy a s lepší kvalitou nektaru (Jennersten, 1988b; Shykoff & Bucheli, 1995). 

Takové rostliny sice opylovače více přitahují, čímž získají výhodu díky obdrženému pylu, 

ovšem zároveň jsou ve větším riziku nakažení květní snětí (Thrall & Jarosz, 1994; Alexander 

& Antonovics, 1995; Biere & Honders, 1998). Hostitelské rostliny se tímto způsobem dostávají 

pod vliv protichůdných selekčních tlaků.  

Zadruhé, květní sněti nezpůsobují mortalitu napadených rostlin, ale pouze rostliny 

sterilizují (Baker, 1947). Kromě sterilizace květů způsobuje infekce také další změny 

ve fenotypu rostliny – nejčastěji pozorujeme zvýšenou produkci květů, dřívější zahájení kvetení 

a delší vytrvalost květů (Shykoff & Kaltz, 1997, 1998). Tyto změny lze interpretovat jako 

cílenou manipulaci ze strany patogenu, protože podporují lepší šíření spor pomocí opylovačů. 

Vliv na morfologii a fenologii není zcela univerzální. V oblastech, kde se nachází geneticky 

diverzifikované linie Microbotryum violaceum s.l., lze zjistit rozdílné působení jednotlivých 

linií (Shykoff & Kaltz, 1997). 

Zajímavou otázku představuje lokální adaptace patogenu, protože květní sněti mají 

několik vlastností, které mohou bránit vzniku adaptace a vést dokonce k opačné situaci, kdy 

je patogen schopný efektivněji infikovat hostitele ze vzdálenějších lokalit (Kaltz et al., 1999). 

Mezi nejdůležitější vlastnosti patří reprodukční strategie patogenů – selfing – který v kombinaci 

s malým počtem generací za sezónu omezuje evoluční potenciál květních snětí.  
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1.3 Otázky a cíle diplomové práce 

Diplomová práce je rozdělená na tři tematické části, které poskytují různé pohledy 

na fungování zvoleného patosystému. Pokrývají jak otázku vlivu prostředí a charakteru 

hostitelských populací na výskyt choroby, tak otázku rezistence rostlin a potenciální koevoluce 

s patogenem.  

A) Výskyt patogenu v přirozených populacích: faktory ovlivňující různou míru nakažení 

B) Rezistence rostlin a denzita opylovačů v přirozených populacích  

C) Lokální adaptace patogenu: inokulační pokus v botanické zahradě 

 

1.3.1 Část A. Výskyt patogenu: faktory ovlivňující různou míru nakažení 

Jaká je variabilita míry nakažení mezi hostitelskými populacemi?  

Dochází k výrazným meziročním změnám?  

Jaké faktory ovlivňují míru nakažení? 

 

V první části své práce se zaměřím na výskyt patogenu ve zvoleném studijním území 

(vymezená plocha o průměru cca 3 km ve Středním Povltaví). Budu zaznamenávat výskyt 

nemoci a faktory, které by mohly vysvětlit rozdílnou míru nakažení hostitelských populací.  

Na základě dosud uskutečněného výzkumu květních snětí předpokládám, že významný 

faktor bude především charakter populace, tj. velikost, hustota a izolovanost (Jennersten et al., 

1983; Carlsson & Elmqvist, 1992; Carlsson-Granér et al., 2014). Role abiotických podmínek 

prostředí ve výskytu květních snětí není zatím vyjasněná, i když existují náznaky (Antonovics, 

2004), že hraje podstatně menší roli než u mnoha jiných patosystémů. Další potenciálně 

významné faktory (rezistence rostlin a denzita opylovačů) jsou předmětem druhé části práce. 

 

1.3.2 Část B. Rezistence rostlin a denzita opylovačů v přirozených populacích 

Liší se populace v hladině rezistence?  

Existuje souvislost mezi hladinou rezistence v populaci a aktuální mírou nakažení?  

Je přenos patogenu limitován denzitou opylovačů (vektorů)?  

 

V této části budu pracovat s podsouborem zmapovaných populací. K určení rezistence 

využiji metody umělého nakažení (inokulace) (Biere & Antonovics, 1996; Shykoff & Kaltz, 

1998; Kaltz et al., 1999). Budu provádět inokulaci květů dosud zdravých rostlin pomocí 
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lokálního inokula z dané populace. Pokud se rostliny nenakazí, můžeme usuzovat, že hladina 

rezistence v populaci je vysoká. Naopak pokud se rostliny nakazí, můžeme předpokládat, 

že nebyly rezistentní a doposud zůstaly zdravé spíše z důvodu omezeného přenosu spor.  

Limitaci přenosu spor může způsobovat nedostatečná denzita opylovačů, proto budu 

také zjišťovat denzitu opylovačů a zastoupení jednotlivých funkčních skupin. Hlavní význam 

by měla mít přítomnost denních motýlů, kteří představují dominantní opylovače hvozdíku 

Dianthus carthusianorum (Bloch et al., 2006). 

Zjištěný odhad rezistence a denzity opylovačů v populaci budu schopná porovnat 

s pozorovanou prevalencí (tj. mírou nakažení) na začátku sezóny a určit, zda jsou méně 

nakažené populace rezistentnější. Z literatury je známo, že existuje pozitivní korelace mezi 

experimentálně zjištěnou rezistencí a prevalencí v terénu, alespoň pro modelovou Silene 

latifolia (Alexander et al., 1993), ovšem limitace opylovači může také hrát velkou roli.  

 

1.3.3 Část C. Lokální adaptace patogenu: inokulační pokus v botanické zahradě 

Existuje lokální adaptace patogenu na hostitelské populace?  

Jaká je variabilita v rezistenci rostlin mezi populacemi a mezi rodinami v rámci populace?  

Liší se zdravé a nakažené rostliny v růstu a fenologii? 

 

V botanické zahradě založím inokulační pokus, kde bude provedena reciproční 

inokulace vypěstovaných rostlin ze tří lokalit. Cílem je zjistit, zda infekce pomocí inokulačního 

materiálu z domácí lokality je úspěšnější než infekce materiálem z cizí lokality. Pokud by 

se tento předpoklad potvrdil, můžeme usuzovat, že patogen je dobře lokálně adaptovaný na 

svého hostitele (Thrall et al., 2002).  Studie květní sněti u Silene latifolia ovšem našla přesně 

opačný pattern – patogen byl schopen snáze infikovat hostitele z cizí, vzdálenější lokality 

(Kaltz et al., 1999). Takováto lokální mal-adapatace působí pravděpodobně pouze v určitém 

prostorovém rozmezí (Kaltz et al., 1999) a prozatím nelze spolehlivě říci, zda se u květních 

snětí jedná o všeobecně rozšířenou situaci.  

Mým záměrem je zjistit, zda je lokální mal-adaptace typická i pro jiného hostitele sněti, 

který se od Silene latifolia odlišuje například výrazně stabilnější meziroční dynamikou. Získané 

informace poskytnou užitečný náhled na variabilitu v rezistenci rostlin a infekčnosti patogenu 

a na koevoluční „zápas ve zbrojení“ mezi hostitelem a patogenem. 

V rámci třetí části diplomové práce budu také porovnávat velikost a fenologii zdravých 

a nakažených rostlin. Cílem je zjistit, jaké dopady má infekce na růst rostlin. 
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2 METODIKA 

2.1 Hostitelský druh: Hvozdík kartouzek, Dianthus carthusianorum L. 

(Caryophyllaceae) 

Dianthus carthusianorum je vytrvalá trsnatá rostlina s přímou nebo krátce vystoupavou 

lodyhou a čárkovitými až čárkovitě kopinatými listy. Vytváří strboulovitá květenství s dvěma 

až deseti sytě růžovými květy, které rozkvétají od června do září (Kovanda, 1990). Květy jsou 

opylovány několika zástupci denních motýlů (řád Lepidoptera), bez zřetelné specializace 

na konkrétní druhy motýlů (Bloch et al., 2006). Jedná se o protandrické květy, ovšem částečná 

autogamie není vyloučena, protože před odkvetením se laloky blizny stáčejí nazpět a mohou 

zachytit vlastní pyl (Bloch et al., 2006). 

D. carthusianorum roste na výslunných svazích a skálách, na suchých travnatých 

místech, na skalních stepích nebo na okrajích lesů (Kovanda, 1990).  

Těžiště areálu se nachází ve střední Evropě; vyskytuje se od Pyrenejí na západě 

po Bělorusko a Rumunsko na východě; od polského Pobaltí na severu po Alpy na jihu 

(viz mapa výskytu v příloze). V rámci svého areálu je druh dosti variabilní, jenom na území 

České republiky jsou rozlišovány čtyři poddruhy. Nejhojnější nominátní poddruh roste 

v teplejších oblastech Českého masivu (včetně zde studovaného území), přičemž zbylé 

poddruhy jsou svým výskytem omezeny na Moravu (D. c. subsp. latifolius), na   hadcové 

podklady (D. c. subsp. capillifrons) a na Hrubý Jeseník (D. c. subsp. sudeticus) (Kovanda, 

1990). 

 

2.2 Patogen: Květní sněť, Microbotryum violaceum s.l. (Microbotryaceae) 

Navzdory svému jménu patří květní sněti blíže ke rzím než k pravým snětím 

(spadají tedy do oddělení Basidiomycota, pododdělení Pucciniomycotina). Všechny květní 

sněti jsou dnes řazeny do jediného rodu Microbotryum (Kemler et al., 2006), ve starší literatuře 

se ovšem můžeme setkat s původním jménem Ustilago violacea, které je nyní neplatné (Vanky, 

1998). Květní sněti napadají kromě hvozdíkovitých rostlin také zástupce z čeledí Dipsacaceae, 

Lamiaceae a Lentibulariaceae, ovšem sněti na hvozdíkovitých rostlinách tvoří dobře 

definovanou monofyletickou linii (Kemler et al., 2006). 

Fylogenetické studie ukázaly, že květní sněti představují komplex sesterských druhů, 

které jsou úzce specializované na jeden či několik málo hostitelských druhů (Le Gac et al., 

2007; Refrégier et al., 2008). Pouze pro některé druhy květních snětí byla zavedena vlastní 
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jména, proto zatím mnoho autorů využívá označení Microbotryum violaceum sensu lato 

(např. Abbate & Antonovics, 2014). Pro květní sněť na druhu Dianthus carthusianorum 

lze používat název Microbotryum shykoffianum  (Abbate & Hood, 2010), pro jednoduchost 

jsem se však v této práci přidržela obecnějšího označení. 

Microbotryum violaceum s.l. je obligátně biotrofní parazit. Zimu přečkává 

ve vegetativních tkáních hostitele, jelikož postrádá samostatné přezimující stádium (Baker, 

1947). Přenos přes semena hostitelské rostliny není možný, protože napadené rostliny jsou 

sterilizovány a žádná semena nevytváří (Baker, 1947). 

Životní cyklus je ve srovnání s jinými parazitickými houbami poměrně jednoduchý. 

V tyčinkách nakažených květů se místo pylu tvoří diploidní teliospory, samičí struktury květu 

zároveň abortují (Baker, 1947). U dvoudomých druhů se u samičích rostlin de novo vytvářejí 

tyčinkám podobné útvary se sporami (Alexander & Antonovics, 1988). Teliospory jsou 

přenášeny na novou rostlinu především prostřednictvím opylovačů (Jennersten, 1983; 

Alexander & Antonovics, 1988) a pouze v omezené míře větrem (Alexander, 1990). 

Na nové rostlině projdou meiózou a vytvoří sporidie. Po konjugaci sporidií se vytvoří 

dikaryotická hyfa, která prorůstá rostlinou (Schäfer et al., 2010). Nemocné květy s tmavými 

sporami (obr. 2) se objevují až poté, co hyfy prorostou k základům nových květů, což trvá 

minimálně několik týdnů (Alexander et al., 1993; Alexander & Antonovics, 1995).  

 

 

Microbotryum violaceum s.l. je při konjugaci schopný outcrossingu i selfingu, 

přičemž zřetelně dominuje selfing (Giraud et al., 2005). Nejvíce dochází ke konjugaci mezi 

buňkami (sporidiemi), které vznikly z jedné tetrády, tedy k takzvané intratetrádové 

či intrameiotické konjugaci (Giraud et al., 2005). 

Obrázek 2 Vlevo zdravý květ Dianthus carthusianorum se světle fialovými tyčinkami, vpravo nakažené květy 

s tmavými sporami květní sněti. (Autor fotografií: Tomáš Koubek) 
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Infekce má zpravidla systémový charakter. Napadená rostlina se stává zcela sterilní, 

protože tyčinky produkují pouze spory a samičí orgány se nevyvíjejí. Infekce nemusí vždy přejít 

do systémového stádia, například pokud k nakažení došlo až na konci sezóny a dikaryotické 

hyfy nestihly prorůst až do vytrvávajících orgánů rostliny (Alexander & Antonovics, 1988). 

V takovém případě rostlina následující rok vytváří zdravé květy.  

Květní sněti nezpůsobují mortalitu hostitele a zpravidla nesnižují ani jeho 

životaschopnost (Alexander & Antonovics, 1988). Vzácně se vyskytuje např. snížená investice 

do kořenů (Shykoff & Kaltz, 1998) a horší přežívání nakažených rostlin přes zimu (Thrall 

& Jarosz, 1994; Antonovics et al., 2002).  

U hostitelů květních snětí se vyvinula dědičná rezistence (Alexander, 1989; Alexander 

et al., 1993; Thrall & Jarosz, 1994), ovšem přesný genetický základ není známý. 

U Silene vulgaris nacházíme víceméně bimodální rozložení rezistence v populaci, což by 

odpovídalo jednoduchému genetickému určení za pomoci jednoho či několika málo genů 

(Cafuir et al., 2007). Naopak Silene latifolia je charakteristická více kontinuální variabilitou 

(Alexander, 1989; Alexander et al., 1993), která vypovídá spíše o komplikovanější genetické 

regulaci. Teoreticky se předpokládá, že u systémových infekcí (jako jsou květní sněti) se bude 

vyvíjet spíše polygenně založená a rasově nespecifická rezistence (Burdon et al., 1996). 

Květní sněti vykazují také variabilitu ve virulenci (sensu Burdon 1987, tj. schopnosti 

infikovat určité genotypy hostitele), i když zřetelně menší ve srovnání s variabilitou v rezistenci 

rostlin (Biere & Honders, 1996; Kaltz et al., 1999).  

 

2.3 Lokalita  

Studované území se nachází ve Středním Povltaví, mezi obcemi Zduchovice a Kamýk 

nad Vltavou, v okrese Příbram. Tuto oblast jsem vybrala především proto, že Dianthus 

carthusianorum se zde vyskytuje poměrně hojně v dobře definovatelných (sub)populacích. 

Z hlediska fytogeografie spadá území do Českomoravského mezofytika. Převažují 

zde ovsíkové louky, zemědělská pole a chudé bory na kambizemích nebo různých mělkých 

a skeletovitých půdách; nadmořská výška se pohybuje mezi 300 a 470 m.n.m. (Národní 

geoportál INSPIRE).  

Vymezila jsem zde přibližně kruhovou plochu o průměru 3 km (obr. 3), ve které jsem 

prošla vhodná stanoviště a zaznamenala všechny nalezené populace D. carthusianorum. 

Většina populací se vyskytovala na suchých stráních a na okrajích borů. Vegetace nejčastěji 

odpovídala acidofilním suchým trávníkům (Koelerio-Phleion phleoidis), mezofilním bylinným 
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lemům (Trifolion medii), acidofilní vegetaci mělkých půd (Hyperico perforati-Scleranthion 

perennis), případně mezofilním ovsíkovým loukám (Arrhenatherion elatioris). 

Vymezená kruhová plocha je dobře ohraničená z východu a z jihu (obec Kamýk, řeka 

Vltava, vodní nádrž Kamýk a rozsáhlejší lesní porosty). V severní a západním směru jsem 

prošla pás cca 100 metrů od okrajových populací a ověřila, jestli se zde nenacházejí další 

populace D. carthusianorum. Danou oblast tedy můžeme považovat za relativně oddělenou 

od případných dalších lokalit hostitelské rostliny. 

Obrázek 3 Studované území ve Středním Povltaví mezi obcemi Zduchovice a Kamýk nad Vltavou. Hvězdičky 

označují 60 zmapovaných populací. Zakreslené velikosti a tvary populací viz kapitola Výsledky. 

 

2.4 Část A. Výskyt patogenu: faktory ovlivňující různou míru nakažení 

2.4.1 Průzkum území 

Na konci června 2015 jsem provedla předběžný průzkum studovaného území. Našla 

jsem celkem 58 populací D. carthusianorum. Následně jsem znovu navštívila všechny 

zmapované populace v co nejkratší možné době, abych zachytila populace ve srovnatelné fázi 
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sezóny. Cenzus populací jsem provedla ve třech letech (8.–15. 7. 2015, 7.–10. 7. 2016, 6.–8. 7. 

2017). Během odečtu v druhém roce jsem našla ještě dvě další populace, takže jsem výsledně 

sledovala 60 populací (obr. 3). 

Pro účely této práce jsem za populaci považovala každou víceméně homogenní skupinu 

rostlin, vzdálenou alespoň 50 m od další takové skupiny, zpravidla oddělenou jiným typem 

vegetace nebo terénní vlnou. Definice populace je častý problém terénních studií, kdy je potřeba 

víceméně arbitrárně zvolit určitou vzdálenost, která funkčně odděluje skupiny rostlin. Zvolená 

vzdálenost 50 m již byla použita při studiu jiných hostitelů květních snětí (Carlsson-Granér 

& Thrall, 2002). 

 

2.4.2 Charakter populace 

Zaznamenala jsem následující charakteristiky populací: velikost populace (tj. počet 

rostlin), plochu a hustotu populace.  

Velikost populace jsem určila přímým spočítáním všech jedinců, pokud šlo o méně než 

150 rostlin. Ve větších populacích jsem spočítala jedince ve třech plochách 5 x 5 m (umístěných 

v rovnoměrných vzdálenostech podél delší osy populace); takto získané hodnoty jsem 

zprůměrovala a přepočetla na celkovou plochu populace. Dianthus carthusianorum je trsnatá 

rostlina, proto jsem za jedince považovala jednotlivé trsy.  

Při odečtech v první sezóně jsem měřila plochu menších populací pomocí pásma 

a odhadovala plochu větších populací z mapy. Ovšem při odečtech v následující sezóně jsem 

zjistila, že plošné vymapování některých populací nebylo příliš přesné, proto jsem plochu všech 

populací znovu přeměřila a zapsala si podrobnější záznamy o orientaci, tvaru a plošném rozsahu 

včetně pomocných souřadnicových bodů. Na základě těchto údajů jsem spočítala plochu 

a hustotu populací v mapovém editoru ArcGIS (verze 10.4 (ESRI, 2016)), kde jsem zakreslila 

všechny studované populace jako polygony (viz mapa v kapitole Výsledky). Spočítala jsem 

plochu populací (polygonů) pomocí funkce Geometric Average a hustotu populací jako poměr 

velikosti ku ploše populace (tj. počet rostlin na metr čtvereční). 

 

2.4.3 Výskyt patogenu 

Dále jsem určila výskyt patogenu. Používám ustálené termíny prevalence a incidence 

(např. Ericson, 1999; Carlsson-Granér & Thrall, 2002). Termínem prevalence rozumím 

procento nakažených jedinců v populaci. Incidence znamená pouze prezenci / absenci choroby 

v populaci. Nakažení květní snětí se velmi snadno pozná podle tmavě zbarvených spor, 
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které vytvářejí výraznou tmavou skvrnu v květu (obr. 2). Postupovala jsem stejně jako 

při určení velikosti populace, tj. v malých populacích jsem zaznamenala infekci (nebo její 

absenci) u všech jedinců, ve velkých populacích pouze ve třech plochách 5 x 5 m. 

 

2.4.4 Propojenost populací (konektivita) 

Prostorové rozmístění populací jsem zpracovala v mapovém editoru ArcGIS. 

Potřebovala jsem získat informaci o tom, jak jsou populace od sebe vzdálené, tj. jestli jsou 

některé populace izolovanější nebo propojenější než jiné. Propojenost populací lze vypočítat 

různými způsoby, mezi nejjednodušší patří fyzická vzdálenost k nejbližší populaci, 

ke komplikovanějším se řadí různé výpočty konektivity založené na vzdálenostech více 

okolních populací. V této práci jsem se rozhodla pro výpočet konektivity, který zahrnuje 

všechny okolní populace do určité vzdálenosti od cílové populace. Pro výpočty platí, že čím 

vyšší hodnota konektivity, tím více je daná populace obklopená jinými. Zároveň výpočty 

zohledňují charakter okolních populací, tj. kolik hostitelských rostlin se v nich nachází. 

Spočítala jsem konektivitu pro hostitele i pro patogen; základní rozdíl mezi těmito výpočty 

je v tom, jestli bereme v potaz počet všech hostitelských rostlin v okolí, nebo pouze počet 

nakažených rostlin (tj. potenciálních zdrojů pro šíření patogenu).  

Postupovala jsem následovně: kolem cílové populace jsem v ArcGIS vytvořila buffer, 

to znamená prstenec v určité vzdálenosti, konkrétně ve 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m 

a 600 m. Předem nelze spolehlivě určit, jaká vzdálenost má pro konkrétní patosystém největší 

výpovědní hodnotu, proto je vhodné použít víc variant. Dále jsem použila funkci Intersect, 

která spočítá, jaká plocha sousedících populací spadá do určitého bufferu (obr. 4). Jelikož 

populace měly různorodou hustotu a prevalenci, bylo potřeba přepočíst plochy na počet rostlin 

na metr čtvereční (pro konektivitu hostitele) a na počet nakažených rostlin na metr čtvereční 

(pro konektivitu patogenu).  

Výsledkem výpočtů je číslo pro každou populaci, které znamená, kolik rostlin 

(pro konektivitu hostitele) či kolik nakažených rostlin (pro konektivitu patogenu) je v okolí 

dané populace do vzdálenosti 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m nebo 600 m.  

 

2.4.5 Propojenost populací (konektivita): výběr nejlepší proměnné 

Vzhledem k vysokému počtu zvažovaných prediktorů jsem se rozhodla před samotnou 

analýzou zjednodušit informace o konektivitě. Zaprvé spolu ve studovaném území konektivita 

hostitele a patogenu silně korelovaly (korelační koeficienty od 0.87 do 0.98, viz tabulka 
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v příloze), proto jsem se rozhodla používat dále pouze konektivitu patogenu, která se přímo 

vztahuje k šíření nemoci.  

