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Abstrakt a klíčová slova 

Bakalářská práce pojednává o faktografických databázích v oblasti chemie. Zaměřuje se zejména 

na databáze, které zahrnují všechny vědní obory chemie. V práci je prezentována obecná definice 

databází a popsán jejich historický vývoj a typologie. Popsány a uvedeny jsou příklady různých 

typů faktografických chemických informací, které je možné prostřednictvím chemických 

databází vyhledat. V práci jsou podrobně popsány a porovnány významné chemické 

faktografické databáze CAS REGISTRY, CAS REACT, PubChem, ChemSpider s Reaxys a 

uvedeny ukázky vyhledávání chemických informací v těchto databázích. Jsou uvedeny i příklady 

specializovaných chemických databází zaměřených na určitý druh chemických informací. 

Závěrem je zhodnocen význam faktografických chemických databází v poskytování informací 

pro jejich uživatele. 

Klíčová slova: faktografická databáze, chemická informace, CAS REGISTRY, CAS Registry 

Number, CAS REACT, PubChem, ChemSpider, Reaxys 

Abstract and keywords 

Bachelor thesis depicts factual databses in the field of chemistry. It focuses mainly on databases 

that cover all fields of chemistry. The thesis presents a general definition of databases and 

desribes their history and typology. Examples of various factual chemical information which can 

be searched through chemical databases, are described and shown. The factual chemical 

databases CAS REGISTRY, CAS REACT, PubChem, ChemSpider and Reaxys are described in 

detail and compared. Additionally, examples of chemical information searches in these databases 

are shown. Examples of specialized chemical databses that focus on specific kind of chemical 

information are listed. In conclusion, the importance of factual databases in providing relevant 

and correct chemical information for their users is evaluated. 

Keywords: factual database, chemical information, CAS REGISTRY, CAS Registry Number, 

CAS REACT, PubChem, ChemSpider, Reaxys 

 



 

 

 

Seznam názvů produktů 

Seznam názvů produktů, které jsou buď chráněny registrační známkou ®, nebo obchodní 

značkou ™ či registrovanou značkou služby 
SM

. Tento seznam sumarizuje chráněné známky a 

značky produktů a nahrazuje jejich používání v textu. 
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American Chemical Society ® 

CAS REACT ® 

CAS REGISTRY 
SM 

CAS Registry Number ® 

Common Chemistry ™ 

CrossFire ® 

Chemical Abstract ® 

Chemical Abstract Service ® 

ChemDraw ® 

ISIS ™ 

ISIS™Draw 

MeSH ® 

SciFinder ® 

STN Easy 
SM 

Reaxys ® 

RTECS ® 

 

                                                 
1
 Zjištění některých ochranných známek je náročné. Pokud se v textu objevuje produkt a jeho ochranná známka není 

uvedena, omlouvám se. 



 

 

 

Seznam zkratek 

V textu se vyskytuje mnoho zkratek, většinou je zkratka používána až po uvedení celého názvu a 

po uvedení zkratky pro tento celý název. Pokud tomu však není, zde je po shrnutí seznam zkratek 

používaných v textu. V seznamu jsou vyjmenovány používané zkratky (pokud se v textu 

vyskytují více než jednou). 

American Chemical Society (ACS) 

Chemical Abstract (CA) 

Chemical Abstract Service (CAS) 

Chemical Abstract Service REGISTRY (CAS REGISTRY) 

Chemical Abstract Service Registry Number (CAS Registry Number, CAS registrační číslo, CAS 

RN, registrační číslo) 

Fachinformationzentrum (FIZ) 

International Chemical Identifier (InCHI) 

Material Safety Data Sheets (MSDS) 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

PubChem Compounds Database (Compounds) 

PubChem Substances Database (Substances) 

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) 

Royal Society of Chemistry (RSC) 

Small Molecule Pathway Database (SMPDB) 

Spectral Database of Organic Compounds (SDBS)
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1. Úvod 

První referátové časopisy v chemických oborech jsou datovány již do 19. století. Tento fakt 

svědčí o tom, že chemie jako vědní obor má dlouhodobou tradici práce s informacemi a 

předávání těchto informací je pro tento obor zásadní. S dynamickým rozvojem informačních 

technologií se pro vědecké pracovníky v přírodovědeckých oborech vytvořil prostor pro nové 

způsoby získávání informací. V dnešní době, ve které čas je jednou z nejcennějších veličin, je již 

těžko představitelné, že by odborný pracovník potřebné informace získával častými návštěvami 

knihoven a studiem referátových časopisů. Většinu informací je totiž možné získat přímo od 

klávesnice počítače a to díky mnoha propracovaným databázím obsahujícím informace ze všech 

přírodovědných oborů. Cílem této práce je popis faktografických chemických databází a 

faktografických chemických informací, potřebných pro práci s nimi. 

V bakalářské práci je vymezen pojem databáze obecně a je popsáno rozdělení databází. Na 

základě tohoto rozdělení je poté definován pro tuto práci stěžejní pojem faktografická databáze. 

Ve faktografických chemických databázích se vyhledává pomocí faktografických chemických 

informací. Proto jsou v této práci rovněž uvedeny příklady různých typů chemických informací, 

na základě kterých je možno vyhledávat uživatelem požadované další chemické informace.  

 Dále jsou v bakalářské práci popsány a porovnány vybrané databáze obsahující informace 

z oboru všeobecné chemie. Specializované databáze zaměřené na jednotlivé chemické obory, 

jako je například fyzikální chemie, biochemie, proteomika, genomika a další, nejsou v této práci 

popisovány a porovnávány.  

Pro porovnání byly vybrány faktografické databáze Chemical Abstract Service (zde se jedná o 

dvě databáze, CAS REGISTRY a CAS REACT), databáze PubChem, ChemSpider a Reaxys. 

U všech porovnávaných databází je uveden popis jejich producenta, krátká historie databáze, 

základní informace o databázi, možnosti vyhledávání v databázi a přehled faktografických 

informací obsažených v záznamu databáze. V každé databázi je pro ukázku vyhledán záznam 

jedné vybrané látky – kyseliny močové – významného antioxidantu a konečného metabolitu 

odbourávání purinů v lidském organismu.   

Tři z porovnávaných databází jsou databáze placené (CAS REGISTRY, CAS REACT a Reaxys), 

dvě databáze jsou volně dostupné (Pubchem a ChemSpider). Tím je umožněno srovnání 
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vyhledávání ve volně dostupných databází a v databázích placených. Všechny výše vyjmenované 

databáze jsou databázemi zahraničními. Z databází produkovaných na území České Republiky je 

popsána volně dostupná databáze ABC – katalog chemikálií vyráběných na území České 

Republiky. Ta však vzhledem ke svému omezenému rozsahu a užšímu zaměření na komerční 

chemikálie není s výše zmíněnými všeobecnými zahraničními databázemi srovnávána. 

 V bakalářské práci jsou dále zmíněny specializované databáze, které se zaměřují pouze na určitý 

druh chemických informací, jako například na spektrální, bezpečností a toxikologické informace 

a databáze metabolických cest. Tyto databáze jsou v této práci popisovány i proto, že některé 

z výše zmíněných všeobecných chemických databází čerpají informace právě z těchto databází 

zaměřených na specifický druh informací. 

V závěru práce je diskutován současný stav v oblasti chemických faktografických databází a 

naznačen jejich možný vývoj v budoucnosti. 
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2. Databáze 

2.1. Definice databáze 

Databáze, neboli také báze dat, databanka, databázový systém nebo datová základna, je množina 

uspořádaných informací (dat) na elektronické paměti. 

Existuje několik definicí pojmu databáze. Česká technická norma vykládá termín databáze jako 

soubor datových objektů v elektronické formě uložených společně podle jednoho schématu a 

zpřístupňovaných počítačem.[ČSN ISO 690-2, 2000] Mezi základní prvky databáze patří data 

samotná a program pro práci s nimi. Data jsou v databázích uspořádána tak, aby se s nimi dalo 

efektivně manipulovat, to znamená rychle data vyhledat, načíst do paměti nebo s daty provádět 

potřebné operace. 

2.2. Historie databází 

Mezi první předchůdce databází patří papírové kartotéky, ve kterých byla data shromažďována 

podle různých kritérií s možností přidávání nových položek do kartoték. Veškeré činnosti 

s papírovými kartotékami však musely být prováděny manuálně. 

Před automatizovanými systémy existovali i další předchůdci dnešních elektronických databází. 

Nejčastějším předchůdcem databází jsou takzvané referátové časopisy (referátový časopis 

Chemical Abstact vznikl v roce 1907, zatímco samotná databáze vznikla v roce 1967). 

Referátové časopisy se začaly vydávat na konci 19. století a obsahovaly bibliografické záznamy 

dokumentů pro dané obory. Ne všechny dnešní databáze mají předchůdce ve formě referátového 

časopisu. Samotný termín databáze se objevil poprvé v roce 1962 a od té doby se začal volně 

užívat. V 60. letech také dochází k automatizaci a přechodu do elektronické podoby. 

V minulosti se databáze vyskytovaly ve formě záznamu na magnetických páscích, v tištěné 

podobě nebo na mikrofiších. V době automatizace se ovšem tyto formy databází posouvají do 

pozadí a nahrazují je zpřístupnění přes internetové rozhraní (přes producenta databáze), přes 

databázová centra či přes CD-ROM. 



 

14 

 

2.3. Databázová centra 

Proces vyhledávání informací úzce souvisí se základními subjekty informačního průmyslu, které 

dohromady tvoří takzvanou architekturu informačního průmyslu. „Tři základní subjekty 

informačního průmyslu jsou producenti informací, poskytovatelé či zprostředkovatelé informací 

a samotný uživatel“ [Papík, 2011, s. 81]. Mezi producenty a poskytovatele informačních zdrojů 

se dá zařadit mnoho institucí - distributoři a prodejci, knihovny, archivy, specializované 

informační instituce, producenti a vydavatelé primárních dokumentů či služby dodávání 

dokumentů. 

Producenty databází lze rozdělit do čtyř skupin. První skupinou jsou knihovny – v převážné 

většině se jedná o národní či specializované knihovny. Do druhé skupiny se řadí komerční firmy 

neboli soukromé instituce. Třetí skupinou jsou neziskové organizace a čtvrtou jsou mezinárodní 

organizace. 

Databázová centra jsou instituce, které poskytují přístup k centralizovaným informačním 

zdrojům. Databázová centra vznikala už v 60. letech 20. století jako specifický produkt 

automatizace informačních činností a jsou přístupná jak na internetu, tak na profesionálních sítích 

nezávislých na internetu. Reprezentují společenskou potřebu registrovat a efektivně vyhledávat či 

zpřístupňovat informační zdroje. Služby databázových center jsou v převážně většině placené, a 

pokud má uživatel zájem využívat jejich služeb, musí navázat s databázovými centry smluvní 

vztah. Uživatel si buď může objednat předplatné, nebo platí formou pay-as-you-go, tedy za 

vyčerpané služby, které použil. V minulosti byla databázová centra určena převážně pro 

specializované rešeršéry, v dnešní době fungují i informační systémy s jednodušším 

vyhledáváním, které je příjemnější pro nespecializovaného uživatele. V některých případech 

mohou být databázová centra producentem poskytovaných databází. Mezi významná databázová 

centra se dají zahrnout: EBSCO, ProQuest, OCLC, Ovid Technologies, Questel, DIMDI, STN 

International a mnoho dalších. 

