Abstrakt
Společenstva mikroorganismů ve svrchních horizontech půdy představují významnou složku
lesních ekosystémů. Navzdory tomu, že kvasinky jsou nedílnou součást společenstev půdních
hub, jejich roli v lesních ekosystémech dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Cílem této
dizertační práce bylo popsat složení společenstva kvasinek v půdě a opadu temperátního lesa
pomocí sekvenace environmentální DNA, identifikovat dominantní druhy kvasinek a popsat, jak
složení jejich společenstva obráží biotické a abiotické podmínky prostředí. Dalším cílem bylo
izolovat kvasinky z lesní půdy a opadu a popsat nové druhy, které jsou významně zastoupené
v environmentální DNA. Reprezentativní izoláty byly charakterizovány z hlediska jejich
schopnosti využívat organické látky a podílet se na rozkladu mrtvé organické hmoty.
Výsledky této práce ukázaly, že kvasinky představují podstatnou část společenstev hub v půdě a
opadu temperátního lesa s vyšším relativním zastoupením v půdě. V opadu se společenstva
kvasinek liší mezi porosty buku, dubu a smrku. Faktory, ovlivňující složení společenstva v půdě,
jsou pravděpodobně složitější a zahrnují vliv abiotických podmínek a vegetace. Přestože faktory
prostředí ovlivňují společenstva kvasinek a vláknitých hub podobně, existuje mezi nimi rovněž
mnoho rozdílů. Navzdory taxonomické heterogenitě představují kvasinky houbovou skupinu se
specifickou nutriční strategií odlišnou od jiných půdních hub. Zatímco účinný rozklad
hemicelulózy, celulózy nebo chitinu se zdá být omezen pouze na několik taxonů, schopnost
využívat široké spektrum zdrojů uhlíku naznačuje, že kvasinky mohou působit jako mutualisté,
využívající produkty rozkladu, poskytované jinými mikroorganismy. Za pozornost stojí, že velká
část enzymové aktivity je u kvasinek vázána na povrch buněk. Tato adaptace pravděpodobně
slouží k snadnějšímu příjmu produktů rozkladu do buněk kvasinek, které enzymy produkují. Na
základě výsledků této práce lze konstatovat, že kvasinky v lesních ekosystémech obsazují
unikátní niku, která pravděpodobně odráží jejich jednobuněčnou růstovou formu. Byly popsány
tři nové druhy kvasinek, které patří do podkmene Pucciniomycotina, třídy Microbotryomycetes:
Leucosporidium krtinense f.a. sp. nov., Yurkovia mendeliana sp. nov. a Libkindia masarykiana
sp. nov. Analýza environmentální DNA naznačuje, že tyto druhy jsou ve studovaném prostředí
hojné, a tedy pravděpodobně významné pro půdu temperátního lesa.