Zadruhé, jak jsem popsala výše, jsem měla k dispozici čísla pro konektivitu v šesti různě 

velkých bufferech. Větší buffer vždy obsahuje i všechny menší buffery, proto není vhodné 

používat v modelech všechny buffery zároveň. Je potřeba vybrat pouze jednu reprezentativní 

velikost bufferu. Vytvořila jsem jednoduché lineární modely závislosti prevalence na různě 

definované konektivitě (tj. celkem 6 modelů). Modely jsem srovnala podle AIC.  Nejnižší 

hodnota AIC vyšla pro model s bufferem 500 m (obr. 5), proto v dalších analýzách používám 

pouze konektivitu definovanou právě pro buffer 500 m. 
 

 

Obrázek 4 Schématický nákres pro výpočet konektivity populací. Zeleně jsou znázorněny populace, modře buffer 

okolo cílové populace, pro kterou se počítá konektivita. Klíčová je plocha sousedních populací, která zasahuje 

do bufferu (tmavě zeleně). 

 

 

Obrázek 5 Výběr proměnné pro konektivitu. Graf ukazuje srovnání šesti modelů prevalence ~ konektivita v různě 

velkých bufferech. Nejnižší hodnota AIC vyšla pro model s bufferem 500 m. 

-32.5

-32

-31.5

-31

-30.5

-30

-29.5

-29

buffer100 buffer200 buffer300 buffer400 buffer500 buffer600

A
IC

Konektivita patogenu



16 

 

2.4.6 Abiotické faktory 

Pro popis abiotických faktorů jsem použila Ellenbergovy indikační hodnoty (Ellenberg, 

1988) získané z fytocenologických snímků. V každé populaci jsem zapsala snímek o velikosti 

2 x 2 metry; v malých populacích jsem umístila jeden snímek ve středu populace, ve velkých 

populacích (a na lokalitách s výraznější heterogenitou vegetace) jsem zapsala snímky na dvou 

protilehlých koncích populace. Soustředila jsem se pouze na druhy bylinného patra 

a semenáčky dřevin, které jsem určovala s pomocí Klíče ke květeně České Republiky (Kubát 

et al., 2002); zapisovala jsem jen prezenci druhů bez odhadu pokryvnosti. 

Fytocenologické snímky jsem zpracovala v programech Turboveg (Hennekens 

& Schaminée, 2001) a JUICE (verze 7.0 (Tichý, 2002)). Ze snímků jsem v programu JUICE 

spočetla průměrné Ellenbergovy indikační hodnoty pro každou populaci; použila jsem 

indikační hodnoty pro světlo, teplotu, kontinentalitu, vlhkost, půdní reakci a živiny. 

Ellenbergovy hodnoty pro jednotlivé faktory spolu zpravidla korelují, proto jsem 

si vytvořila korelační matici a také jsem provedla analýzu hlavních komponent (PCA), 

obojí v programu R (verze 3.2.3 (R Core Team, 2012), balíček vegan (Oksanen et al., 2013) 

a R Commander (Fox & Bouchet-Valat, 2015)). 

 

2.4.7 Analýza dat: model prevalence  

 Cílem bylo analyzovat vliv různých faktorů na výskyt patogenu v přirozených 

populacích. Za tím účelem jsem zaznamenávala incidenci a prevalenci patogenu, 

ovšem incidenci nebylo možné statisticky testovat, protože v mém souboru dat byly zdravé 

populace (s incidencí 0) velmi vzácné (viz výsledky). Proto se následující analýzy týkají pouze 

prevalence. 

Data pocházejí ze tří sezón, přičemž ne všech 60 populací bylo možné odečíst ve všech 

třech sezónách, například kvůli poškození sečí. Proto jsou analýzy v jednotlivých letech 

založené na mírně odlišném souboru populací – konkrétně 58 populací pro sezónu 2015, 

57 populací pro sezónu 2016 (2 nové, ale zároveň 3 nešlo odečíst), 54 populací pro sezónu 2017 

(6 nešlo odečíst). Výsledky modelů se kvalitativně shodovaly, proto ve výsledcích prezentuji 

pouze údaje z 2016, není-li uvedeno jinak. 

 K  analýze dat jsem využila program R (verze 3.2.3 (R Core Team, 2012)). Použila jsem 

lineární modely, abych zjistila, jestli prevalence choroby závisí na abiotických faktorech 

prostředí, charakteru populace a konektivitě populací. Velikost populace jsem logaritmicky 

transformovala, abych zviditelnila rozdíly ve fungování malých populací (protože velikost 
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populací se pohybovala v rozsahu tří řádů, přičemž většina populací byla malá, ale několik jich 

bylo výrazně velkých). Jiné transformace dat nebyly potřeba. 

Pro celkový model jsem použila tyto prediktory: velikost populace, hustota populace, 

konektivita (konektivita patogenu v bufferu 500 m) a Ellenbergovy hodnoty pro světlo, teplotu, 

vlhkost, živiny, půdní reakci a kontinentalitu. Pomocí postupné regrese (zpětný výběr podle 

AIC) se zjistilo, že nejlepší model využívá pouze tyto proměnné: velikost populace, hustota 

populace, teplota, konektivita. Postupná regrese dospěla ke stejným výsledkům v roce 2016 

a 2017. Jediný rozdíl jsem zaznamenala v roce 2015, kdy postupná regrese ukázala jako 

důležitý faktor Ellenbergovu hodnotu pro světlo, zatímco v ostatních dvou letech to byla 

hodnota pro teplotu. Tyto Ellenbergovy hodnoty spolu korelovaly (korelační koeficient 0.58), 

proto této odlišnosti mezi modely nepřikládám velkou váhu. 

Závislost prevalence na různých faktorech jsem graficky zobrazila pomocí bodových 

grafů v programu R. Na ose y jsou použité reziduály zastupující prevalenci, graf tedy ukazuje 

čistý efekt daného faktoru na prevalenci. Pro každý graf jsem vytvořila pomocný model, který 

obsahoval všechny prediktory až na požadovaný faktor; z tohoto modelu jsem vzala reziduály 

a vynesla je proti hodnotám daného faktoru. Například pro graf závislosti prevalence 

na velikosti populace jsem použila reziduály z modelu: prevalence ~ hustota populace + 

konektivita + teplota. 

 

2.4.8 Analýza dat: meziroční srovnání  

Meziroční vývoj jsem testovala jako závislost prevalence na prevalenci v předchozím 

roce. Nejprve jsem použila faktory, které se ukázaly jako významné při testování prevalence 

v jednotlivých sezónách (viz předchozí podkapitola), a pak jsem přidala faktor prevalence 

v předchozím roce. Model pro prevalenci v roce 2016 tedy vypadal následovně: prevalence 

2016 ~ velikost populace + hustota populace + teplota + konektivita + prevalence 2015; 

analogicky pro závislost prevalence v roce 2017 na roce 2016. 
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2.5 Část B. Rezistence rostlin a denzita opylovačů v přirozených 

populacích  

2.5.1 Výběr podsouboru populací 

Vybrala jsem podsoubor 20 populací, které jsem následně použila pro terénní 

rezistenční pokus a odchyt opylovačů. Populace jsem vybírala tak, aby pokrývaly větší část 

studované oblasti a byly dobře dostupné pro opakované návštěvy. Zároveň jsem potřebovala 

středně velké až velké populace, aby na začátku sezóny obsahovaly dostatečný počet 

kvetoucích rostlin pro použití v rezistenčním pokusu. Výběr ilustruje obr. 6. 

 

2.5.2 Odhad rezistence rostlin: sběr dat 

V každé populaci jsem nejprve zajistila inokulační materiál – ze tří nakažených 

(zdrojových) rostlin jsem odebrala květy obsahující spory. Vybírala jsem květy těsně 

před otevřením, ve kterých jsou spory již zralé a ve velkém počtu.  

Obrázek 6 Podsoubor 20 populací, které byly použité pro terénní rezistenční pokus. Na mapce je červeně 

zakresleno výsledných 19 populací, ze kterých bylo možné získat výsledky. 
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Dále jsem označila 23 zdravých (cílových) rostlin, u kterých jsem provedla umělé 

nakažení (inokulaci) květů. Konkrétně jsem inokulovala vždy 3 květy na rostlině, 

každý inokulem z jiné zdrojové rostliny. Použila jsem metodu suché květní inokulace 

(Alexander et al., 1993), tj. malým štětečkem jsem nabrala spory ze zdrojového květu 

a zasunula jsem jej do květní trubky cílového květu. Alexander et al. (1993) doporučují květy 

následně zabalit do plastového pytlíku, aby se zvýšila vlhkost a podpořil se růst spor. Zabalení 

květů se mi neosvědčilo, protože Dianthus carthusianorum (na rozdíl od Silene latifolia použité 

v citované studii) často vytváří květy na dlouhých stoncích, které se snadno lámou při zatížení. 

Proto jsem do inokulovaných květů následně kapátkem přidala malou kapku vody, 

která zajistila dostatečnou vlhkost.  

Inokulace jsem provedla během čtyř dní na začátku sezóny (13.–16. 6. 2016). 

Před příchodem do nové populace jsem očistila štětečky a pinzety v destilované vodě a osušila. 

Všechny populace jsem v průběhu sezóny dvakrát zkontrolovala a ověřila, jestli jsou 

inokulované rostliny nepoškozené. Kvůli velké četnosti srn ve studované oblasti bylo několik 

cedulek poškozeno a výsledně jsem byla schopná lokalizovat průměrně 20 rostlin z původních 

23. Jednu populaci jsem musela vyloučit, protože její část byla pokosená, celkem jsem tedy 

na konci sezóny (20. 8. 2016) mohla odečíst výsledky v 19 populacích. Zaznamenala jsem 

počet nakažených a zdravých pokusných rostlin a spočítala úspěšnost infekce. Úspěch infekce 

reprezentuje odhad rezistence v populaci.   

Mezi inokulací a odečtem uběhlo 65 až 68 dní. První projevy nakažení se u květních 

snětí často vyskytují až po několika týdnech, průměrně po 50 až 60 dnech (Alexander 

& Antonovics, 1995). Hlavní sezóna ve studované oblasti se v době odečtu blížila ke konci 

(některé z označených rostlin již zasychaly), proto považuji 65 dní za dostatečnou dobu, 

která relevantně odráží čas dostupný pro růst patogenu. 

 

2.5.3 Odhad rezistence rostlin: analýza dat 

Nejprve jsem zjišťovala variabilitu v úspěšnosti infekce. Pomocí binomického testu 

jsem zjišťovala, zda se úspěch infekce v jednotlivých populacích liší od průměru a jaké jsou 

konfidenční intervaly.  

Dále jsem zjišťovala, jestli existuje korelace mezi úspěchem infekce a prevalencí, 

tj. jestli existuje jednoduchá závislost mezi odhadovanou rezistencí (inverzně úspěchem 

infekce) a pozorovanou prevalencí v populaci na začátku sezóny. 

 



20 

 

2.5.4 Odchyt opylovačů: sběr dat 

Denzitu opylovačů jsem zjišťovala na stejném podsouboru populací, respektive na 

19 z původních 20 populací. Použila jsem jednoduchou metodu lapacích misek na hmyz 

(Vrdoljak & Samways, 2012), do kterých se chytá hmyz přilákaný odrazem záření 

od plastových misek s vodou.  

Do středu populace jsem pokaždé rozmístila misky do obdélníku 2 x 4 misky, 

vždy s dvoumetrovými rozestupy mezi miskami. Obdélník jsem zvolila proto, že některé 

populace mají liniový charakter a není možné do nich umístit čtverec. Misky jsem rozvezla 

a vyzvedla po třech dnech (9.–13. 7. 2017). Mezi populacemi jsem postupovala ve stejném 

pořadí při rozvezení a vyzvedávání, aby všechny populace měly srovnatelnou celkovou dobu 

odchytu. V miskách byla směs vody s detergentem, který poruší povrchové napětí vody 

a neumožní hmyzu odlétnout. Do vody jsem dále přidala sůl, aby nachytaný hmyz nepodlehl 

rychlému rozkladu. Při vyzvedávání misek jsem pomocí sítka slila vodu a přemístila nachytaný 

hmyz do označených plastových lahviček se 70% lihem.  

Při počítání nachytaného hmyzu jsem se soustředila především na skupiny, u kterých lze 

předpokládat, že by mohly opylovat Dianthus carthusianorum, respektive přenášet spory 

z nakažených květů. Vybrala jsem pět skupin anthofilního hmyzu, tj. hmyzu navštěvujícího 

květy rostlin: motýly (Lepidoptera, pouze jedinci nad 1 cm), včely samotářky (především 

Halictidae a Megachilidae), včely medonosné (Apis melifera), čmeláky (r. Bombus) a pestřenky 

(Syrphidae). Z těchto skupin jsou potvrzenými opylovači hvozdíků především motýli, 

kteří navštěvují květy kvůli nektaru (Bloch et al., 2006). Pestřenky navštěvují např. hvozdík 

kropenatý (Dianthus deltoides) kvůli pylu, stejně jako potenciálně důležité mouchy květolibky 

(Anthomyiidae) (Jennersten, 1988a). Mouchy ze skupiny Anthomyiidae jsem nebyla schopná 

spolehlivě odlišit od jiných much (Muscoidea), proto jsem je do analýz nemohla zahrnout. 

Kromě vybraných pěti skupin jsem zaznamenávala i další skupiny pro představu o celkovém 

spektru hmyzu na lokalitách, ovšem do analýz jsem je nepoužila. Tabulka a graf s nejčastějšími 

skupinami hmyzu jsou součástí příloh.  

 

2.5.5 Odchyt opylovačů: analýza spektra potenciálních opylovačů 

Pro další analýzy jsem použila součty potenciálních opylovačů v jednotlivých 

populacích, tj. nezohledňovala jsem vnitřní variabilitu v populaci (rozdíly mezi miskami 

v jedné populaci). Dvě misky byly poškozené, proto jsem jejich údaj nahradila průměrem 

z dané populace, aby součet nebyl zatížen chybějící hodnotou. 
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Nejdříve jsem zjišťovala variabilitu mezi populacemi pomocí chí-kvadrát testu. 

Testovala jsem denzitu pěti skupin anthofilního hmyzu, respektive pouze samotářských včel, 

motýlů a sloučené skupiny „ostatní“ (včely medonosné, čmeláci, pestřenky). Sloučení bylo 

nutné, protože početnosti těchto skupin byly výrazně pod hodnotou 5, což způsobuje nepřesné 

odhady chí-kvadrát testem. 

Vyzkoušela jsem více způsobů, jak sumarizovat data o potenciálních opylovačích 

pro následující testování jejich vlivu na prevalenci. Nejjednodušší způsob je denzita motýlů 

(jakožto jediných potvrzených opylovačů) či denzita všech skupin anthofilního hmyzu 

dohromady. Dále jsem vyzkoušela mnohorozměrné analýzy, které by zohlednily také spektrum. 

Zvolila jsem jednoduchou analýzu hlavních komponent PCA Pro účely této práce je důležitá 

také absolutní četnost jednotlivých skupin, proto jsem ponechala data nestandardizovaná. 

Z PCA jsem získala skóry populací na dvou hlavních osách, které jsem použila při testování 

vlivu opylovačů na prevalenci. 

 

2.5.6 Analýza dat: vliv rezistence rostlin a denzita opylovačů na prevalenci 

Při zpracování dat jsem opět pracovala s programem R. Testovala jsem, zda zjištěný 

odhad rezistence a denzita opylovačů pomůže vysvětlit různou prevalenci choroby 

v populacích. Z časových důvodů jsem nezvládla provést odchyt opylovačů ve stejné sezóně 

jako terénní rezistenční pokus, ale z tříletého sledování populací vyplývá, že je systém velmi 

stabilní s malou meziroční variabilitou (viz výsledky), proto jsem se rozhodla analyzovat data 

společně. 

Nejdříve jsem na podsouboru populací ověřila, zda v nich závisí prevalence na stejných 

faktorech jako v celém souboru 60 populací. Jediné dva významné faktory jsem dále použila 

pro nový model. 

Výsledný model vypadal následovně: prevalence ~ velikost populace + hustota 

populace + odhad rezistence + denzita opylovačů. Všechna data pocházejí z roku 2016, 

pouze denzita opylovačů byla získané v roce 2017. Faktor denzita opylovačů jsem vyzkoušela 

v různých variantách zmíněných v předchozí podkapitole (tj. denzita motýlů, denzita 

anthofilního hmyzu, skóry populací z PCA analýzy). 
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2.6 Část C. Lokální adaptace: inokulační pokus v botanické zahradě  

2.6.1 Sběr a příprava materiálu 

Pokus byl zahájen na jaře 2016. Na konci sezóny předchozího roku jsem nasbírala 

semena rostlin a inokulační materiál ze tří populací, dále označovaných jako populace 1, 2, 3 

(a shodně patogen 1, 2, 3). Lokalizaci populací ilustruje obr. 7.  

 

Rostliny v tomto pokusu jsou rozdělené do skupin podle mateřských rostlin; pro tyto 

skupiny dále používám označení rodiny, přesněji se jedná o half-sib rodiny (tj. rostliny mají 

společného pouze jednoho rodiče). 27. 2. 2016 jsem semena sterilizovala hypermanganem, 

abych zabránila kontaminaci jinými sporami, následně umístila na vlhký sterilní písek v Petriho 

miskách a nechala klíčit v experimentálním skleníku. Po dvou týdnech jsem životaschopné 

semenáčky přesadila do malých květináčů (7 x 7 cm, směs písku a zahradnického substrátu 

1:1). 

Připravila jsem si inokulační materiál ze tří studovaných populací. Z každé populace 

jsem připravila jeden směsný vzorek inokula. Z nasbíraných nakažených květů jsem vyjmula 

Obrázek 7 Lokalizace tří populací použitých v zahradním inokulačním pokusu. Populace č. 45 je v rámci 

inokulačního pokusu označována jako populace 1, populace č. 58 jako populace 2, populace č. 57 jako populace 3. 
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tyčinky, ze kterých jsem opatrně uvolnila spory. V květech stále zůstalo mnoho volných spor, 

proto jsem květy ponořila do destilované vody a ponechala několik minut na třepačce, 

čímž se spory uvolnily do vody. Následně jsem doplnila destilovanou vodu do přibližně stejné 

koncentrace v každém roztoku (hodnoceno jako zabarvení roztoku). Kapičku z každého 

roztoku jsem zkontrolovala pod mikroskopem, abych ověřila přítomnost spor a spočítala 

přibližnou koncentraci roztoku.  

Mladé semenáčky jsem inokulovala ve věku tří týdnů (18. 3. 2016), tj. ve stádiu dvou 

děložních lístků, případně s počátky prvních pravých listů. Jednalo se o reciproční křížové 

nakažení, při kterém byly rostliny v rámci každé rodiny rozděleny na třetiny a inokulovány 

jedním ze třech vzorků inokula (obr. 8). V rodinách s dostatkem semenáčků jsem použila vždy 

po 10 rostlinách na treatment (populace x rodina x patogen). Takto se to podařilo u 18 rodin 

(tzn. 540 semenáčků), u dalších 16 rodin jsem použila pouze 5 rostlin na treatment. Celkem 

jsem tedy použila 780 rostlin z 34 rodin. Tabulka s podrobně rozepsaným designem a počty 

rostlin je součástí příloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dvou měsících jsem rostliny převezla do zahrady (19.  5. 2016), přesadila do větších 

květináčů (kulaté o průměru 19 cm, stejná směs písku a zahradnického substrátu 1:1). Zapojila 

jsem automatické zavlažování a rostliny kontrolovala minimálně jednou týdně.  

 

2.6.2 Odečty úspěšnosti infekce 

První kvetoucí rostliny se objevily 4. 7. 2016, po celou sezónu jsem prováděla odečty 

nově vykvetlých rostlin přibližně jednou za týden. Nová poupata jsem zabalila do malého 

kousku netkané textilie, abych zajistila, že se spory z čerstvě otevřeného květu nebudou šířit 

na další rostliny. Zabalené květy jsem podpořila špejlí, protože stonky s květy jsou poměrně 

Obrázek 8 Ilustrace designu inokulačního pokusu. Každá populace je rozdělena do rodin (half-sib rodiny podle 

mateřské rostliny). Rodina je rozdělená na třetiny a inokulována patogenem 1, 2 nebo 3. 
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tenké a snadno se lámou. Při odečtech jsem zaznamenávala u každé rostliny přítomnost nebo 

nepřítomnost choroby (podle tmavých spor v květu) na prvním otevřeném květu nebo poupěti 

těsně před otevřením, kde už jsou případné spory dobře patrné. Poté jsem zkontrolované 

rostliny přesunula pryč, abych zabránila sekundární infekci zbylých rostlin. V odečtech jsem 

pokračovala, dokud rostliny rozkvétaly; poslední květy jsem zaznamenala 21. 10. 2016. 

Vzhledem k tomu, že v prvním roce vykvetla pouze třetina rostlin, bylo potřeba rostliny 

zazimovat a pokračovat v odečtech i následující rok. V listopadu (4. 11. 2016) jsem tedy 

rostliny odpojila od zavlažování a přesunula do uměle vytvořeného záhonu, kde byly květináče 

ponořené minimálně do poloviny ve vrstvě zeminy. Tímto způsobem se ochránily kořeny 

v květináčích před přílišným promrznutím. Rostliny úspěšně přezimovaly, na jaře byly 

ponechány ve stejných květináčích, přihnojeny zahradním kapalným hnojivem Wuxal Super 

(obsah: N 8 %, P 8 %, K 6 %; ředěno v poměru 2 ml hnojiva ku 1 l vody) a zapojeny 

k zavlažování. Rostliny jsem sledovala v týdenních intervalech, dokud nezačaly kvést 

(27.4.2017). Pak jsem prováděla odečty stejně jako v první sezóně. V druhé sezóně kvetly 

rostliny výrazně více, proto jsem je kontrolovala častěji, ale odečty jsem pospojovala 

do týdenních intervalů. 