Mezi služby databázových center se řadí možnost provádění rešerší, zprostředkování dodání 

plných textů dokumentů či možnost stáhnutí části databáze. Další službou je služba SDI 

(v českém překladu ARI; adresní rozšiřování informací). Jedná se o opakovanou rešerši a 

uživateli jsou elektronicky zasílány například články či odkazy na články, které souvisí s jeho 
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rešeršním požadavkem. Dále databázová centra poskytují školení nebo další doplňkové služby 

[Fabián, 2010]. 

2.4 Typologie databází 

Podobně jako existují různé definice pojmu databáze, existují i různé způsoby dělení databází. 

Databáze se dají rozdělit podle různých kritérií. Tato kritéria se s rozvojem informačních 

technologií měnila a rovněž se vyvíjely i nové typy databází. 

Základní dělení databází je možné provést podle různých parametrů – podle typu obsažených dat, 

způsobu práce uživatele s daty, komerční dostupnosti, obsahu informací nebo časového hlediska. 

Podle typu obsažených dat můžeme databáze rozdělit na textové (datovou základnu tvoří 

digitálně zpracované textové údaje), numerické (datovou základnu tvoří číselná vyjádření 

určitých parametrů), multimediální (datovou základnu tvoří multimediální data) a obrazové 

(datovou základnu tvoří digitálně zaznamenané obrazy). Textové databáze se dále dělí na 

databáze bibliografické, plnotextové, referenční či faktografické. Bibliografická databáze 

obsahuje bibliografické záznamy publikací, popřípadě jejich anotaci. Plnotextové databáze 

obsahují plné texty – v angličtině takzvané full-texty. Plnotextové databáze se rovněž označují 

jako databáze fulltextové. Referenční databáze odkazují na jiné informační zdroje. Často se jedná 

o encyklopedie, příručky nebo slovníky. Faktografické databáze jsou databáze, jejichž údajovou 

základnu tvoří faktografické informace [Cejpek, 1998, s. 56]. Faktografické databáze mohou 

obsahovat data, čísla, snímky, časové řady, grafy a podobně.  

Podle způsobu práce uživatele s daty se databáze dělí na databáze umožňující zápis dat nebo na 

databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat. V této bakalářské práci se budou vyskytovat 

pouze databáze umožňující vyhledávání a čtení dat. 

Podle dostupnosti (zpřístupnění) se databáze dělí na placené a volně dostupné – neplacené 

databáze.  

Podle obsahu informací se databáze dělí na tři druhy - univerzální, multioborové a oborové. 

V univerzálních databázích se vyskytují všeobecné informace, v multioborových databázích se 

vyskytují informace z více oborů (někdy také označované jako polytematické či víceoborové) a 

v oborových databázích se vyskytují informace o jednom určitém oboru. „Oborové databáze mají 
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výhodu v tom, že zachází se specifickými informacemi. Mívají kvalitnější relevantní popisný 

aparát, neboť mohou zohledňovat typickou strukturu dokumentů. Mají vlastní oborové tezaury, 

předmětová hesla či klíčová slova. Vynikají hloubkou obsahu, jsou schopné dát odpověď na 

velmi specifické a přesně definované dotazy“ [Souček, 2009, s. 56].  

 

Podle časového hlediska se databáze dělí na perspektivní, souběžné a retrospektivní. Perspektivní 

databáze se zaměřují na informace o dokumentech, které vyjdou v budoucnu. Souběžné databáze 

se zaměřují na informace o dokumentech, které aktuálně vycházejí a retrospektivní databáze se 

zaměřují na informace o dokumentech, které vyšly v minulosti. 
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3. Faktografické databáze v oblasti chemie 

3.1. Definice faktografické databáze 

Jak již bylo řečeno, faktografické databáze jsou databáze, jejichž údajovou základnu tvoří 

faktografické informace. Faktografickou informaci můžeme definovat jako informaci, která 

reprezentuje konkrétní údaje či fakta. Za faktografickou informaci se považují údaje získané 

měřením, chemické vlastnosti, technické parametry, statistické údaje a další. Faktografické 

databáze mohou mít textový i numerický charakter, případně kombinovaný charakter těchto dvou 

typů. 

Typické pro tyto databáze je také jejich velká cena. Často tato cena souvisí s náročným 

vytvářením databází, kde je třeba velký podíl intelektuální práce – pracovník musí mít znalost 

daného oboru. Zároveň jsou mnohdy tyto databáze vytvářeny pro úzkou skupinu uživatelů, což 

také může přispět k jejich velké ceně.  

Faktografické databáze se nejvíce vyskytují v exaktních, přírodovědeckých a biomedicínských 

oborech [Papík, 2011]. Dále se faktografické databáze vyskytují na poli genomiky a 

bioinformatiky. Ve většině případů bývá vyhledávání informací ve faktografických databázích 

obtížné a mimo znalostí informačního specialisty (rešeršéra) požaduje vyhledávání v databázích i 

znalost daného oboru. 

Chemie patří mezi obory s širokými možnostmi vyhledávání faktografických informací. Již 

v 19. století bylo identifikováno a popsáno značné množství látek a jejich vlastností. V dnešní 

době navíc roste počet nově syntetizovaných látek a pro vědce a výzkumníky je důležité mít 

možnost se v této množině látek a jejich vlastností dobře orientovat. Proto je v chemických 

oborech velká důležitost přisuzována zpracování faktografických informací a jejich vyhledávání. 

3.2. Chemické informace 

Chemie je vědní oblast, která se zabývá vlastnostmi organických a anorganických látek, jejich 

strukturou, složením, přípravou a interakcí. Chemie se dělí do několika oborů, mezi které patří 

například organická chemie, anorganická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie a 

biochemie.  
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Chemie je rychle se rozvíjející obor a poptávka po starých i nových informacích je v tomto oboru 

velká. Právě proto je chemie jedním z oborů, který má velmi dlouhou a úspěšnou historii práce 

s informacemi [Šerá, 2008].  

Pro srozumitelnost textu je nutné definovat dva termíny: chemická informatika a chemická 

informace.  

Chemická informatika je termín, který má více definic.  Šilhánek [Šilhánek, 2002] uvádí, že 

chemická informatika je termín běžně používaný chemiky, což ale neznamená, že je zcela jasný 

jeho obsah. Na sjezdu Americké chemické společnosti v roce 1999 byla prezentována „chemická 

informatika jako disciplína, která v sobě zahrnuje návrh, vytvoření, organizaci, ukládání, správu, 

vyhledávání, analýzu, šíření, zviditelňování a využívání chemických informací, nejenom jako 

takových, ale také jako nástroj nebo index, který je zastupuje pro získávání jiných dat, informací 

a znalostí“ [Warr, 1999]. 

Chemická informatika se zabývá vyhledáváním chemických informací. Velmi typická pro 

chemické informace je jejich různorodost, zatímco určitý typ informace je zprostředkován 

pomocí grafu, jiný může být zprostředkován pomocí spektra či tabulky. To klade na databáze 

požadavek zpracovávat poměrně velké množství různých typů datových formátů, ve kterých jsou 

informace uloženy [Šerá, 2008].  

Chemické informace můžeme rozdělit na bibliografické nebo faktografické.  

Bibliografická informace je sekundární informace, která podává informace, neboli odkazuje na 

primární dokument. Požadovaná konkrétní fakta a informace získáme až studiem primárního 

dokumentu. 

Faktografické informace v chemických databázích se dají rozdělit na identifikátory, fyzikální, 

reakční, spektrální, toxikologické či bezpečností informace [Šerá, 2008].  

3.2.1. Faktografické chemické informace 

Identifikátory se často přiřazují k chemickým látkám pro jejich rychlé určení, organizaci látky a 

komunikování o látce. Identifikátory se dále dělí na tři podskupiny. 
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První skupinou jsou identifikátory, které nevypovídají o struktuře látky. Nejznámějším 

identifikátorem v této skupině je Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN), který 

vytváří Chemical Abstract Service. V tabulce (tabulka 1) se nachází příklad registračního čísla 

kyseliny močové. 

CAS RN (kyselina močová) 69-93-2 

Tabulka 1: CAS registrační číslo kyseliny močové 

Druhou skupinou jsou identifikátory, které vypovídají o struktuře látky, jako příklad se dá uvést 

identifikátor s názvem International Chemical Identifier (InChI), který vytváří organizace 

International Union of Pure and Applied Chemistry. V tabulce (tabulka 2) se nachází příklad 

identifikátoru InChI kyseliny močové. 

InChi (kyselina močová) 1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-

5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12 

 

Tabulka 2: InCHi kyseliny močové 

Třetí skupinou identifikátorů jsou informace o složení a struktuře. Ne každý identifikátor v této 

skupině má ovšem stejnou míru jednoznačnosti. Například sumární vzorec může být pro více 

látek stejný, naopak strukturní vzorec identifikuje chemickou látku téměř jednoznačně.  Do této 

skupiny se řadí identifikátory: obecný (triviální) vzorec, systematický název, sumární vzorec a 

strukturní vzorec.  

Triviální název je unikátní název dané sloučeniny, který sloučeninu identifikuje, aniž by podával 

informace o elementárním složení či struktuře dané látky. Triviální název nemůže být stejný pro 

dvě látky. Speciálním druhem triviálního názvu jsou názvy obchodní, pod kterými jsou 

sloučeniny běžně prodávány. 

Systematický název podává informaci jak o složení, tak i struktuře dané látky. 

Sumární vzorec podává o elementárním složení dané látky, aniž by popisoval její strukturu. 

Sumární vzorec může být stejný pro několik chemických sloučenin. 

Strukturní vzorec podává pomocí grafického zobrazení informaci o složení i o struktuře dané 

chemické sloučeniny. 
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V tabulce (tabulka 3) se nachází informace o složení a struktuře látky na příkladu látky kyseliny 

močové. 

Triviální název Kyselina močová 

Systematický název 2,6,8-trioxypurin 

Sumární vzorec C5H4N4O3 

Strukturní vzorec 

 

 

Tabulka 3: Identifikátory o složení a struktuře kyseliny močové [Uric Acid, 2015] 

Fyzikální informace podávají informace o fyzikálních vlastnostech sloučenin. V oblasti chemie 

se převážně jedná o bod tání či bod varu, hustotu dané látky nebo například její rozpustnost či 

molární hmotnost. Na základě těchto informací může chemik o látce odvodit mnoho jejich 

vlastností. V tabulce (tabulka 4) se nachází příklady fyzikálních informací kyseliny močové. 

Bod tání kyseliny močové 300°C 

Molární hmotnost kyseliny močové 168,1103 g/mol 

Tabulka 4: Fyzikální informace kyseliny močové 

Reakční informace podávají informace o reakcích chemických sloučenin. Reakce se dají dále 

klasifikovat dle mnoha způsobů, například podle typu reakce. Mezi nejznámější typy reakcí patří 

oxidace (reakce, při které dochází k zvyšování oxidačního čísla oxidované látky), redukce 

(reakce, při které dochází k snižování oxidačního čísla oxidované látky), adice (reakce, při které 

dochází k zániku násobných vazeb), eliminace (dochází ke vzniku násobných vazeb) a další. 

V tabulce (tabulka 5) se nachází příklad reakční informace (oxidace). 

