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▪ ▪ Laboratoř potravních strategií hmyzu: lits.osu.cz.
▪ ▪ Bryologická laboratoř: www.bryolab.com.
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Náš tým se zaměřuje na komplexní studium biologické diverzity, zejména na
evoluci živočichů a rostlin a na rekonstrukci jejich fylogenetického vývoje.
Zkoumáme populační charakteristiky modelových taxonů a trofické sítě
a snažíme se objasnit vztah mezi biologickou diverzitou a potravní specializací.
Zajímáme se o zákonitosti biologické diverzity v gradientu prostředí a o další
procesy, které jsou základem pro pochopení evoluce. Výzkum věnujeme také
biodiverzitě antropogenních ekosystémů s důrazem na ekologii (post-)industriálních
biotopů. Jde o výzkumy využitelné v managementu a praktické ochraně biotopů.
Studium biodiverzity má na katedře biologie a ekologie dlouholetou tradici
a jednotlivé výzkumy propojuje do celku. Ten tvoří 6 základních oblastí, které
se prolínají. Soustředíme se v nich mimo jiné na systematiku, fylogenezi nebo
evoluci vybraných skupin organismů. Dílčí výzkumné týmy vede 8 specialistů
na jednotlivé aspekty studia biodiverzity: prof. Ďuriš, doc. Kočárek, doc. Drozd,
doc. Ševčík, doc. Dolný, doc. Hulva, doc. Plášek a Dr. Janko. Doposud jsme
popsali 183 nových druhů a 34 nových rodů, a s využitím moderních molekulárních
metod tento počet stále narůstá.
Publikujeme v prestižních biologických časopisech:
▪ ▪ Nature (Novotný et al. 2002).
▪ ▪ Science (Roslin et al. 2017).
▪ ▪ Evolution (Janko 2014).

Biodiverzita

▪ ▪ PNAS (Forister et al. 2015).
▪ ▪ Scientific Reports (Horká et al. 2016; Sawicky et al. 2017).
▪ ▪ Molecular Ecology (Hulva et al. 2015; Janko et al. 2018).

představuje rozrůzněnost života. Cílem je poznání bohatství života na Zemi,
druhové ale i tvarové a funkční rozmanitosti rostlin, živočichů a mikroorganismů,
včetně jejich genů a složitých ekosystémů, které dohromady vytvářejí.
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▪ ▪ Molecular Phylogenetics and Evolution (Horká et al. 2018).
▪ ▪ Current Biology (Kočárek 2018), apod.
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