 

2.6.3 Velikost rostlin v den vykvetení 

Dále jsem vybrala podsoubor 150 rostlin, u kterých jsem zaznamenávala dodatečné 

informace.  Tento podsoubor tvořily rostliny z pěti rodin z populace 2 (rodiny s kódem 2-1,     

2-2, 2-3, 2-6, 2-16). V den vykvetení jsem změřila velikost rostlin, konkrétně tři míry: výšku 

lodyhy, délku nejdelšího listu a průměr růžice. Tyto údaje budou sloužit k testování vlivu 

infekce na růst a fenologii rostlin. 

 

2.6.4 Analýza: úspěšnost sympatrické a alopatrické infekce 

Zpracování dat jsem provedla v programu R. Hlavní otázka byla, jestli je úspěšnější 

infekce patogenem z vlastní populace (sympatricky), nebo patogenem z cizí populace 

(alopatricky). V první sezóně vykvetlo relativně málo rostlin (cca třetina z celkového počtu), 

proto jsem analyzovala data za obě sezóny dohromady. 

Data jsou uspořádána hierarchicky (rodina je vnořena v populaci); všechny efekty 

s výjimkou rodiny jsou považovány za pevné. Závislá proměnná – úspěch infekce – nabývá 

pouze hodnot 0 a 1, bylo proto potřeba použít zobecněné lineární modely s binomickým 

rozdělením, balíček lme4 v programu R (Bates et al., 2015). Použila jsem tyto vysvětlující 
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proměnné: populace (ID populace rostlin), rodina (kód rodiny v rámci populace rostlin), 

patogen (ID populace, ze které pocházel patogen). Vytvořila jsem vždy série modelů, z nichž 

jsem postupně odebírala faktory a následně jsem modely srovnala pomocí likelihood ratio testů, 

abych určila signifikanci faktorů. 

Základní model vypadal takto: infekce ~ populace * patogen + (1 | rodina). Hlavní 

efekty populace a patogenu ukážou, zda je některá populace obecně náchylnější a zda je některý 

patogen úspěšnější ve všech populacích. Důležitá je interakce populace a patogenu, která by 

znamenala, že záleží na konkrétní kombinaci původu.  

S interakcí populace a patogenu jsem dále pracovala tak, že jsem vytvořila nové modely, 

v nichž jsem definovala původ patogenu jako sympatrický / alopatrický, tj. infekce ~ populace 

* sympatrie + (1 | rodina).  Takto definovaný model ukáže, zda rozlišení sympatrický / 

alopatrický patogen vysvětluje interakci z prvního modelu. Případná interakce v druhém 

modelu (tj. populace a sympatrie) by znamenala, že ne všechny populace reagují na původ 

patogenu stejně.  

Náhodný efekt rodiny jsem uvažovala ve dvou variantách. Zaprvé jako čistě náhodnou 

náchylnost jednotlivých rodin (definováno v modelech jako (1 | rodina)). Zadruhé jako 

diferenciální náchylnost rodin, tj. jestli reagují všechny rodiny na původ patogenu shodným 

způsobem (definováno v modelech jako (sympatrie | rodina)). Modely založené na těchto dvou 

variantách přinesly kvalitativně stejné výsledky, proto jsem pro zjednodušení vybrala první 

variantu. Velikost náhodného efektu jsem zhodnotila porovnáním směrodatné odchylky 

náhodného efektu a směrodatné odchylky reziduálů modelu. 

Na základě ověření všech uvedených verzí modelů jsem výsledně pracovala s modelem 

infekce ~ populace * sympatrie + (1 | rodina), protože definování původu patogenu jako 

sympatrický / alopatrický (místo tří populací původu) nejlépe odráží hlavní otázku této části 

práce. Podrobnosti všech ověřovaných testů jsou v příloze. 

Na závěr jsem ještě ověřila, zda jsou výsledky shodné i po vyloučení dvou rodin, které 

měly nejméně vykvetlých rostlin. Výsledky se nelišily, proto jsem tyto dvě rodiny ponechala 

v souboru dat. 

Hlavní výsledky inokulačního pokusu (tj. úspěšnost infekce) jsem graficky zobrazila 

pomocí jednoduchých sloupcových grafů v Excelu. Dalšími sloupcovými grafy jsem ilustrovala 

variabilitu mezi rodinami v rámci populací a dále úspěšnost infekce u rostlin vykvetlých v první 

a v druhé sezóně (tyto grafy jsou součástí příloh). 
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2.6.5 Analýza: rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve fenologii  

Vliv faktorů na fenologii rostlin jsem testovala na celém souboru vykvetlých rostlin. 

Nejprve jsem zjišťovala, jaké faktory ovlivňují pravděpodobnost, že rostliny vykvetou první 

nebo druhou sezónu. Použila jsem opět zobecněné lineární modely s binomickým rozdělením, 

závislá proměnná byla rok 2016 vs. rok 2017. Hlavní otázka byla, jestli se liší zdravé a nakažené 

rostliny (faktor infekce 0, resp. 1). Výsledný model byl rok ~ populace * infekce + (1 | rodina).  

Stejným způsobem jsem testovala, jaké faktory ovlivňují datum vykvetení v rámci 

sezóny (vyjádřené jako juliánský den). Tento test jsem provedla zvlášť pro rok 2016 a pro rok 

2017, protože v prvním roce vykvétaly všechny rostliny až později v sezóně, zatímco v druhém 

roce začaly kvést výrazně dříve, takže jsou dny vykvetení mezi roky obtížně srovnatelné. 

Další důvod pro rozdělení analýz je skutečnost, že v prvním roce vykvetlo podstatně méně 

rostlin, zřejmě proto, že mnoho rostlin bylo ještě velmi malých. V druhém roce už byly rostliny 

srovnatelně velké a lze tedy lépe porovnávat jejich fenologii, která už nebyla ovlivněná 

rozdílnou výchozí velikostí rostlin. 

 

2.6.6 Analýza: rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve velikosti 

Dále jsem pracovala s podsouborem rostlin, u kterých jsem zaznamenávala velikost 

v době vykvetení. Pomocí lineárních modelů jsem testovala faktory, které ovlivňují 

zaznamenané míry velikosti, tj. výšku lodyhy, délku nejdelšího listu a průměr růžice. 

Délka listu a průměr růžice spolu silně korelovaly (korelační koeficient 0.68), proto jsem jako 

závislou proměnnou používala jenom průměr růžice a výšku lodyhy, které spolu korelovaly jen 

slabě (korelační koeficient 0.16 byl nesignifikantní). Rostliny pocházely pouze z pěti rodin 

z populace číslo 2, proto jsem zde považovala faktor rodina za pevný. Do modelů jsem přidala 

kovariátu juliánský den, protože velikost rostlin se zvětšuje s časem. Výsledné modely byly 

lodyha ~ juliánský den + rodina * infekce, respektive růžice ~ juliánský den + rodina * infekce.  

Analogickým způsobem také testovala, jak závisí datum vykvetení na stejných 

faktorech, tj. juliánský den ~ rodina * infekce. Je užitečné zjistit, zda má v tomto podsouboru 

status infekce stejný vliv jako v celém souboru rostlin. 

Všechny testy na podsouboru rostlin jsem plánovala vytvořit zvlášť pro roky 2016 

a 2017 ze stejných důvodů, které jsem uvedla v předchozí podkapitole. Ovšem ukázalo se, 

že v roce 2016 bylo v podsouboru příliš málo rostlin pro spolehlivé testování, proto jsem 

nakonec použila pouze modely pro rok 2017. Výsledky měření jsou ilustrované pomocí 

boxplotů pro jednotlivé rodiny (grafy v příloze).  
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3 VÝSLEDKY 

3.1 Část A. Výskyt patogenu: faktory ovlivňující různou míru nakažení 

Výskyt patogenu v přirozených populacích byl monitorován po dobu tří sezón. 

Data z jednotlivých let jsou velmi podobná (viz Meziroční srovnání), proto v následujícím textu 

uvádím pouze data z roku 2016, s výjimkou Ellenbergových hodnot, které jsou odvozené 

ze snímkování v roce 2015. Tabulka s kompletními daty ze všech sezón je v příloze. 

  

3.1.1 Průzkum území a zjištěné charakteristiky populací 

Celkem bylo ve studovaném území nalezeno 60 populací Dianthus carthusianorum. 

Velikost populací byla značně různorodá, nejmenší obsahovala pouze 5 rostlin, zatímco největší 

1040 rostlin. Většina populací dosahovala spíše menší velikosti (medián 132 rostlin). 

Také hustota populací byla variabilní, ovšem ve většině populací se pohybovala okolo 0.5 

rostliny na metr čtvereční (medián 0.44 rostlin / m2). Rozsahy zjištěných charakteristik jsou 

shrnuté v tabulce 1; mapa se zakreslenými tvary populací je na obrázku 9B. 

 

 prevalence 
velikost  

(počet rostlin) 

plocha  

(m2) 

hustota  

(počet rostlin / m2) 
konektivita 

minimum 0 (0.10) 5 3 0.04 0 

maximum 0.91 1040 11039 1.94 1717 

průměr 0.42 357 1391 0.56 780 

medián 0.39 132 343 0.44 647 

Tabulka 1 Charakter populací: rozsahy zjištěných hodnot při terénním průzkumu (rok 2016). Prevalence zdravých 

populací je nula, v rámci nakažených populací byla nejmenší prevalence 0.10. Konektivita je definovaná jako 

počet nakažených rostlin v bufferu 500 m. 

 

Z hlediska abiotických podmínek se studované populace příliš nelišily. Ellenbergovy 

indikační hodnoty se pohybovaly v rozsahu jedné až dvou jednotek s výjimkou půdní reakce, 

která měla rozsah přes tři jednotky (tabulka 2). Ve zkoumaných populacích spolu některé 

Ellenbergovy hodnoty korelovaly, jak ukazuje korelační matice (tabulka 3), případně analýza 

hlavních komponent PCA v příloze. Pozitivní korelace se ukázaly především mezi světlem, 

teplotou, kontinentalitou a půdní reakcí. Naopak negativní korelace se objevily mezi vlhkostí 

a všemi ostatními faktory (s výjimkou živin). 
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světlo      

 0.58 * teplota     

 0.52 *  0.54 * kontinentalita    

-0.62 * -0.55 * -0.50 * vlhkost   

 0.44 *  0.63 * 0.62 * -0.30 půdní reakce  

-0.34 *      -0.21 -0.29 *     0.66 * 0.10 živiny 

Tabulka 3 Korelační matice Ellenbergových hodnot. Signifikantní korelace jsou označené hvězdičkou 

(signifikance s Holmovou korekcí). Zelené jsou negativní korelace a žluté jsou pozitivní korelace. 

 

Květní sněť se vyskytovala téměř ve všech populacích, pouze 3 zůstaly úplně zdravé. 

Tyto tři populace byly všechny velmi malé (velikost méně než 10 rostlin). Pomineme-li zcela 

zdravé populace, pak se prevalence (procento nakažených rostlin v populaci) pohybovala 

od 10 % do 91 %. Běžné hodnoty prevalence byly okolo čtyřiceti procent (medián 39 %, průměr 

42 %). Obrázek 9A ukazuje populace s vyznačenou prevalencí. 

 

3.1.2 Model prevalence: faktory ovlivňující prevalenci patogenu 

Celkový model vytvořený postupnou regresí obsahoval tyto prediktory: velikost 

populace, hustota populace, Ellenbergova hodnota pro teplotu, konektivita. Signifikantní efekt 

na prevalenci měl velikost populace (p-hodnota < 0.001), hustota populace (p-hodnota < 0.001) 

a Ellenbergova hodnota pro teplotu (p-hodnota = 0.046). Prevalence rostla se zvyšující se 

velikostí a hustotou, naopak klesala s teplotou (tabulka 4 a obr. 10). Konektivita byla pouze 

marginálně signifikantní (p = 0.078). Celkový model vysvětluje 31 % variability v prevalenci 

(adjusted R2 = 0.3119, p-hodnota < 0.001). 

 

Predictor Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

log (velikost) 0.067 0.017 3.925 <0.001 *** 

hustota 0.192 0.044 4.326 <0.001 *** 

Ellenb. teplota -0.191 0.093 -2.040 0.046 * 

konektivita 0.00009 0.00005 1.795 0.078 . 

Tabulka 4 Celkový model pro prevalenci. Signifikantní faktory (označené hvězdičkami) jsou logaritmus velikosti 

populace, hustota populace a Ellenbergova hodnota pro teplotu. Detaily modelu: Multiple R2: 0.361, Adjusted 

R2: 0.3119, F-statistic: 7.346 on 4 and 52 DF,  p-value p < 0.001.  

Kód signifikance je u všech modelů v textu stejný: *** < 0.001,  ** < 0.01, * < 0.05, . < 0.1   

 světlo teplota kontinentalita vlhkost půdní reakce živiny 

minimum 6,67 5,10 2,67 2,87 4,50 2,67 

maximum 8,11 6,23 5,38 4,84 8,17 5,00 

rozsah 1,44 1,13 2,71 1,97 3,67 2,33 

Tabulka 2 Ellenbergovy indikační hodnoty: rozsahy zjištěných hodnot při terénním průzkumu (rok 2015). 
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Obrázky 9A, 9B Šedesát zmapovaných populací. Nahoře s vyznačenou mírou nakažení (prevalence v roce 2016), 

barevně rozlišenou na intervaly podle legendy. Dole zakreslené tvary a velikosti populací. 



30 

 

 

Obrázek 10  Závislost prevalence na velikosti populace, hustotě populace, Ellenbergově teplotě a konektivitě. Na ose y jsou použité reziduály zastupující 

prevalenci, grafy tedy ukazují čistý efekt daného faktoru na prevalenci (podrobnosti viz metodika).
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3.1.3 Meziroční srovnání  

Během sledovaného období tří let se prevalence choroby udržovala na podobných 

hodnotách (medián 38 % v roce 2015, 39 % v roce 2016, 37 % v roce 2017, tabulka 5). 

Také ve velikosti a hustotě populací nedošlo k velkým změnám.  

 

 

Prevalence závisela silně na prevalenci v předchozím roce (p-hodnota <0.001, tabulky 

6 a 7), která po zahrnutí ostatních faktorů vysvětlila 48 % variability v roce 2016 a 49.5 % 

v roce 2017. Další významné faktory byly velikost a hustota populace, stejně jako při testování 

prevalence v rámci jednotlivých sezón. Naopak se zde již neprokázal vliv Ellenbergovy 

hodnoty pro teplotu ani konektivita. 

 

Predictor Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

log (velikost) 0.036 0.010 3.737 <0.001 *** 

hustota 0.083 0.026 3.218 0.002 ** 

Ellenb. teplota -0.055 0.050 -1.103 0.275  

konektivita 0.000 0.000 0.665 0.509  

prevalence 2015 0.680 0.056 12.136 <0.001 *** 

Tabulka 6 Celkový model pro prevalenci 2016 včetně faktoru prevalence v předchozím roce. Signifikantní faktory 

jsou logaritmus velikosti populace, hustota populace a prevalence v roce 2015. Detaily modelu: Multiple R2: 

0.839, Adjusted R2:0.823, F-statistic: 51.03 on 5 and 49 DF,  p-value: <0.001. 

 

Predictor Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

log (velikost) 0.013 0.006 1.998 0.052 . 

hustota 0.053 0.022 2.348 0.023 * 

Ellenb. teplota -0.036 0.034 -1.068 0.291  

konektivita 0.000 0.000 1.090 0.281  

prevalence 2016 0.870 0.048 18.136 <0.001 *** 

Tabulka 7 Celkový model pro prevalenci 2017 včetně faktoru prevalence v předchozím roce. Signifikantní faktory 

jsou logaritmus velikosti populace (marginálně signifikantní), hustota populace a prevalence v roce 2016. Detaily 

modelu: Multiple R2:0.929, Adjusted R2:0.921, F-statistic: 123.5 on 5 and 47 DF,  p-value: <0.001. 

 Odečty v roce 2015 Odečty v roce 2016 Odečty v roce 2017 

 prevalence velikost hustota prevalence velikost hustota prevalence velikost hustota 

min 0 4 0.04 0 5 0.04 0 5 0.03 

max 0.89 1500 2 0.91 1040 1.94 0.85 1090 1.75 

medián 0.38 99 0.32 0.39 132 0.44 0.37 101 0.35 

průměr 0.38 345 0.45 0.42 356.6 0.56 0.42 342 0.47 

Tabulka 5 Porovnání odečtů mezi třemi lety. Prevalence, velikost (počet rostlin), hustota (počet rostlin / m2). 
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3.2 Část B. Rezistence rostlin a denzita opylovačů v přirozených 

populacích 

3.2.1 Charakteristiky podsouboru populací 

Podsoubor 19 populací měl srovnatelné charakteristiky jako celý soubor 60 populací 

(prevalence, hustota a konektivita populací). Průměrná velikost a plocha populace byly 

v podsouboru větší (tabulka 8). 

 

Podsoubor 19 populací Celý soubor 60 populací 

 prevalence velikost plocha hustota konektivita prevalence velikost plocha hustota konektivita 

minimum 0.10 80 68 0.08 284 0 (0.10) 5 3 0.04 0 

maximum 0.55 1040 11039 1.48 1717 0.91 1040 11039 1.94 1717 

průměr 0.34 492 2464 0.48 937 0.42 357 1391 0.56 780 

medián 0.39 356 1559 0.41 914 0.39 132 343 0.44 647 

Tabulka 8 Srovnání charakteristik podsouboru 19 populací a celého souboru 60 populací. Prevalence, velikost 

(počet rostlin), plocha (m2), hustota (počet rostlin / m2), konektivita (počet nakažených rostlin v bufferu 500 m). 

  

3.2.2 Odhad rezistence 

Celkem bylo možné získat výsledky 19 populací z původních 20 (tabulka 9). Úspěšnost 

infekce byla relativně nízká, pohybovala se v rozsahu 0 až 20 % (medián 10 %).  

Binomický test ukázal, že úspěch infekce měl velké konfidenční intervaly a v žádné 

populaci se signifikantně nelišil od průměru zkoumaných populací. I přes to úspěch infekce 

pozitivně koreloval s prevalencí na začátku sezóny (r = 0.61, p-hodnota = 0.006, obr. 11) 

 

 

 

Obrázek 11 Vztah úspěchu infekce 

(inokulace) a prevalence na začátku 

sezóny. Korelační koeficient r = 0.61. 
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počet nakažených 

rostlin 

počet všech 

rostlin 

úspěšnost 

inokulace 

populace 8 1 19 5 % 

populace 9 2 22 9 % 

populace 11 2 21 10 % 

populace 22 2 15 13 % 

populace 30 0 23 0 % 

populace 32 2 19 11 % 

populace 42 2 22 9 % 

populace 43 0 19 0 % 

populace 45 2 17 12 % 

populace 46 2 19 11 % 

populace 47 1 20 5 % 

populace 48 2 21 10 % 

populace 50 4 21 19 % 

populace 51 1 15 7 % 

populace 53 2 19 11 % 

populace 54 1 23 4 % 

populace 56 1 23 4 % 

populace 57 4 20 20 % 

populace 58 3 20 15 % 

průměr 1.8 19.9 9 % 

medián 2 20 10 % 

Tabulka 9 Výsledky terénní inokulace: počty nakažených rostlin, celkový počet zkoumaných rostlin, úspěšnost 

inokulace v procentech.  Čísla populací odpovídají terénnímu průzkumu. 

 

3.2.3 Denzita opylovačů 

Z pěti skupin potenciálních opylovačů byli nejčastější samotářské včely a motýli 

(tabulka 10, obr. 12). V některých populacích bylo také relativně vysoké zastoupení včely 

medonosné. Čmeláci a pestřenky se vyskytovali pouze minoritně. Zkoumané populace 

se signifikantně lišily v denzitách potenciálních opylovačů (p-hodnota < 0.001). 

Nejčastější motýli byli bělásci (čeleď Pieridae), okáč bojínkový a luční (Melanargia 

galathea a Maniola jurtina, čeleď Nymphalidae), soumračníci (čeleď Hesperiidae), perleťovci 

(čeleď Nymphalidae), kovolesklec gama (Autographa gamma, čeleď Noctuidae) a travaříci 

(čeleď Crambidae). 

Z neopylujícího hmyzu se nejvíce vyskytovali dvoukřídlí (mouchy, masařky, kuklice) 

a blanokřídlí (kutilky, vosy, vosíci). Jejich zastoupení je shrnuté v tabulce v příloze. 
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samotářské 

včely 
motýli 

včela 

medonosná 
čmeláci pestřenky celkem 

populace 8 64 19 20 1 0 104 

populace 9 100 8 9 3 0 120 

populace 11 36 38 4 3 1 82 

populace 22 21 16 4 7 0 48 

populace 30 20 38 6 4 0 68 

populace 32 15 3 3 3 2 26 

populace 42 9 9 7 0 0 25 

populace 43 5 5 2 0 0 12 

populace 45 6 14 10 5 2 37 

populace 46 0 13 3 3 2 21 

populace 47 1 12 7 0 0 20 

populace 48 5 4 8 2 1 20 

populace 50 6 21 8 3 0 38 

populace 51 41 22 6 4 0 73 

populace 53 12 12 24 1 0 49 

populace 54 12 29 4 3 1 49 

populace 56 19 27 10 2 0 58 

populace 57 22 30 2 1 2 57 

populace 58 4 2 5 0 4 15 

průměr 20.9 16.9 7.5 2.4 0.8 48.5 

medián 12 14 6 3 0 48 

Tabulka 10 Výsledky odchytu hmyzu: početnosti pěti hlavních skupin potenciálních opylovačů ve studovaných 

populacích. Číslování populací odpovídá terénnímu průzkumu. 

 

 

3.2.4 Spektrum opylovačů 

Analýza hlavních komponent (PCA) ukázala, že hlavní směry variability odpovídají 

početnosti samotářských včel a motýlů (obr. 13). První osa vysvětlovala 79.6 % variability 

a druhá osa 16 % variability. 
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Zastoupení hlavních skupin potenciálních opylovačů

samotářské včely motýli včela medonosná čmeláci pestřenky

Obrázek 12 Výsledky odchytu hmyzu: početnosti pěti hlavních skupin potenciálních opylovačů ve studovaných 

populacích. Číslování populací odpovídá terénnímu průzkumu. 