Enzymatická oxidace kyseliny močové 

(z kyseliny močové na alantoin) 

 

 

Tabulka 5: Reakční informace kyseliny močové [Angstadt, 1997] 
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Spektrální informace reprezentují informace o interakci dané látky s elektromagnetickým 

zářením o různých vlnových délkách. Závislost míry absorpce záření látkou na vlnové délce 

dopadajícího záření se nazývá spektrum. Spektrálních informací existuje mnoho, jako příklady se 

dají uvést UV spektrum nebo infračervené spektrum. Infračervené spektrum (IČ) je pro každou 

látku specifické a na jeho základě se dá dále identifikovat látka a její složení. V tabulce (tabulka 

6) se nachází IČ spektrum kyseliny močové. 

IČ (v angličtině IR) 

spektrum kyseliny močové 

 

 

Tabulka 6: Infračervené spektrum kyseliny močové [Nist, 2011] 

Toxikologické informace podávají informace o toxických vlastnostech látek. Na základě těchto 

informací můžeme zjistit, do jaké míry může daná látka ohrozit lidské zdraví. Příkladem 

databáze, která poskytuje toxikologické informace je Registry of Toxic Effects of Chemical 

Substances (RTECS). Přistup do této databáze je placený. V tabulce (tabulka 7) se nachází 

toxikologické informace o kyselině močové. V tabulce je uvedena toxicita kyseliny močové 

vyjádřená pomocí hodnoty „LD50“. Tento údaj znamená, že pokud je zvíře či člověk intoxikován 

daným množstvím látky, je padesátiprocentní pravděpodobnost, že intoxikaci nepřežije (písmena 

LD jsou zkratkou z anglického „lethal dose“ do češtiny možné přeložit jako „letální dávka“). U 

LD100 by tato pravděpodobnost byla stoprocentní. 

Oral LD50 u krys > 5,000 mg/kg 

Tabulka 7: Toxikologické informace o kyselině močové 

Bezpečností informace se týkají například bodu samovznícení, opatření pro hlášení požáru, co 

dělat při první pomoci a podobných informací, které je pro práci s látkou důležité znát. Tento 

druh informací poskytují Material Safety Data Sheets (v češtině se mnohdy označuje jako 
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Bezpečností Listy). Mimo chemických látek se Material Safety Data Sheets zaměřují i na 

biologické látky a informace jsou v mnoha případech dostupné zdarma. V tabulce (tabulka 8) je 

příklad záznamu první pomoci po nákaze kyselinou močovou. 

Pokyny pro první pomoc 

 

Při vdechnutí dopravte postiženého na 

čerstvý vzduch, pokud nedýchá, proveďte 

umělé dýchání. Při styku s kůží, omyjte kůži 

mýdlem. Při kontaktu s očima, vypláchněte 

oči vodou. Pokud se kyselina požije, 

nevyvolávejte dávení a počkejte na příjezd 

odborné pomoci. 

Tabulka 8: Pokyny pro první pomoc při požití kyseliny močové [Sciencelab, 2005] 

3.2.3. Vyhledávání chemických informací 

Základní selekční možností v přístupu k chemickým databázím je identifikace sloučeniny. 

Vyhledávání faktografických a bibliografických informací se v chemii liší. Ve faktografických 

databázích je více možností vyhledávání, například podle sumárního vzorce nebo grafické 

podoby strukturálního vzorce. Strukturní hledání využívá pomoci strukturního editoru, což je 

program, který umožňuje grafickou formou vyjádřit strukturu látky. Většina chemických databází 

poskytuje strukturní editor v rámci databáze. 

U vyhledávání informací také záleží na úrovni znalosti uživatele. Zatímco uživatel, který nemá 

moc praktických znalostí s chemií, raději zvolí vyhledávání podle CAS registračního čísla nebo 

sumárního vzorce, zkušený uživatel může zadat strukturní vzorec. 
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Obrázek 1: Ukázka kresby kyseliny močové ve strukturálním editoru ISIS Draw 

Ve faktografických databázích bývají nejčastěji vyhledávány vlastnosti určité látky. Možné je 

ovšem i vyhledání látek, které vykazují shodné hodnoty určitých veličin - například vyhledání 

všech látek, které mají bod tání 300°C. 

V případě vyhledávání chemických reakcí, kterých se určitá vybraná látka účastní, si uživatel 

může zvolit, jestli sloučenina bude v dané reakci v roli reaktantu či produktu. 

3.2.4. Uživatelé chemických informací 

Chemické informace jsou nejvíce využívány vědeckými a výzkumnými pracovníky, další 

skupinou jsou vysokoškolští studenti, kteří se během studia seznamují s informačními zdroji a učí 

se tyto zdroje efektivně využívat. Kromě těchto zřejmých skupin uživatelů jsou dále chemické 

informace využívané například přepravci, dopravci, lékaři nebo hasiči. Při práci nebo přepravě 
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chemikálií dochází k nehodám a tyto skupiny uživatelů potřebují rychle zjistit vlastnosti látek, 

jestli jsou nebezpečné a popřípadě pokyny pro první pomoc při zasažení nebezpečnou látkou. 

Obchod s chemikáliemi je v dnešní době běžný a chemikálie se používají k výrobě mnoha léčiv, 

proto jsou uživateli chemických informací i prodejci chemikálií, pracovníci 

ve farmakovigilančních pracovištích anebo sami spotřebitelé. Další skupinou uživatelů 

chemických informací se mohou stát zákonodárci, kteří chtějí regulovat obchod s chemickými 

látkami.  
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4. Faktografické databáze Chemical Abstract Service 

4.1. Chemical Abstract Service 

Chemical Abstract Service (CAS) pochází z referátového časopisu Chemical Abstract (CA), 

který vychází od roku 1907 pod společností American Chemical Society (ACS). American 

Chemical Society vlastní tento referátový časopis a CAS dodnes. 

CA vznikl za účelem pomoci vědcům z celého světa sledovat práci jejich kolegů. Tohoto CA 

dosáhl monitorováním, vytvářením abstraktů a indexováním světové odborné literatury 

související s chemií. Od roku 1907 se CAS rozvinul tak, že dnes je celosvětově uznávaným 

zdrojem chemických informací. CAS je organizací, jejímž cílem je najít, shromáždit a uspořádat 

všechny veřejné známé informace o chemických látkách. Za své působnosti se CAS stal 

nejdůležitějším producentem chemických informací. 

CAS sídlí v Kolumbu, ve státě Ohiu v USA a současným prezidentem je Manuel Guzman. 

Hlavní dvě databáze, které CAS vytváří, jsou bibliografická databáze  CAPlus  a faktografická 

databáze Registry. Další databází vytvářenou CAS je faktografická databáze CAS REACT.
2
 

4.2. Historie Chemical Abstract Service 

CA poprvé vyšel v lednu roku 1907, prvním editorem byl William A. Noyes. V  roce 1909 se 

kancelář CA přestěhovala do Ohia, kde sídlí vedení firmy dodnes. Z původní jedné kanceláře a 

dvou pracovníků se CAS rozrostl na instituci, která má dnes víc než tisíc pracovníků a denně 

zpracovává okolo 2 tisíc dokumentů. 

V roce 1956 z  CA vznikl CAS, který je v současnosti pod divizí American Chemical Society. 

V roce 1965 CAS [CAS, ©2015a] mění způsob popisu chemických látek a sloučenin a vytváří 

CAS REGISTRY a začíná přidělovat látkám registrační číslo. Toto se stává přelomovou chvílí 

v popisu chemických látek. Systém CAS REGISTRY byl založen pro potřeby zpracovatelů 

abstraktů CAS, jejichž úkolem bylo zjišťovat, zda je již určitá látka do CA zpracována, popřípadě 

jaký je její rejstříkový název.  

                                                 
2
 Dále CAS vytváří databáze CAplus, CHEMCATS, CHEMLIST, CIN a MARPAT. 
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 V roce 1966 se CAS rozhoduje, že kromě vydávání papírového časopisu rozšíří své služby i do 

elektronické podoby. Začíná práce na automatizaci a tvorbě elektronické databáze. CAS se stává 

z tohoto hlediska prototypem automatizovaných služeb zaměřených na sekundární informace. 

V roce 1980 byla spuštěna databáze CAS ONLINE, která umožňovala uživatelům hledat 

v databázi CAS Registry. O tři roky později, v roce 1983, založila ACS spolu 

s Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe databázové centrum STN International, které bylo 

zprovozněno v roce 1984. Ze začátku zpřístupňovalo STN pouze databáze CAS, postupně byly 

přidány produkty i jiných institucí (dnes kromě FIZ a CAS vlastní STN i japonská společnost pro 

chemické informace JAICI). V roce 1984 začal CAS registrovat i látky, které byly indexované 

před rokem 1965. 

Již na konci 70. let začali pracovníci CAS pracovat na faktografické databázi obsahující 

informace o chemických reakcích CAS REACT, která byla oficiálně uvedena v roce 1988. 

V roce 1995 představuje CAS svůj další produkt SciFinder. SciFinder je výzkumný nástroj, který 

má pomoci vědcům vyhledávat informace bez nutnosti znalosti příkazového jazyka [CAS, 

©2015a]. 

V roce 2009 bylo do databáze Registry zapsáno 50 milionů látek, v roce 2013 toto číslo vzrostlo 

na 75 milionů. 

4.3. Databáze CAS REGISTRY 

V následující tabulce (tabulka 9) jsou uvedeny základní informace o databázi CAS Registry. 

Rok založení 1965 

Producent Chemical Abstract Service 

Počet záznamů 91 milionů (+61 milionů sekvencí) 

Sídlo Kolumbus, Ohio 

Jazyk záznamů Angličtina 

Zaměření Všechny obory v chemii 

Tabulka 9: Základní informace o databázi CAS REGISTRY 
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4.3.1. Základní informace  

Chemical Abstract Service Registry je databází Chemical Abstract Service, která spravuje a 

vytváří Chemical Asbtract Service Registry Number. Chemical Abstract Service Registry 

Number, CAS RN, CAS registrační číslo nebo také CAS číslo, je jednoznačný numerický 

identifikátor chemických látek, který je přiřazován každé známé chemické látce z odborné 

literatury od roku 1957 do současnosti. 

Každé CAS RN je přiřazováno pouze jedné látce a je pro tuto látku jedinečné. Tento identifikátor 

sice nenese informace o struktuře látky, ale každé číslo je propojeno s informacemi o dané 

chemické látce. 

CAS RN může obsahovat až 10 znaků, rozdělených pomlčkami do tří částí. Třetí (a poslední) 

částí čísla je kontrolní číslice, sloužící k ověření jedinečnosti a platnosti celého čísla. Kontrolní 

číslice se počítá ze zbylých dvou částí na základě následujícího vzorce. 

 

Registrační číslo je napsané v podobě: Ni….N4N3-N2N1-R (R je kontrolní číslice). Q reprezentuje 

celé číslo, které se později vynechá a nehraje roli v kontrolní číslici. Výpočet pro kontrolní číslo 

kyseliny močové tedy vypadá následovně. [CAS, ©2015b] 

Registrační číslo kyseliny močové je 69-93-2.  

4∙6 +3∙9+2∙9+1∙3

10
 =7+

2

10
 

Z této rovnice vyplývá, že kontrolní číslice kyseliny močové je 2. 

Registrační číslo může být přiřazeno látce poté, co vstoupí do CAS Registru. Databáze je 

aktualizována denně a denně je registrační číslo přiřazeno až 15 tisícům nových látek. V současné 

době bylo přiřazeno registrační číslo více než 91 milionům látkám a 61 milionům DNA sekvencí. 

