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Anotace výzkumného programu 

Studium biologické diverzity v reálném a evolučním čase 

Navržený hlavní směr výzkumu je zaměřen na komplexní studium biologické 

diverzity z několika různých hledisek na různých úrovních organizace života: 

 taxonomický a morfologický popis biodiverzity vybraných taxonů živočichů a rostlin; 

 molekulární fylogeneze vybraných skupin taxonů; 

 studium dílčích populačních charakteristik modelových taxonů (struktura populací, 

rozptyl, mezidruhové interakce, biogeografické parametry); 

 studium trofických sítí s cílem objasnění vztahu mezi biologickou diverzitou a 

potravní specializací; 

 studium zákonitostí (patterns) biologické diverzity v gradientu prostředí (altitudinální, 

latitudinální, sukcesní gradient, gradient antropogenních disturbancí). 

Hlavní úkoly řešené členy týmu v nejbližších třech letech: 

Navržený hlavní směr výzkumu je zaměřen na komplexní studium biologické 

diverzity z několika různých hledisek na různých úrovních organizace života: 

 Příprava projektů se zahraničními pracovišti. V současné době tým jedná o spolupráci 

s polskými partnery ohledně výzkumu biodiverzity v altitudinálním gradientu.  

 Rozvoj molekulárních metod v taxonomii a ekologii na pracovišti. Tým studentů 

doktorského studia připravuje metodiku izolace DNA pro různé taxony bezobratlých 

pro další analýzy. V souvislosti s tím dovybavujeme laboratoř o další přístrojovou 

techniku. 

 Řešení dílčích projektů: 

o Srovnání potravních sítí herbivor rostlina parazitoid mezi tropickými a 

temperátními ekosystémy. 

o Studium diverzity a hostitelské specializace bryofágního a mykofágního 

hmyzu. 

o Studium původních a invazních druhů raků. 

o Studium systematiky, fylogeneze a evoluce vybraných skupin organismů dle 

užšího zaměření členů týmu (Decapoda, Diptera, Orthoptera, Dermaptera, 

Odonata, Mecoptera, Bryophyta) 

 

 

 

 

 

 