Obrázek 13 Spektrum hlavních skupin potenciálních opylovačů: PCA bez standardizace. První osa vysvětluje 

79.6 % variability, druhá osa 16 % variability. Čísla odpovídají číslům populací z terénního průzkumu. 
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3.2.5 Model prevalence: vliv rezistence rostlin a denzity opylovačů 

 Prevalence v podsouboru závisela na velikosti a hustotě populace (tabulka 11) stejně 

jako v celém souboru 60 populací, proto byly tyto dva faktory zahrnuté při testování vlivu 

rezistence rostlin a denzity opylovačů. 

 

Predictor Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

log velikost 0.144 0.031 4.652 < 0.001 *** 

hustota 0.292 0.062 4.726 < 0.001 *** 

Ellenb.teplota -0.124 0.109 -1.137 0.275  

konektivita 0.00008 0.00005 1.583 0.136  

Tabulka 11 Model prevalence na datech z podsouboru 19 populací. Signifikantní jsou pouze faktory velikost 

a hustota populace. Detaily modelu: Multiple R-squared: 0.675, Adjusted R-squared: 0.582. F-statistic: 7.273 on 

4 and 14 DF,  p-value: 0.002187. 

 

Žádný z přidaných faktorů neměl vliv na prevalenci – ani rezistence rostlin odhadnutá 

pomocí úspěšnosti inokulace (p-hodnota = 0.285), ani denzita opylovačů vyjádřené pomocí 

skór hlavních os PCA (p-hodnota = 0.885, resp. 0.754) (tabulka 12). Jiný způsob vyjádření 

denzity opylovačů také nevedl k signifikantnímu výsledku. 

 

Predictor Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

log velikost 0.103 
0.051 2.017 0.065 . 

hustota 0.188 0.097 1.945 0.074 . 

inokulace 0.585 0.525 1.115 0.285 
 

PCA skóry 1 0.001 0.009 0.148 0.885 
 

PCA skóry 2 -0.003 0.010 -0.320 0.754 
 

Tabulka 12 Závislost prevalence na rezistenci rostlin (faktor inokulace) a na denzitě opylovačů (PCA skóry z první 

a druhé osy). Pouze faktory velikost a hustota populace jsou marginálně signifikantní. Detaily modelu: Multiple 

R-squared: 0.602, Adjusted R-squared: 0.449. F-statistic:  3.93 on 5 and 13 DF,  p-value: 0.02164. 
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3.3 Část C. Lokální adaptace: inokulační pokus v botanické zahradě  

3.3.1 Charakteristiky třech vybraných populací 

Populace vybrané pro zahradní inokulační pokus měly srovnatelnou velikost a hladinu 

prevalence, pouze populace 3 se odlišuje větší plochou a menší hustotou. Průměrné 

Ellenbergovy hodnoty jsou velmi podobné. Shrnutí hlavních charakteristik je v tabulce 13. 

 

 

3.3.2 Počty vykvetlých rostlin 

V první sezóně vykvetlo 257 rostlin a v druhé sezóně 499 rostlin, celkově tedy 756 

z původně vysazených 780 ks. Z chybějících 24 rostlin jich cca polovina nepřežila a cca 

polovina nevykvetla ani v druhé sezóně. Chybějící rostliny byly víceméně rovnoměrně 

rozložené mezi treatmenty a žádný neměl výrazně vyšší mortalitu či absenci kvetení. Kompletní 

tabulka rodin (včetně úspěšnosti infekce) jsou součástí příloh. 

 

3.3.3 Úspěšnost infekce 

Celková úspěšnost infekce přes všechny treatmenty byla 60.4 %. Ve všech třech 

populacích byla srovnatelná úspěšnost (58.2 % v populaci 1, 59.1 % v populaci 2, 63.9 % 

v populaci 3). Také všechny tři vzorky patogenu vykazovaly podobnou úspěšnost (63.7 % pro 

patogen 1, 59.8 % pro patogen 2, 57.9 % pro patogen 3). Souhrn výsledků je v tabulce 14. 

Statistický model potvrdil, že ani hlavní efekt populace (p-hodnota = 0.43), ani patogenu 

(p-hodnota = 0.39) není signifikantní (tabulka 15). To znamená, že žádná populace nebyla 

obecně náchylnější pro všechny patogeny a žádný patogen nebyl obecně lepší ve všech 

populacích. Naopak jako signifikantní se ukázala interakce populace a patogenu, tj. populace 

diferenciálně odpovídaly na různé patogeny.  

 Terénní průzkum 2016 Ellenbergovy hodnoty (2015) 

ID 
číslo 

populace 
velikost  plocha  hustota  konekt.  prevalence L  T C F R N 

1 45 1040 1991 0.52 779 0.49 7.35 6.03 4.19 3.41 6.50 3.36 

2 58 650 907 0.72 284 0.51 7.67 5.83 5.38 3.29 6.17 3.50 

3 57 1020 11039 0.09 914 0.39 7.62 5.75 4.28 3.37 6.00 3.50 

Tabulka 13 Charakteristiky tří populací použitých v zahradním inokulačním pokusu. ID 1 až 3 odpovídá označení 

v inokulačním pokusu. Číslo populace odpovídá číslování v terénním průzkumu. Velikost (počet rostlin), plocha 

(m2), hustota (počet rostlin / m2), konektivita (počet nakažených rostlin v bufferu 500 m) a prevalence. Zkratky 

Ellenbergových hodnot: L = světlo, T = teplota, C = kontinentalita, F = vlhkost, R = půdní reakce, N = živiny. 
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 patogen 1 patogen 2 patogen 3 alopatrie sympatrie celkem 

populace 1 47.5 % 61.5 % 65.1 % 63.3 % 47.5 % 58.2 % 

populace 2 63.8 % 44.3 % 69.2 % 66.5 % 44.3 % 59.1 % 

populace 3 75.6 % 78.3 % 38.1 % 77.0 % 38.1 % 63.9 % 

celkem 63.7 % 59.8 % 57.9 % 69.1 % 43.0 % 60.4 % 

Tabulka 14 Výsledky inokulačního pokusu. Úspěšnost infekce (vyjádřená jako procento nakažených rostlin) 

pro jednotlivé populace a patogeny. Sloupec „alopatrie“ je spočítán dohromady z rostlin inokulovaných cizími 

patogeny a sloupec „sympatrie“ je spočítán z rostlin inokulovaných patogenem z vlastní populace. 

 

Model deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

infekce ~ 1 + (1 | rodina) 1014.08     

infekce ~ populace + (1 | rodina) 1012.39 1.70 2 0.43  

infekce ~ populace + patogen + (1 | rodina) 1010.51 1.88 2 0.39  

infekce ~ populace * patogen + (1 | rodina) 956.00 54.51 4 <0.001 *** 

Tabulka 15  Faktory ovlivňující úspěšnost infekce: srovnání zobecněných lineárních modelů pomocí likelihood 

ratio testů.  Signifikantní je pouze přidání členu interakce populace a patogenu. Hlavní efekty populace a patogenu 

nejsou signifikantní. 

 

3.3.4 Úspěšnost sympatrické a alopatrické infekce 

Úspěšnost infekce byla vždy nejnižší pro sympatrickou kombinaci rostlin a patogenu 

ve všech třech populacích (obr. 14, tabulka 14). Statistický model ukázal, že sympatrický / 

alopatrický původ patogenu je vysoce signifikantní (p-hodnota <0.001, tabulka 16) – úspěšnost 

sympatrické infekce byla průměrně o 26 % menší než alopatrická. Dále byla signifikantní také 

interakce populace a sympatrie (p-hodnota = 0.03), ale s výrazně menším efektem na výslednou 

úspěšnost infekce.  

Variabilitu mezi rodinami ilustrují grafy v příloze. Velikost náhodného efektu rodiny 

byla relativně malá – směrodatná odchylka náhodného efektu (0.251) byla výrazně menší 

než směrodatná odchylka reziduálů (0.988), tj. variabilita na úrovni jedinců byla větší. 

 

Model deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

infekce ~ 1 + (1 | rodina) 1014.08     

infekce ~ populace + (1 | rodina) 1012.39 1.70 2 0.43  

infekce ~ populace + sympatrie +  (1 | rodina) 964.02 48.36 1 <0.001 *** 

infekce ~ populace * sympatrie + (1 | rodina) 957.03 7.00 2 0.03 * 

Tabulka 16 Faktory ovlivňující úspěšnost infekce: srovnání zobecněných lineárních modelů pomocí likelihood 

ratio testů.  Signifikantní je přidání faktoru sympatrie (tj. sympatrický vs. alopatrický patogen). Méně významná 

je také interakce populace a sympatrie. 
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3.3.5 Rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve fenologii  

Status infekce (zdravé / nakažené) měl signifikantní vliv na to, jestli rostliny vykvetly 

v první, nebo v druhé sezóně (p-hodnota = 0.003, tabulka 17). Podle statistického modelu 

zdravé rostliny vykvetou v druhé sezóně s pravděpodobností 73 %, zatímco nakažené rostliny 

s pravděpodobností 62 % (tabulka 18) To znamená, že v druhé sezóně vykvetlo více všech 

rostlin než v první sezóně a zdravé rostliny měly oproti rostlinám nakaženým průměrně o 11 % 

vyšší šanci, že vykvetou až v druhé sezóně. 

 

Model deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

rok ~ 1 + (1 | rodina) 879.14     

rok ~ populace + (1 | rodina) 875.57 3.57 2 0.17  

rok ~ populace + infekce + (1 | rodina) 866.67 8.90 1 0.003 ** 

rok ~ populace * infekce + (1 | rodina) 866.37 0.30 2 0.86  

Tabulka 17 Faktory ovlivňující dobu vykvetení rostlin (první / druhý rok)): srovnání zobecněných lineárních 

modelů pomocí likelihood ratio testů. Signifikantní je pouze přidání faktoru infekce (zdravé / nakažené rostliny). 
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Obrázek 14 Výsledky inokulačního pokusu. Úspěšnost infekce (vyjádřená jako procento nakažených rostlin) ve třech 

populacích, dále rozdělených podle použitého inokulačního materiálu. Černým rámečkem je zvýrazněná sympatrická 

kombinace rostlin a patogenu. 
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  vykvetení v 2. sezóně: zdravé vykvetení v 2. sezóně: nakažené 

populace 1  79 % 70 % 

populace 2  76 % 65 % 

populace 3  61 % 52 % 

celkem 73 % 62 % 

Tabulka 18 Predikované hodnoty z modelu: pravděpodobnost, že rostliny vykvetou až v druhé sezóně. Zdravé 

rostliny mají oproti rostlinám nakaženým průměrně o 11 % vyšší šanci, že vykvetou až v druhé sezóně. 

 

Status infekce také ovlivňoval den v rámci sezóny, kdy rostliny vykvetly, i když tento 

vliv byl signifikantní pouze v roce 2017 (p-hodnota <0.001, tabulka 19). Nakažené rostliny 

v roce 2017 vykvétaly průměrně o 4 dny dříve než zdravé rostliny (tabulka 20). 

 

 deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

julian_den ~ 1 + (1 | rodina) 3866.42     

julian_den ~ populace + (1 | rodina) 3860.77 5.65 2 0.06 . 

julian_den ~ populace + infekce + (1 | rodina) 3845.46 15.31 1 <0.001 *** 

julian_den ~ populace * infekce + (1 | rodina) 3841.04 4.42 2 0.11  

Tabulka 19 Faktory ovlivňující den vykvetení rostlin (závislá proměnná juliánský den): srovnání zobecněných 

lineárních modelů pomocí likelihood ratio testů. Signifikantní je pouze přidání faktoru infekce (zdravé / nakažené 

rostliny), marginálně signifikantní je také přidání faktoru populace. Tyto modely pracují pouze s údaji z roku 2017, 

pro rok 2016 stejné modely nejsou signifikantní. 

 

  den vykvetení: zdravé den vykvetení: nakažené 

populace 1 160 153 

populace 2  154 151 

populace 3  152 150 

celkem 155 151 

Tabulka 20 Průměrný den vykvetení zdravých a nakažených rostlin v roce 2017, vyjádřeno v juliánských dnech.  

Nakažené rostliny vykvétaly průměrně o 4 dny dříve oproti zdravým rostlinám.  

 

3.3.6 Rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve velikosti 

Velikost rostlin v den vykvetení byla měřena v podsouboru 150 rostlin z populace č. 2, 

z nichž 32 vykvetlo první rok a 113 druhý rok.  Velikost rostlin byla proto kvůli nedostatku 

rostlin vykvetlých v prvním roce analyzována pouze pro rok 2017. 

Testovány byly dvě míry velikosti: průměr růžice a výška lodyhy. V případě průměru 

růžice mělo největší vliv datum vykvetení (juliánský den) – velikost růžice se zvětšovala 

s datem vykvetení (p-hodnota <0.001, tabulka 21). Druhý významný faktor byla rodina             
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(p-hodnota = 0.005). Naopak v případě výšky lodyhy měl vliv pouze status infekce (p-hodnota 

<0.001, tabulka 22). Nakažené rostliny dosáhly v den vykvetení průměrné výšky lodyhy 

37.4 cm a zdravé rostliny 45 cm. Výsledky měření shrnuje tabulka 24 na konci kapitoly. 

 

Predictor Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  
% vysvětlené 

variability 

julian_den 1 398.11 398.11 31.22 <0.001 *** 20.6 

rodina 4 204.28 51.07 4.00 0.005 ** 10.6 

infekce 1 14.09 14.09 1.10 0.30  0.7 

rodina:infekce 4 16.73 4.18 0.33 0.86  0.9 

Residuals 102 1300.78 12.75    67.3 

Tabulka 21 Faktory ovlivňující průměr růžice v den vykvetení. Signifikantní jsou faktory juliánský den (datum 

vykvetení) a rodina. 

 

Predictor Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  
% vysvětlené 

variability 

julian_den 1 51.94 51.94 0.54 0.46  0.40 

rodina 4 704.85 176.21 1.84 0.13  5.8 

infekce 1 1332.47 1332.47 13.92 <0.001 *** 11 

rodina:infekce 4 305.64 76.41 0.80 0.53  2.5 

Residuals 102 9760.63 95.69    80.3 

Tabulka 22 Faktory ovlivňující výšku lodyhy v den vykvetení. Jediný signifikantní faktor je status infekce (zdravé 

/ nakažené). 

 

V podsouboru měřených rostlin byly také testovány faktory ovlivňující den vykvetení 

v rámci sezóny. Na den vykvetení měl signifikantní vliv faktor rodiny (p-hodnota 0.003) status 

infekce (p-hodnota = 0.02, tabulka 23). Nakažené rostliny v tomto podsouboru vykvétaly 

průměrně o 3 dny dříve než zdravé rostliny (tabulka 24), což znamená stejný trend, jaký byl 

zjištěn v celém souboru rostlin (viz výše). 

 

Predictor Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  
% vysvětlené 

variability 

rodina 4 1655.13 413.78 4.25 0.003 ** 12.8 

infekce 1 587.19 587.19 6.02 0.02 * 4.5 

rodina:infekce 4 685.50 171.38 1.76 0.14  5.3 

Residuals 103 10038.38 97.46    77.4 

Tabulka 23 Faktory ovlivňující den vykvetení v podsouboru rostlin se změřenou velikostí. Signifikantní jsou faktory 

rodina a status infekce (zdravé / nakažené). 
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 růžice (cm) lodyha (cm) den vykvetení 

 zdravé nakažené zdravé nakažené zdravé nakažené 

rodina 2-01 22.3 22.7 43.3 38.6 158 149 

rodina 2-02 17.4 18.6 49.6 37.3 146 150 

rodina 2-03 19.0 17.0 44.0 41.4 157 148 

rodina 2-06 20.8 20.6 43.5 33.4 161 158 

rodina 2-16 20.5 20.2 43.9 39.4 163 156 

celkem 20.1 20.0 45.0 37.4 156 153 

Tabulka 24 Výsledky měření podsouboru rostlin (rostliny vykvetlé v roce 2017, n = 113). Průměrná velikost růžice 

(cm), výška lodyhy (cm) a den vykvetení (juliánský den). Nakažené rostliny dosáhly v den vykvetení výšky lodyhy 

průměrně o 7.6 cm méně než zdravé rostliny. Nakažené rostliny také vykvétaly průměrně o 3 dny dříve.  
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4 DISKUZE 

4.1 Část A. Výskyt patogenu: faktory ovlivňující různou míru nakažení 

Zvolený studijní systém se ukázal jako velmi různorodý, v souboru 60 populací 

se vyskytovaly zcela zdravé i silně nakažené populace. Takto vysoká variabilita v prevalenci 

poskytla dobrý základ pro testování více faktorů, které mohou vysvětlit různou prevalenci 

patogenu v jednotlivých populacích. Jako jednoznačně nejdůležitější faktor se ukázal charakter 

hostitelské populace, naopak abiotické faktory prostředí měly pouze slabý vliv. 

 

4.1.1 Vliv charakteru populace na prevalenci choroby 

 Velikost a hustota populace pozitivně korelovala s výskytem květní sněti. 

Malé populace mohou úplně uniknout nakažení a v rámci nakažených populací se prevalence 

zvyšuje s velikostí a hustotou populace. Oba výsledky se shodují s dosavadními znalostmi 

o květních snětích na jiných hostitelských druzích. 

Souvislost velikosti populace s prevalencí choroby byla již nalezena například 

u Viscaria vulgaris (Jennersten et al., 1983). Větší výskyt choroby ve větších populacích 

můžeme vysvětlit několika způsoby. Opylovači snáze naleznou větší skupiny rostlin nebo si je 

preferenčně vybírají (Fowler et al., 2016), a proto se květní sněť lépe dostane právě do takových 

populací. Také se může jednat o důsledek náhodných událostí, například protože v malé 

populaci snáze dojde k lokální extinkci patogenu. 

 Také souvislost hustoty populace s výskytem choroby je známá z dalších studií, 

např. u Silene dioica (Carlsson & Elmqvist, 1992; Carlsson-Granér et al., 2014). 

Lze předpokládat, že v hustší populaci se patogen lépe šíří, protože vzdálenosti mezi rostlinami 

jsou malé. Na druhou stranu v případě květních snětí se nejedná o stoprocentní pravidlo 

(např. Marr & Delph, 2005), protože u chorob přenášených opylovači nemusí být hustota 

populace rozhodující pro efektivitu přenosu. Teorie říká, že zde frekvence nakažených rostlin 

v populaci hraje větší roli než hustota, protože opylovači dokážou kompenzovat větší 

vzdálenosti mezi rostlinami při nízké hustotě (Thrall et al., 1995). Silnější závislost na hustotě 

naopak očekáváme spíše u chorob pasivně přenášených větrem. 

 

4.1.2 Vliv propojenosti populací na prevalenci choroby 

 Vliv rozdílné konektivity populací na prevalenci choroby se ukázal jako nepodstatný 

i navzdory skutečnosti, že některé populace byly výrazně izolovanější než ostatní. V této práci 
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jsem míru konektivity založila na fyzické vzdálenosti populací a zároveň jsem zohlednila 

početnost a nakaženost rostlin v okolních populacích, abych lépe vyjádřila zdroj potenciální 

nákazy z okolí. Lze předpokládat, že vzdálenost bude mít komplikovanější dopad na systémy 

s aktivními vektory patogenů na rozdíl od systémů s patogeny přenášenými větrem. V případě 

aktivních vektorů (např. opylovačů) záleží na strategii jejich pohybu a výběru populací rostlin, 

ne pouze na fyzické vzdálenosti populací (Thresh, 1976). Doposud neexistuje žádná studie 

květních snětí, která by explicitně studovala pohyb opylovačů mezi populacemi, 

ovšem na základě obecných principů chování opylovačů lze předvídat, že například preferování 

velkých populací (Fowler et al., 2016) překryje slabší efekt vzdálenosti.  

Výsledky ze studovaného systému květní sněti na Dianthus carthusianorum naznačují, 

že pozorovaná izolovanost (založená na fyzické vzdálenosti) neznamená reálnou funkční 

izolovanost z hlediska přenosu patogenu. V takto funkčně propojeném systému je vysoká 

pravděpodobnost, že patogen se dostane do většiny populací, tj. zvyšuje se incidence v souboru 

populací (pouze 3 z 60 populací zůstaly zcela zdravé). Zároveň ovšem propojenost také zvyšuje 

pravděpodobnost, že se vyvine rezistence, která může snížit výslednou prevalenci v populacích 

(Carlsson-Granér & Thrall, 2002). Ve studovaném systému byla průměrná prevalence okolo 

40 % (medián 39 %, průměr 42 %), což je více, než bychom očekávali, pokud by se v systému 

vyvíjela a šířila efektivní rezistence (Carlsson-Granér & Thrall, 2002). Na druhou stranu 

výsledky z inokulačních pokusů prokázaly, že rezistence v tomto systému hraje důležitou roli, 

takže absenci rezistence můžeme vyloučit. 

Bylo by zajímavé najít další oblasti s výskytem sněti na D. carthusianorum s výrazně 

odlišnou propojeností populací a porovnat průměrnou prevalenci mezi oblastmi. Takové 

srovnání by pomohlo objasnit vliv konektivity na prevalenci choroby v tomto patosystému. 

 

4.1.3 Vliv abiotických faktorů prostředí na prevalenci choroby 

Většina zjištěných faktorů prostředí nepomohla vysvětlit variabilitu v prevalenci. 

Pouze Ellenbergova hodnota pro teplotu negativně korelovala s prevalencí patogenu, tj. vyšší 

prevalence se vyskytovala u populací s nízkou hodnotou pro teplotu.  

Ve studovaném systému teplota korelovala s dalšími Ellenbergovými hodnotami, 

konkrétně se světlem a kontinentalitou, proto by pozorovaný vliv na prevalenci mohl být 

výsledkem souhry více faktorů. Populace s nízkou hodnotou pro teplotu byly většinou lesní 

stinnější populace, naopak populace s vysokou hodnotou pro teplotu se nacházely spíše 

na otevřenějších stanovištích. Proto je v těchto případech možné uvažovat o souvislosti 
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se zástinem, což by odpovídalo závislosti vyššího nakažení a zástinu, kterou nacházíme u jiných 

systémů (viz review Roberts & Paul, 2006). Zástin snižuje dostupnost světla a tím snižuje 

efektivitu fotosyntézy, čímž může oslabovat rostliny. Zároveň je zástin zpravidla spojený 

s větší vlhkostí a nižší teplotou. Kombinace těchto faktorů může vést k lepšímu růstu patogenů 

(Roberts & Paul, 2006). U květních snětí si lze představit ještě další důvody, například odlišné 

chování opylovačů na různě otevřených stanovištích či posun fenologie rostlin. 