CAS REGISTRY obsahuje širokou škálu látek od anorganických až po polymery. Mezi 
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registrované látky se řadí například organické sloučeniny, anorganické sloučeniny, kovy, 

minerály, elementy, soli, izotopy, koordinační sloučeniny či jaderné částice. 

Registrační číslo dnes slouží jako celosvětové akceptovaný standard pro označování chemických 

látek [CAS, ©2015c]. 

4.3.2. Vyhledávání prostřednictvím aplikace SciFinder 

SciFinder je aplikace, která umožňuje přístup do databází firmy CAS. Jedná se o nejrozsáhlejší 

chemickou aplikaci zahrnující elektronickou podobu Chemical Abstract. Tato služba je placená, 

pro studenty nebo výzkumníky některých českých univerzit (např. Univerzity Karlovy) je 

aplikace dostupná v rámci licence. 

SciFinder poskytuje neomezený přístup k světovým zdrojům v chemických oborech a příbuzných 

vědách. V aplikaci SciFinder může uživatel najít látky a informace o nich (popis chemických 

sloučenin), reakce, patenty či bibliografické záznamy z více než 10 tisíc časopisů. Z toho 

faktografické informace se nacházejí pod informacemi o látkách a reakcích (v rámci CAS 

REACT). 

Vyhledávání ve SciFinderu (obrázek 2) se dělí na tři části – References (reference), Substances 

(substance neboli látky) a Reactions (reakce). Část References prohledává záznamy disertací, 

vědeckých článků, patentů a dalších dokumentů. Část Substances zahrnuje informace o 

chemických strukturách, názvech, registračním čísle, vlastnostech látky, komerční dostupnosti, 

spektrech a podobně. Část Reactions obsahuje reakční schémata, mimo to podává informace o 

postupech při reakci, katalyzátorech, rozpouštědlech a podobně. 
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Obrázek 2: Úvodní stránka databáze SciFinder [SciFinder, ©2015] 

Část Substances je nejjednodušší cesta, jak se dostat do databáze CAS REGISTRY. 

V části Substances se dá vyhledávat v databázi podle následujících kritérií: 

 Chemické struktury látky neboli strukturního vzorce – strukturní vzorec se dá buď 

importovat z počítače či nakreslit ve strukturním editoru (ChemDraw), který SciFinder 

poskytuje přímo ve funkci vyhledávání. Uživatel si také může vybrat, jestli chce najít 

přesný strukturní vzorec, substrukturní vzorec (databáze hledá i jiné molekuly, které jsou 

ve vztahu s nakreslenou strukturou) či výsledky, které jsou zadanému strukturnímu vzorci 

podobné. 

 Markushova strukturního vzorce – symbol, který reprezentuje uhlovodíkový řetězec různé 

délky (R), případně různé atomy stejné chemické skupiny. Markushův strukturní vzorec 

využijí v praxi spíše odborníci v oblasti chemie, než knihovníci nebo informační 

pracovníci s nedostatečnou znalostí chemie. Markushův strukturní vzorec se využívá 

k nalezení patentů s faktografickými informacemi. Tento způsob vyhledávání je vhodný 

pro uživatele, který nehledá látku o přesném složení, ale vyhledává skupinu látek 

příbuzného složení, lišící se například délkou molekulového řetězce. Vyhledávání dle 

Markushova strukturního vzorce je spíše unikátní záležitost a ne mnoho databází 

poskytuje tuto možnost. CAS vytváří i vlastní databázi MARPAT, která se zaměřuje 

právě na tento druh vyhledávání.  
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 Molekulární struktury látky – molekulární strukturou látky se rozumí sumární vzorec 

látky. SciFinder podává pokyny o přesnějším nalezení požadované látky: měla by se 

rozlišovat velká a malá písmena, různé elementy oddělovat mezerami, různé komponenty 

by se měly oddělovat tečkou. 

 Dle vlastností látky – tímto rozumíme fyzikální vlastnosti látek jako bod varu, bod tání, 

hustotu, vod vzplanutí, molární objem nebo molekulová hmotnost. 

 Dle identifikátoru substance – v databázi SciFinder se jedná o registrační číslo látky, 

jakýkoliv jiný identifikátor látky, triviální či systematický název. SciFinder umožňuje 

zadat více identifikátorů najednou, pokud jsou oddělovány klávesou „Enter“. 

Obrázek číslo 3 zobrazuje výsledek vyhledávání v databázi. Po zadání triviálního názvu 

v angličtině byl vyhledán pouze jeden výsledek. 

 

Obrázek 3: Výsledek vyhledání kyseliny močové ve SciFinderu [SciFinder, ©2015] 

Po nalezení výsledku má uživatel možnost procházet velké množství faktografických informací o 

nalezené struktuře, jako je například registrační číslo, molekulární hmotnost, strukturní vzorec, 

sumární vzorec, triviální název, bod tání, disociační konstanta kyseliny, hustota, vlastnosti, 

spektra, regulační informace, CAS referenční role a doprovodné detaily (zde se vyskytují 

například stará registrační čísla přiřazená látce). U fyzikálních vlastností a spekter jsou uváděny 
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dva druhy informací, hodnoty predikované výpočtem podle různých algoritmů či experimentálně 

naměřené hodnoty. 

Uživatel se má možnost po kliknutí na strukturní vzorec také dostat do databáze o reakčních 

informacích, zde si může vybrat, jestli vybraná látka má hrát roli reaktantu, produktu, činidla či 

katalyzátoru. 

4.3.3. Vyhledávání prostřednictvím STN Easy 

Databáze CAS REGISTRY je také dostupná prostřednictvím STN International, bohužel je tato 

služba placená a není k ní přístup v rámci licence pro Univerzitu Karlovu. 

4.3.4. Vyhledávání prostřednictvím Common Chemistry 

Common Chemistry je webová služba, která je poskytována bezplatně v rámci CAS. Common 

Chemistry obsahuje přes 7 tisíc chemikálií, které jsou předmětem obecného veřejného zájmu 

(tyto chemikálie jsou buď komerčně využívány, nebo byly více než tisíckrát citovány v CAS 

databázích). Databáze Common Chemistry také obsahuje všechny prvky z periodické tabulky 

prvků.  

Common Chemistry je užitečný nástroj pro ty, kteří buď vědí název chemické látky, nebo její 

Registrační číslo a chtějí si o látce najít faktografické chemické informace, například její 

strukturní vzorec nebo synonyma názvů látky. Common Chemistry nabízí pouze tyto dva typy 

vyhledávání, takzvaný „Advanced Search“ služba nenabízí. 
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Obrázek 4: Úvodní strana Common Chemistry [Common Chemistry, ©2015] 

CAS při výrobě tohoto produktu spolupracoval s volně dostupnou databází  Wikipedie a pokud 

uživatele zajímají podrobnější informace o dané látce, doporučuje uživateli kliknout na odkaz, 

který vede na stránku Wikipedie. Odkaz na stránky Wikipedie však není přiřazen ke všem 

záznamům. 

Obrázek číslo 5 zobrazuje výsledek vyhledávání v databázi Common Chemistry. Vyhledávání 

proběhlo na základě registračního čísla kyseliny močové. Jelikož je registrační číslo jednoznačný 

identifikátor a je přiřazován pouze jedné látce, po zadání registračního čísla kyseliny močové byl 

vyhledán pouze jeden výsledek. 
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Obrázek 5: Výsledek vyhledání kyseliny močové v Common Chemistry [Common Chemistry, ©2015] 

Po nalezení výsledků se uživateli zobrazí strukturní a sumární vzorec sloučeniny, její registrační 

číslo, synonyma pro název a odkaz na Wikipedii pro více informací o sloučenině. 

4.4 CAS REACT 

V následující tabulce (tabulka 10) jsou uvedeny základní informace o databázi CAS REACT. 

Rok založení 1988 
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Producent Chemical Abstract Service 

Počet záznamů 64 milionů 

Sídlo Kolumbus, Ohio 

Jazyk záznamů Angličtina 

Zaměření Všechny obory v chemii 

Tabulka 10: Základní informace o databázi CAS REACT 

4.4.1. Základní informace 

Databáze CAS REACT zahrnuje záznamy reakcí publikovaných v některém z více než stovky 

klíčových časopisů (jmenovitě všechny relevantní časopisy ACS, nakladatelství Springer, Taylor, 

Francis a patenty z Japonska, Německa a Anglie, které jsou přeloženy do angličtiny). V databázi 

jsou dohledatelné reakce publikované už v roce 1840, většina záznamů se však týká reakcí 

popsaných od roku 1985.  Záznamy obsahují detailní informace o reaktantech a produktech 

reakce, průběhu reakce a reakčních podmínkách (čas, teplota, tlak, katalyzátory, rozpouštědla a 

bezpečností podmínky reakce). 

Mimo informace o reakcích podává CAS REACT i informace o komerční dostupnosti látky a 

cenové informace o reaktantech.  

Databáze je aktualizována denně. Za jeden týden je do databáze přidáno až 150 tisíc reakcí. 

4.4.2. Vyhledávání prostřednictvím databáze SciFinder 

SciFinder umožňuje více způsobů vyhledávání, jak již bylo zmíněno. SciFinder má vlastní 

strukturní editor (ChemDraw), takže uživatel reakci může nakreslit či importovat z počítače. 

Uživatel si může vybrat, jestli chce zadat celou reakci a najít si o ní doplňující informace nebo 

nakreslit jednu určitou látku a zjistit, kterých reakcí se účastní. Tímto způsobem může najít různé 

reakce, které vytvářejí stejný produkt, případně vyhledat všechny reakce, kterých se daná látka 

účastní jako reaktant. Uživatel také může vyhledávat reakce za použití určitého katalyzátoru. 

Dále v rozšířeném vyhledávání může uživatel zadat, zda chce vyhledávat informace pouze 

z patentů nebo z jiných zdrojů či z jakéhokoliv zdroje kromě patentů. Při vyhledávání informací o 

reakcích je nutné, aby uživatel znal strukturní vzorec požadované látky, není zde možnost hledat 

dle sumárního vzorce či registračního čísla. Vyhledávání je možné pouze prostřednictvím 

strukturního editoru, což vyžaduje již určitou úroveň znalosti oboru. 
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Obrázek číslo 6 znázorňuje příklad vyhledávání informací o reakcích kyseliny močové 

prostřednictvím databáze SciFinder. Vyhledávání proběhlo na základě nakreslení kyseliny 

močové do strukturního editoru a poté výběru, že nakreslená sloučenina bude produkt reakce. Po 

zadání tohoto dotazu se objevilo 35 výsledků. Zobrazena je náhodně vybraná reakce z těchto 35 

možných. 

 

 

Obrázek 6: Výsledek vyhledání reakce kyseliny močové ve SciFinderu [SciFinder, ©2015] 

Po nalezení výsledků má uživatel možnost vidět zdroj publikované reakce, fáze reakce a 

poznámky k reakci. V případě zájmu může uživatel kliknout na kteroukoliv sloučeninu, která se 

účastní reakci a zjistit si faktografické informace o ní (databáze REGISTRY a REACT jsou 

v rámci SciFinderu propojené). Dále může prohlížet strukturní diagramy reaktantů a produktů, 

CAS registrační čísla všech produktů, reaktantů, činidel, katalyzátorů a rozpouštědel, podrobné 

podmínky reakce a experimentální postupy. 
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5. PubChem 

V tabulce 11 jsou zobrazeny základní informace o databázi Pubchem. 