Na základě dosud uskutečněného výzkumu květních snětí víme, že v laboratorních 

podmínkách patogen na abiotické faktory reaguje. Například se zjistilo, že zvýšení (Alexander 

& Maltby, 1990) nebo naopak výrazné snížení teploty (Schäfer et al., 2010) ovlivňuje vývoj 

teliospor. Z terénních pozorování ovšem nelze usuzovat na jednoduché korelace mezi 

charakterem prostředí a výskytem nemoci. Například Lee (1981) nepozoroval žádnou 

jednoduchou korelaci mezi zastíněním a výskytem infekce u Silene dioica. Ani dlouhodobé 

sledování metapopulace Silene latifolia neukázalo žádný významný vliv klimatických 

proměnných (Antonovics, 2004).  

Celkově se tedy současné výsledky shodují s dalšími studiemi, které naznačují, 

že abiotické podmínky nehrají v patosystémech květních snětí příliš velkou roli. 

Abiotické podmínky jsou nesporně důležité pro mnohé pasivně přenášené choroby (Colhoun, 

1973). U patogenů přenášených aktivními vektory je však situace zřejmě komplikovanější 

a tyto patosystémy nemusejí být tak úzce svázány s abiotickými faktory. 

Na druhou stranu je potřeba uvést, že slabá korelace s environmentálními faktory mohla 

být způsobena také metodickým omezením. Ellenbergovy hodnoty představují pouze 

aproximaci reálných podmínek prostředí, se kterými se rostliny a jejich patogeny setkávají. 

Nelze zaručit, že použitím těchto proxy proměnných zachytíme klíčové rozdíly mezi lokalitami.  

 

4.1.4 Meziroční dynamika 

Ve studovaném systému byla velmi malá meziroční variabilita –  jak z hlediska velikosti 

populací rostlin, tak z hlediska míry nakažení. Podobně stabilní dynamika je typická 

pro systémy květních snětí s dlouhověkými hostiteli jako Silene acaulis a S. dioica, u nichž se 

meziroční šíření patogenu pohybuje maximálně v jednotkách procent (Carlsson & Elmqvist, 

1992; Marr & Delph, 2005). Naopak květní sněti napadající krátkověké hostitele Silene 

latofolia a S. rupestris jsou typické intenzivním šířením v řádech jednotek až několika málo 

desítek procent za rok (Antonovics et al., 1994; Carlsson-Granér & Eriksson, 2006). 
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Délka života hostitele ovlivňuje celkovou dynamiku systému několika způsoby. 

Dlouhověký hostitel je pod trvalým tlakem ze strany patogenu, snáze se u něj tedy vyvine 

rezistence, která může snížit přenos patogenu. Zvlášť výrazný bude tento efekt u sterilizujících 

patogenů, které nezabíjejí svého hostitele a který tudíž může dál sloužit jako zdroj nákazy 

(Carlsson-Granér & Thrall, 2006).  

Naopak v populaci krátkověkého hostitelského druhu dochází k rychlému obratu 

rostlin. Jednotlivé rostliny žijí pouze krátce, rychle se objevují nové zdravé rostliny a celé 

populace mohou být poměrně efemérní a podléhat časté extinkci (Antonovics et al., 1994). 

Z hlediska patogenu je tedy klíčové rychle se šířit na nové rostliny a do nových populací. 

Velký obrat může zároveň omezit vývoj rezistence, protože lokální extinkce mohou být 

rychlejší než patogenem vyvolaná selekce (Carlsson-Granér & Thrall, 2006). Vývoj rezistence 

může být dále zpomalen cenou za rezistenci, např. sníženou produkcí semen (Biere 

& Antonovics, 1996), která zřejmě ovlivňuje krátkověké hostitele více než dlouhověké. 

Studovaný hostitel Dianthus carthusianorum je dlouhověká trvalka vytvářející stabilní 

populace, a proto pozorovaná nízká meziroční variabilita v prevalenci odpovídá teoretickým 

předpokladům. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že zjištěná průměrná prevalence byla 

vyšší než u jiných dlouhověkých hostitelů (včetně velmi dlouhověké Silene acaulis), proto lze 

předpokládat, že v tomto systému nedosáhl vývoj rezistence maximální možné míry. 

 

 

4.2 Část B. Rezistence rostlin a denzita opylovačů v přirozených 

populacích 

V druhé části práce jsem se věnovala dalším faktorům, které by mohly ovlivňovat 

výskyt patogenu. Konkrétně jsem se zaměřila na odhad rezistence rostlin a na denzitu 

opylovačů. Oproti předpokladům žádný z těchto faktorů nepřispěl k vysvětlení různé 

prevalence v populacích.  

Na druhou stranu tato část práce přinesla některé zajímavé informace o zkoumaných 

faktorech, které bych ráda ve stručnosti probrala. Zároveň je potřeba upozornit na některé 

metodické komplikace, které tuto část práce doprovázely. 

 

4.2.1 Efektivita květní inokulace a inokulace semenáčků 

Nejprve je potřeba zdůraznit, že nelze přímo srovnávat výsledky květní inokulace 

v terénu a inokulace semenáčků v botanické zahradě, jelikož se jedná o výrazně odlišné metody, 
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u kterých jsou prokázané různé úspěšnosti. Květní inokulace v závislosti na konkrétní technice 

může vést k dvaceti až čtyřicetiprocentní průměrné úspěšnosti (Alexander et al., 1993). 

Naopak inokulace semenáčků vede k velmi vysoké úspěšnosti okolo osmdesáti procent (Biere 

& Antonovics, 1996). Rozdíly jsou dané mimo jiné tím, že při květní inokulaci hrají roli další 

faktory kromě biochemické rezistence, například rychlé zaschnutí či opadnutí květů znemožní 

květní sněti prorůst dále do rostlinných tkání (Kaltz & Shykoff, 2001). Proto je vhodné dané 

metody uvažovat zvlášť.  

Úspěšnost květní inokulace odráží široce definovanou rezistenci rostlin a koreluje 

s pravděpodobností nákazy v přirozených podmínkách např. u Silene latifolia  (Alexander 

et al., 1993). 

 

4.2.2 Variabilita v rezistenci v rámci populace 

Výsledná úspěšnost květní inokulace byla ve všech studovaných populacích poměrně 

nízká, což odpovídá zkušenostem s jinými hostiteli květních snětí (Alexander et al., 1993; 

Giraud et al., 2005). Nízký, ale nenulový úspěch terénní inokulace znamená, že ve zkoumaných 

populacích Dianthus carthusianorum se vyskytovaly susceptibilní genotypy rostlin, které se 

doposud vyhnuly nakažení. Variabilita v rezistenci mezi genotypy byla potvrzena také u dalších 

hostitelů květních snětí (Alexander, 1989; Biere & Antonovics, 1996).  

Polymorfismus v rezistenci může být udržován cenou za rezistenci prokázanou u Silene 

latifolia, jejíž reprodukční úspěch byl u rezistentních rostlin snížen oproti náchylným rostlinám 

až o 20 % (Biere & Antonovics, 1996). Větší význam ceny za rezistenci lze přepokládat 

u poměrně krátkověkých hostitelů jako Silene latifolia, protože krátkověké rostliny jsou více 

závislé na intenzivní produkci semen (Carlsson-Granér & Thrall, 2006). 

Naopak D. carthusianorum – dlouhověký hostitel na stabilních stanovištích – nemusí být cenou 

za rezistenci příliš limitován, i když určitý význam této ceny zde pravděpodobně existuje.  

Přítomnost nenakažených susceptibilních rostlin je možné vysvětlit i dalšími způsoby. 

Pokusné rostliny mohly být velmi mladé a pouze se nestihly dostat do kontaktu s patogenem. 

Toto vysvětlení se nezdá pravděpodobné, protože pro inokulaci bylo potřeba použít rostliny 

s více květy, tj. vzrostlejší a pravděpodobně starší rostliny. Jiné vysvětlení předpokládá limitaci 

přenosu patogenních spor, například kvůli nedostatku opylovačů (vektorů), který by umožnil 

susceptibilním rostlinám dlouhodobě unikat infekci. Odchyty opylovačů ovšem neprokázaly 

žádnou souvislost mezi denzitou opylovačů a výskytem choroby. To znamená, že květní sněť 

ve zdravějších populacích není limitována nižším počtem opylovačů. 
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Vliv opylovačů ovšem může být složitější a působit způsobem, který není patrný 

při pohledu na jejich denzitu. Roli by mohla hrát tzv. pasivní rezistence rostlin, v tomto případě 

například různé morfologické či fenologické vlastnosti, které sníží pravděpodobnost, 

že opylovači na konkrétní rostliny přiletí. Například u Silene dioica mají rostliny s menšími 

květy a kratšími čnělkami podstatně nižší riziko nakažení (Elmqvist et al., 1993). Rostliny 

Silene latifolia kvetoucí později a poskytující horší nabídku květů se zpravidla nakazí v menším 

procentu případů (Thrall & Jarosz, 1994; Alexander & Antonovics, 1995). Tímto způsobem 

mohou fyziologicky susceptibilní rostliny uniknout infekci. 

 

4.2.3 Variabilita v rezistenci mezi populacemi 

Ve studovaném systému se nepodařilo prokázat variabilitu v rezistenci mezi 

populacemi. Rozsah úspěšnosti inokulace 0 až 20 % byl nezanedbatelný, statisticky bylo ovšem 

obtížné prokázat rozdíly mezi populacemi kvůli malým počtům nakažených rostlin (průměrně 

2 z 20 rostlin).  

Ze studií dalších hostitelských rostlin květních snětí víme, že variabilita v rezistenci 

mezi populacemi existuje a může částečně vysvětlit rozdílnou prevalenci choroby v daných 

populacích (Carlsson-Granér, 1997; Carlsson-Granér et al., 2014).  

 

4.2.4 Metodické komplikace při odhadu rezistence 

Některé metodické aspekty terénní inokulace komplikují interpretaci současných 

výsledků. Předně nelze zaručit, že pokusné rostliny se skutečně nakazily umělou inokulací, 

protože rostliny nebylo možné izolovat od okolí po celou dobu pokusu. Tím pádem je například 

možné, že pokusné rostliny již byly nakažené, ale projev infekce ještě nebyl v době inokulace 

viditelný kvůli dlouhé době latence choroby (Alexander et al., 1993; Alexander & Antonovics, 

1995). Tuto možnost podporuje zjištěná pozitivní korelace mezi úspěchem inokulace 

a prevalencí choroby. To znamená, že pokusné rostliny se snáze nakazily v populacích, 

kde již byl přítomný větší počet nakažených rostlin, tím pádem také více potenciálních zdrojů 

infekce. 

Jediný způsob, jak se těmto komplikacím vyhnout, by bylo sledovat vybrané rostliny 

ještě před zahájením kvetení, inokulovat jejich první květy a následně rostliny izolovat, 

například zabalit do netkané textilie. Takový postup by byl značně časově náročný, proto jsem 

dospěla k závěru, že interpretace terénní inokulace je problematická a nejedná se o nejlepší 

způsob zhodnocení variability v rezistenci mezi populacemi.  
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Celkově terénní inokulace dává spíše představu o tom, jestli se ve zkoumaném systému 

vyskytují nenakažené susceptibilní rostliny, nebo jestli je již květní sněť rozšířená na všechny 

potenciální hostitele. Na základě takového zjištění lze následně zkoumat faktory, které mohou 

omezovat schopnost patogenu rozšířit se na maximum možných rostlin. 

 

4.2.5 Denzita a spektrum opylovačů 

Jednoduchá metoda lapacích misek se s úspěchem používá pro odchyt různého hmyzu, 

např. blanokřídlých (Toler et al., 2005) dvoukřídlých (Irvin et al., 1999) a motýlů (Cizek et al., 

2003). Také v prezentované práci vedla k relativně vysokému počtu odchyceného hmyzu, 

i když nejpočetnější byly především skupiny z hlediska opylování či přenosu spor květní sněti 

nezajímavé (většina dvoukřídlého hmyzu). I přes to se podařilo odchytit nezanedbatelné 

množství motýlů, samotářských včel, včel medonosných, čmeláků a pestřenek. Z těchto skupin 

byly zatím návštěvy květů hvozdíků potvrzené pouze u motýlů a pestřenek (Jennersten, 1988a; 

Bloch et al., 2006). Zbylé tři skupiny anthofilního hmyzu (tj. hmyzu navštěvujícího květy) 

byly zahrnuté především proto, že i ojedinělé návštěvy hvozdíků by mohly vést k zachycení 

dostatečného množství spor květní sněti díky velikosti a ochlupení těla včel a čmeláků. 

Čmeláci také navštěvují např. květy Lychnis viscaria (Jennersten, 1988b) a Silene dioica 

(Jürgens et al., 1996), které mají podobnou stavbu a zbarvení jako hvozdíky. 

Ve složení opylovačů byly patrné dva směry variability, první daný především denzitou 

samotářských včel a druhý denzitou motýlů. První směr byl silně ovlivněn dvěma populacemi 

s vysokou denzitou včel samotářek oproti všem ostatním populacím; obě populace (číslo 8 a 9) 

se nacházely blízko sebe a mohlo se jednat o jediné místo ve zkoumané oblasti s příhodnými 

podmínkami pro vysoký výskyt samotářek. Tento směr variability podle mého názoru neodráží 

žádné zřetelné gradienty prostředí z hlediska výskytu hvozdíku D. carthusianorum. 

Naopak druhý směr by mohl souviset s důležitými rozdíly mezi lokalitami populací. 

Konkrétně bylo možné pozorovat, že více motýlů se vyskytovalo na lokalitách obklopených 

loukami s dalšími kvetoucími rostlinami (např. populace 11 a 30), naopak nejméně motýlů bylo 

na lokalitách sousedících s obilnými poli (např. populace 43, 48 a 58). Málo motýlů bylo 

odchyceno také v populaci 32, která byla v době odchytu poznamenaná suchem a pouze velmi 

málo rostlin zde kvetlo. Obilná pole představují efektivní (i když ne absolutní) bariéru 

pro pohyb motýlů, protože jejich překonání pravděpodobně vyžaduje bohaté zdroje nektaru 

(Jennersten, 1988a). Následkem toho mají izolovaná místa nižší diverzitu anthofilního hmyzu 

a rostliny jsou méně navštěvované (Jennersten, 1988a). 
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4.2.6 Vliv denzita opylovačů na prevalenci choroby 

I přes zřetelné odlišnosti v denzitě opylovačů mezi zkoumanými populacemi 

se nepodařilo prokázat jejich souvislost s prevalencí květní sněti. Absence toho vztahu 

je pozoruhodná, protože opylovači slouží jako hlavní vektory této choroby (Jennersten, 1983; 

Alexander & Antonovics, 1988), zatímco přenos větrem je velmi omezený a funguje pouze 

na velmi malé vzdálenosti (Alexander, 1990).  

Řešením by mohla být skutečnost, že Dianthus carthusianorum je dlouhověký hostitel 

se stabilním výskytem květní sněti v čase (viz výsledky meziročního srovnání). 

Proto prevalence choroby nemusí nezbytně souviset se současnou denzitou opylovačů, ale 

může být výsledkem odlišné denzity v minulosti. Především u motýlů pozorujeme všeobecný 

úbytek početnosti (León-Cortés et al., 2000; Wenzel et al., 2006) pravděpodobně daný změnou 

krajiny, například úbytkem kvetoucích rostlin vhodných jako zdroj nektaru (Wallisdevries et 

al., 2012). Studovaný systém květní sněti může díky své stabilitě představovat situaci 

konzervovanou z minulosti. 

Zároveň je na místě připomenout, že odchyt hmyzu se uskutečnil v polovině července, 

což přibližně odpovídá vrcholu kvetení D. carthusianorum na zkoumaných lokalitách, 

ale nemusí to odrážet nejefektivnější dobu pro šíření květní sněti. Pomalé prorůstání houbových 

hyf novou hostitelskou rostlinou může vést k tomu, že čím později dojde k infekci, tím má 

patogen menší šanci na úspěšné přezimování. Proto je pravděpodobné, že šíření spor na začátku 

sezóny má větší vliv na dynamiku systému. Diverzita a denzita opylovačů se mění během 

sezóny (Ashman & Stanton, 1991; Forrest et al., 2011; Fisogni et al., 2016), proto by bylo 

potřeba doplnit informace o sezónních (případně meziročních) změnách studovaného 

společenstva opylovačů. 

 

 

4.3 Část C. Lokální adaptace: inokulační pokus v botanické zahradě  

V inokulačním zahradním pokusu se podařilo prokázat lokální mal-adaptaci patogenu, 

tj. specifickou situaci, kdy je patogen schopný snáze infikovat hostitele z cizí (alopatrické) 

populace než hostitele z vlastní (sympatrické) populace. Lokální mal-adaptace květních snětí 

kontrastuje s převážnou většinou jiných patogenů (Kaltz & Shykoff, 1998). 
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4.3.1 Celková úspěšnost infekce a variabilita v rezistenci 

V zahradním pokusu byla použita metoda inokulace semenáčků, která se osvědčila 

u dalších hostitelských druhů květních snětí (Biere & Antonovics, 1996; Biere & Honders, 

1996; Kaltz et al., 1999). Shodně s ostatními studiemi byla celková úspěšnost inokulace vysoká 

(průměr přes všechny treatmenty 60 %). 

Zkoumané populace se nelišily v hladině rezistence, zároveň ani vzorky patogenu 

nevykazovaly rozdílnou virulenci (tj. schopnost infikovat hostitele). Populace pro tento pokus 

byly vybrány tak, aby se příliš nelišily v pozorované prevalenci choroby v terénu. Proto není 

překvapivé, že ani rozdíly v průměrné rezistenci a virulenci nebyly výrazné.  

Nejdůležitější rozdíly se projevily mezi úspěšností alopatrické a sympatrické infekce 

– úspěšnost byla prokazatelně vyšší při infekci patogenem z cizí populace. 

V pokusu byly použité tři směsné vzorky patogenu, které reprezentují spektrum 

patogenních linií ve třech zkoumaných populacích Při studiu lokální adaptace je zvykem 

používat spíše jednotlivé izoláty patogenu (Kaltz et al., 1999), ovšem některé studie využívají 

i směsné vzorky (Springer, 2007). Použití směsných vzorků zanedbává možnou variabilitu 

v rámci populace. Variabilita ve virulenci jednotlivých genotypů byla u květních snětí 

zaznamenána (Alexander & Maltby, 1990; Biere & Honders, 1996), i když je zřetelně menší 

ve srovnání s variabilitou v rezistenci rostlin (Alexander, 1989; Biere & Antonovics, 1996).  

Na druhou stranu směsný vzorek lépe reflektuje skutečnost, že rostliny se během svého života 

setkávají s více liniemi patogenu, kterým se musí bránit. Zároveň je získání směsného vzorku 

podstatně méně náročné oproti izolaci jednotlivých linií patogenu. I přes některé nevýhody 

(podcenění variability v rámci populace) má tedy použití směsného vzorku své teoretické 

i praktické opodstatnění. 

 

4.3.2 Úspěšnost sympatrické a alopatrické infekce 

Tradiční představa koevoluce mezi patogeny (parazity) a hostiteli předpokládá, 

že evoluce patogenů je ve srovnání s jejich hostiteli rychlejší díky krátké generační době, 

vysoké mutační nebo rekombinační rychlosti apod. (Ebert & Hamilton, 1996). 

Dochází k frekvenčně závislé selekci – patogen se adaptuje na nejčastější genotyp hostitele, 

čímž poskytuje výhodu vzácnějším rezistentním genotypům, které se začnou šířit (Kaltz 

& Shykoff, 1998). Následkem toho je zpožděné cyklování frekvencí alel hostitele a patogenu 

(Nee, 1989; Dybdahl & Lively, 1998; Kaltz & Shykoff, 1998). Velikost zpoždění závisí 

na relativních rozdílech v evolučním potenciálu hostitele a patogenu; čím rychleji se patogen 
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vyvíjí, tím těsněji sleduje vývoj hostitele a tím větší bude jeho průměrná fitness. Patogeny 

s větším evolučním potenciálem (např. s výrazně kratší generační dobou oproti hostiteli) 

se snadno lokálně adaptují na svého hostitele a ve většině populací budou dominovat adekvátní 

infekční typy (Kaltz & Shykoff, 1998). 

Situace se komplikuje, vezmeme-li v potaz také migraci, respektive gene-flow mezi 

hostitelskými populacemi, který přináší nové alely či geny. Gene-flow může vyvážit nebo 

dokonce zvrátit evoluční výhodu patogenů (Gandon et al., 1996). V systémech, v nichž je 

hostitel schopen intenzivnější migrace než patogen, je vývoj lokální adaptace patogenu silně 

omezen a může docházet k mal-adaptaci (Gandon et al., 1996). Dále se lokální adaptace obtížně 

vyvine či udrží v metapopulačním systému s častými lokálními extinkcemi a opětovnými 

kolonizacemi, protože v takovém případě je možnost koevoluce limitována (Kaltz & Shykoff, 

1998). 

Květní sněti představují příklad patosystémů, v nichž je evoluční potenciál patogenů 

omezen hned několika způsoby.  

Zaprvé reprodukční strategie zúčastněných druhů zřejmě snižuje obecnou evoluční 

výhodu patogenů. Květní sněti jsou typické velkým podílem selfingu při rozmnožování (Giraud 

et al., 2005), naopak u hostitelských rostlin převažuje outcrossing. Dianthus carthusianorum 

zkoumaný v této práci vytváří protandrické květy, u kterých dochází k autogamii jen vzácně 

(před odkvetením se bliznové laloky stáčejí a mohou zachytit vlastní pyl (Bloch et al., 2006)). 

Lokální mal-adaptace sněti byla také prokázána u Silene latifolia, dvoudomé rostliny 

bez možnosti autogamie (Kaltz et al., 1999). Hostitelské rostliny mají tedy výhodu efektivního 

pohlavního rozmnožování, které je často diskutovanou možností obrany proti parazitům 

a patogenům (Ebert & Hamilton, 1996). 

Zadruhé je generační doba patogenu a hostitele srovnatelná. Mezi infekcí nového 

hostitele a začátkem tvorby spor v květech je latentní doba dlouhá minimálně několik týdnů 

a často déle než měsíc (Alexander et al., 1993; Alexander & Antonovics, 1995). Proto květní 

sněť dokáže dokončit pouze několik málo generací za sezónu; v oblastech s kratší vegetační 

sezónou se může jednat i o jedinou generaci. 

Zatřetí, migrace patogenu je slabší oproti migraci hostitele. Gene-flow hostitelských 

rostlin je zprostředkován semeny a pylem, zatímco gene-flow květní sněti je možný pouze 

prostřednictvím opylovačů. Gene-flow pomocí pylu sice probíhá na delší vzdálenosti než 

pomocí semen (Mccauley, 1997), ale opylovači se nakaženým květům částečně vyhýbají 

(Shykoff & Bucheli, 1995). Následkem toho se spory květní sněti mohou šířit méně efektivně 

než pyl rostlin. Nižší gene-flow patogenu se mimo jiné projevuje větší genetickou diferenciací 
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mezi populacemi patogenu než mezi populacemi hostitelské Silene latifolia (Delmotte et al., 

1999). 

Specifická kombinace těchto vlastností vede ke ztrátě výhod, které jsou typické 

pro většinu patogenů. Výsledky inokulačního pokusu potvrzují, že lokální mal-adaptace 

je běžný jev v patosystémech květních snětí, doposud testovaný a prokázaný pouze u Silene 

latifolia (Kaltz et al., 1999). 

 

4.3.3 Rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve fenologii 

V rámci inokulačního pokusu se podařilo zjistit, že nakažené rostliny vykvetou již první 

sezónu s větší pravděpodobností oproti zdravým rostlinám. Zároveň byl patrný i slabší trend 

pro dřívější zahájení kvetení v rámci sezóny. 

Pokud nakažené rostliny zahájí kvetení dříve v sezóně, prodlužují tím dobu, po kterou 

se spory květní sněti mohou šířit na nové rostliny. Zároveň je větší šance, že houbové hyfy 

stihnou prorůst z místa nové infekce do celé rostliny, což květní sněti zaručí úspěšné 

přezimování v novém hostiteli. Časné kvetení může být výhodné také v případě, kdy se 

opylovači během sezóny učí a postupně se více vyhýbají nakaženým květům. Například 

u čmeláků bylo zjištěno, že s postupem sezóny zvyšují diskriminaci nakažených květů Lychnis 

viscaria (Jennersten, 1988b). Ze zmíněných důvodů lze předpokládat, že časné kvetení 

je následkem cílené manipulace ze strany patogenu. Dřívější kvetení nakažených rostlin 

již bylo zaznamenáno u Silene latifolia, a to jak ve smyslu větší pravděpodobnosti, se kterou 

nakažené rostliny vykvetou již v první sezóně (Shykoff & Kaltz, 1997), tak ve smyslu data 

vykvetení v rámci sezóny (Shykoff & Kaltz, 1998).  

Na druhou stranu mohou být tyto rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami 

založené na rozdílech mezi rezistentními a susceptibilními genotypy rostlin. Je možné, 

že zdravé (a tedy s největší pravděpodobností rezistentní) rostliny měly zpožděné kvetení kvůli 

ceně za rezistenci. Biere & Antonovics (1996) navrhují, že biochemická rezistence je svázaná 

se zpožděným kvetením buď kvůli pleiotropnímu efektu biochemické rezistence 

(např. přednostní alokace zdrojů do obranných mechanismů), nebo kvůli vazebné nerovnováze 

mezi zúčastněnými geny. 

Pro rozlišení mezi manipulací patogenem a cenou za rezistenci by bylo potřeba pěstovat 

(nejlépe klonálně získané) genotypy rostlin a porovnat jejich charakteristiky při růstu 

za přítomnosti a nepřítomnosti patogenu. Tak by se získala informace o geneticky 

podmíněných rozdílech ve fenologii, které by šlo oddělit od manipulačního vlivu patogenu. 
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4.3.4 Rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve velikosti 

Doplňující informace o možném vlivu infekce přineslo také měření velikosti rostlin. 

Rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami se projevily pouze ve výšce kvetoucí lodyhy 

– nakažené rostliny měly kratší lodyhy v den vykvetení. Naopak ve velikosti růžice nebyly 

patrné žádné takové rozdíly. Je pravděpodobné, že se jedná o relativně nezávislé míry velikosti 

rostlin, které jsou ovlivněny odlišnými faktory.  

Kratší kvetoucí lodyhy mohou být následkem trade-off mezi počtem květů a délkou 

květních výhonů (Biere & Honders, 1996). Podobný trade-off je pozorovatelný také mezi 

počtem květů a jejich velikostí – infekce květní snětí zpravidla vede ke zvýšené produkci květů, 

zároveň však také ke zmenšení velikosti jednotlivých květů (Alexander & Maltby, 1990). 

Bohužel celková produkce květů nebyla v rámci současné práce zaznamenávána, protože 

pro odečet infekce postačoval pouze jeden květ a rostliny byly následně odstraněny, 

aby se zabránilo sekundární infekci.  

Jiná interpretace kratší lodyhy nakažených rostlin souvisí s již diskutovanou fenologií. 

Nakažené rostliny vykvétaly dříve, proto kratší lodyha v den vykvetení může jednoduše 

poukazovat na to, že rostlina je „přinucena“ vykvést brzy i za cenu menší velikosti. 

Této interpretaci neodpovídá skutečnost, že velikost růžice se u zdravých a nakažených rostlin 

nelišila. Na druhou stranu je možné, že urychlení kvetení se projeví pouze zkrácením lodyhy 

s květy, zatímco velikost růžice zůstane neovlivněna. 

Velikost růžice nejspíše lépe odráží celkový růst rostlin, v ideální případě by ovšem bylo 

třeba porovnat také nadzemní a podzemní biomasu rostlin. Některé studie květních snětí zjistily 

sníženou investici nakažených rostlin do kořenů (Shykoff & Kaltz, 1998). Je tedy možné, 

že trade-off mezi zvýšenou produkcí květů a růstem se projevuje spíše v podzemní biomase. 
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5 ZÁVĚR 

V systémech květních snětí zůstávají nezodpovězené otázky i po mnoha letech 

výzkumu. Důležitý vhled získáme srovnáním různých hostitelských druhů, proto jsem se v této 

diplomové práci zaměřila na dosud nestudovaný druh Dianthus carthusianorum. Fungování 

zvoleného patosystému dobře odpovídalo všeobecným poznatkům o květních snětích 

s několika zajímavými odlišnostmi. Ráda bych na závěr shrnula hlavní zjištění této práce. 

Z terénního průzkumu populací D. carthusianorum vyplynulo, že míra nakažení květní 

snětí (prevalence) pozitivně koreluje s velikostí a hustotou hostitelské populace. Tato závislost 

je pro nejrůznější patogeny takřka univerzální, protože v početných a hustých skupinách 

hostitelských rostlin se choroby velmi efektivně šíří. Naopak vliv abiotických podmínek 

prostředí na výskyt patogenu se ukázal jako velmi slabý. Silnější korelace jsou typické spíše 

pro pasivně přenášené choroby, které jsou závislejší například na příznivých povětrnostních 

podmínkách. Přenos prostřednictvím aktivních vektorů (např. opylovačů) představuje daleko 

složitější situaci a obtížně se zde hledají jednoduché korelace s environmentálními faktory. 

V druhé části práce jsem zjišťovala, jestli se vybrané populace liší v hladině rezistence 

rostlin a v denzitě opylovačů. Použitá metoda inokulace květů v terénu se pro zhodnocení 

rozdílů v rezistenci příliš neosvědčila; podařilo se pouze zjistit, že v populacích se stále 

vyskytují nenakažené susceptibilní rostliny, které doposud unikly přirozené infekci. Zkoumané 

populace se naopak poměrně významně lišily v denzitě opylovačů. Oproti předpokladům 

se neprokázala souvislost mezi vyšším výskytem opylovačů (= vektorů) a vyšším nakažením 

květní snětí. Pomineme-li metodická úskalí odchytu opylovačů, je možným vysvětlením velká 

stabilita zkoumaného patosystému – pozorovaná prevalence choroby nemusí souviset 

se současnou denzitou opylovačů, ale může být výsledkem odlišné denzity v minulosti. 

 Třetí část práce byla zaměřená na fenomén lokální adaptace patogenu. Podařilo 

se prokázat, že květní sněti se na rozdíl od většiny jiných patogenů nedokážou efektivně lokálně 

přizpůsobit svému hostiteli. Příčinou této specifické situace (tzv. lokální mal-adaptace) 

je pravděpodobně vysoká míra selfingu při rozmnožování květních snětí, dále dlouhá generační 

doba a omezená migrace patogenu oproti hostiteli. Dohromady tyto vlastnosti vedou k tomu, 

že květní sněti dokážou snáze infikovat hostitele z cizí (alopatrické) populace než hostitele 

z vlastní (sympatrické) populace. 

V rámci třetí části jsem zjistila, že nakažené rostliny vykvétaly dříve než rostliny zdravé, 

což může být následek cílené manipulace patogenem. Mohlo by se jednat také o cenu 

za biochemickou rezistenci, která vede ke zpožděnému kvetení rezistentních rostlin. 
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Pro oba mechanismy existuje několik dokladů ze studia jiných hostitelských druhů květních 

snětí, současná práce ovšem nebyla uzpůsobená pro spolehlivé rozlišení mezi nimi. 

Na úplný závěr bych ráda upozornila na dvě zvláštnosti patosystému u druhu 

D. carthusianorum. První překvapivé zjištění je slabý vliv denzity opylovačů, který jsem 

již uvedla v předchozích odstavcích. Druhým rysem je vyšší průměrná prevalence v terénu, 

než je u dalších hostitelských druhů květních snětí běžná. U dlouhověkého hostitele jako 

D. carthusianorum bychom očekávali spíše nižší prevalenci, protože takoví hostitelé jsou 

pod silným selekčním tlakem na vývoj rezistence. Z neznámého důvodu zde zřejmě vývoj 

rezistence nedosáhl maximální možné míry, i když výsledky inokulačních pokusů potvrdily, 

že zde rezistence existuje a hraje nezanedbatelnou roli. 
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7 PŘÍLOHY 

7.1 Hostitelský druh: hvozdík kartouzek, Dianthus carthusianorum L. 

 

Obrázek 15 Celkové rozšíření hvozdíku kartouzku, Dianthus carthusianorum. Zdroj http://linnaeus.nrm.se/ 

  

Obrázek 16 Rozšíření hvozdíku kartouzku, Dianthus carthusianorum v České republice. Červeným bodem 

je označená studijní oblast této práce. Zdroj http://www.florabase.cz/ 
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7.2 Část A: Výskyt patogenu: faktory ovlivňující různou míru nakažení 

7.2.1 Ellenbergovy hodnoty 

 světlo teplota kontinentalita vlhkost 
půdní 

reakce 
živiny 

světlo -      

teplota 0.58 -     

kontinentalita 0.52 0.54 -    

vlhkost -0.62 -0.55 -0.50 -   

půdní reakce 0.44 0.63 0.62 -0.30 -  

živiny -0.34 -0.21 -0.29 0.66 0.10 - 

 světlo teplota kontinentalita vlhkost 
půdní 

reakce 
živiny 

světlo -      

teplota <.0001 -     

kontinentalita 0.0002 <.0001 -    

vlhkost <.0001 <.0001 0.0004 -   

půdní reakce 0.0025 <.0001 <.0001 0.0795 -  

živiny 0.043 0.2017 0.0795 <.0001 0.442 - 

Tabulka 25 Korelační matice Ellenbergových hodnot: nahoře Pearsonovy korelační koeficienty, dole signifikance 

s Holmovou korekcí. V korelační matici jsou pro jednoduchost vynechány symetrické hodnoty. 

 

 

 

Obrázek 17 Korelace Ellenbergových hodnot: PCA s nestandardizovanými daty. Vysvětlená variabilita první 

osou PC1: 52.4 %, druhou osou PC2: 32.2 %. Zkratky: light = světlo, temp = teplota, cont = kontinentalita, moist 

= vlhkost, soil = půdní reakce, nutr = živiny. 
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Obrázek 18 Korelace Ellenbergových hodnot: PCA se standardizovanými daty (method = "stand").. Vysvětlená 

variabilita první osou PC1: 55 %, druhou osou PC2:22 %. Zkratky: light = světlo, temp = teplota, cont 

= kontinentalita, moist = vlhkost, soil = půdní reakce, nutr = živiny. 
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Seznam druhů z fytocenologických snímků: 

Agrostis capillaris 

Achillea millefolium agg. 

Allium vineale 

Alopecurus pratensis 

Anthemis arvensis 

Anthoxanthum odoratum 

Anthyllis vulneraria 

Arabis glabra 

Arrhenatherum elatius 

Artemisia campestris agg. 

Artemisia vulgaris 

Astragalus glycyphyllos 

Avenella flexuosa 

Avenula pubescens 

Ballota nigra 

Berteroa incana 

Betula pendula 

Briza media 

Bromus hordeaceus 

Bromus tectorum 

Calamagrostis epigejos 

Campanula patula 

Campanula persicifolia 

Campanula rotundifolia 

Centaurea scabiosa 

Centaurea stoebe s.lat. 

Cirsium arvense 

Convolvulus arvensis 

Coronilla varia 

Corylus avellana 

Cynoglossum officinale 

Cytisus nigricans 

Cytisus scoparius 

Dactylis glomerata 

Dianthus deltoides 

Dianths carthusianorum 

Echium vulgare 

Elymus repens 

Erigeron acris 

Euphorbia cyparissias 

Falcaria vulgaris 

Festuca ovina agg. 

Festuca pratensis agg. 

Festuca rubra agg. 

Festuca rupicola 

Filago minima 

Fragaria vesca 

Galium aparine agg. 

Galium mollugo agg. 

Galium verum agg. 

Genista tinctoria 

Helianthemum 

grandiflorum s.lat. 

Hieracium lachenalii 

Hieracium pilosella 

Holcus lanatus 

Hypericum perforatum 

Hypochaeris radicata 

Chelidonium majus 

Jasione montana 

Juniperus communis 

Knautia arvensis agg. 

Koeleria pyramidata agg. 

Leontodon hispidus 

Lepidium campestre 

Leucanthemum 

ircutianum 

Lolium perenne 

Lotus corniculatus 

Luzula campestris 

Medicago lupulina 

Medicago sativa 

Melica nutans 

Melica transsilvanica 

Mycelis muralis 

Nardus stricta 

Petrorhagia prolifera 

Phleum phleoides 

Phleum pratense 

Pinus sylvestris 

Plantago lanceolata 

Plantago major 

Poa compressa 

Poa nemoralis 

Poa pratensis agg. 

Populus tremula 

Potentilla arenaria 

Potentilla argentea 

Potentilla verna agg. 

Prunus spinosa 

Quercus petraea 

Ribes uva-crispa 

Rosa canina s.lat. 

Rubus fruticosus agg. 

Rumex acetosella s.lat. 

Sanguisorba minor 

Scabiosa ochroleuca 

Scleranthus perennis 

Sedum acre 

Sedum rupestre 

Sedum sexangulare 

Senecio sylvaticus 

Silene nutans s.lat. 

Sorbus aucuparia 

Stellaria holostea 

Taraxacum sect.Ruderalis 

Thymus pulegioides 

Trifolium alpestre 

Trifolium arvense 

Trifolium campestre 

Trifolium dubium 

Trifolium montanum 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trisetum flavescens 

Urtica dioica 

Vaccinium myrtillus 

Verbascum lychnitis 

Verbascum thapsus 

Veronica arvensis 

Veronica chamaedrys 

Vicia hirsuta 

Vicia sativa 
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7.2.2 Konektivita hostitele a patogenu 

 hostitel100 hostitel200 hostitel300 hostitel400 hostitel500 hostitel600 patogen100 patogen200 patogen300 patogen400 patogen500 patogen600 

hostitel100 -            
hostitel200 0.57 -           
hostitel300 0.44 0.83 -          
hostitel400 0.27 0.68 0.88 -         
hostitel500 0.28 0.66 0.81 0.91 -        
hostitel600 0.22 0.52 0.71 0.78 0.91 -       
patogen100 0.87 0.60 0.46 0.31 0.34 0.29 -      
patogen200 0.46 0.94 0.77 0.68 0.66 0.54 0.62 -     
patogen300 0.34 0.75 0.96 0.88 0.82 0.75 0.46 0.78 -    
patogen400 0.18 0.60 0.83 0.97 0.90 0.81 0.29 0.66 0.88 -   
patogen500 0.19 0.55 0.74 0.85 0.97 0.92 0.30 0.60 0.79 0.90 -  
patogen600 0.14 0.44 0.65 0.73 0.87 0.98 0.25 0.49 0.72 0.80 0.93 - 

 hostitel100 hostitel200 hostitel300 hostitel400 hostitel500 hostitel600 patogen100 patogen200 patogen300 patogen400 patogen500 patogen600 

hostitel100 -            

hostitel200 0.0005 -           

hostitel300 0.0926 <.0001 -          

hostitel400 1 <.0001 <.0001 -         

hostitel500 1 <.0001 <.0001 <.0001 -        

hostitel600 1 0.0055 <.0001 <.0001 <.0001 -       

patogen100 <.0001 0.0002 0.0467 1 1 1 -      

patogen200 0.0576 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0031 <.0001 -     

patogen300 1 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0552 <.0001 -    

patogen400 1 0.0002 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 1 <.0001 <.0001 -   

patogen500 1 0.0014 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 1 0.0001 <.0001 <.0001 -  

patogen600 1 0.0887 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 1 0.0161 <.0001 <.0001 <.0001 - 

Tabulka 26 Korelační matice hodnot konektivity pro hostitele a patogen. Čísla 100 až 600 znamenají velikost bufferu, ve kterém je konektivita počítána, tj. 100 až 600 m. 

Nahoře Pearsonovy korelační koeficienty, dole signifikance s Holmovou korekcí. V korelační matici jsou pro jednoduchost vynechány symetrické hodnoty. 
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7.2.3 Výskyt patogenu a charakteristiky populací 

   Ellenbergovy hodnoty Odečty v roce 2015 Odečty v roce 2016 Odečty v roce 2017  

číslo latitude longitude light temp cont moist soil nutr prevalence size area density prevalence size area density prevalence size density konektivita 

1 49.63387 14.20256 7.5 5.79 3.59 3.59 5.71 3.17 0.42 107 120 0.89 0.34 70 131 0.534 0.32 66 0.503 22 

2 49.63332 14.19969 7.45 5.71 3.88 4.06 6.38 4.44 0.38 39 24 1.63 0.44 50 29 1.730 0.42 33 1.142 24 

3 49.64216 14.19449 7.41 5.8 3.88 3.78 6.06 3.22 0 4 1 NA 0.00 6 3 1.941 0.00 5 1.617 0 

4 49.64821 14.20365 7.88 5.75 4 3.27 5.91 2.93 0.52 131 250 0.52 0.42 132 145 0.907 0.45 114 0.784 228 

5 49.651 14.20692 6.95 5.64 3.63 4.53 5.25 4.24 0.51 41 100 0.41 0.56 86 89 0.964 0.58 86 0.964 235 

6 49.63334 14.21779 7.35 5.945 3.695 3.75 5.595 3.125 0.45 84 140 0.60 0.39 103 134 0.770 0.37 92 0.688 733 

7 49.63302 14.22028 7.35 5.915 4.1 3.565 5.91 3.15 0.64 50 225 0.22 0.51 102 290 0.352 0.44 96 0.331 1098 

8 49.63399 14.21958 7.37 5.755 4.055 4.13 5.425 3.625 0.41 560 7500 0.07 0.42 650 8278 0.079 0.42 450 0.054 936 

9 49.63176 14.22016 7.82 5.71 4 3.22 6.11 3 0.24 301 975 0.31 0.25 272 657 0.414 0.32 228 0.347 1132 

10 49.63035 14.22377 7.5 6 3.75 3 5.8 3.75 0.33 18 15 1.20 0.24 17 18 0.945 0.25 12 0.667 718 

11 49.62982 14.22613 7.6 5.88 3.8 3.78 6.44 4.1 0.22 412 4800 0.09 0.20 303 3844 0.079 0.26 340 0.088 505 

12 49.62883 14.2277 7.33 5.8 3.5 4.43 6.33 5 0.27 18 15 1.20 NA NA 21 0.854 NA NA NA 491 

13 49.62882 14.22575 7.335 5.8 3.575 3.6 6.525 4.34 0.46 206 225 0.92 NA NA 169 1.222 NA NA NA 431 

14 49.6458 14.2132 7.5 6.11 3.63 3.9 6.89 4.78 0 8 25 0.32 0.00 8 33 0.243 0.00 5 0.152 956 

15 49.64678 14.21271 6.83 5.25 3.58 4.14 4.57 3.9 0.63 812 20000 0.04 0.54 240 3726 0.064 0.57 210 0.056 855 

16 49.64788 14.20864 6.78 5.5 3.89 4.2 4.5 3.63 0.59 488 12000 0.04 0.50 360 10192 0.035 0.40 300 0.029 309 

17 49.65194 14.21614 7.5 5.1 3.79 3.73 4.67 3 0.17 24 200 0.12 0.24 50 407 0.123 0.34 82 0.202 247 

18 49.65354 14.21646 6.85 5.3 3.73 4.38 5.43 4.64 0 4 9 0.44 0.00 7 8 0.832 0.00 5 0.594 180 

19 49.65235 14.21912 7.2 5.57 3.1 4.38 5 3.38 0.5 6 14 0.43 0.20 5 20 0.252 0.17 6 0.302 350 

20 49.65298 14.22226 7.165 5.315 3.615 4.835 5.085 4.25 0 5 9 0.56 0.13 8 21 0.380 0.10 11 0.522 526 

21 49.65334 14.22715 6.69 5.56 3.33 4.44 5.22 4.56 0.33 756 14400 0.05 0.39 416 5483 0.076 0.37 335 0.061 679 

22 49.65253 14.22918 7.42 5.7 4.09 3.3 6.1 3.11 0.21 67 45 1.49 0.38 108 73 1.478 0.38 74 1.013 785 

23 49.65195 14.22556 7.22 5.4 2.67 4.17 4.8 3.4 0.38 105 750 0.14 0.28 50 490 0.102 0.36 33 0.067 861 

javascript:void(0)


69 

 

číslo latitude longitude light temp cont moist soil nutr prevalence size area density prevalence size area density prevalence size density konektivita 