Rok založení 2004 

Producent National Center for Biotechnology 

Information 

Počet záznamů 244 milionů 

Sídlo Bethesda, Maryland 

Jazyk záznamů Angličtina 

Zaměření Všechny obory v chemii a biologii 

Tabulka 11: Základní informace o databázi PubChem 

5.1. National Center for Biotechnology Information 

Databáze Pubchem je pod správou Národního centra pro biotechnologické informace. Národní 

centrum pro biotechnologické informace neboli NCBI je součástí Americké Národní lékařské 

knihovny (National Library of Medicine), která spadá pod Národní ústav zdraví (National 

Institutes of Health). NCBI má centrum ve městě Bethesda v Marylandu a byl založena roku 

1988. 

 

NCBI spravuje mnoho databází, které jsou volně přístupné online prostřednictvím serveru Entrez. 

Za nejvýznamnější databázi se považuje GenBank , která podává informace o sekvencích DNA. 

Další významné databáze pod správou NCBI jsou BioSystems, Bookshelf, Genome, 

HomoloGene, MeSH, PopSet, databáze Protein, PubMed, UniGene a mnoho dalších.  

5.2. Historie PubChem 

Databáze PubChem byla založena 16. září v roce 2004, databáze obsahuje záznamy chemických 

struktur malých organických molekul a informace o jejich biologických aktivitách. 

 

V roce 2005 proběhl spor mezi Národním ústavem zdraví (NIH) a společností ACS.  Společnost 

ACS tvrdila, že PubChem konkuruje CAS a požadovala, aby nadále byly do databáze přijímany 

pouze molekuly, které jsou popsané v centrech Národního ústavu zdraví [Marris, 2005]. 
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V roce 2006 začalo být přidáváno do databáze stále více biologických informací od různých 

producentů. V roce 2007 obsahovala databáze více než 710 biotestů, 38 milionů látek a 18 

milionů sloučenin. 

 

V roce 2008 začaly být do databáze  PubChem přidávány k dosavadním záznamům nové 

informace, jako například InCHI či SMILES, což jsou identifikátory vypovídající o struktuře 

látky. 

 

V roce 2012 se s PubChem integrovala databáze Reaxys. Záznamy těchto databází se vyskytují 

paralelně. V Reaxys je při vyhledávání v záhlaví odkaz na PubChem, takže uživatel může 

přistupovat k záznamům PubChem  z báze Reaxys. 

 

Dnes je PubChem největší volně dostupnou databází obsahující chemické informace. 

5.3. Základní informace 

PubChem je databáze chemických molekul, konkrétně se jedná o databázi biologických vlastností 

a aktivit malých molekul. Malými molekulami se rozumí látky, které mají méně než tisíc atomů a 

vazeb. 

 

PubChem se skládá ze tří primárních databází, které udávají informace o látkách, sloučeninách a 

biotestech (jmenovitě Substance, Compound a BioAssay). Databáze Substance a Compound, 

umožňují propojení na informace z databáze BioAssay a databáze BioAssay, pokud to jde, 

obsahuje link zpět k databázím Substance a Compound. 

 

Databáze Substance je ze tří databází největší a obsahuje 180 milionů záznamů. Databáze 

obsahuje chemické struktury, synonyma, registraci ID, popis, URL, které může s látkami 

souviset, cross-reference odkazy na PubMed, 3D struktury bílkovin. Jsou-li známá propojení na 

záznamy z databáze Compound, je zde uveden link [PubChem, 2009].  

 

Databáze Compound obsahuje 63 milionů záznamů. Obsahem databáze jsou ověřená chemická 

zobrazení záznamů, která jsou poskytována v databázi Substance. Záznamy v databázi 

Compound jsou rozděleny do skupin, podle podobnosti vlastností sloučenin.  
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Rozdíl mezi databází Substance a Compound je nepatrný. Pro zkušené pracovníky v chemických 

oborech se tento rozdíl mezi databázemi může zdát větší než pro informační pracovníky z našeho 

oboru. PubChem vydalo vlastní vysvětlení, které podává pro rozdělení těchto dvou databází. 

Záznamy v databázi Substance jsou záznamy, které byly do databáze dodány přispěvateli. 

Záznamy v databázi Compound jsou záznamy, které byly odvozené z informací poskytovaných 

v databázích Substance. Odvozování dat ze záznamů v databázi Substance a dodávání těchto dat 

do databáze Compound spravuje sama společnost NCBI. 
3
 Nejdříve látku verifikuje, poté jí 

standardizuje. Poté přiřadí látce jedinečný identifikátor CID a doplní potřebné informace o ní do 

záznamu. [Pubchem Blog, 2014] 

 

Databáze BioAssay obsahuje 1 milion záznamů. BioAssay databáze podává informace o 

biologické aktivitě látek, které mají záznam v databázi Substance. Databáze podává informace o 

biologickém testu a biologických výsledcích těchto testů, které lze v databázi vyhledat. Cílem 

databáze BioAssay je, aby se tyto informace staly snadno dostupné pro biomedicínské výzkumné 

pracovníky. Mezi faktografické informace v databázi BioAssay patří popis biologických testů 

(esejí), komentář k danému testu, popis všech látek či sloučenin, kterých je k danému testu 

zapotřebí, výsledky a tabulka s daty. 

5.4. Vyhledávání v PubChem Substance Database 

Záznamy z databáze Substance obsahují informace o látkách, které byly elektronicky zaslány do 

PubChem od jejich přispěvatelů. To znamená, že zahrnuje všechny chemické struktury nebo 

názvy, které byly do PubChem poslány a v záznamech se objevuje odkaz na stránky a komentáře 

přispěvatelů. Na stránkách se dají nalézt údaje o všech přispěvatelích a počet záznamů, kterými 

k databázím přispěli. K roku 2015 přispívá do databáze více než 300 přispěvatelů. Mezi 

přispěvatele se řadí výzkumníci, vydavatelé, prodejci chemikálií, farmaceutické společnosti a 

podobné zdroje. 

 

                                                 
3
 PubChem má rozdělené databáze Substances a Compound. V této bakalářské práci se berou slova látka a 

sloučenina jako synonyma a používají se paralelně bez rozlišení. Pro náš obor používání těchto termínů na této 

úrovni stačí.  
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Vyhledávání v databázi Substance probíhá přes jedno vyhledávací pole. Databáze neposkytuje 

strukturní editor ani vyhledávání přes strukturní vzorec. Je zde možnost rozšířeného vyhledávání, 

kde uživatel může zadat například fyzikální informace či datum, kdy byl záznam do databáze 

vložen. Obrázek číslo 7 zobrazuje výsledek vyhledávání v databázi, uvedený příklad vyhledávání 

proběhl na základě registračního čísla kyseliny močové. Po zadání registračního čísla bylo 

zobrazeno 28 záznamů. Množství záznamů je dáno faktem, že každý záznam byl od jiného 

přispěvatele do databáze. Uživatel u jednotlivých výsledků zjistí, který přispěvatel poskytl daný 

záznam. Počet výsledků mohl být také způsoben tím, že sice bylo zadáno registrační číslo, 

uživatel však nemohl specifikovat, že chce vyhledávat v poli CAS registrační číslo. Do řádku 

napsal pouze číslo bez doplňujících informací. Ukázka byla vybrána náhodně. 

 

 

Obrázek 7: Výsledek vyhledání kyseliny močové v PubChem Substance [PubChem, 2004] 

Každé látce v databázi Substance je přirazen identifikátor v podobě ID, které se jmenuje 

Substance SID a látce tento identifikátor přiřazuje sám PubChem. SID identifikátor kyseliny 

močové je v tuto chvíli 53788127, PubChem si ovšem vyhrazuje právo kdykoliv tento 

identifikátor změnit nebo zrušit bez udání důvodů. Identifikátor SID se nedá označit jako 

jednoznačný identifikátor, jelikož jedné látce může být přiřazeno více čísel SID na základě toho, 
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kolikrát se látka v databázi vyskytuje a od kolika producentů informací. Na základě mnoha 

producentů a informací od nich se může v databázi vyskytnout o jedné látce více záznamů 

s rozdílnými faktografickými informacemi. 

 

Na obrázku (obrázek 7) také můžeme vidět propojení databáze Substance s databází Compound. 

Jedna látka, která je zaznamenána v databázi Compound může mít propojení na více látek 

v databázi Substance. To znamená, že například 20 různých záznamů kyseliny močové od 

rozdílných přispěvatelů má odkaz na jeden záznam v databázi Compound. 

 

Mezi faktografické informace v databázi Substance se zařazuje identifikace látky a jejího 

přispěvatele (což znamená synonyma názvu látky, který uvedl přispěvatel, číslo SID a jméno 

přispěvatele, popřípadě jeho komentáře k látce). 

Dále sem patří související záznamy (databáze odkazuje uživatele na jiné záznamy v databázi). 

Související záznamy se dají rozdělit na záznamy látky o stejné struktuře (totožná látka, záznam 

od jiného přispěvatele), na látky se stejným připojením (anglicky Connectivity) a na podobné 

látky. 

 

Mezi další faktografické informace se řadí použití a výroba látky (často se tyto informace a další 

přebírají z jiných databází a pak je zde uveden link na originální zdroj), farmakologické 

informace, biomedicínské efekty a toxicita látky, bezpečnost a zacházení s látkou, vliv látky na 

životní prostředí, předpisy a standardy expozice látky, monitorování a analytické metody, 

biomolekulární interakce, výsledky biologických testů, klasifikace a chemické a fyzikální 

vlastnosti. Toto jsou všechny informace, které PubChem poskytuje, každý záznam ale nemusí 

všechny tyto informace obsahovat, záleží na látce a přispěvateli. PubChem dále poskytuje i 

informace o literatuře a patentech, ve kterých byla látka zmíněna. 

5.5. Vyhledávání v PubChem Compound Database 

Vyhledávání v databázi Compound funguje na stejném principu jako v databázi Substance, je zde 

jedno vyhledávací a pokud uživateli nestačí, je zde možnost rozšířeného vyhledávání. Jak již bylo 

zmíněno, databáze Substance a Compound jsou spolu propojené. Toto propojení je ale 

jednosměrné, to znamená, že z databáze Substance můžeme přejít do databáze Compound. 

Databáze Compound ale nenabízí propojení na databázi Substance (toto tvrzení neplatí, pokud se 
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vyhledá látka v databázi Substance a odtamtud se překlikne na databázi Compound, v tomto 

případě odkazuje link na původně vyhledaný záznam). 

 

Obrázek číslo 8 zobrazuje výsledek vyhledávání v databázi. Vyhledávání proběhlo na základě 

triviálního názvu kyseliny močové v angličtině. Databáze nabídla 41 výsledků. Po pohledu na 

strukturní vzorce výsledků byl vybrán výsledek na obrázku, který se shoduje se vzorcem kyseliny 

močové. Mezi ostatními látkami vyhledanými zadáním triviálního názvu jsou například různé 

anorganické soli kyseliny močové a další látky související například s metabolismem kyseliny 

močové. 

 

 

Obrázek 8: Výsledek vyhledání kyseliny močové v PubChem Compound [PubChem, 2004] 

Databáze Compound přiřazuje každé sloučenině jedinečný identifikátor CID. U identifikátoru 

CID je možné, že stejná sloučeniny může mít přiřazeno více CID, pokud se liší její tautomerní 

formy. 