24 49.65019 14.22425 7.71 5.92 4.14 3.6 6.08 3.8 0.72 250 125 2.00 0.70 140 108 1.293 0.75 118 1.090 947 

25 49.65069 14.22242 7.82 5.88 3.9 3.44 5.9 3.55 0.48 39 125 0.31 0.58 47 96 0.488 0.57 66 0.686 1096 

26 49.64997 14.22086 7.77 5.75 4.08 3.44 5.6 3.62 0.58 33 36 0.92 0.49 39 30 1.292 0.50 26 0.861 1251 

27 49.65003 14.21904 7.79 5.91 3.17 3.82 4.9 4.15 0.18 85 250 0.34 0.12 60 489 0.123 0.26 54 0.110 935 

28 49.64168 14.24785 7.15 5.82 3.955 4.045 6.725 3.86 0 8 36 0.22 0.16 38 87 0.438 0.09 23 0.265 17 

29 49.64079 14.23741 7.28 5.815 4.165 3.91 7.15 3.275 0.24 33 300 0.11 0.11 80 280 0.286 0.15 87 0.311 350 

30 49.64098 14.23581 8.1 6.11 4.67 3.4 6.7 3.1 0.12 93 400 0.23 0.10 210 752 0.279 0.12 256 0.340 367 

31 49.64013 14.23795 7.86 6.23 4.55 3.36 6.4 3.36 0.11 333 8000 0.04 NA NA 3260 0.102 0.06 230 0.071 414 

32 49.63966 14.23933 7.76 6.07 4.5 2.87 6.79 2.71 0.06 344 250 1.38 0.17 326 507 0.643 NA NA NA 407 

33 49.63713 14.23963 7.73 5.57 3.6 3.33 6.25 3.5 0.42 240 750 0.32 0.48 276 650 0.425 0.46 228 0.351 379 

34 49.63594 14.24157 7.71 5.57 3.93 3.7 5.8 3.92 0.41 81 450 0.18 0.45 77 338 0.228 0.37 65 0.192 440 

35 49.63688 14.24228 7.7 5.75 3.78 3.29 5.57 2.78 0.42 106 700 0.15 0.44 132 614 0.215 0.44 118 0.192 434 

36 49.63679 14.24661 7.79 6 4.15 3.28 5.69 2.67 0.4 117 400 0.29 0.45 137 328 0.418 0.37 83 0.253 333 

37 49.63794 14.24139 7.53 5.8 4.29 3.64 5.77 3.21 0.36 33 135 0.24 0.31 290 564 0.514 0.31 252 0.447 427 

38 49.63822 14.24333 7.58 5.71 4 3.6 6.11 2.91 0.17 47 75 0.63 0.26 97 201 0.484 0.24 85 0.424 479 

39 49.64263 14.22968 8.11 6 4.75 3.88 8.17 4.44 0.62 68 200 0.34 0.64 98 173 0.566 0.65 105 0.607 262 

40 49.64598 14.21443 7.54 5.75 4 3.91 6.14 3.67 0.39 76 120 0.63 0.49 74 117 0.634 0.45 62 0.531 938 

41 49.64679 14.21525 7.38 5.83 4.22 3.89 7 4.7 0.89 39 20 1.95 0.91 43 23 1.881 0.85 40 1.750 1048 

42 49.64665 14.21663 7.8 6.09 4.5 3.15 6.33 2.73 0.31 840 4800 0.18 0.46 945 2187 0.432 0.57 980 0.448 887 

43 49.64707 14.21833 7.4 5.75 3.5 3.5 5.13 2.89 0.06 72 400 0.18 0.25 212 631 0.336 0.20 176 0.279 1717 

44 49.64832 14.2183 6.67 5.5 3.5 3.5 4.86 3.17 0.7 10 20 0.50 0.64 14 10 1.353 0.63 8 0.773 1303 

45 49.64848 14.22731 7.345 6.03 4.19 3.405 6.5 3.36 0.47 1500 2400 0.63 0.49 1040 1991 0.522 0.47 1090 0.547 779 

46 49.64653 14.22535 7.77 5.56 3.83 3.67 6 3.69 0.47 253 3200 0.08 0.40 356 2825 0.126 0.43 370 0.131 1603 

47 49.64552 14.22386 8 6.13 4.7 3.18 6.25 2.92 0.34 280 1600 0.18 0.39 840 4657 0.180 0.34 780 0.167 1606 

48 49.64483 14.21998 7.545 6.085 4.695 3.5 6.915 3.8 0.5 530 3000 0.18 0.32 550 1932 0.285 NA NA NA 1428 

49 49.64346 14.22234 7.69 6 4.15 3.1 6.2 2.75 0.38 562 2500 0.22 0.41 404 2022 0.200 0.38 348 0.172 947 
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číslo latitude longitude light temp cont moist soil nutr prevalence size area density prevalence size area density prevalence size density konektivita 

50 49.64229 14.22651 7.65 6 4.38 3.27 6.31 3 0.55 312 250 1.25 0.55 241 232 1.038 NA NA NA 806 

51 49.64275 14.22382 7.64 6.17 4.73 3.64 7.63 3.1 0.31 49 75 0.65 0.39 80 68 1.175 0.49 93 1.366 1007 

52 49.63973 14.20482 7.77 5.7 4.23 3.73 5.45 3.17 0.33 45 400 0.11 0.33 41 376 0.109 0.26 38 0.101 125 

53 49.63516 14.2221 7.38 5.88 3.64 3.5 5.89 2.92 0.43 1052 2000 0.53 0.40 850 1559 0.545 0.39 766 0.491 1027 

54 49.63679 14.23127 7.88 6.08 4.53 3.29 5.67 2.76 0.1 113 300 0.38 0.22 188 348 0.540 0.25 195 0.560 601 

55 49.63684 14.22877 7.8 5.86 4.57 3.63 7.17 4 0.26 252 1200 0.21 0.39 240 1152 0.208 0.33 240 0.208 803 

56 49.63595 14.22691 7.92 6 4.23 3.55 5.9 3.17 0.01 360 2400 0.15 0.22 498 4331 0.115 0.21 448 0.103 1017 

57 49.63487 14.22675 7.615 5.75 4.275 3.365 6 3.5 0.3 1344 15000 0.09 0.39 1020 11039 0.092 0.32 1050 0.095 914 

58 49.62864 14.2227 7.67 5.83 5.38 3.29 6.17 3.5 0.49 580 1000 0.58 0.51 650 907 0.717 0.56 630 0.695 284 

59 49.65049 14.21681 7.79 5.91 3.17 3.82 4.9 4.15 NA NA NA NA 0.53 300 204 1.474 NA NA NA 615 

60 49.63957 14.20189 7.77 5.7 4.23 3.73 5.45 3.17 NA NA NA NA 0.39 321 368 0.872 0.41 296 0.804 14 

  min 6.67 5.10 2.67 2.87 4.50 2.67 0.00 4.00 1 0.04 0.00 5.00 3 0.04 0.00 5.00 0.03 0 

  max 8.11 6.23 5.38 4.84 8.17 5.00 0.89 1500 20000 2.00 0.91 1040 11039 1.94 0.85 1090 1.75 1717 

  medián 7.56 5.80 4.00 3.62 5.96 3.39 0.38 99.00 250 0.32 0.39 132 343 0.44 0.37 100.50 0.35 647 

Tabulka 27  Výskyt patogenu v přirozených populacích: odečty v letech 2015, 2016, 2017. Ellenbergovy hodnoty: light = světlo, temp = teplota, cont = kontinentalita, moist = 

vlhkost, soil = půdní reakce, nutr = živiny. Charakteristiky populací: prevalence, size  (počet rostlin), area (m2), density (počet rostlin / m2), konektivita (počet nakažených 

rostlin v bufferu 500 m). 
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7.2.4 Modely prevalence v jednotlivých letech 

2015 2016 2017 

lm (prevalence2015 ~ log(size2015) + 

density2015 + light) 

lm (prevalence2016 ~ log(size2016) + density2016 + 

temp + bufferpat500) 

lm (prevalence2017 ~ log(size2017) + density2017 + 

temp + bufferpat500) 
   

Residuals: Residuals: Residuals: 

     Min           1Q           Median       3Q        Max       Min            1Q        Median          3Q        Max       Min            1Q          Median       3Q         Max  

-0.43603   -0.11631    0.00704    0.13122    0.38333  -0.36666   -0.09421    -0.02039     0.09584   0.36586  -0.38767    -0.09533     0.00194     0.08105  0.34642  

   

Coefficients: Coefficients: Coefficients: 

                      Estimate    Std. Error  t value  Pr(>|t|)                        Estimate      Std. Error   t value    Pr(>|t|)                           Estimate     Std. Error    t value   Pr(>|t|)     

(Intercept)      1.08667    0.55881    1.945   0.0571 . (Intercept)       9.786e-01  5.082e-01   1.925    0.059646 .   (Intercept)      1.1267319  0.4720539   2.387   0.0209 *   

log(size2015)  0.04297   0.01757    2.446   0.0178 * log(size2016)  6.690e-02  1.705e-02   3.925  0.000256 *** log(size2017)  0.0680468  0.0154793   4.396  5.92e-05 *** 

density2015    0.13766    0.05252   2.621   0.0114 * density2016    1.923e-01  4.444e-02    4.326   6.9e-05 *** density2017    0.2725610  0.0525884   5.183  4.12e-06 *** 

light               -0.13294    0.07615  -1.746   0.0867 . temp               -1.905e-01  9.339e-02  -2.040   0.046469 *   temp              -0.2223092  0.0861057  -2.582   0.0129 *   

 bufferpat500   8.753e-05  4.876e-05   1.795    0.078445 .   bufferpat500   0.0001091  0.0000463   2.356   0.0225 *   

--- --- --- 

Signif. codes:   

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Signif. codes:   

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Signif. codes:  

 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
   

Residual standard error: 0.187 on 53 degrees of 

freedom 
Residual standard error: 0.1494 on 52 degrees of freedom Residual standard error: 0.1399 on 49 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.1876, Adjusted R-squared:  

0.1416 
Multiple R-squared:  0.361, Adjusted R-squared:  0.3119 Multiple R-squared:  0.4549, Adjusted R-squared:  0.4104 

F-statistic:  4.08 on 3 and 53 DF,  p-value: 0.01112 F-statistic: 7.346 on 4 and 52 DF,  p-value: 9.093e-05 F-statistic: 10.22 on 4 and 49 DF,  p-value: 4.254e-06 

   

Tabulka 28 Modely prevalence pro jednotlivé sezóny 2015, 2016, 2017. Konkrétní podoba modelů byla získaná postupnou regresí (zpětný výběr podle AIC). Jediný rozdíl 

je v roce 2015, kdy postupná regrese ukázala jako důležitý faktor Ellenbergovu hodnotu pro světlo, zatímco v ostatních dvou letech to byla hodnota pro teplotu. Světlo a teplota 

byly ve studovaném systému silně korelované (korelační koeficient 0.58). Hodnoty pro konektivitu („bufferpat500“) byly získány až v roce 2016, proto nemohly být použité 

pro rok 2015.
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7.3 Část B: Rezistence rostlin a denzita opylovačů v přirozených 

populacích 

7.3.1 Charakteristiky podsouboru 19 populací 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 prevalence velikost plocha  hustota konektivita light temp cont moist soil nutr 

populace 8 0.42 650 8278 0.08 936 7.4 5.8 4.1 4.1 5.4 3.6 

populace 9 0.25 272 657 0.41 1132 7.8 5.7 4.0 3.2 6.1 3.0 

populace 11 0.2 303 3844 0.08 505 7.6 5.9 3.8 3.8 6.4 4.1 

populace 22 0.38 108 73 1.48 785 7.4 5.7 4.1 3.3 6.1 3.1 

populace 30 0.1 210 752 0.28 367 8.1 6.1 4.7 3.4 6.7 3.1 

populace 32 0.17 326 507 0.64 407 7.8 6.1 4.5 2.9 6.8 2.7 

populace 42 0.46 945 2187 0.43 887 7.8 6.1 4.5 3.2 6.3 2.7 

populace 43 0.25 212 631 0.34 1717 7.4 5.8 3.5 3.5 5.1 2.9 

populace 45 0.49 1040 1991 0.52 779 7.3 6.0 4.2 3.4 6.5 3.4 

populace 46 0.4 356 2825 0.13 1603 7.8 5.6 3.8 3.7 6.0 3.7 

populace 47 0.39 840 4657 0.18 1606 8.0 6.1 4.7 3.2 6.3 2.9 

populace 48 0.32 550 1932 0.28 1428 7.5 6.1 4.7 3.5 6.9 3.8 

populace 50 0.55 241 232 1.04 806 7.7 6.0 4.4 3.3 6.3 3.0 

populace 51 0.39 80 68 1.18 1007 7.6 6.2 4.7 3.6 7.6 3.1 

populace 53 0.4 850 1559 0.55 1027 7.4 5.9 3.6 3.5 5.9 2.9 

populace 54 0.22 188 348 0.54 601 7.9 6.1 4.5 3.3 5.7 2.8 

populace 56 0.22 498 4331 0.11 1017 7.9 6.0 4.2 3.6 5.9 3.2 

populace 57 0.39 1020 11039 0.09 914 7.6 5.8 4.3 3.4 6.0 3.5 

populace 58 0.51 650 907 0.72 284 7.7 5.8 5.4 3.3 6.2 3.5 

průměr 0.3 491.5 2464 0.48 937 7.7 5.9 4.3 3.4 6.2 3.2 

medián 0.39 356 1559 0.41 914 7.7 6.0 4.3 3.4 6.2 3.1 

Tabulka 29 Charakteristiky 19 populací použitých v terénním inokulačním pokusu. Velikost (počet rostlin), plocha 

(m2), hustota (počet rostlin / m2), konektivita (počet nakažených rostlin v bufferu 500 m). Ellenbergovy hodnoty: 

light = světlo, temp = teplota, cont = kontinentalita, moist = vlhkost, soil = půdní reakce, nutr = živiny. 

Čísla populací odpovídají terénnímu průzkumu. 
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7.3.2 Odchyt hmyzu 

 

 

 

číslo 

populace 

samotářské 

včely 
motýli 

včela 

medo-

nosná 

čmeláci pestřenky 

mouchy 

do 3 

mm 

mouchy 

nad 3 

mm 

masařky kuklice kutilky 

vosy 

a 

vosíci 

8 64 19 20 1 0 117 144 52 17 16 8 

9 100 8 9 3 0 34 52 20 6 28 3 

11 36 38 4 3 1 83 123 39 16 3 7 

22 21 16 4 7 0 222 60 17 36 20 5 

30 20 38 6 4 0 59 68 24 43 9 6 

32 15 3 3 3 2 139 98 42 4 12 4 

42 9 9 7 0 0 80 127 30 21 3 4 

43 5 5 2 0 0 247 70 12 8 8 4 

45 6 14 10 5 2 30 36 19 8 12 3 

46 0 13 3 3 2 59 54 65 7 3 3 

47 1 12 7 0 0 53 72 40 7 3 1 

48 5 4 8 2 1 109 45 23 4 7 2 

50 6 21 8 3 0 309 37 18 11 9 3 

51 41 22 6 4 0 244 69 28 13 7 5 

53 12 12 24 1 0 72 78 29 22 19 5 

54 12 29 4 3 1 59 92 16 10 18 5 

56 19 27 10 2 0 63 70 5 6 6 5 

57 22 30 2 1 2 125 51 11 11 13 6 

58 4 2 5 0 4 78 111 14 6 14 2 

průměr 20.9 16.9 7.5 2.4 0.8 114.8 76.7 26.5 13.5 11.1 4.3 

medián 12 14 6 3 0 80 70 23 10 9 4 

Tabulka 30 Početnosti nejčastějších skupin hmyzu ve zkoumaných populacích. Nejdříve je uvedeno pět skupin 

potenciálních opylovačů, dále pak další skupiny podle klesající početnosti. Mouchy (čeledi Anthomyiidae, 

Fanniidae, Muscidae, Scathophagidae) jsou rozdělené do dvou velikostních skupin (> 3 mm, < 3 mm). 

Čísla populací odpovídají terénnímu průzkumu. 
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Obrázek 19 Početnosti nejčastějších skupin hmyzu ve zkoumaných populacích: ilustrace dat z předchozí tabulky. Nejdříve 

jsou uvedené skupiny potenciálních opylovačů, dále pak další skupiny podle klesající početnosti. Mouchy (čeledi 

Anthomyiidae, Fanniidae, Muscidae, Scathophagidae) jsou rozdělené do dvou velikostních skupin (> 3 mm, < 3 mm). 

Čísla populací odpovídají terénnímu průzkumu. 
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 Binomické testy (úspěch inokulace) Chí-kvadrát test (denzita opylovačů) 

 odhad úspěchu 

inokulace 

95% konfidenční 

interval 

p-

hodnota 

samotářské 

včely 
motýli ostatní 

populace 8 0.05 0.00 0.26 1.00 44.9 36.3 22.8 

populace 9 0.09 0.01 0.29 1.00 51.8 41.9 26.3 

populace 11 0.10 0.01 0.30 1.00 35.4 28.6 18.0 

populace 22 0.13 0.02 0.40 0.66 20.7 16.8 10.5 

populace 30 0.00 0.00 0.15 0.16 29.4 23.7 14.9 

populace 32 0.11 0.01 0.33 1.00 11.2 9.1 5.7 

populace 42 0.09 0.01 0.29 1.00 10.8 8.7 5.5 

populace 43 0.00 0.00 0.18 0.25 5.2 4.2 2.6 

populace 45 0.12 0.01 0.36 0.69 16.0 12.9 8.1 

populace 46 0.11 0.01 0.33 1.00 9.1 7.3 4.6 

populace 47 0.05 0.00 0.25 0.71 8.6 7.0 4.4 

populace 48 0.10 0.01 0.30 1.00 8.6 7.0 4.4 

populace 50 0.19 0.05 0.42 0.15 16.4 13.3 8.3 

populace 51 0.07 0.00 0.32 1.00 31.5 25.5 16.0 

populace 53 0.11 0.01 0.33 1.00 21.2 17.1 10.7 

populace 54 0.04 0.00 0.22 0.72 21.2 17.1 10.7 

populace 56 0.04 0.00 0.22 0.72 25.0 20.3 12.7 

populace 57 0.20 0.06 0.44 0.13 24.6 19.9 12.5 

populace 58 0.15 0.03 0.38 0.44 6.5 5.2 3.3 

Tabulka 31 Testování výsledků inokulačního pokusu a odchytu opylovačů.  

Vlevo výsledky binomických testů, které zjišťovaly, jestli se úspěšnost inokulace v jednotlivých populacích liší 

od průměru (průměr 0.10, tj. úspěšnost 10 %). Žádná populace se signifikantně nelišila od průměru.  

Vpravo predikované hodnoty z chí-kvadrát testu denzity opylovačů. Testovány byly hlavní skupiny potenciálních 

opylovačů, tj. samotářské včely, motýli, včely medonosné, čmeláci, pestřenky; poslední tři skupiny byly pro účel 

testu sloučeny dohromady kvůli malé početnosti. Detaily chí-kvadrát testu: X-squared = 263.85, df = 36, p-value 

< 2.2e-16. 
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7.4 Část C. Lokální adaptace: inokulační pokus v botanické zahradě 

7.4.1 Výsledky inokulačního pokusu 

populace rodina vysazeno 
vykvetlo 

2016 

vykvetlo 

2017 

vykvetlo 

celkem 

infekce 

patogen1 

infekce 

patogen2 

infekce 

patogen3 

infekce 

celkem 

1 1-1 30 16 14 30 60.0 % 70.0 % 60.0 % 63.3 % 

1 1-4 30 4 24 28 12.5 % 70.0 % 70.0 % 53.6 % 

1 1-7 15 4 11 15 60.0 % 60.0 % 80.0 % 66.7 % 

1 1-11 30 8 21 29 50.0 % 50.0 % 55.6 % 51.7 % 

1 1-12 30 2 27 29 44.4 % 50.0 % 40.0 % 44.8 % 

1 1-15 15 3 12 15 80.0 % 60.0 % 60.0 % 66.7 % 

1 1-16 30 9 19 28 44.4 % 60.0 % 88.9 % 64.3 % 

1 1-22 15 4 11 15 40.0 % 80.0 % 80.0 % 66.7 % 

celkem populace 1 195 50 139 189 47.5 % 61.5 % 65.1 % 58.2 % 

2 2-1 30 5 23 28 50.0 % 50.0 % 50.0 % 50.0 % 

2 2-2 30 5 24 29 55.6 % 40.0 % 60.0 % 51.7 % 

2 2-3 30 13 17 30 70.0 % 50.0 % 60.0 % 60.0 % 

2 2-4 15 7 5 12 100.0 % 20.0 % 75.0 % 58.3 % 

2 2-5 30 6 21 27 30.0 % 28.6 % 50.0 % 37.0 % 

2 2-6 30 5 24 29 80.0 % 77.8 % 80.0 % 79.3 % 

2 2-8 15 2 13 15 80.0 % 20.0 % 80.0 % 60.0 % 

2 2-9 15 9 6 15 100.0 % 20.0 % 60.0 % 60.0 % 

2 2-10 15 0 14 14 25.0 % 20.0 % 80.0 % 42.9 % 

2 2-11 15 1 14 15 80.0 % 20.0 % 60.0 % 53.3 % 

2 2-12 15 2 13 15 80.0 % 40.0 % 80.0 % 66.7 % 

2 2-13 30 20 10 30 70.0 % 50.0 % 70.0 % 63.3 % 

2 2-14 30 17 13 30 40.0 % 70.0 % 80.0 % 63.3 % 

2 2-16 30 4 25 29 77.8 % 50.0 % 90.0 % 72.4 % 

celkem populace 2 330 96 222 318 63.8 % 44.3 % 69.2 % 59.1 % 

3 3-1 30 9 20 29 66.7 % 90.0 % 30.0 % 62.1 % 

3 3-5 15 8 7 15 100.0 % 100.0 % 60.0 % 86.7 % 

3 3-7 30 24 5 29 55.6 % 70.0 % 50.0 % 58.6 % 

3 3-8 30 22 8 30 60.0 % 80.0 % 30.0 % 56.7 % 

3 3-9 30 2 28 30 100.0 % 70.0 % 40.0 % 70.0 % 

3 3-11 15 8 7 15 80.0 % 100.0 % 60.0 % 80.0 % 

3 3-13 15 2 13 15 100.0 % 80.0 % 80.0 % 86.7 % 

3 3-15 30 15 13 28 90.0 % 44.4 % 0.0 % 46.4 % 

3 3-21 15 8 7 15 80.0 % 100.0 % 40.0 % 73.3 % 

3 3-23 15 7 8 15 60.0 % 100.0 % 40.0 % 66.7 % 

3 3-24 15 2 13 15 40.0 % 60.0 % 20.0 % 40.0 % 

3 3-25 15 4 9 13 75.0 % 75.0 % 40.0 % 61.5 % 

celkem populace 3 255 111 138 249 75.6 % 78.3 % 38.1 % 63.9 % 

Tabulka 32 Celkové počty rostlin použitých v zahradním inokulačním pokusu. V levé části počty vysazených 

a vykvetlých rostlin podle rodin, v pravé části tabulky pak úspěšnost infekce v daném treatmentu. 

Chybějící rostliny (které nepřežily nebo nevykvetly) byly víceméně rovnoměrně rozložené mezi treatmenty a žádný 

neměl výrazně větší mortalitu či absenci kvetení. Pouze rodiny s kódem 2-4 a 3-25 měly méně než 5 rostlin 

na treatment, proto jsem v průběhu analýz ověřila, že modely vychází stejně i při jejich vyloučení.  
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Obrázek 20 Výsledky inokulačního pokusu: rostliny vykvetlé v roce 2016 (n = 257) a v roce 2017 (n = 499). 

Úspěšnost infekce ve třech populacích, dále rozdělených podle použitého inokulačního materiálu. Barevné 

kódování je stejné jako v grafech ve zbylém textu, tj. patogen 1 červeně, patogen 2 oranžově, patogen 3 zeleně, 

sympatrické kombinace jsou zvýrazněné černým orámováním sloupce. 
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Obrázek 21 Výsledky inokulačního pokusu: variabilita mezi rodinami v rámci populací. Směrem odshora: populace 1, populace 2, 

populace 3. Grafy na levé straně ukazují celkovou úspěšnost infekce přes všechny patogeny, na pravé straně úspěšnost infekce podle 

použitého inokulačního materiálu (barevné kódování viz předchozí grafy). 
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Obrázek 22 Počty vykvetlých rostlin v inokulačním experimentu: vlevo absolutní počty, vpravo kumulativní počty. Osy jsou v jednotlivých grafech v různém měřítku. 
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7.4.2 Modely úspěšnosti infekce 

 Df AIC BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

infekce ~ 1 + (1 | rodina) 2 1018.0838 1027.339835 -507.04188 1014.0838     

infekce ~ populace + (1 | rodina) 4 1020.3857 1038.897851 -506.19284 1012.3857 1.6980663 2 0.4278284  

infekce ~ populace + patogen + (1 | rodina) 6 1022.5082 1050.276496 -505.25412 1010.5082 1.877438 2 0.3911286  

infekce ~ populace * patogen + (1 | rodina) 10 976.00035 1022.280769 -478.00018 956.00035 54.507893 4 4.12E-11 *** 
          

 Df AIC BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

infekce ~ 1 + (1 | rodina) 2 1018.0838 1027.339835 -507.04188 1014.0838     

infekce ~ populace + (1 | rodina) 4 1020.3857 1038.897851 -506.19284 1012.3857 1.6980663 2 0.4278284  

infekce ~ populace + sympatrie + (1 | rodina) 5 974.02169 997.1619003 -482.01085 964.02169 48.363992 1 3.54E-12 *** 

infekce ~ populace * sympatrie + (1 | rodina) 7 971.02506 1003.421353 -478.51253 957.02506 6.9966297 2 0.0302483 *  
          

 Df AIC BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

infekce ~ 1 + (sympatrie | rodina) 4 1003.6499 1022.162022 -497.82493 995.64986     

infekce ~ populace + (sympatrie | rodina) 6 1005.613 1033.38121 -496.80648 993.61296 2.0368941 2 0.3611554  

infekce ~ populace + sympatrie + (sympatrie | rodina) 7 977.74251 1010.138797 -481.87125 963.74251 29.870454 1 4.62E-08 *** 

infekce ~ populace * sympatrie + (sympatrie | rodina) 9 975.01124 1016.663616 -478.50562 957.01124 6.7312643 2 0.0345402 * 
          

 Df AIC BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

infekce ~ populace * sympatrie + (1 | rodina) 7 971.02506 1003.421353 -478.51253 957.02506     

infekce ~ populace * sympatrie + (sympatrie | rodina) 9 975.01124 1016.663616 -478.50562 957.01124 0.0138203 2 0.9931137  

          

Tabulka 33 Modely použité při analýze inokulačního experimentu. Srovnání modelů na základě likelihood ratio testů.  Série modelů testují různě definované faktory ovlivňující 

úspěšnost infekce. První série pracuje s faktorem patogen (3 populace původu patogenu), druhá série s faktorem sympatrie (alopatrický vs. sympatrický patogen). Třetí série 

ověřuje efekt odlišně definovaného faktoru rodiny. Poslední srovnání ukazuje, že není rozdíl mezi modely s různě definovaným faktorem rodiny. 
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Generalized linear mixed model  

fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) 

[glmerMod] 

Generalized linear mixed model  

fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) 

[glmerMod] 

Family: binomial  ( logit ) Family: binomial  ( logit ) 

Formula: infekce ~ populace * patogen + (1 | rodina) Formula: infekce ~ populace * sympatrie + (1 | rodina) 

Data: zahrada Data: zahrada 

    

AIC      BIC      logLik    deviance   df.resid  AIC      BIC     logLik    deviance df.resid  

 976.0   1022.3   -478.0    956.0      746  971.0   1003.4   -478.5    957.0      749  

    

Scaled residuals:  Scaled residuals:  

Min            1Q      Median      3Q     Max    Std.Dev. Min         1Q         Median      3Q     Max      Std.Dev. 

-2.1174   -0.9179  0.5453  0.7489  1.3983  0.9881 -2.0367    -0.9177  0.5441  0.7297  1.3981   0.9882 

    

Random effects: Random effects: 

Groups Name        Variance   Std.Dev. Groups Name        Variance   Std.Dev. 

rodina (Intercept)    0.06347  0.2519    rodina (Intercept)   0.06333    0.2517   

Number of obs: 756, groups:  rodina, 34 Number of obs: 756, groups:  rodina, 34 

    

Fixed effects: Fixed effects: 

                                     Estimate  Std. Error   z value   Pr(>|z|)                                      Estimate  Std.Error z-value  Pr(>|z|)    

(Intercept)                   -0.08798   0.27410    -0.321    0.74821     (Intercept)                     0.5666  0.2071    2.736    0.00623 ** 

populace2                    0.66038    0.34917     1.891    0.05859 .   populace2                     0.1258  0.2629    0.478    0.63230    

populace3                    1.25780    0.38552     3.263    0.00110 **  populace3                     0.6781  0.2887    2.349   0.01882 *  

patogen2                      0.57918    0.36419     1.590    0.11176     sympatrie                     -0.6546  0.3176   -2.061  0.03928 *  

patogen3                      0.73404    0.37090     1.979    0.04781 *   populace2:sympatrie   -0.2782  0.4015   -0.693  0.48837    

populace2:patogen2   -1.39215    0.46266    -3.009   0.00262 **  populace3:sympatrie   -1.0642  0.4325   -2.461  0.01386 *  

populace3:patogen2   -0.42698    0.52080    -0.820   0.41229     --- 

populace2:patogent3  -0.49171    0.47312    -1.039   0.29866     Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

populace3:patogent3  -2.37793    0.50721    -4.688  2.76e-06 ***   

---  

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

  

Tabulka 34 Detaily vybraných modelů použitých při analýze inokulačního experimentu.  
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7.4.3 Rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve fenologii 

 Df AIC BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq) 

rok ~ 1 + (1 | rodina) 2 883.1383 892.3943 -439.569 879.1383     

rok ~ populace + (1 | rodina) 4 883.5671 902.0793 -437.784 875.5671 3.571116 2 0.167703  

rok ~ populace + infekce + (1 | rodina) 5 876.6699 899.8101 -433.335 866.6699 8.897253 1 0.002856 ** 

rok ~ populace * infekce + (1 | rodina) 7 880.3694 912.7657 -433.185 866.3694 0.300508 2 0.86049  

          

 Df AIC BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

julian_den ~ 1 + (1 | rodina) 3 2435.83 2446.5 -1214.91 2429.829     

julian_den ~ populace + (1 | rodina) 5 2439.11 2456.9 -1214.55 2429.105 0.724 2 0.69632688  

julian_den ~ (populace + infekce) + (1 | rodina) 6 2438.96 2460.3 -1213.48 2426.964 2.142 1 0.14334743  

julian_den ~ (populace + infekce)^2 + (1 | rodina) 8 2441.74 2470.1 -1212.87 2425.739 1.224 2 0.5421909  

          

 Df AIC BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq)  

julian_den ~ 1 + (1 | rodina) 3 3872.4241 3885.0619 -1933.212 3866.4241     

julian_den ~ populace+ (1 | rodina) 5 3870.7728 3891.8358 -1930.3864 3860.7728 5.6512806 2 0.0592707 . 

julian_den ~ populace + infekce + (1 | rodina) 6 3857.4611 3882.7367 -1922.7305 3845.4611 15.311749 1 9.11E-05 *** 

julian_den ~ populace * infekce + (1 | rodina) 8 3857.0431 3890.7439 -1920.5215 3841.0431 4.4179513 2 0.1098131  

          

Tabulka 35 Modely použité při testování rozdílů ve fenologii mezi zdravými a nakaženými rostlinami v celém souboru. Srovnání modelů na základě likelihood ration testů.  

První série modelů testuje pravděpodobnost vykvetení v první vs. druhé sezóně. Druhá a třetí série testuje den vykvetení v rámci sezóny 2016, respektive 2017. 
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Generalized linear mixed model   

fit by maximum likelihood (Laplace Approximation)  

[glmerMod] 

Linear mixed model fit by REML  

['lmerMod'] 

Family: binomial  ( logit )  

Formula: rok ~ populace * infekce + (1 | rodina) Formula: julian_den ~ populace * infekce+ (1 | rodina) 

Data: zahrada Data: zahrada 2017 

    

AIC      BIC   logLik    deviance   df.resid  REML criterion at convergence: 3825 

880.4    912.8   -433.2    866.4      749   

   

Scaled residuals:  Scaled residuals:  

Min          1Q        Median      3Q       Max         Min      1Q  Median      3Q     Max  

-3.2043     -0.8565  0.4112  0.5910  2.0835    -3.3470 -0.5763 -0.0376  0.5010  3.3388  

    

Random effects: Random effects: 

 Groups Name        Variance   Std.Dev. Groups Name        Variance Std.Dev. 

rodina (Intercept)     0.9107     0.9543   rodina      (Intercept)  10.07    3.173   

Number of obs: 756, groups:  rodina, 34 Residual                    124.04   11.137   

  Number of obs: 499, groups:  rodina, 34 

Fixed effects:   

                                Estimate   Std. Error  z value  Pr(>|z|)    Fixed effects: 

(Intercept)               1.39871    0.44823   3.120    0.00181 **                                Estimate   Std. Error  t value 

populace2                0.01688    0.56602   0.030    0.97621    (Intercept)               159.603     1.835      86.98 

populace3               -0.63478    0.58541  -1.084   0.27822    populace2               -5.391        2.326      -2.32 

infekce                    -0.36639    0.36066  -1.016   0.30968    populace3               -7.663        2.577      -2.97 

populace2:infekce  -0.20828    0.45772  -0.455   0.64909    infekce                    -7.142        1.914      -3.73 

populace3:infekce  -0.25052    0.47650  -0.526   0.59907    populace2:infekce    3.485        2.449       1.42 
 populace3:infekce    5.702        2.753       2.07 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

  

Tabulka 36 Detaily modelů (z předchozí tabulky) testujících rozdíly ve fenologii mezi zdravými a nakaženými rostlinami v celém souboru. První model testuje pravděpodobnost 

vykvetení v první vs. druhé sezóně. Druhý model testuje den vykvetení v rámci sezóny 2017 (model pro rok 2016 není uveden, protože žádné faktory nebyly signifikantní). 
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7.4.4 Rozdíly mezi zdravými a nakaženými rostlinami ve velikosti 

 

 počty rostlin  růžice (cm) lodyha (cm) den vykvetení 

 zdravé nakažené celkem 
úspěšnost 

infekce 

průměr 

zdravé 
sd 

průměr 

nakažené 
sd 

průměr 

zdravé 
sd 

průměr 

nakažené 
sd 

průměr 

zdravé 
sd 

průměr 

nakažené 
sd 

rodina 2-01 14 9 23 39 % 22,3 3,6 22,7 2,6 43,3 5,9 38,6 11,9 158 10 149 11 

rodina 2-02 11 13 24 54 % 17,4 5,8 18,6 3,5 49,6 11,8 37,3 10,4 146 9 150 14 

rodina 2-03 9 8 17 47 % 19,0 2,6 17,0 3,4 44,0 14,3 41,4 9,1 157 10 148 9 

rodina 2-06 6 18 24 75 % 20,8 4,9 20,6 3,5 43,5 8,8 33,4 7,2 161 9 158 8 

rodina 2-16 8 17 25 68 % 20,5 4,6 20,2 4,2 43,9 9,1 39,4 9,6 163 10 156 8 

celkem 48 65 113 58 % 20,1 4,6 20,0 3,8 45,0 10,0 37,4 9,6 156 11 153 10 

Tabulka 37 Souhrn výsledků měření rostlin. Počty použitých rostlin vykvetlých v roce 2017, průměr růžice (cm), výška lodyhy (cm), den vykvetení (juliánský den). Měření uvedeno 

včetně směrodatné odchylky sd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lodyha list růžice 

lodyha  -   

list     0.27 * -     

růžice  0.16     0.68 * - 

Tabulka 38 Korelace zaznamenaných mír velikosti rostlin, signifikantní korelace označené hvězdičkou. Symetrické hodnoty jsou pro jednoduchost vynechány, 
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ruzice ~ julian_den + rodina * infekce 

Predictor Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  % vysvětlené 

variability 

julian_den 1 398.1109 398.1109 31.2176 1.93E-07 *** 20.6 

rodina 4 204.2830 51.0707 4.0047 0.0047 ** 10.6 

infekce 1 14.0902 14.0902 1.1049 0.2957  0.7 

rodina:infekce 4 16.7329 4.1832 0.3280 0.8586  0.9 

Residuals 102 1300.7830 12.7528    67.3 
        

lodyha ~ julian_den + rodina * infekce 

Predictor Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  % vysvětlené 

variability 

julian_den 1 51.9386 51.9386 0.5428 0.4630  0.40 

rodina 4 704.8546 176.2137 1.8415 0.1266  5.8 

infekce 1 1332.4713 1332.4713 13.9245 0.0003 *** 11 

rodina:infekce 4 305.6409 76.4102 0.7985 0.5289  2.5 

Residuals 102 9760.6344 95.6925    80.3 
        

julian_den ~ rodina * infekce 

Predictor Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  % vysvětlené 

variability 

rodina 4 1655.1265 413.7816 4.2457 0.0032 ** 12.8 

infekce 1 587.1914 587.1914 6.0250 0.0158 * 4.5 

rodina:infekce 4 685.5015 171.3754 1.7584 0.1430  5.3 

Residuals 103 10038.3753 97.4600    77.4 

        

Tabulka 39 Modely testující rozdíly ve velikosti a v datu vykvetení mezi zdravými a nakaženými rostlinami. Pro tyto modely byl použit podsoubor rostlin se změřenou velikostí, 

kvůli nedostatku rostlin v první sezóně (n = 32 rostlin) jde pouze o rostliny vykvetlé v roce 2017 (n = 113 rostlin). 
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lm (ruzice ~ julian_den + rodina * infekce) lm (lodyha ~ julian_den + rodina * infekce) lm (julian_den ~ rodina * infekce) 

   

Data: mereni_rostlin_2017 Data: mereni_rostlin_2017 Data: mereni_rostlin_2017 

Residuals: Residuals: Residuals: 

    Min      1Q      Median      3Q     Max       Min       1Q       Median       3Q      Max      Min      1Q     Median      3Q     Max  

-7.0925 -2.3739 -0.1666  1.9920 11.0854  -25.4539  -6.2229   0.5165   5.7454  28.0859  -25.556  -5.889   1.000   4.471  35.000  

      

Coefficients: Coefficients: Coefficients: 

                              Estimate   Std. Error   t value   Pr(>|t|)                                 Estimate    Std. Error    t value    Pr(>|t|)                             Estimate     Std. Error    t value     Pr(>|t|)     

(Intercept)           -5.05929    5.71938    -0.885   0.3785     (Intercept)           48.84750   15.66699    3.118   0.00237 ** (Intercept)           158.2143     2.6385    59.965   < 2e-16 *** 

julian_den           0.17284    0.03564     4.849    4.46e-06 *** julian_den           -0.03515    0.09764     -0.360   0.71956    rodina 202           -11.7597       3.9776    -2.956    0.00386 **  

rodina202           -2.88958    1.49865    -1.928   0.0566 .   rodina 202            5.93725    4.10521      1.446   0.15117    rodina 203             -1.3254      4.2179    -0.314    0.75398     

rodina 203          -3.05664    1.52647    -2.002   0.0479 *   rodina 203            0.66769    4.18144      0.160   0.87345    rodina 206              2.2857      4.8171     0.474    0.63615     

rodina 206          -1.84743    1.74442    -1.059   0.2921     rodina 206            0.29464    4.77847      0.062   0.95095    rodina 216              4.7857      4.3754     1.094    0.27660     

rodina 216          -2.61285    1.59189    -1.641   0.1038     rodina 216            0.75752    4.36063      0.174   0.86243    infekce                  -9.6587      4.2179    -2.290    0.02406 *   

infekce                2.05032     1.56410     1.311   0.1928     infekce                 -5.06970    4.28451    -1.183   0.23946    rodina 202:infekce  13.2042     5.8436   2.260    0.02595 *   

rodina 202:infekce -1.41135    2.16557  -0.652   0.5160     rodina 202:infekce -7.13434  5.93211   -1.203  0.23189  rodina 203:infekce   0.5198     6.3876    0.081    0.93530     

rodina 203:infekce -2.47080    2.31069  -1.069   0.2875     rodina 203:infekce  2.12343   6.32964    0.335  0.73796    rodina 206:infekce   7.1032     6.2808    1.131   0.26071     

rodina 206:infekce -1.83085    2.28603  -0.801   0.4251     rodina 206:infekce -5.13125   6.26208   -0.819  0.41446    rodina 216:infekce   2.1881     5.9754    0.366   0.71497     

rodina 216:infekce -1.02385    2.16292  -0.473   0.6370     rodina 216:infekce  0.34384   5.92485    0.058  0.95383     

     

Residual standard error: 3.571 on 102 degrees of freedom Residual standard error: 9.782 on 102 degrees of freedom Residual standard error: 9.872 on 103 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3274,    Adjusted R-squared:  0.2615  Multiple R-squared:  0.197,  Adjusted R-squared:  0.1183  Multiple R-squared:  0.2258,  Adjusted R-squared:  0.1582  

F-statistic: 4.965 on 10 and 102 DF,  p-value: 7.576e-06 F-statistic: 2.503 on 10 and 102 DF,  p-value: 0.009912 F-statistic: 3.338 on 9 and 103 DF,  p-value: 0.001281 

   

Tabulka 40 Detaily modelů testující rozdíly ve velikosti a v datu vykvetení mezi zdravými a nakaženými rostlinami (modely z předchozí tabulky). Pro tyto modely byl použit 

podsoubor rostlin se změřenou velikostí, kvůli nedostatku rostlin v první sezóně jde pouze o rostliny vykvetlé v roce 2017 (n = 113 rostlin).
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Obrázek 23 Průměr růžice (cm) v den vykvetení v roce 2017, podsoubor rostlin se změřenou velikostí. Graf ukazuje 

boxploty pro každou rodinu označenou kódem fam 2-01, 2-02, 2-03, 2-06, 2-16. Status infekce (zdravé / nakažené) 

neměla na průměr růžice signifikantní vliv. 

 

 

Obrázek 24 Výška lodyhy (cm) v den vykvetení v roce 2017, podsoubor rostlin se změřenou velikostí. Graf ukazuje 

dvojice boxplotů pro každou rodinu, modře jsou zdravé rostliny a červeně nakažené rostliny. Rodiny jsou označené 

kódem fam 2-01, 2-02, 2-03, 2-06, 2-16. Nuly a jedničky před kódem znamenají zdravé, respektive nakažené 

rostliny.  
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Obrázek 25 Den vykvetení rostlin v roce 2017 (juliánský den), podsoubor rostlin se změřenou velikostí. Graf 

ukazuje dvojice boxplotů pro každou rodinu, modře jsou zdravé rostliny a červeně nakažené rostliny. Rodiny jsou 

označené kódem fam 2-01, 2-02, 2-03, 2-06, 2-16. Nuly a jedničky před kódem znamenají zdravé, respektive 

nakažené rostliny. 

 

 

7.5 Terminologie 

Není-li uvedeno jinak, používám termíny ve stejném smyslu, jako jsou definovány v první 

souhrnné knize fytopatologie volně rostoucích rostlin Diseases and plant population 

biology (Burdon 1987): 

 

▪ virulence = schopnost patogenu (určité linie či rasy) infikovat hostitele, zpravidla jako 

procento nakažených jedinců 

▪ agresivita = relativní úspěch patogenu po infekci, např. množství produkovaných spor apod. 

▪ aktivní rezistence = reakce hostitele, která brání vzniku nebo rozšíření infekce poté, co již 

došlo ke kontaktu s patogenem; především biochemické mechanismy 

▪ pasivní rezistence = především avoidance, tj. geneticky dané znaky hostitele, které snižují 

počet kontaktů s patogenem nebo pravděpodobnost přenosu spor na susceptibilní tkáň 

▪ rasově specifická rezistence = rezistence efektivní pouze vůči určitým rasám patogenu 

▪ rasově nespecifická rezistence = rezistence efektivní vůči širokému spektru ras patogenu 

▪ umělá inokulace = přenos spor patogenu na hostitele v umělých podmínkách 

▪ prevalence = procento nakažených jedinců v populaci (např. Ericson, 1999) 

▪ incidence = prezence / absence choroby v populaci (např. Ericson, 1999) 