 

Mezi faktografické informace v databázi Compound patří i 2D a 3D struktura. Uživatel si 2D i 

3D strukturu látky může stáhnout do svého počítače. Dále je možné vyhledat identifikátory dané 
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látky, přičemž v databázi Compound jsou identifikátory látky podrobněji popsané než v databázi 

Substance – záznam obsahuje například i identifikátory InCHI, SMILES či CAS registrační číslo. 

Dále databáze poskytuje odkazy na související záznamy, přičemž tyto odkazy jsou zpracovány 

podrobněji než v databázi Substance. 

 

Mezi další faktografické informace se řadí podobné informace jako v databázi Substance – 

výroba a využití látky, farmakologické informace, chemické a fyzikální vlastnosti a podobně. 

Databáze Compound poskytuje navíc i informace o prodejcích vyhledané chemikálie. 

 

Dále databáze poskytuje odkazy na literaturu o dané látce, patenty a zdroje, z kterých byly 

informace odvozené.  
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6. ChemSpider 

Tabulka 12 zobrazuje základní informace o databázi Chemspider. 

Rok založení 2007 

Producent Royal Society of Chemistry 

Sídlo Raleigh, Severní Karolína, USA 

Počet záznamů 34 milionů 

Jazyk záznamů Angličtina 

Zaměření Všechny obory v chemii 

Tabulka 12: Základní informace o databázi ChemSpider 

6.1. Royal Society of Chemistry 

Databázi Chemspider spravuje společnost Royal Society of Chemistry. Royal Society of 

Chemistry (RSC) byla založena roku 1980, ale její počátky sahají až do roku 1841. RSC sídlí 

v Londýně ve Velké Británii a motto společnosti je „v zájmu vědy a ku prospěchu lidstva“. RSC 

věří, že v měnícím se světě jsou chemie a chemické znalosti velmi důležité. RSC je profesní 

nezisková organizace pro chemické vědce, která pokrývá celý svět a snaží se svést dohromady 

chemiky z celého světa. [RSC, ©2015] 

 

RCS vznikla spojením čtyř různých společností, jmenovitě: Chemical Society, Royal Institute of 

Chemistry, Society for Analytical Chemistry a Faraday Society. 

5.2. Historie ChemSpider 

Databáze se poprvé objevila online v březnu roku 2007, zakladatelem byl doktor Antony 

Williams. Doktor Williams a jeho kolegové pracovali na databázi po nocích a víkendech a 

uvádějí, že to pro ně byl spíš koníček a něco, co dělali, protože je to baví, spíše než práce. 

Původně byla databáze ChemSpider vlastněna soukromou společností ChemZoo s.r.o.  

 

V květnu roku 2009 získala ChemSpider společnost RSC a dodnes tuto databázi spravuje. RSC 

po získání ChemSpider uvedla, že se pro ně jedná o přelomovou investici. 
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O rok později, v roce 2010, vznikají ChemSpider SyntheticPages. SyntheticPages byly původně 

prací tří profesorů, kteří se rozhodli spojit síly a společně vydat Synthetic Pages pod ChemSpider 

a RSC. [RSC, 2009] 

6.3. Základní informace 

ChemSpider je chemická databáze, která je dostupná zdarma v prostředí internetu (to je jediné 

prostředí, kde je databáze dostupná). ChemSpider poskytuje rychlý přístup k více než 34 

milionům záznamů chemických látek. Informace, které se nachází v databázi, pochází z více než 

pětiset zdrojů a u všech záznamů se vyskytuje link, který odkazuje na originální zdroj informací. 

Celý seznam původců informací a informace o nich jsou uvedené na samotných stránkách 

databáze. Po kontaktu s vedením ChemSpider může každý registrovaný uživatel do databáze sám 

přidávat nová data. 

 

ChemSpider na svých webových stránkách udává cíle, kterých chce databáze dosáhnout. Prvním 

cílem je shromáždit data o sloučeninách, která jsou dostupná v internetovém prostředí. Tohoto se 

ChemSpider snaží dosáhnout tím, že vylepšil a zjednodušil své vyhledávání, validuje synonyma 

látek tak, aby se dalo lépe vyhledávat v textových polích. Databáze obsahuje záznamy z více než 

490 zdrojů a obsahuje linky na originální zdroj informací. Druhým cílem je zlepšit kvalitu 

veřejných chemických datových zdrojů. Tohoto cíle dosahuje tím, že při nahrávání chemické 

látky do databáze je automaticky zkontrolována struktura látky a bylo zajištěno, že se jedná o 

správné a ověřené informace. Dále databáze umožňuje přidávání komentářů a možnost korekce 

zveřejněných informací. Korigování ovšem může provádět pouze expert s pověřením databáze, 

nikoliv libovolný uživatel. Třetím cílem je poskytnout publikační platformu pro přidávání a 

zachování dat. Registrovaní uživatelé mohou do databáze nahrávat informace, například můžou 

nahrát vlastní strukturu a vytvoří si vlastní stránku nebo můžou přidávat doplňující informace 

k záznamu látky. Čtvrtým cílem je zpřístupnit data co nejlépe veřejnosti. Databáze poskytuje 

například i prohlížení a vyhledávání v databázi z mobilních přístrojů. Pátým a posledním cílem je 

integrace dat v databázi s odbornými publikacemi. Databáze proto obsahuje přímé linky na 

časopisy společnosti Royal Society of Chemistry a další publikace [ChemSpider, ©2015a].  



 

45 

 

6.4. Vyhledávání v databázi ChemSpider 

Vyhledávání v databázi je možné pomocí základního jednoduchého vyhledávání, strukturního 

vyhledávání či rozšířeného vyhledávání. V jednoduchém vyhledávání je možnost zapsat do 

vyhledávácího okna systematický název látky, obchodní název, synonyma, CAS registrační číslo 

či identifikátor SMILES a InChI. Ve strukturním vyhledávání nabízí ChemSpider vlastní 

strukturní editor. Struktura se dá ale také konvertovat z jiných zdrojů. V rozšířeném vyhledávání 

si uživatel může vybrat mnoho dalších funkcí, jako například vyhledávání podle fyzikálních 

vlastností. 

 

Obrázek číslo 9 zobrazuje ukázku výsledku vyhledávání v databázi Chemspider. Vyhledání 

proběhlo na základě registračního čísla kyseliny močové. Stejně jako u databáze PubChem, 

uživatel nemá možnost specifikovat pole pro vyhledávání (tedy že zadává právě CAS registrační 

číslo). Do vyhledávácího pole bylo zadáno CAS registrační číslo kyseliny močové – „69-93-2“. 

Byly zobrazeny tři výsledky, po ověření sumárního vzorce byl vybrán výsledek odpovídající 

molekule kyseliny močové.  
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Obrázek 9: Výsledek vyhledání kyseliny močové v ChemSpider [ChemSpider, 2007] 

Každý záznam v ChemSpider má jedinečnou strukturu. Záhlaví záznamů obsahuje základní 

informace o látce, jako například její systematický název a základní vlastnosti (na obrázku je 

například zobrazena průměrná a monoisotopická hmotnost a systematický název sloučeniny). 

Zbývající data v záznamu jsou rozdělena do několika částí. ChemSpider tyto části nazývá 

Infoboxes. Na obrázku vidíme pouze názvy těchto info boxů, pokud je uživatel rozklikne, najde 

více informací.  

 

Mezi faktografické informace nabízené databází se řadí názvy a identifikátory látky. Databáze 

obsahuje validované i nevalidované identifikátory, ty validované jsou označeny tučným písmem. 

Dále si uživatel může zjistit identifikátory, které látka používala v minulosti, ale dnes již neplatí. 
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ChemSpider přiřazuje každé látce vlastní identifikátor, takzvané ChemSpider ID. Pro kyselinu 

močovou je tento identifikátor ID 1142. Toto ID se pak vyskytuje jako část v URL názvu. Tedy 

odkaz URL na záznam kyseliny močové v sobě bude obsahovat ID 1142 (většinou se jedná o 

strukturu URL adresy chemspider.com/Chemical-Structure.ChemSpiderID.html) 

 

Dále databáze nabízí informace o fyzikálních vlastnostech. Podobně jako u databáze CAS 

REGISTRY jsou zobrazeny jak vlastnosti predikované, neboli vypočítané pomocí různých 

prediktivních modelů, tak data experimentálně naměřená. Dále jsou zobrazeny různé typy 

spekter, jmenovitě to jsou infračervené, UV, hmotností a magneticko-rezonanční spektra, 

informace o prodejcích chemikálií, MeSH klasifikaci a informace o patentech týkajících se dané 

látky. Speciálním druhem informace je informace o krystalické struktuře látky. Záznamy také 

obsahují odkaz na článek o látce na wikipedii, pokud takový záznam existuje a speciální box, kde 

je látka popsána. V tomto boxu se mohou vyskytovat různé druhy informací (například YouTube 

video o dané látce a podobně). ChemSpider nabízí v info boxu ChemSpider Searches i vyhledání 

látky, která má podobnou molekulární strukturu jako nalezený výsledek. V info boxu Reakce se 

dají najít informace o reakcích látky, které jsou většinou přebírané z databáze SyntheticPages. 

 

ChemSpider [ChemSpider, ©2015b] udává, že jeden z nejdůležitějších boxů je box Data Sources, 

kde se vyskytují různé zdroje dat pro daný záznam a linky na jejich stránky, jelikož ne všechny 

informace o látce se vyskytují právě v záznamu databáze ChemSpider. Data udaná v tomto boxu 

jsou rozdělena dále do podkategorií podle obsahu informací, aby uživatel mohl efektivněji 

vyhledat zdroj informací. 

6.5. ChemSpider SyntheticPages 

ChemSpider Synthetic Pages je jeden z produktů databáze ChemSpider. Jedná se opět o zdarma 

dostupnou databázi v oboru syntetické chemie (jedná se o databázi reakční). Do databáze můžou 

přidávat příspěvky vědci a výzkumníci v oboru chemie, po přidání záznamu zkontrolují záznam 

editoři databáze a poté je záznam v databázi publikován. Cílem této databáze je shromažďovat 

informace o tom, jak provádět užitečné chemické syntézy v laboratoři. Záznamy se zaměřují na 

praktické detaily při syntézách. SyntheticPages umožňují dva typy vyhledávání, buď textové 

vyhledávání, nebo vyhledávání strukturní. 
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Zařazení SyntheticPages do typologie databází je poněkud těžší, jedná se zde spíše o kombinaci 

plnotextové a faktografické databáze. Databáze vyhledává články, které ale obsahují z velké části 

faktografické informace o reakci a které byly publikovány přímo pro tuto databázi.  
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7. Reaxys 

V tabulce 13 jsou uvedeny základní informace o databázi Reaxys. 

Rok založení 2009 

Producent Elsevier 

Sídlo Amsterdam, Nizozemsko 

Počet záznamů 60 milionů 

Jazyk záznamů Angličtina 

Zaměření Organická, Anorganická a Organokovová 

chemie 

Tabulka 13: Základní informace o databázi Reaxys 

7.1. Elsevier 

Producentem databáze Reaxys je nakladatelství Elsevier. Elsevier je nizozemské nakladatelství, 

které bylo založeno roku 1880. Elsevier vydává převážně odbornou a lékařskou literaturu. 

 

Společnost se dělí na dvě divize a to na divizi, která se zabývá vědou a technologií a na divizi, 

která se zabývá lékařskou vědou. Mezi produkty obou dvou divizí patří převážně tištěné i 

elektronické časopisy, učebnice, publikace a také online informační databáze. Mezi nejznámější 

databáze patří Science Direct, Scopus, Clinical Key či právě databáze Reaxys. 

7.2. Historie 

Historie databáze Reaxys je komplexní záležitost. Samotná databáze byla spuštěna v roce 2009, 

jedná se tedy o poměrně novou databázi. 

 

Dílčí databáze, z kterých se databáze Reaxys skládá, mají kořeny již v 19. Století. Jedná se o 

databáze Beilstein a Gmelin. 

7.3. Základní informace  

Databáze Reaxys je unikátním spojením více databází a pokrývá záznamy z organické, 

anorganické a organokovové chemie. V Reaxys se vyskytují záznamy látek, které mají jasně 

definovanou chemickou strukturu. Služba je vytvořena ze tří databází, jmenovitě CrossFire 



 

50 

 

Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database. Přístup do databáze je možný na 

základě licence. Databáze Reaxys nahradila CrossFire, prostřednictvím kterého bylo možné do 

roku 2009 přistupovat k databázím Beilstein a Gmelin. Reaxys obsahuje informace o milionech 

sloučenin, jejich vlastnostech a reakcích. Reaxys poskytuje informace, které jsou extrahovány 

z primárních zdrojů, například z časopisů, patentů a knih. 

 

Databáze Reaxys je rozdělena na tři menší báze - databázi sloučenin, databázi reakcí a databázi 

citací. Bibliografická část databáze obsahuje 50 milionů záznamů. 

 

Záznamy v Reaxys sahají až do roku 1771. 

7.3.1. Beilstein 

Beilsteinova databáze (či Příručka organické chemie, v německém originále Handbuch der 

organischen Chemie) je jednou z největších a nejstarších databází zaměřených na organickou 

chemii. Za vznikem této příručky stojí Fredrich Beilstein, který vydal první příručku již v roce 

1881. Beilsteinova databáze obsahuje odkazy na vědeckou literaturu, která sahá až do roku 1771. 

 

Po Beilsteinově smrti se vydávání příručky ujala Německá chemická společnost a poté byl 

vytvořen Beilstein Institut [Šerá, 2008]. V 80. letech se začalo pracovat na automatizaci databáze, 

v roce 1983 vznikl Beilstein Database Project a v roce 1999 se ukončilo vydávání tištěné verze 

příručky. Na konci 90. let vznikla elektronická podoba databáze pod názvem CrossFire Beilstein, 

která byla aktivní až do roku 2009, kdy byla nahrazena databází Reaxys. 

7.3.2. Gmelin 

Gmelin databáze je největší databází v oboru organokovové a anorganické chemie. Za vznikem 

této databáze stojí Leopold Gmelin, který vydal první Příručku anorganické chemie (v německém 

originále Handbuch der anorganischen Chemie) v roce 1817. Leopold Gmelin také jako první 

zavedl dělení chemie na organickou a anorganickou. 

 

Po Gmelinově smrti měla databáze podobný vývoj jako databáze Beilstein. Ujala se jí Německá 

chemická společnost a poté byl vytvořen Gmelinův Institut pro anorganickou chemii. Stejně jako 

u databáze Beilstein se v 80. letech začíná pracovat na automatizaci a později zaniká vydávání 
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tištené příručky. Na konci 90. let vzniká CrossFire Gmelin, který je roku 2009 nahrazen databází 

Reaxys. Elektronická verze databáze Gmelin není náhradou tištěné verze, spíše se doplňují 

[VŠCHT, ©2015]. 

 

7.3.3. Patent Chemistry Database 

Patent Chemistry databáze obsahuje informace v oblasti organické chemie, které byly vybrány 

z anglicky psaných chemických patentů od roku 1976 do současnosti. 

7.4. Vyhledávání v  databázi Reaxys 

Vyhledávání v Reaxys se dělí do podkategorií, dá se vyhledávat podle reakcí, látek, literatury. 

K vyhledávání literatury je určen pomocný nástroj ReaxysTree. Dále se dá vyhledávat dle 

fyzikálních vlastností, spekter a podle izolace z přírodního produktu. Reaxys také umožňuje 

funkci pokročilého vyhledávání. 

 

V rámci vyhledávání podle reakcí může uživatel nakreslit sloučeninu do strukturního editoru 

(Reaxys využívá služby editoru Dotmatics Elemental
4
) a poté si vybrat roli sloučeniny v reakci. 

Dále si může vybrat například fyzikální podmínky, při kterých reakce probíhá, například teplotu 

či reakční čas. 

 

V rámci vyhledávání podle látek může uživatel také nakreslit strukturní vzorec látky. Dále může 

vyhledávat látky podle Reaxys registračního čísla, CAS registračního čísla, chemického názvu či 

symbolů elementů. 

 

 Vyhledávání podle fyzikálních vlastností nabízí uživateli širokou škálu možností. Když si vybere 

například vyhledávání podle bodu tání, může si uživatel určit, jestli je menší, větší nebo se rovná 

číslu, které zadal. 

 

Obrázek číslo 10 zobrazuje výsledek vyhledávání záznamů pro látku kyselinu močovou 

v databázi Reaxys. Vyhledávání proběhlo na základě zadání CAS registračního čísla. 

                                                 
4
 Dále Reaxys podporuje editory GGA Ketcher, Marvin Sketch, ISIS/Draw, Symyx Draw, ChemDraw Pro, ICEdit a 

CrossFire Structure. 
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Obrázek 10: Výsledek vyhledání kyseliny močové v  databázi Reaxys [Reaxys, 2009] 

Mezi faktografické informace nalezené v databázi patří identifikátory látky a strukturní vzorec, 

fyzikální data, spektra, bioaktivita látky, ekologické data o látce, možnosti použití a informace o 

izolaci látky z přírodních produktů. Pokud uživatel rozklikne jakékoliv okno, najde požadované 

informace, každá informace obsahuje reference a odkaz na plný text dokumentu, odkud tato 

informace byla přebrána. 

 

V případě že uživatel vyhledává informace o látce, databáze Reaxys paralelně vyhledá i záznamy 

z databáze Pubchem. Uživatel si záznamy z PubChem může v rámci databáze Reaxys prohlížet 

v záložkách. Mimo PubChem databáze paralelně vyhledává i v databázi eMolecules.   
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8. ABC- katalog chemikálií vyráběných v České republice 

Tabulka číslo 14 zobrazuje základní informace o katalogu ABC. 

Rok založení 2000 

Producent Jiří Škutchan 

Sídlo Toužetín, Česká Republika 

Počet záznamů Neuvedeno (v rámci stovek) 

Jazyk záznamů Čeština 

Zaměření Organická a Anorganická chemie, 

Potravinářské a farmaceutické chemikálie 

Tabulka 14: Základní informace o databázi ABC – katalog chemikálií vyráběných v České Republice 

ABC katalog je jednou z mála faktografických databází v oblasti chemie, která by byla 

produkována na území České republiky. Tuto databázi vlastní a spravuje doktor Jiří Škutchan, 

který na ní začal pracovat v únoru roku 2000. [ABC] 

 

Chemikálie se dají vyhledávat podle názvu po tom, co si uživatel zvolí jednu ze tří sekcí 

chemikálií (anorganické chemikálie, organické chemikálie či potravinářské a farmaceutické 

chemikálie). Pro potravinářské chemikálie se v databázi nachází také speciální vyhledávání podle 

takzvaných e-čísel. E-číslo identifikuje potravinářská aditiva, například čísla E100 až E199 

identifikují potravinářská barviva. 

 

Mezi faktografické informace v této databázi můžeme zařadit název látky, její vlastnost, CAS 

registrační číslo, výrobce látky v České Republice a cenu, za kterou se dá chemikálie nakoupit. 

 

Kyselina močová, látka zvolená pro účely této práce pro srovnání výsledků vyhledávání 

v různých databázích, není v této databázi zastoupena. 
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9. Příklady databází zaměřených na specifický druh chemických informací 

Chemické databáze často obsahují informace, které však provozovatelé databází sami 

experimentálně nezískali a proto je přebírají z jiných databází specializovaných na určitý druh 

informací. Často se jedná o informace o toxicitě látky či spektrální a bezpečností informace, které 

je mnohdy těžké experimentálně získat a proto je snazší pro producenty databází tyto informace 

převzít. Níže jsou uvedeny příklady některých těchto specializovaných databází. 

9.1. Spektrální databáze 

Existuje mnoho databází, které jsou kromě jiných základních faktografických informací, 

zaměřeny převážně na zprostředkování spektrálních dat. Informace ze spektrálních databází jsou 

často přebírány a slouží jako zdroj dat pro ostatní faktografické databáze. V chemii existuje 

mnoho druhů spekter, například infračervené, ultrafialové nebo fluorescenční spektrum, 

hmotností spektrum a další. Uživatelé chemických informací si většinou spektrální informace 

vyhledávají, pokud chtějí látku identifikovat či analyzovat. 

 

Jako příklad se dá jmenovat Spectral Database for Organic Compounds (SDBS). SDBS obsahuje 

6 druhů spekter (hmotností, infračervené, elektronové spinové spektrum, Ramanovo spektrum a 

dva druhy magneticko-resonančních spekter). Výzkum začal již v 70. letech a oficiálně byla 

databáze založena v roce 2001 pod správou National Metrology Institute of Japan (NMIJ). 

Všechny výzkumy probíhaly právě v této instituci. Informace z databáze SDBS slouží jako zdroj 

informací pro ostatní chemické databáze, například databázi ChemSpider. Databáze je dostupná 

v angličtině i japonštině [SDBS]. 

 

Dále podle databáze DrugBank můžeme mezi spektrální databáze zařadit The Human 

Metabolome Database (HMDB), The BioMagResBank (BMRB), The Madison Metabolomics 

Consortium Database (MMCD), MassBank či The METLIN Metabolite Database. [Drugbank, 

©2015] 

9.2. Toxikologické databáze 

I když jsou toxikologické informace často obsaženy v bezpečnostních databázích, existují 

databáze, které poskytují informace pouze o toxicitě látek. Mezi toxikologické informace patří 
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například účinek látek na vodní organismy či škodlivé vlastnosti látek. Toxikologické informace 

se využívají v potravinářství i v biologických oborech či environmentálních analýzách. 

 

Jako příklad se dá jmenovat databáze Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 

(RTECS). RTECS vlastní firma Symyx technologie a databáze je placená. V RTECS se vykytuje 

šest druhů toxikologických informací a to jmenovitě primární dráždivost látky, mutagenní, 

reprodukční a karcinogenní účinky, akutní toxicita látky a toxicita vícenásobných dávek. Pro 

všechny informace jsou v databázi uvedeny bibliografické zdroje. 

 

Dále můžeme mezi toxikologické zařadit například databáze Aquatic Toxicity Information 

Retrieval (AQUIRE), Hazardous Substance Databank (HSDB), Toxicology Data Network Fact 

Sheet (TOXNET) či Toxseek.  

9.3. Databáze bezpečnostních informace 

Jak již bylo zmíněno, bezpečností informace jsou důležité nejen pro vědce a odborné pracovníky, 

ale také pro další pracovníky, kteří s látkou manipulují nebo přicházejí do styku. 

 

Nejznámější příklad databáze zaměřené na bezpečností informace jsou bezpečností listy Material 

Safety Data Sheet (MSDS). Bezpečností listy podávají informace o nebezpečných látkách a jsou 

zhotovovány pro všechny chemické i biologické produkty. Obsah bezpečnostních listů je pod 

správou chemické politiky Evropské Unie REACH, který určuje povinná pole. Mezi povinné 

informace patří identifikace látky a společnosti, identifikace nebezpečnosti, informace o 

složkách, pokyny pro první pomoc, opatření pro hašení požáru, opatření v případě náhodného 

úniku, zacházení a skladování, omezování expozice, fyzikální a chemické vlastnosti, stálost a 

reaktivita, toxikologické informace, ekologické informace, pokyny pro odstraňování látky, 

informace o přepravě, informace o předpisech a doplňkové informace [Evropská Unie, 2006]. 

 

Dalším příkladem je Regulated Chemicals Listing (CHEMLIST), finská databáze Safety cards on 

substances involved in chemical incidents nebo česká databáze MEDIS-ALARM.  
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9.4. Databáze metabolických cest 

Databáze metabolických cest obsahují informace o přeměně látek, které můžeme zahrnout pod 

reakční informace. Metabolickou cestu můžeme definovat jako přeměnu jedné látky na druhou 

(ze substrátu na produkt).  

 

Jako příklad se dá jmenovat databáze Small Molecule Pathway Database (SMPDB), kterou 

spravuje Univerzita v Albertě. Tato univerzita spravuje také známou databázi DrugBank. 

SMPDB je zdarma dostupná databáze, která obsahuje informace o více jak šesti stech popsaných 

metabolických cestách v lidském organismu. 

 

Dále podle databáze DrugBank můžeme mezi databáze metabolických cest zařadit Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), MetaCyc, HumanCyc, BioCyc a Reactome 

[Drugbank, ©2015]. 
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10. Porovnání databází 

V této kapitole jsou porovnány databáze obsahující informace z oboru všeobecné chemie, které 

jsou popsané v kapitolách 4 až 7. Z porovnávaných databází (CAS REGISTRY a REACT, 

PubChem, ChemSpider a Reaxys) se z hlediska počtu záznamů dá považovat za největší volně 

dostupnou databázi Pubchem. Do databází je ovšem přidáváno denně tisíce záznamů a tudíž se 

tyto údaje každým dnem mění. Ještě před několika lety byla například databází s největším 

počtem záznamů databáze CAS REGISTRY. CAS REGISTRY je rovněž i nejdéle provozovanou 

databází, je funkční již od roku 1965. Zde ale hraje roli, že databáze Reaxys vznikla až roku 

2009, i když její dílčí databáze vznikly již mnohem dříve. Nejstarší záznam, odkazující na práci 

z roku 1771, lze pak dohledat v databázi Reaxys. 

 

Nejlépe je ale možné výše uvedené databáze srovnat vyhledáním záznamu konkrétní látky a 

posouzením kvality získaných informací. 

 

 Z hlediska možných způsobů vyhledávání v jednotlivých databázích nabízí nejméně možností 

volně dostupné databáze, zejména databáze PubChem. PubChem je jediná z databází, která nemá 

vlastní strukturní editor a tedy nenabízí možnost vyhledávání zadáním strukturního vzorce. Volně 

dostupná databáze ChemSpider na rozdíl od PubChem umožňuje vyhledávání podle strukturního 

vzorce a poskytuje i strukturní editor, nicméně úroveň vyhledávání je i zde omezenější než u 

placených databází. Další nedostatek volně dostupných databází je již zmíněné vyhledávání podle 

identifikátorů. Databáze tuto možnost sice poskytují, uživatel ovšem po zapsání identifikátoru do 

dotazovacího okna nemá dále možnost specifikovat, o jaký typ identifikátoru se jedná. U 

placených databází je vyhledávání podrobnější a lépe strukturované. CAS REGISTRY umožňuje 

vyhledávání podle Markushova strukturního vzorce, což žádná ze zmíněných databází 

neumožňuje. Databáze Reaxys zase umožňuje detailní vyhledávání podle fyzikálních vlastností a 

spekter. Jednoznačně určit, v které databázi se dá nejlépe a nejefektivněji vyhledávat je ale 

obtížné. Záleží na informovanosti uživatele, například na tom, zda uživatel zná některý 

z identifikátorů hledané látky nebo její správný název. Pro jednoduchou identifikaci látky a 

vyhledání základních informací o ní je možné doporučit jakoukoliv ze jmenovaných databází. Pro 

uživatele, který ovšem hledá více látek s jednotnou vlastností nebo chce vyhledávat podle spekter 

či jiných atributů, je lepší vyhledávání prostřednictvím placené databáze. Chemické reakce 
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hledaných látek se dají vyhledávat pouze v rámci zpoplatněných databází CAS REACT a 

databáze Reaxys. U těchto databází se úroveň vyhledávání víceméně shoduje (zde není brána 

v potaz databáze SyntheticPages, která sice obsahuje informace o reakcích, není však čistě 

faktografická). 

Přehledné porovnání jednotlivých databází je zobrazeno v tabulce číslo 15. 

 CAS 

REGISTRY 

CAS REACT PubChem ChemSpider Reaxys 

Rok založení 1965 1988 2004 2007 2009 

Počet 

záznamů 

91 milionů 64 milionů 244 milionů 34 milionů 60 milionů 

Dostupnost 

databáze 

placená placená volně 

dostupná  

volně 

dostupná 

placená 

Strukturní 

editor 

ANO ANO NE ANO ANO 

Možnost 

uživatele 

přispívat do 

databáze 

NE NE ANO ANO NE 

Vyhledávání 

reakcí 

NE ANO NE NE ANO 

Booleovské 

operátory 

NE NE ANO NE ANO 

Tabulka 15: Porovnání databází 

Porovnání kvality obsahu informací získaných z jednotlivých databází je rovněž pro uživatele, 

který nemá odbornou znalost chemie poměrně obtížné. Všechny srovnávané databáze poskytují 

shodné informace, co se týče identifikátorů látky, jejich synonym a strukturního vzorce. Tyto 

záznamy se objevují v záhlaví (či hlavičce) vyhledávání.  Databáze většinou obsahují i stejný set 

informací týkajících se fyzikálních vlastností a spekter látky.  Aby se však údaje získané 

z databází daly objektivně porovnat, musel by mít uživatel hlubší znalosti chemie, aby je mohl 

kvalifikovaně ověřit a posoudit. Pro posouzení kvality informací by uživatel rovněž měl údaje 

získané z databází porovnat s informacemi publikovanými v současné odborné literatuře. Je totiž 
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například možné, že některé údaje uváděné v databázích jako predikované hodnoty byly již 

experimentálně ověřeny a publikovány. Podobně mohou být v současné odborné literatuře již 

publikována některá spektra látek, která nejsou prostřednictvím databází dohledatelná. Přidávání 

nových informací do jednotlivých databází závisí zřejmě i na aktivitě a úvaze provozovatelů a 

přispěvatelů, kteří musí posoudit, které z mnoha informací publikovaných v současné odborné 

literatuře jsou relevantní a které do databáze zařadit. 

 

Jednoznačně doporučit jednu z vyjmenovaných databází je tedy nemožné a nebylo by správné. 

Záleží na objektivní potřebě uživatele a jeho informační znalosti. Každá databáze má své plusy a 

mínusy a uživatel si musí každou databázi sám vyzkoušet, aby zjistil, v jaké databázi se mu 

nejlépe vyhledává a jaká databáze obsahuje pro něj potřebné informace. Pokud uživatel chce 

trénovat strategie vyhledávání, nehledá velice specializovanou věc nebo nemá peníze či přístup 

k licenci, je vhodné použít volně dostupné databáze. Pokud však uživatel hledá specializované 

informace a potřebuje vyhledávat reakce či využít strukturní editor, je vhodné využít databáze 

placené. 
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11. Závěr 

Termín informační exploze, charakteristický pro dnešní dobu se týká i množství odborných 

informací v mnoha vědních oborech, chemii nevyjímaje. Orientace v množství informací a výběr 

těch relevantních pro vědecké či jiné pracovníky může být poměrně časově náročná záležitost. 

Hlavní a zásadní význam databází shromažďujících a poskytujících faktografické i bibliografické 

informace v chemických oborech je tedy zřejmý – zprostředkování a co nejjednodušší a 

nejrychlejší poskytnutí informací požadovaných uživatelem. Je samozřejmé, že tyto informace by 

měly být správné a ověřené, aby uživateli pomohly v řešení jeho odborných činností. Validní a 

snadno dostupné informace mohou jednoznačně ušetřit odborníkům a potažmo i jejich 

zaměstnavatelům čas i finanční prostředky. Úkolem a cílem chemických faktografických databází 

je tedy uživateli požadované informace nabídnout. 

V této bakalářské práci byly popsány a srovnány nejvýznamnější faktografické databáze v oboru 

všeobecné chemie. Všechny srovnávané databáze nabízejí široké spektrum základních 

chemických i fyzikálních dat obrovského množství látek a záleží na požadavcích konkrétního 

uživatele, jaká databáze bude pro jeho práci nejvhodnější nebo nejpraktičtější. Je ovšem jasné, že 

pro běžného uživatele či laika budou nejzajímavější databáze volně dostupné. Tyto databáze jsou 

většinou financovány z veřejných zdrojů nebo z příjmů od sponzorů a reklam. Přispěvateli do 

těchto databází jsou leckdy samotní uživatelé. Například veřejně přístupná databáze Chemspider 

má ve svém mottu: „Ask not what date can I get access to – ask what data can I make accessible.“ 

Spoléhá tedy na určitý princip solidarity vědecké komunity, která by měla sdílet i data, která 

nejsou například zatím publikovaná v odborných časopisech a tedy snadno dostupná. Otázka je, 

na kolik se tato idea naplňuje a nakolik jsou vlastní databáze odbornou komunitou využívány. 

Například v databázi Chemspider není dostupné ani UV ani hmotnostní spektrum pro v této práci 

zvolenou vzorovou látku kyselinu močovou, ačkoliv v odborné literatuře či jiných databázích 

jsou tato spektra k dispozici. Tento příklad svědčí o tom, jak užitečné by bylo propojení 

jednotlivých databází a sdílení dat, čemuž ovšem brání mnoho aspektů, například licenční práva. 

Faktografických databází v oboru chemie existují stovky, že by se tyto databáze ale spojily a 

vytvořily jednu univerzální, je spíše utopistická myšlenka. 

Jistá míra neúplnosti informací ve faktografických chemických databázích může vést k tomu, že 

uživatel upřednostní vyhledávání požadovaných informací přímo v odborné literatuře nebo 
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prostřednictvím obecných vyhledávacích platforem typu Google. Tento způsob vyhledávání 

ovšem vyžaduje, aby se uživatel byl schopen zorientovat v množství nabízených informací a byl 

schopen vybrat zdroje, které nabízejí pro něj relevantní a důvěryhodné informace. Ale i když 

vyhledávání informací v primárních zdrojích bude vždy pro odborné pracovníky nezastupitelné, 

měla by být do budoucna dále posilována a upevňována role databází jako nejrychleji a 

nejsnadněji dostupného zdroje komplexních a důvěryhodných informací v chemických oborech. 
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